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Abstrak 

Bentuk ancaman lingkungan hunian selain rusaknya bangunan akibat serangan rayap, 
juga dideritanya suatu penyakit yang bersumber dari lingkungannya. Mewabahnya 
penyakit seperti DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, disebabkan tidak 
pedulinya insan penghuni bangunan terhadap kaidah dan rambu-rambu 
pengendaliannya. Oleh sebab itu upaya pengendalian terhadap ancaman rayap dan 
mewabahnya BDB sangat tergantung dari tingkat kepedulian masyarakat penghyuninya 

. 

 
Pendahuluan 

 
Semenjak didirikannya Djawatan Perumahan Rakyat pada tahun 1952, kebijaksanaan 

pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia lebih terfokus pada masalah 
kuantitas (jumlah) bangunan yang disediakan bagi masyarakat golongan menengah ke 
bawah. Namun demikian tujuan luhur untuk memberikan kenyamanan hidup bagi masyarakat 
penghuniya, tampaknya belum diimbangi dengan kualitas bangunan, ditinjau dari tata letak 
lokasi dan kualitas bahan bangunan yang digunakan.  

Agar harga bahan bangunan perumahan dapat terjangkau oleh masyarakat, lokasi 
bangunan permukiman relatif agak jauh dari pusat-pusat kegiatan kota, dan umumnya 
memanfaatkan daerah cekungan dan atau lahan basah. Rekayasa penyiapan lahan 
bangunan yang dimodifikasi dengan mendatangkan tanah urugan, bukan berarti merupakan 
jaminan terhadap lingkungan permukiman sehat, maupun terhadap kekukuhan bangunnya. 
Hal ini mengingat bahwa daerah basah dan atau cekungan merupakan habitat dari kehidupan 
beberapa jenis nyamuk. Demikian halnya dengan tanah urugan  yang  memiliki  kandungan   
liat (lempung) agak tinggi, merupakan habitat bagi kehidupan sejenis rayap yang dapat 
mengancam dan bahkan merusak bangunan permukiman. 

Diabaikannya aspek-aspek perlindungan bangunan yang bersumber dari tanah 
urugan, serta kurang memadainya penerapan teknik bangunan sanitasi lingkungan pada 
lokasi permukiman yang awalnya merupakan daerah cekungan dan atau lahan basah, pada 
dasarnya merupakan salah satu faktor pendorong mewabahnya penyakit yang disebabkan 
oleh nyamuk, dan ancaman kerusakan bangunan akibat rayap. 

 
*).  Seminar sehari Penanggulangan Rayap dan Vektor Demam Berdarah Pada Bangunan dan Perumahan,  

       Klub Pesona Khayangan Estat, Depok 2 Septermber 2004. 

**). Staf Pengajar Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia. 
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Mewabahnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Indonesia  akibat nyamuk 
Aedes aegypti sejak tahun 1998 tercatat merambah ke 12 propinsi.  Wabah penyakit BDB 
tahun 2004 di DKI Jakarta, tercatat 1.367 orang penderita dan beberapa diantaranya 
meninggal karena tidak tertolong.  

Ancaman bahaya rayap terhadap bangunan sekolah di berbagai daerah telah 
dilaporkan, bahkan telah banyak bangunan yang roboh dan rata dengan tanah. Bangunan-
bangunan SD Inpres di Jawa Barat dari sejumlah 112.826 ruangan, tercatat kurang dari 30% 
yang dinilai dalam kondisi baik, sedangkan kondisi bangunan yang rusat berat tercatat 
sebesar 33,87%, sementara bangunan yang memiliki kriteria sedang sebesar 38,27%. Di Kota 
Bandung tercatat 169 sekolah dalam kondisi yang memprihatinkan, demikian halnya di Kota 
Semedang, Garut dan Bekasi indikasi kerusakan bangunan akibat rayap rata-rata 
menyebabkan lebih dari 42% kondisi bangunan sekolah memiliki kriteria rusak berat.  

Kasus kerusakan bangunan akibat serangan rayap di Kota Depok, Bogor dan Jakarta 
juga dilaporkan. Tingkat serangan rayap terhadap bangunan Perumnas Depok tahun 1993 
mencapai 80% dengan kerugian ekonomis lebih dari Rp 485 juta. Di Kota Bogor tingak 
kerusakan bangunan permukiman akibat serangan rayap pada tahun 1994 mencapai 83,73%, 
dan menyebabkan kerugian ekonomis  lebih dari  Rp 141 juta. Tingkat serangan rayap 
terhadap bangunan yang berumur kurang dari 10 tahun di Kotamadya Jakarta Timur dan 
Jakarta Barat mencapai kisaran antara 77,35% dan 78,75% dengan nilai kerugian ekonomis 
berkisar antara Rp 29 milyar dan Rp 38 milyar. 

Mencermati atas berbagai kerugian ekonomis akibat wabah penyakit BDB dan 
ancaman bahaya rayap, untuk itulah dalam makalah ini akan menelaah lebih jauh terhadap 
ekosistem rayap dan vektor demam berdarah di lingkungan permukiman. Urgensi dan 
manfaat telaah rayap dan vektor BDB, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 
(a). Bagi masyarakat ancaman bahaya rayap terhadap bangunan permukiman, dapat 

menambah pengetahuan, untuk menghindari kerugian ekonomis yang ditimbulkan.  
(b). Bagi para pengembang permukiman, merupakan pengetahuan sebagai dasar antisipatif 

terhadap pemilihan lokasi (tapak) permukiman, pemilihan kualitas bahan bangunan, 
maupun dalam aplikasi pembangunan sanitasi lingkungan berdasarkan kondisi tapaknya. 

(c). Berdalih terhadap terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, nyaman dan tentram, 
berarti pula mendudukkan posisi strategis bagi Pemerintah Kota Depok untuk menelaah 
lebih jauh keterkaitannya dengan kebijakan yang mampu menunjang terwujudnya 
lingkungan permukiman yang terhindar dari ancaman bahaya kerusakan bangunan dan 
kesehatan penghuninya. 

 
 

Perilaku Rayap dan Ekosistemnya 

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal salah satu jenis serangga yang 
umum disebut rayap. Sebutan lain yang juga umum adalah semut putih, karena individu-
individu rayap yang tak bersayap berwarna keputih-putihan. Sepintas, di antara jenis-jenis 
rayap banyak yang mirip satu sama lain, sehingga bagi mereka yang belum terlatih, agak sulit 
membedakannya, kecuali rayap kayu kering (Cryptotermes) yang menghuni dan makan kayu 
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kering, dan rayap subteran yang sarang koloninya terdapat dalam tanah, dengan ukuran tubuh 
relatif besar.  

Telah dimaklumi oleh sebagian besar masyarakat bahwa rayap adalah serangga yang 
merugikan, karena merusak (makan) kayu. Dalam pepatah lama disebutkan bahwa  "tiang 
utuh dalemnya kropos dimakan rayap" yang berarti bahwa  ungkapkan hancurnya kayu oleh 
kinerja rayap, dari proses kerusakan yang tak tampak atau tersembunyi. Pemahaman 
tersebut, mengandung pengertian aspek biologi dan perilaku rayap yang hidup berkoloni pada 
habitat yang tersembunyi dan memakan kayu yang telah diproses.  

Di seluruh dunia jenis-jenis rayap yang telah dikenal (dideskripsikan dan diberi nama) 
± 2.000 spesies (dari padanya sekitar 120 spesies merupakan hama), sedangkan di Indonesia 
tercatat ± 200 spesies, dan 20 spesies di antaranya telah diketahui berperan sebagai hama 
perusak kayu maupun hama hutan/pertanian.  

Perilaku rayap sebagai serangga sosial saja jika akan dijelaskan secara menyeluruh 
memerlukan pembahasan yang panjang lebar dari berbagai segi seperti perilaku makan, 
membuat sarang dan liang, penyerangan, komunikasi, peran feromon dalam perkembangan 
(ontogenesis), serta aspek-aspek perilaku lainnya. Oleh karenanya dalam telaah ini terbatas 
pada perilaku yang erat kaitannya dengan proses perusakan terhadap kayu bangunan.  

Rayap memiliki ciri biologi yang berbeda dengan semut atau lebah, walaupun secara 
umum memiliki perilaku kehidupan yang mirip yaitu berkoloni, memiliki tatanan kasta termasuk 
masing-masing pembagian tugasnya. Semut dan atau lebah dicirikan oleh bentuk pinggang 
yang ramping, akan tetapi rayap tidak memiliki pinggang. Berdasarkan perilaku hidupnya, 
bahwa semut atau lebah mencari makan lebih "terbuka", sedangkan rayap selalu "tertutup", 
menutup jalur-jalur kembaranya dengan bahan-bahan tanah.  

Perkembangan hidup rayap adalah melalui metamorfosa hemimetabola, yaitu secara 
bertahap, mulai dari telur, nimfa dan dewasa. Pada pertumbuhan dewasa, jenis rayap tertentu 
memiliki sayap (laron), karena sifat polimorfismenya maka di samping bentuk laron yang 
bersayap. Bagi kasta pekerja, rayap dewasa bentuknya seperti nimfa berwarna keputih-
putihan, sedangkan kasta prajurit  berbentuk khusus dan berwarna lebih kecoklatan.  

Rayap merupakan serangga daerah tropika dan subtropika. Di daerah tropika rayap 
ditemukan mulai dari pantai sampai ketinggian 3000 m di atas permukaan laut, dengan 
kelembaban 60-70%, dan temperatur udara antara 250C danh 290C. Makanan utamanya 
adalah kayu atau bahan yang memiliki kandungan selulosa. Dari perilaku makanya, dapat 
disarikan bahwa rayap termasuk golongan makhluk hidup perombak bahan mati yang 
sebenarnya sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan dalam ekosistem kita. Mereka 
merupakan konsumen primer dalam rantai makanan yang berperan dalam kelangsungan 
siklus beberapa unsur penting seperti karbon dan nitrogen. Tapi masalahnya bahwa manusia 
juga merupakan konsumen primer yang memerlukan hasil-hasil tanaman bukan saja untuk 
makanan, juga untuk membuat rumah dan bangunan-bangunan lain yang diperlukannya. Di 
sinilah letak permasalahannya, sehingga manusia bersaing dengan rayap.  

Semula agak mengherankan para pakar bahwa rayap mampu makan (menyerap) 
selulosa karena manusia sendiri tidak mampu mencernakan selulosa (bagian berkayu dari 
sayuran yang kita makan, akan dikeluarkan lagi), sedangkan rayap mampu melumatkan dan 
menyerapnya sehingga sebagian besar ekskremen hanya tinggal lignin saja. Kemampuan 
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rayap dalam melumatkan selulosa karena pada usus bagian belakang rayap memiliki 
protozoa yang berperan sebagi simbion untuk melumatkan selulosa sehingga mampu 
mencernakan dan menyerapnya.  

Berdasarkan lokasi sarang utama atau tempat tinggalnya, rayap perusak kayu dapat 
digolongkan dalam tipe-tipe berikut :  
1. Rayap pohon, yaitu jenis-jenis rayap yang menyerang pohon yang masih hidup, 

bersarang dalam pohon dan tak berhubungan dengan tanah. Contoh yang khas dari 
rayap ini adalah Neotermes tectonae (famili Kalotermitidae),  hama pohon jati (Tectona 
grandis).  

2. Rayap kayu lembab, menyerang kayu mati dan lembab, bersarang dalam kayu, tak 
berhubungan dengan tanah. Contoh : Jenis-jenis rayap dari genus Glyptotermes 
(Glyptotermes spp., famili Kalotermitidae).  

3. Rayap kayu kering, seperti Cryptotermes spp. (famili Kalotermitidae), hidup dalam kayu 
mati yang telah kering. Hama ini umum terdapat di rumah-rumah dan perabot-perabot 
seperti meja, kursi dsb. Tanda serangannya adalah terdapatnya butir-butir ekskremen 
kecil berwarna kecoklatan yang sering berjatuhan di lantai atau di sekitar kayu yang 
diserang. Rayap ini juga tidak berhubungan dengan tanah, karena habitatnya kering.  

4. Rayap subteran, yang umumnya hidup di dalam tanah yang mengandung banyak bahan 
kayu yang telah mati atau membusuk, seperti tunggak pohon baik yang telah mati 
maupun masih hidup. Di Indonesia rayap subteran yang paling banyak merusak adalah 
jenis-jenis dari famili Rhinotermitidae. Terutama dari genus Coptotermes (Coptotermes 
spp.) dan Schedorhinotermes.  
Perilaku rayap ini mirip rayap tanah, namun perbedaannya bersarang di dalam kayu yang 
diserangnya, walaupun tidak ada hubungan dengan tanah, asal saja sarang tersebut 
sekali-sekali memperoleh lembab, misalnya tetesan air hujan dari atap bangunan yang 
bocor. 

5. Rayap tanah. Jenis-jenis rayap tanah di Indonesia adalah dari famili Termitidae. Mereka 
bersarang dalam tanah terutama dekat pada bahan organik yang mengandung selulosa 
seperti kayu, serasah dan humus. Contoh-contoh Termitidae yang paling umum 
menyerang bangunan adalah Macrotermes spp. (terutama M. gilvus) Odontotermes spp. 
dan Microtermes spp. Jenis-jenis rayap ini sangat ganas, dapat menyerang obyek-obyek 
berjarak sampai 200 meter dari sarangnya. Untuk mencapai kayu sasarannya mereka 
bahkan dapat menembus tembok yang tebalnya beberapa cm, dengan bantuan enzim 
yang dikeluarkan.  

 
Suatu pertanyaan mendasar mengapa kayu bangunan rumah dan atau lainnya 

dimakan oleh rayap, akan tetapi ada beberapa kayu yang sejenis justru dihindari oleh rayap; 
Apakah kayunya kurang tua pada saat ditebang, atau ekosistem lokasi bangunannya sesuai 
dengan habitat rayap. Dalam hal ini penulis telah membuktikan atas informasi yang diperoleh 
dari pengalaman orang tua terdahulu. Pohon mahoni (Swietenia macrophylla) akan dimakan 
rayap atau bubuk, maupun kumbang, bila pada saat menebangnya bersamaan rontognya 
daun. Hal serupa juga terjadi pada beberapa jenis bambu (Bambusa sp) yang saat 
penebangnya bersamaan dengan tumbuhnya terubusan bambu muda (bung). 
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Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) 
 
Penyakit DBD di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1968 di Surabaya dan 

Jakarta, dan kini telah menyebar ke beberapa propinsi. Timbulnya penyakit DBD dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, antara lain (1) host, yaitu kerentanan  (susceptibility) dan respon imun, 
(2) lingkugan (environment), yaitu kondisi geografi (fisik wilayah), maupun demografi 
(kependudukkan), dan (3) virusnya sendiri, yaitu virus Dengue. Selain itu, jenis nyamuk 
sebagai vektor penular penyakit juga ikut berpengaruh.  

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia menempati posisi kedua 
tertinggi di dunia setelah Thailand. Selain populasi dan mobilitas penduduk yang tinggi, juga 
posisi geografisnya. Propinsi DKI Jakarta merupakan daerah penyumbang kasus DBD 
terbesar yaitu 50-60% dari kasus yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1998, terjadi ledakan 
kasus DBD dengan jumlah penderita yang meninggal 1.044 orang.  

Berdasarkan pengalaman para pakar kesehatan, mewabahnya DBD diprediksi 
memiliki siklus lima tahunan. Namun demikian di daerah Palembang, DKI Jakarta, Bali, 
Manado dan Pontianak setiap tahunnya BDB selalu mewabah. Dugaan sementara 
disebabkan kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di sekitar hunian.  

Aedes aegypti biasanya mengggigit pada siang hari saja, khususnya di tempat yang 
agak gelap. Malam harinya ia lebih suka bersembunyi di sela-sela pakaian yang tergantung 
atau gorden, terutama di ruang gelap atau lembap. Bagi mereka darah manusia berfungsi 
untuk mematangkan telur agar dapat dibuahi pada saat perkawinan. Mereka mempunyai 
kebiasaan menggigit berulang kali. Jadi, sekali menyerbu bisa beberapa orang sekaligus 
terkena. Nyamuk ini memang tidak suka tempat jorok, seperti air kotor, air got dan atau air 
yang berlumpur. Bertelur serta pembiakkannya di atas permukaan air pada dinding yang 
bersifat vertikal dan terlindung pengaruh matahari langsung. 

Tempat-tempat rawan nyamuk ini misalnya, tempayan tandon air yang terbuka, bak 
mandi, genangan air hujan pada lubang jalanan atau selokan bersih, pot tanaman atau bunga 
yang diisi air bersih, kaleng bekas yang dipenuhi air hujan. 

 Aedes aegypti betina hidup rata-rata hanya 10 hari, masa yang cukup untuk 
pertumbuhan virus dalam tubuhnya yang bersifat infeksius itu. Ia bertelur tiga hari setelah 
mengisap darah di tempat yang paling disenangi yaitu genangan air bersih. Setelah 24 jam 
kemudian mengisap darah kembali serta bertelur kembali. Telur yang jumlahnya bisa ratusan 
bahkan ribuan ini berupa bintik-bintik lembut kehitaman. Biasanya melekat persis di 
permukaan air yang vertikal (sisi tegak) dinding. Dalam 6 - 8 hari telur berubah menjadi 
nyamuk. Karena daya terbangnya dalam radius 100 - 200 m saja, ia selalu mencari mangsa 
yang dekat (dalam rumah atau sekitar rumah). Meski demikian ada pula pendapat yang 
menyatakan, usia nyamuk bisa sekitar satu bulan, terutama jika berada dalam kondisi udara 
optimun (24oC - 28oC dan kelembapan 60 - 80%). 

Penyakit yang bisa digolongkan penyakit darah ini cenderung meningkat selama 
musim hujan. Mungkin karena faktor banyak genangan air bersih, populasi nyamuk serta 
frekuensi gigitan nyamuk meningkat. Seringkali penyakit DBD dikatakan sebagai penyakit 
wabah kota karena penderitanya banyak ditemukan di kawasan perkotaan yang berpenduduk 
padat dibandingkan wilayah pedesaan. 
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Jumlah penderita DBD tertinggi adalah anak-anak usia sekolah, karena menurut 
penelitian selama ini tempat tinggal larva terbanyak adalah gedung sekolah serta rumah 
hunian, apalagi yang kurang diterangi matahari dan tidak dibersihkan secara teratur. Pada 
pagi hari antara pukul 09.00 - 15.00 anak-anak banyak berada di sekolah atau di dalam 
rumah (puncak aktif nyamuk pukul 09.00 - 10.00 dan 16.00 - 17.00). Namun tidak terkecuali 
tempat-tempat umum seperti pasar, rumah sakit, rumah sakit bersalin, gedung perkantoran, 
dsb. 

 
Upaya Pengendalian Rayap dan Vektor 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 
Upaya Pengendalian Rayap 

Salah satu persyaratan lingkungan hunian yang mampu memberikan rasa 
kenyamanan dan ketentraman, yaitu terhindar dari berbagai bentuk ancaman yang 
menyebabkan kerugian secara ekonomis. Terhindarnya berbagai bentuk ancaman, secara 
umum meliputi banjir, longsor, ambles (menurunnya permukaan tanah), dan kegaduhan 
(bising). Walaupun persyaratan kenyamanan hunian dari berbagai bentuk ancaman di atas 
telah terpenuhi, tampaknya belum merupakan jaminan teguhnya suatu bangunan dari 
kerusakan yang disebabkan oleh serangan rayap.  

Mencermati uraian terdahulu, dari tiga famili rayap perusak kayu yang dianggap 
sebagai hama (Kalotermitidae, Rhinotermitidae dan Termitidae), ternyata Cryptotermes spp 
(rayap kayu kering) dari famili Kalotermitidae merupakan sejenis rayap yang mampu 
merobohkan bangunan.  

Upaya yang dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi untuk menghindar 
atau meminimumkan kemungkinan terjadinya serangan rayap pada bangunan perlu 
diperhatikan hal-hal berikut.  
1. Penyiapan lahan bangunan seyogianya bersih dari berbagai bentuk sisa-sisa pepohonan 

(akar dan batang), karena sering menjadi habitat dan persem-bunyian rayap. 
2. Tanah urugan untuk bangunan perumahan, seyogianya dipilih dari tanah yang bukan 

berasal dari perkebunan karet, dan atau dari kebun bambu, karena tanah tersebut 
merupakian habitat rayap jenis tanah. 

3. Hindarkan bahan-bahan sisa kayu bangunan di sekitar halaman, karena dapat memacu 
kehadiran rayap.  

4. Pohon-pohon yang sebagian dari akar dan atau batangnya telah mati, seyogianya 
dibuang, karena merupakan sumber makanan rayap dan dapat menjadi lokasi sarang 
perkembangan koloni rayap.  

5. Hindari kontak antara tanah dengan bagian-bagian kayu dari bangunan. Walaupun cara ini 
tidak mutlak mampu mencegah serangan rayap karena rayap mampu membuat 
terowongan kembara di atas tembok, lantai dan dinding untuk mencapai obyek kayu 
makanannya tetapi bagi bangunan sederhana cara ini dapat memperlambat serangan 
rayap. 

6. Pergunakan kayu yang awet (seperti bagian teras), atau kayu yang telah diawetkan 
dengan bahan-bahan pengawet anti rayap.  
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7. Cara yang paling efektif adalah melindungi bangunan dengan cara membuat "benteng 
yang kuat terhadap rayap" di bagian fondasi dengan cara menyampur bahan fondasi 
dengan pengawet anti rayap. 

8. Jika bangunan telah terserang rayap, gunakanlah cara-cara pengendalian yang ramah 
lingkungan, seperti dengan pengumpanan dan pengendalian koloni dengan menggunakan 
insektisida penekan pertumbuhan rayap. 

 
 

Upaya Pengendalian Vektor BDB 
Bentuk ancaman lingkungan hunian selain rusaknya bangunan akibat serangan 

rayap, juga dideritanya suatu penyakit yang bersumber dari lingkungan-nya. Mewabahnya 
penyakit seperti DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, disebabkan tidak 
pedulinya insan penghuni bangunan terhadap kaidah dan rambu-rambu pengendaliannya.  

Mencermati perilaku dan ekosistem nyamuk Aedes aegypti, yang hidup 
berdampingan di sekitar rumah hunian bahkan di dalam rumah, serta waktu menyebarkan 
virusnya melalui gigitan yang terjadi pada siang hari, untuk itu hal-hal yang perlu dilakukan 
meliputi: 

 
1. Pengendalian vektor BDB dapat dilakukan secara kimiawi yang ramah terhadap 

lingkungan. Hal ini mengingat cukup efektif, praktis, mudah didapat, hasilnya terlihat 
dengan jelas. Namun demikian persyaratan cara kimiawi yang harus dipenuhi antara lain 
aman dan tidak membahayakan bagi kehidupan lainnya, serta tidak menyebabkan resisten 
terhadap vektor yang dikendalikan; 

2. Pengendalian mekanis, cara ini dilakukan dengan menghilangkan sarangt nyamuk, 
membersihkan kontainer atau air yang bersih dan tergenang; 

3. Pengendalian cara fisik, yaitu dengan cara penyinaran radiasi nyamuk, sehingga nyamuk 
menjadi mandul; 

4. Pengendalian hayati, yaitu dengan menggunakan predator dan atau parasit yaitu dengan 
jenis udang kecil; 

5. Modifikasi lingkungan, yaitu dengan melakukan hal-hal sehingga habitat nyamuk menjadi 
terganggu; 

6. Mengurangi kontak antara nyamuk dengan manusia; teknik ini dapat diterapkan pada 
sekolah-sekolah dengan ventilasi ruangan yang cukup; 

7. Untuk mencegah gigitan, upayakan antara lain dengan memasang kawat nyamuk halus 
pada pintu, lubang jendela, dan ventilasi. Hindari penggantungan pakaian di kamar mandi 
atau tempat yang gelap. Namun yang terpenting, selalu menjaga kebersihan lingkungan 
Anda dan segeralah ke rumah sakit begitu Anda curiga mendapat penyakit yang kini 
mewabah ini. 
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Uraian Penutup 
 
 Suatu harapan dengan paparan yang menelaah pentingnya perhatian terhadap 
perilaku rayap dan vektor BDB, akan mampu meningkatkan kepedulian  masyarakat terhadap 
upaya-upaya pengendaliannya. Hal ini mengingat bahwa terciptanya lingkungan permukiman 
yang sehat, nyaman dan tentram pada dasarnya menjadi kewajiban semua pihak. 
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