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PENDAHULUAN 
 

Fall Armyworm (FAW) atau ulat grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) 

merupakan serangga asli daerah tropis dari Amerika Serikat hingga Argentina. 

Larva FAW dapat menyerang lebih dari 80 spesies tanaman, termasuk jagung, 

padi, sorgum, jewawut, tebu, sayuran, dan kapas. FAW dapat mengakibatkan 

kehilangan hasil yang signifikan apabila tidak ditangani dengan baik. Hama ini 

memiliki beberapa generasi per tahun, ngengatnya dapat terbang hingga 100 

km dalam satu malam. 

Pada awal 2016, untuk pertama kalinya hama ini ditemukan di Afrika Tengah 

dan Barat (Benin, Nigeria, Sao Tome dan Principe, dan Togo). Kemudian 

ditemukan di seluruh daratan Afrika bagian Selatan (kecuali Lesotho), juga di 

Madagaskar dan Seychelles (Negara Kepulauan). Selanjutnya dilaporkan  pada 

tahun 2018, FAW teridentifikasi dan dilaporkan menyerang di hampir seluruh 

negara Sub-Sahara Afrika, kecuali 

Djibouti, Eritrea, dan Lesotho. Hama tersebut juga telah teridentifikasi di Sudan, 

sehingga Mesir dan Libia khawatir akan serangan hama tersebut. FAW 

diprediksi akan menyebar lebih luas ke seluruh belahan dunia. Hama ini 

merupakan hama perusak lintas batas yang akan terus menyebar karena 

mempunyai karakteristik biologi yang khas. Selain itu juga di dukung oleh 

tingginya volume pertukaran barang dagang antar negara. Nonci dan Hishar 

(Maret 2019) melaporkan bahwa di Indonesia tepatnya di Kabupaten Pasaman 

Barat, Sumatera Barat, FAW telah ditemukan merusak pada tanaman jagung 

dengan tingkat serangan yang berat, populasi larva antara 2-10 ekor 

petanaman. Di Lampung, juga telah dilaporkan serangan hama ini pada 

tanaman jagung. Larva FAW dapat merusak hampir semua bagian tanaman 

jagung (akar, daun, bunga jantan, 
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bunga betina serta tongkol). Di negara asalnya, siklus hidup hama ini selama 

musim panas adalah 30 hari, namun mencapai 60 hari pada musim semi dan 

80-90 hari pada musim gugur.  

Berdasarkan hal tersebut diatas hama FAW ini perlu dikenal dan dipikirkan 

langkah-langkah pengendalian yang efefetif, efisien, murah, dan mudah 

dilakukan serta aman terhadap lingkungan. Booklet  ini memberi informasi 

mengenai pengenalan  FAW pada komoditas jagung sebagai inang utama dari 

FAW. 

 
 

Informasi Teknis mengenai Fall Armyworm 

Tanya Jawab mengenai FAW 

 

1. Apa itu Fall Armyworm (FAW)? 

Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda), merupakan serangga hama yang 

dapat menyerang lebih dari 80 spesies tanaman, sehingga dapat 

menyebabkan kerusakan pada beberapa sereal dan tanaman yang memiliki 

nilai ekonomi penting seperti jagung, padi, sorgum, jewawut, juga tanaman 

sayur dan kapas. Hama ini berasal dari daerah tropis dan subtropis Amerika. 

Kerusakan pada tanaman disebabkan terutama oleh larva dari hama 

tersebut. FAW bereproduksi sebanyak beberapa generasi per tahun, dan 

ngengatnya dapat terbang lebih dari 100 km per malam. 

2. Apa perbedaan antara FAW dan African Armyworm? 

Kedua jenis tersebut berkerabat dekat akan tetapi memiliki perbedaan 

perilaku dan ekologis. FAW sangat jarang memperlihatkan adanya perilaku 

“Armyworm” dimana larva berkumpul secara masal. African Armyworm yang 

berasal dari Afrika di alam mempunyai banyak musuh alami (predator, 

parasitoid, patogen). Sedangkan FAW kemungkinan migrasi ke daerah lain 
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yang tanpa ada musuh alaminya, sehingga populasinya meningkat dengan 

cepat.   

3. Apakah jagung yang terdampak FAW aman untuk dikonsumsi? 

FAW pada umumnya memakan bagian daun tanaman jagung. Terkadang 

hama ini juga menyerang bagian tongkol. Kerusakan secara langsung yang 

disebabkan FAW pada tongkol jagung tidak mempengaruhi tingkat 

keamanan dari jagung untuk dikonsumsi, akan tetapi dapat membuat jagung 

lebih rentan terhadap kontaminasi aflatoksin. 

4. Apakah kondisi sekarang akan menjadi lebih parah? 

Ngengat betina dewasa dari FAW merupakan penerbang yang tangguh dan 

dapat menyebar antar benua. Populasi FAW kemungkinan akan terus 

meningkat seiring dengan ketersediaan inang untuk berkembang biak 

disertai dengan absennya musuh alami (predator seperti semut, cecopet, 

dan parasitoid) serta entomopatogen (virus, bakteri, dan jamur). 

5. Apakah ada dampak terhadap perdagangan? 

Ekspor dari komoditas yang merupakan inang dari FAW dari negara-negara 

yang terdampak FAW (seperti di Afrika) akan lebih diperketat oleh negara 

pengimpor yang belum terdampak. 

6. Apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan? 

Sudah ada banyak rekomendasi dan pengalaman untuk menangani FAW 

dari Amerika. Para petani membutuhkan akses informasi dan sumber daya 

untuk mengendalikan FAW secara berkelanjutan. 

7. Tanaman alternatif apa yang disarankan untuk ditanam petani? 

Di Afrika Jagung adalah tanaman yang paling banyak diserang. Sebagai 

salah satu tanaman penting, kecil kemungkinan bagi para petani untuk 

meninggalkan jagung. Ada banyak cara untuk mengendalikan FAW pada 

jagung, seperti yang ditunjukkan di Amerika. 
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8. Produk apa yang dapat digunakan untuk mengendalikan FAW, kapan dan 

bagaimana seharusnya diaplikasikan? 

FAO bekerjasama dengan negara-negara anggota dari seluruh dunia akan 

menentukan rekomendasi bagi petani seperti pestisida yang efektif namun 

dengan risiko yang rendah bagi manusia dan lingkungan. Rekomendasi ini 

dibuat secara nasional. 

9. Bisakah FAW diberantas habis? 

Sayangnya tidak. Ngengat betina dewasa dari FAW adalah penerbang yang 

tangguh dan telah menyebar dengan cepat di tanaman inang (tanaman 

jagung adalah yang paling disukai hingga saat ini). 

10. Jika FAW berasal dari Amerika, apakah ada pengalaman dan praktek yang 

bisa diterapkan di bagian dunia lain? 

Ada banyak pengalaman pengendalian dan penelitian dari Amerika yang 

bisa dibagikan dan dicoba di bagian lain di dunia. FAO secara aktif 

mempromosikan Kerjasama Selatan-Selatan untuk membagikan 

pengalaman dan pengetahuan dari Amerika. 

11. Pestisida apa yang dapat digunakan untuk mengendalikan FAW? 

Pestisida mungkin diperlukan untuk mengendalikan FAW  secara lokal. Jenis 

pestisida yang paling efektif, memiliki risiko terendah, ekonomis, mudah 

diakses dan mudah digunakan oleh para petani kecil (tanpa mesin canggih) 

perlu ditentukan di masing-masing negara. Rekomendasi spesifik (bahan 

aktif, formulasi, jenis dan waktu aplikasi), dan biaya serta manfaatnya bagi 

petani kecil harus ditentukan. 

12. Kapan aplikasi pestisida mulai dilakukan pada jagung untuk mencegah 

serangan FAW? 

Hanya saat dibutuhkan. Tingkat serangan yang rendah pada tingkat 

pertumbuhan jagung tertentu kemungkinan  tidak menyebabkan banyak 

kehilangan hasil. Waktu tindakan harus ditentukan dan direkomendasikan 
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untuk setiap tahap pertumbuhan jagung untuk setiap jenis pestisida dan 

teknik aplikasi. Biaya yang dibutuhkan dapat sangat bervariasi. Untuk 

menjustifikasi penggunaannya secara ekonomis, biaya penggunaan 

pestisida harus sama dengan atau kurang dari nilai tambah hasil yang 

diterima petani untuk tindakan tersebut. 

13. Apakah aplikasi pestisida melalui udara direkomendasikan untuk FAW? 

Tidak. Karena larva FAW merusak dengan cara: larva masuk kedalam 

gulungan daun muda. Sehingga hal tersebut menyebabkan apikasi melalui 

udara tidak efisiensi.  

14. Apakah pengendalian secara hayati memungkinkan untuk FAW? 

Ada banyak organisme yang dapat mengendalikan FAW. Beberapa 

diantaranya mungkin sudah ada secara alami (predator, parasitoid dan 

beberapa entomopatogen), dan beberapa mungkin perlu diintroduksi dari 

Amerika (parasitoid, predator, dan jenis entomopatogen tertentu). 

15. Apakah jagung GMO (Genetically Modified Organisms) merupakan solusi 

untuk FAW? 

Jagung GMO telah digunakan di Afrika Selatan, akan tetapi umumnya hanya 

dapat diakses oleh petani komersil besar yang memiliki akses ke modal, 

sumber daya dan pasar yang stabil untuk jagung mereka. Lebih dari 98 

persen petani jagung di Afrika merupakan petani kecil, mereka menanam 

jagung di lahan kurang dari 2 ha dan biasanya menyimpan benih untuk 

ditanam lagi berikutnya. Mengingat biaya untuk menanam benih jagung 

GMO yang tinggi, kurangnya pasokan yang memadai, dan kurangnya 

insentif ekonomi bagi petani kecil menanam jagung (harga yang rendah dan 

fluktuatif ), sangat kecil kemungkinan teknologi tersebut akan digunakan 

secara berkelanjutan oleh petani kecil. Bahkan untuk petani jagung komersil, 

manfaat jangka panjang dari jagung GMO mulai dipertanyakan ketika dalam 
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dua tahun penggunaan jagung Bt, penggerek batang jagung mulai 

menunjukkan resistensi terhadap jagung di Afrika Selatan.  

16. Apa langkah selanjutnya untuk pengendalian FAW? 

FAO saat ini mendukung disain dan pengujian program pengelolaan hama 

yang berkelanjutan. Langkah pertama adalah dengan melihat pengalaman 

petani dan peneliti dari Amerika. Kemudian, praktik-praktik terbaik yang 

direkomendasikan akan dicoba dan diadaptasikan di lapangan melalui 

sekolah lapang. Rekomendasi terbaik kemudian akan disebarluaskan 

kepada para petani dan pemerintah/pengambil kebijakan. 

 

 

KERUSAKAN DAN ARTI EKONOMI 

 

S. frugiperda merusak tanaman jagung dengan cara larva mengerek daun. 

Larva instar 1 awalnya memakan jaringan daun dan meninggalkan lapisan 

epidermis yang transparan. Larva instar 2 dan 3 membuat lubang gerekan pada 

daun dan memakan daun dari tepi hingga ke bagian dalam. Larva FAW 

mempunyai sifat kanibal sehingga larva yang ditemukan pada satu tanaman 

jagung antara 1-2, perilaku kanibal dimiliki oleh larva instar 2 dan 3. Larva instar 

akhir dapat menyebabkan kerusakan berat yang seringkali hanya menyisakan 

tulang daun dan batang tanaman jagung. Kepadatan rata-rata populasi 0,2 - 0,8 

larva per tanaman dapat mengurangi hasil 5 - 20%.  

Kerusakan pada tanaman biasanya ditandai dengan bekas gerekan larva, yaitu 

terdapat serbuk kasar menyerupai serbuk gergaji pada permukaan atas daun, 

atau disekitar pucuk tanaman jagung. Gejala Awal dari serangan FAW mirip 

dengan gejala serangan hama-hama lainnya pada tanaman jagung. Jika larva 

merusak pucuk, daun muda atau titik tumbuh tanaman, dapat mematikan 

tanaman. Di negara-negara Afrika, kehilangan hasil tanaman jagung akibat 
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serangan FAW antara 4 sampai 8 juta ton per tahun dengan nominal kerugian 

antara US$ 1 - 4,6 juta per tahun. Infestasi ulat grayak pada tanaman jagung 

saat daun muda yang masih menggulung menyebabkan kehilangan hasil 15-

73% jika populasi tanaman terserang 55-100%. Di Nikaragua, aplikasi 

insektisida dapat menyelamatkan hasil sekitar 33%. Kerugian yang telah 

dilaporkan bervariasi tergantung dari umur tanaman jagung yang terserang. 

Selain itu kehilangan hasil juga tergantung dari varietas dan teknik budidaya 

tanaman yang digunakan. 

FAW bermetamorfosis sempurna yaitu: telur, 6 instar larva,  pupa, dan ngengat. 

Berikut ini gambaran yang menunjukkan siklus hidup FAW dan bagian tanaman 

yang dirusak, pada  berbagai tahap pertumbuhan tanaman jagung.  
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A: 100-200 butir telur diletakkan pada daun bawah dekat dasar tanaman, 

dekat batas antara daun dan batang. Telur biasanya dilindungi oleh sejenis 

lapisan pelindung yang berasal dari bagian tubuh ngengat setelah bertelur. 

Apabila populasi tinggi telur dapat diletakkan di bagian tanaman yang lebih 

tinggi atau bahkan tanaman lain. 



10 

 

 

 

B: Tahap Perkembangan 1-3 

Setelah menetas, larva muda makan di bagian permukaan, biasanya di bagian 

bawah daun. Bagian daun yang dimakan biasanya berwarna semitransparan 

(windows). Larva muda dapat memintal benang sehingga larva dapat berpindah 

karena terbawa angin. Larva makan lebih aktif pada malam hari. 

 

Kanan : Larva instar 1-5 
 

C: Tahap Perkembangan 4-6 

Saat tahap perkembangan larva instar 3-6, larva masuk ke bagian yang 

terlindungi (daun muda yang mengulung) dan membuat kerusakan sehingga 

calon daun akan berlubang. Larva yang memakan titik tumbuh dapat 

menghambat pertumbuhan daun baru dan tongkol. Biasanya hanya ditemukan 

1-2 larva  dalam satu bagian, karena FAW bersifat kanibal saat besar untuk 

mengurangi kompetisi. 
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Dapat ditemukan sejumlah besar kotoran yang mirip serbuk kayu. Saat tanaman 

menghasilkan tongkol, larva akan memakan lapisan pelindung tongkol dan 

mulai memakan biji yang terbentuk.  

Pada kondisi hangat, seekor ngengat betina dapat bertelur 6 hingga 10 

kelompok telur yang terdiri dari 100 hingga 300 butir, menghasilkan 1.500 

hingga 2.000 telur dalam semasa hidupnya (2-3 minggu). Seperti kebanyakan 

hama lain, sebagian besar telur tidak berkembang hingga dewasa karena terjadi 

kematian di berbagai siklus hidupnya. Di bagian tropis benua Amerika, FAW 

merupakan hama yang sudah lama ada, terjadinya wabah di mana populasi 

mencapai kepadatan tinggi dan menyebabkan kerusakan penting jarang terjadi. 

Musuh alami menjaga populasi FAW tetap pada tingkatan yang rendah pada 

kondisi normal. Para petani juga telah mengetahui cara untuk pengendalian 
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hama tersebut. Namun, populasi FAW meningkat pesat ketika area penanaman 

jagung meluas.  

Di beberapa negara, serangan FAW terjadi dalam bentuk “wabah” di banyak 

daerah sentra produksi jagung. Sejumlah besar populasi hama ditemukan di 

lapangan dan menyebabkan kerusakan. Karena hama ini merupakan hama 

baru di beberapa negara, musuh alaminya masih jarang ditemukan, meskipun 

beberapa spesies lokal dapat memangsa FAW dan mengurangi populasinya. 

Ada kemungkinan bahwa FAW akan menyerang di beberapa negara dengan 

populasi yang tinggi. Dalam beberapa tahun, mungkin saja jumlah populasi 

musuh alami bertambah dan menyebar sehingga dapat menekan FAW. Karena 

itu penting untuk melestarikan dan meningkatkan populasi musuh alami.  

Meskipun larva FAW dapat memakan lebih dari 80 spesies tanaman, mereka 

lebih menyukai jagung, padi, kapas, kacang tanah, sorgum dan tanaman sayur. 

Tempat favorit dari ulat FAW adalah di daun muda yang masih menggulung 

pada tanaman jagung, di mana ia terlindungi dan berkembang pada makanan 

favoritnya yakni daun jagung muda yang empuk. Daun yang dimakan larva 

FAW akan terus tumbuh menyebabkan lubanglubang di daun tanaman yang 

merupakan ciri khas serangan FAW pada jagung.  

Terkadang, saat populasi FAW sangat tinggi, FAW dapat pula menyerang 

bagian tongkol jagung sehingga dapat menyebabkan kerusakan secara 

langsung pada hasil panen. Akan tetapi kebanyakan perilaku makan yang 

teramati ada di daun muda yang masih menggulung. Larva yang berumur 8 

hingga 14 hari dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman jagung, terutama 

ketika titik tumbuh tanaman muda dimakan. Serangan FAW pada tahap 

vegetatif awal dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daun dan 

kehilangan hasil dibandingkan infestasi pada tahap vegetatif akhir. Ketika 

populasi FAW tinggi pada tanaman, larva dewasa terkadang pindah ke tongkol 

mengurangi kualitas produk saat panen. Hujan lebat dapat menghanyutkan 
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larva muda dari daun dan menenggelamkannya pada daun muda yang masih 

menggulung. 

 

Sumber  :  

Nurnina Nonci dkk, 2019. Pengenalan Fall Armyworm (Spodopterafrugiperda 

J.E. Smith) Hama baru Pada Tanaman Jagung di Indonesia, Balai Penelitian 

Tanaman Serealia, Maros. 

 

 

 


