
Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 170-179        ISBN: 978-602-6483-33-1 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  170  

HAMA SERANGGA UTAMA PADI DI LAHAN RAWA PASANG SURUT 
 

Management of Insect Major Pest of Rice in Tidal Swampland 
 
 

Maulia Aries Susanti *, Muhammad Thamrin, Syaiful Asikin 
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) 

Jalan Kebun Karet, Loktabat Utara, Banjarbaru 70712. Kalimantan Selatan 
*Surel korespondensi: thamrintasrifin@gmail.com 

 
 
Abstract.  Plant pests are risks that must be addressed and taken into account in any attempt to increase crop 
production. This risk is a consequence of changes in the ecosystem due to the activity of plant cultivation. Crop 
protection activities continue to expand with the development of science and innovation technology. Therefore 
innovative technologies for the management of plant pests, especially in tidal swamp land is needed. The main insect 
pests in the tidal swampland are; the stem borer, brown plant hopper, walang sangit and leaves folding. This paper 
describes the components of insect pest control to combine with rice cultivation in tidal swampland. The pest should be 
managed by environmental sanitation, planting simultaneously, using resistant varieties and appropriate cultivation.   
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1. PENDAHULUAN 
 
Pengembangan lahan rawa dapat 

berkontribusi besar dalam pengadaan pangan 
nasional, peningkatan kesejahteraan petani, dan 
peningkatan pendapatan asli daerah. Lahan rawa 
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 
lahan mineral. Selain itu, sosial budaya dan 
kelembagaan maupun ketersediaan modal dan 
tenaga kerja di kawasan sumberdaya lahan rawa 
tersebut juga sangat berbeda dengan kawasan 
pangan pada lahan mineral, sehingga optimalisasi 
usahatani terpadu lahan rawa yang berkelanjutan 
tidak dapat direplikasi dari model pertanian yang 
selama ini dikembangkan, terutama pada lahan 
irigasi dan tadah hujan (Haryono et al. 2013).  

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan 
ke depan akan semakin berat dan komplek seiring 
dengan terjadinya perubahan dan perkembangan 
lingkungan strategis. Perluasan areal melalui 
pemanfaatan lahan rawa pasang surut diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
produksi tanaman pangan. Karena sifat lahan rawa 
pasang surut sangat spesifik, fokus utama 
pengembangan adalah optimalisasi lahan dengan 
tetap mempertahankan pelestarian sumberdaya 
lahan yang ada secara terencana dan terprogram.  

Dalam rangka mendukung peningkatan 
produksi tanaman pangan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan pangan dalam negeri maupun ekspor 
maka strategi peningkatan produksi tanaman 
pangan dapat dilakukan melalui: (a) pengembangan 
sarana dan prasarana, (b) akselerasi peningkatan 

produktivitas, (c) kegiatan perluasan areal tanam, 
(d) pengamanan produksi, serta (e) pengelolaan 
dan pemasaran hasil.  

Pengelolaan hama tanaman dalam sistem 
produksi pertanian di lahan rawa pasang surut 
merupakan salah satu bagian penting dalam 
meningkatkan produktivitas. Hama tanaman 
merupakan resiko yang harus dihadapi dan 
diperhitungkan dalam budidaya tanaman untuk 
meningkatkan produksi sesuai dengan harapan. 
Resiko ini adalah konsekuensi dari perubahan 
ekosistem sebagai akibat budidaya tanaman yang 
dilakukan, sedangkan ketidaktentuan iklim adalah 
hal yang harus diterima sebagai fenomena alam. 
Kegiatan perlindungan tanaman dalam sistem 
produksi terus berkembang seiring dengan 
perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan 
teknologi inovatif untuk pengelolaan hama tanaman, 
khususnya di lahan rawa pasang surut. 

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan 
beberapa komponen pengendalian hama serangga 
utama yang serasi dipadukan satu sama lain pada 
pertanaman padi di lahan rawa pasang surut.  
 

2. METODE 
 
Tulisan ini merupakan review berdasarkan 

pada dua sumber data; hasil-hasil penelitian lapang  
yang dilaksanakan pada lahan rawa pasang surut 
Kalimantan Selatan dan Tengah sejak tahun 2000 
sampai dengan 2013 dan data  dari sumber lainnya.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengendalian hama terpadu merupakan suatu 

cara pendekatan atau cara berpikir tentang 
pengendalian dengan mempertimbangkan ekologi 
dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan 
agroekosistem yang berwawasan lingkungan yang 
berkelanjutan. Konsep ini muncul dan berkembang 
sebagai koreksi terhadap kebijakan pengendalian 
hama secara konvensional yang mengutamakan 
penggunaan pestisida. Pengendalian hama terpadu 
dilaksanakan jika populasi atau intensitas 
kerusakan yang diakibatkannya memperlihatkan 
akan terjadi kerugian dalam usaha pertanian. 
Sedangkan pestisida digunakan apabila, (a) 
populasi hama telah meninggalkan populasi musuh 
alami, sehingga tidak mampu dalam waktu singkat 
menekan populasi hama, (b) komponen-komponen 
pengendalian lainnya tidak dapat berfungsi secara 
baik, dan (c) keadaan populasi hama telah berada 
di atas ambang ekonomi, yaitu batas populasi hama 
telah menimbulkan kerusakan yang lebih besar 
daripada biaya pengendalian (Sosromarsono et al. 
1977). Sanitasi lingkungan, tanam serempak, 
penggunaan varietas tahan dan budidaya tanaman 
yang tepat adalah langkah awal yang harus 
dilakukan dalam pengelolaan hama tanaman. Cara 
seperti ini mampu memperlambat 
perkembangbiakan hama tersebut (Thamrin et al. 
2013; Sosromarsono et al. 1977).  

Di lahan rawa pasang surut, jenis hama 
serangga utama padi yang teridentifikasi adalah 
penggerek batang padi putih, hama pelipat daun, 
wereng coklat, wereng hijau, dan walang sangit 
(Thamrin et al. 2013).  Secara lengkap uranian 
tentang masing-masing hama adalah sebagai 
berikut;  

 

3.1  Hama Penggerek Batang Padi  
 

Di Indonesia terdapat enam spesies 
penggerek batang padi yaitu penggerek batang padi 
kuning (Scirpophaga incertulas Walker), penggerek 
batang padi putih (Scirpophaga innotata Walker), 
penggerek batang merah jambu (Sesamia inferens 
Walker), penggerek batang padi bergaris (Chilo 
suppressalis Walker), penggerek batang padi 
kepala hitam (Chilo polychrysus Meyrick), dan 
penggerek batang padi berkilat (Chilo auricilius 
Dudgeon) (Soenardi. 1977), sedangkan di lahan 
rawa pasang surut, jenis penggerek batang yang 
dominan adalah penggerek batang padi putih 
(Gambar 1) (Thamrin 2013). Pengendalian hama ini 
dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 
adalah cara tanam, penggunaan abu sekam, 

pemanfaatan tanaman perangkap, pemanfaatan 
musuh alami, penggunaan insektisida nabati dan 
sintetik.  

Kerusakan padi disebabkan oleh larva yang 
menggerek batang dari bagian atas ke arah pangkal 
batang. Gerekan larva tersebut mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman di bagian atas sehingga 
menimbulkan gejala sundep pada pertumbuhan 
vegetatif dan beluk pada pertumbuhan generatif 
(Gambar 1). Langkah pengendaliannya adalah 
sebagai berikut. 
 

 
3.1.1 Cara tanam  
 

Sebagian besar lahan pasang surut ditanami 
padi varietas lokal yang umurnya sekitar 240 hari 
dengan masa vegetatif 180-200 hari. Tanam padi 
lokal biasanya dilakukan tiga kali tanam pindah. 
Bersamaan dengan tanam pindah, dilakukan juga p   
emotongan daun, sehingga dengan cara ini 
sebagian kelompok telur penggerek batang yang 
terdapat pada daun-daun tersebut terbuang dan 
gagal menjadi larva. Jumlah kelompok telur yang 
paling banyak adalah pada saat tanaman berumur 
30-40 hari setelah tanam (Thamrin et al. 2005). 

 

3.1.2 Penggunaan abu sekam  
 

Penggunaan abu sekam tidak hanya berfungsi 
sebagai pupuk, tetapi juga dapat menekan 
perkembangan penggerek batang padi. Menurut 
Husni (1990) pemberian kalium dapat menekan 
perkembangan larva penggerek batang padi putih, 
karena kalium dapat memperkuat batang. Asikin & 
Thamrin (2001), melaporkan bahwa pemberian 
kalium (120 kg K2O/ha) yang dikombinasikan 
dengan abu sekam (0,5 t/ha) dapat mengurangi 
intensitas kerusakan yang disebabkan penggerek 
batang padi putih, sehingga kerusakannya hanya 
5,16%. 

 

3.1.3 Penggunaan tanaman perangkap  
 

Di lahan pasang surut terdapat lima jenis 
gulma yang disenangi oleh penggerek batang padi 

Gambar 1. Penggerek batang padi putih dewasa (kiri),  

gejala sundep (tengah), gejala beluk (kanan) 
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putih sebagai tempat meletakan telur. Gulma 
tersebut adalah purun tikus, perupuk, kelakai 
(Gambar 2), bundung dan purun kudung. Kelompok 
telur penggerek batang (Gambar 3) paling banyak 
ditemukan terdapat pada purun tikus (Tabel 1). 
Kelompok telur tersebut dapat menetas menjadi 
larva, kemudian imago atau ngengat, dan kembali 
bertelur. Dengan demikian gulma purun tikus 
berperan sebagai attraktan atau tanaman 
perangkap bagi hama tersebut. Intensitas 
kerusakan padi akibat hama penggerek batang 
pada areal yang berdekatan dengan areal purun 
tikus (1,5-2,5%) lebih rendah dibandingkan dengan 
areal yang tidak ada purun tikus (25,0-55,0%). 

 
Tabel 1. Jumlah kelompok telur penggerek batang padi per 

hektar di lahan rawa pasang surut Kalsel (1995-
2000)  

 

 
 Sumber: Thamrin et al. 2001 

 
Rendahnya intensitas kerusakan padi pada 

areal yang berdekatan dengan purun tikus 
disebabkan penggerek batang padi putih lebih 
tertarik meletakkan telurnya pada tumbuhan 
tersebut dibandingkan dengan tanaman padi, 
sehingga kerusakan padi sangat rendah (Thamrin et 
al. 2001). Diduga bahwa tumbuhan purun tikus 
memiliki kandungan kimia yang berperan sebagai 
penarik bagi penggerek batang padi putih. Menurut 
Thamrin et al. (2004); Rosa et al. (2007), tumbuhan 
purun tikus mengandung komponen kimia antara 
lain steroid, alkaloid, methyldiena, vitamin, alkohol, 
karboksilat, alkenon, alkil benzena, essential oil, 
asam lemak, hidrokarbon, azole, analina dan penol. 

 

 

 

3.1.4 Musuh alami  
 

Di lahan rawa pasang surut terdapat beberapa 
jenis predator pemakan hama serangga, 
diantaranya ordo Arachnida (laba-laba). Kehadiran 
laba-laba pada pertanaman padi merupakan syarat 
utama, karena predator ini mampu memangsa 2-3 
serangga per hari dan dalam waktu yang relatif 
singkat dapat menghasilkan turunan yang banyak 
sehingga dapat mengimbangi populasi hama 
serangga (Thamrin 2011). Laba-laba Lycosa 
pseudoanulata (Gambar 3) mampu menghasilkan 
200-400 keturunan dalam masa 3-5 bulan, Oxyopes 
javanus dan Oxyopes linea menghasilkan 200-350 
keturunan dalam masa 3-5 bulan sedangkan 
Tetragnatha mandibulata dapat bertelur 100-200 
butir selama 1-3 bulan (Shepard et al. 1987). 
Predator lainnya adalah Agrionemis femina femina, 
Ischnura segegalensis dan Orthetrum sabina sabina 
(Gambar 3) yang termasuk dalam ordo Odonata 
(capung). Predator ini populasinya cukup tinggi di 
lahan pasang surut, namun data tentang 
perkembangbiakan dan kemampuannya dalam 
menekan hama serangga belum banyak diketahui 
(Thamrin 2011). 

Parasitoid penggerek batang padi di lahan 
pasang surut yang telah diketahui sebanyak 10 
jenis. Diantara parasitoid tersebut Telenomus 
rowani yang tertinggi populasinya (Tabel 2). 
Menurut Thamrin (2011), kemampuan parasitasi T. 
rowani berkisar 15,5% - 66,5%. Jika dibandingkan 
dengan kemampuan dua jenis parasitoid lainnya 
adalah yang tertinggi (Tabel 5). Menurut Laba 
(2001) Dalam Lubis (2005), kemampuan ketiga 
parasitoid tersebut untuk menurunkan populasi 
penggerek batang padi bervariasi, tergantung dari 
tempat dan lingkungannya. T. schoenobii 
mempunyai peranan paling besar dalam 
menurunkan populasi penggerek batang padi, 
sedang T. rowani dan T. japonicum peranannya 
bergantian. Daur hidup T. japonicum berkisar antara 
7-9 hari. Kemampuan bertelur rata-rata 38,60 butir. 
Kemampuan T. japonicum memparasit telur 
penggerek batang padi adalah 31,40 telur dengan 
kepadatan inang 87,6 telur (59,6%). Daur hidup T. 
rowani berkisar antara 10-12 hari. Kemampuan 
bertelur-rata-rata 64,47 butir. Keperidian T. rowani 
adalah 49 ekor, sedang kemampuan memparasit 
telur penggerek batang padi adalah 30,4 telur 
dengan kepadatan inang 181,2 telur (59,5%). 
Nurbaeti et al. (1992) melaporkan bahwa daur hidup 
T. schoenobii berkisar antara 11-14 hari. Keperidian 
T. schoenobii adalah 65 ekor. Kemampuan 
memparasit telur penggerek batang padi adalah 60-

Gambar 2.  Gulma lahan rawa; purun tikus (kiri), kelakai 
(tengah), perupuk (kanan) (Sumber: Balittra, 
2013) 
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98%. Menurut Shepard et al. (1987) bahwa 
kemampuan parasitasi T. rowani berkisar 20-40 
telur, dan perkembangannya sejak telur hingga 
tahap dewasa membutuhkan 10-14 hari.  
 

 
3.1.5 Insektisida nabati dan sintetik  

 
Insektisida nabati dari tumbuhan kepayang 

(Pangium edule), kalalayu (Eriogiosum 
rubiginosum), lua (Ficus glomerata), gelam 
(Melaleuca leucandra), kirinyu (Chromolaema 
odoratum), sarigading (Nyctanthes arbor-tritis), 
bintaro dan jingah (Glutha rengas) dapat 
membunuh larva penggerek batang dengan 
mortalitas 65-80%. Hasil penelitian di lapangan 
menunjukkan bahwa pengendalian dengan ekstrak 
kepayang, bintaro, kirinyu dan jingah dapat 
menekan tingkat kerusakan 2,5%-5,5%, sedangkan 
perlakuan insektisida sintetik 2,5%-5,75%. (Asikin 
2012).  

Hasil penelitian di Desa Bontomateni (Kec. 
Segiri, Kab. Pangkep, Sulsel), menunjukkan bahwa 
pengendalian pada saat stadia vegetatif intensitas 
kerusakan (sundep) pada semua perlakuan 0,50%-
1,17%, kecuali perlakuan kontrol (tanpa 
dikendalikan) mencapai 9,33%, sedangkan 
kerusakan beluk 0,70%-3,83%, dan perlakuan 
kontrol (tanpa dikendalikan) 17,33%. Di antara 
perlakuan itu, ekstrak kepayang dan kirinyu adalah 
yang terendah masing-masing 0,70% (Gambar 4). 
Insektisida sintetik yang efektif digunakan antara 
lain karbofuran, karbosulfan, dimehipo, bisultap, 
bensultap, dan tiakloprid. 

 

3.2 Hama Wereng Batang Coklat  
 

Wereng batang coklat (Nilaparvata lugens 
Stal.) atau lebih populer disebut wereng coklat 
(Gambar 5), berkembangbiak secara seksual, masa 
peneluran 3-4 hari untuk brakhiptera (bersayap 
kerdil), dan 3-8 hari untuk makroptera (bersayap 
panjang) (Mochida 1977). Telur biasanya diletakan 
berkelompok dalam pangkal pelepah daun, tetapi 
kalau populasinya tinggi, telur diletakan di ujung 
pelepah daun dan tulang daun. Jumlah telur yang 

diletakan dalam satu kelompok antara 3-21 butir 
(Baehaki 1987 Dalam Baehaki & Iman 1991). 
Seekor wereng betina, selama hidupnya 
menghasilkan telur antara 270-902 butir yang terdiri 
dari 76-142 kelompok dengan rata-rata 654 butir 
dalam 101 kelompok (Mahrub & Sukirno 1976 
Dalam Baehaki & Iman 1991). Telur menetas antara 
7-11 hari dengan rata-rata sembilan hari (Mochida 
1977).  
 

 
 
Tabel 2. Parasitoid penggerek batang padi pada purun tikus di 

lahan pasang surut, Kalimantan Selatan  

 

 
Sumber: Asikin & Thamrin (2003) 

 
 
Tabel 3. Parasitasi terhadap telur penggerek batang putih di 

Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan  

 

 
Sumber: Asikin & Thamrin (2008) 

 

Gambar 3.  Kelompok telur penggerek batang padi pada 
gulma purun tikus (kiri) (Sumber: Balittra, 
2013); laba-laba Lycosa pseudoanulata 
(tengah) (Sumber: Entomologia.net) 
capung Orthetrum sabina sabina (Sumber: 

Gambar 4. Efikasi ekstrak beberapa jenis tumbuhan 

terhadap penggerek batang padi, Desa 

Bontomateni, Sulawesi Selatan (Sumber: 

Asikin et al., 2012) 
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Hasil pengamatan di daerah pasang surut 

Desa Kuala Sekampung (Kec. Sragi, Kab. Lampung 
Selatan, Prov. Lampung) pada bulan April-Mei 
2014, serangan wereng coklat sangat tinggi, 
dengan intensitas kerusakan mencapai 40%-80%. 
Pengendalian dilakukan dengan menggunakan 
berbagai jenis insktisida sintetik setiap hari, namun 
populasinya semakin meningkat. Hal ini diduga 
bahwa telah terjadi resistensi dan resurjensi wereng 
coklat akibat penggunaan insektisida sintetik yang 
berlebihan. Selain itu, penggunaan varietas padi 
yang tidak beragam dan terlalu lama 
mengakibatkan hama ini berkembangbiak lebih 
cepat karena perubahan keperidian. Wereng coklat 
dapat dikendalikan dengan beberapa cara, yaitu 
penggunaan varietas tahan, tanam serempak, 
pemanfaatan musuh alami, penggunaan lampu 
perangkap, insektisida nabati dan sintetik.  

 

3.2.1 Penggunaan varietas tahan dan 
pergiliran varietas  

 
Pengendalian dengan varietas tahan 

merupakan cara yang paling mudah dilaksanakan, 
murah, tidak menyebabkan polusi, dan umumnya 
kompatibel dengan pengendalian lain. Walaupun 
demikian, penggunaan varietas tahan harus 
dilakukan secara hati-hati dan tidak ditekankan 
kepada satu varietas saja karena mengurangi 
kerahaman genetik di pertanaman. Pengalaman 
seperti di Sumatera Utara yang hanya menanam 
PB26 (varietas tahan wereng coklat), ternyata 
setelah 4-5 musim muncul biotipe baru (biotipe 2) 
dari wereng coklat (Oka & Bahagiawati 1983). Oleh 
karena itu multi varietas dalam areal tanam yang 
luas harus diterapkan, karena cara ini dapat 
memperlambat proses perkembangbiakan biotipe 
baru (Baehaki & Iman 1991). 

Pada umumnya varietas tahan wereng coklat 
yang dihasilkan memiliki ketahanan vertikal (dirakit 
berdasarkan gen mayor). Varietas seperti ini tingkat 
ketahanannya cukup tinggi, tetapi keturunan wereng 
coklat akan cepat beradaptasi, sehingga 
mempercepat patahnya ketahanan varietas 
tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi hal 
tersebut adalah pergiliran tanaman. Cara ini dapat 

memutus proses virulensi sehingga munculnya 
biotipe baru tertunda (Baehaki & Iman 1991). 

 

3.2.2 Sanitasi dan tanam serempak  
 

Sanitasi bertujuan agar hama serangga tidak 
dapat berlindung dan berkembang serta 
menghilangkan sumber makanannya, misalnya 
membersihkan sawah dari turiang atau jerami padi 
agar siklus hidup wereng coklat terputus, sekaligus 
menghindari sumber infeksi penyakit. Wereng coklat 
termasuk serangga yang mempunyai kemampuan 
bermigrasi tinggi, dan serangga ini dapat dengan 
cepat berpindah ke pertanaman yang belum 
dipanen. Hal ini akan mengakibatkan tanaman 
rusak berat. Salah satu cara untuk mengantisipasi 
hal tersebut adalah keharusan untuk tanam 
serempak di areal yang luas. 

 

3.2.3 Peranan musuh alami  
 

Predator yang dominan menekan populasi 
wereng batang coklat antara lain laba-laba (Lycosa 
sp., Tetragnatha spp., Oxyopes sp., Callitrichia sp.), 
Paederus fucipes, Cyrtorhinus lividipennis, 
Coccinella spp., Ophionea sp., dan Microvelia 
atrolineata. Kemampuan predator tersebut 
memangsa wereng coklat dewasa sebanyak 1-5 
ekor (Kartohardjono 1988; Kartohardjono et al., 
1988; Kartohardjono & Atmaja 1989). Cyrtorhinus 
akan memangsa inang alternatifnya, yaitu wereng 
Inazuma dorsalis jika inang utama tidak ada di 
pertanaman padi (Kartohardjono 1990). Cyrtorhinus 
memangsa lebih banyak nimfa instar pertama 
daripada instar keempat (Kartohardjono & Heinrichs 
1983). Predator Paederus lebih menyukai inang 
dengan urutan wereng batang coklat, wereng 
punggung putih, wereng zig zag, dan wereng hijau 
(Kartohardjono 1992). Paederus memangsa 
berbagai stadia wereng, kecuali stadia telur 
(Kartohardjono & Soejitno 1987).  

Di lahan rawa pasang surut, populasi C. 
lividipennis meningkat ketika populasi mangsanya 
tinggi (Gabriel et al., 1986). Predator ini mampu 
mengkonsumsi 7-10 telur wereng coklat dalam satu 
hari (Shepart et al., 1987).  

 

3.2.4 Penggunaan lampu perangkap 
 

Lampu perangkap (Gambar 6) selain 
mengurangi populasi hama serangga, juga dapat 
digunakan untuk pemantauan migrasi dan 
pendugaan populasi serangga yang tertarik pada 
cahaya, salah satunya wereng coklat. Lampu yang 
digunakan adalah lampu petromak. Semakin 

Gambar 5.  
Wereng batang coklat dewasa (Sumber: 
www.vidusara.com) 
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kontras cahaya lampu akan lebih banyak jumlah 
tangkapannya. Lampu perangkap dipasang pada 
saat menjelang malam sampai menjelang siang di 
atas pematang yang bebas dari naungan dengan 
ketinggian kurang lebih 1,5 meter dari permukaan 
tanah. Tempat penampungan diisi air dan dicampur 
dengan sedikit deterjen, agar serangga yang 
terperangkap tidak dapat terbang.  
 

 
 
3.2.5 Penggunaan insektisida nabati dan 

sintetik 
 

Menurut Asikin (2011), jenis insektisida nabati 
yang efektif mengendalikan hama wereng coklat 
adalah ekstrak kulit batang kepayang (Pangium 
edule) dengan takaran 200-250 gram per 12-15 liter 
air.  Insektisida sintetik yang dapat digunakan 
antara lain buprofezin, BPMC, fipronil dan 
imidakloprid. Cara penggunaannya: (1) keringkan 
pertanaman padi sebelum aplikasi baik yang 
disemprot atau butiran, (2) aplikasi dilakukan pagi 
hari (tidak berembun) atau sekitar pukul 08.00 
sampai 11.00, dan dilanjutkan sore hari, dan (3) 
insektisida disemprotkan mencapai batang dengan 
pelarut 400-500 liter air/ha. 

 

3.3  Hama Pelipat Daun  
 
Serangan hama pelipat daun atau disebut 

juga hama putih palsu (Cnaphalocrosis medinalis) 
ditandai dengan adanya bagian daun yang 
transparan sejajar tulang daun, ditambah pula 
adanya daun yang melipat ke arah permukaan atas 
daun (Gambar 6). Gejala ini disebabkan oleh larva 
yang memakan klorofil permukaan daun bagian 
atas, dan yang tertinggal epidermis daun bagian 
bawah sehingga menghasilkan bagian daun yang 
transparan. Daun yang melipat ke atas dan sisi 
daun bertemu yang disambungkan oleh serat yang 
dikeluarkan oleh larva. Larva kemudian hidup dan 
makan dari dalam daun tersebut. Menurut 
Nudarajan & Nair (1983), setiap kerusakan 1,0% 
yang disebabkan oleh hama ini mengakibatkan 
kehilangan hasil 1,40% - 1,46%. 

Selain menyerang padi, hama pelipat daun 
juga menyerang jenis rumputan lain, oleh karena itu 
penyiangan rumput harus dilakukan untuk 
megurangi serangan hama ini. Pemupukan N dapat 
mempengaruhi tingkat serangan. Pemberian pupuk 
200 kg N/ha atau lebih dapat meningkatkan 
serangan, sebaliknya apabila pemupukan dilakukan 
secara berimbang dapat menekan serangannya. 
Cara kultur teknis lainnya, menyeragamkan waktu 
tanam, karena tanam satu bulan lebih dari 
pertanaman sekitarnya akan mendapat serangan 
berat (Suharto & Noch 1987). 

Di lahan pasang surut, kerusakan padi yang 
disebabkan hama pelipat daun cukup tinggi di 
daerah yang banyak bertanam jeruk dan pisang. 
Hal ini diduga bahwa di daerah tersebut 
kelembabannya tinggi karena banyak naungan 
(Thamrin et al., 2013). Menurut Phatak & Khan 
(1994) populasi hama ini cepat meningkat di daerah 
yang menanam varietas unggul secara intensif, 
penggunaan takaran nitrogen yang tinggi, 
kelembaban tinggi dan temperatur optimum. 
Pengendalian sebagai berikut. 
 

3.3.1 Peranan musuh alami  
 

Musuh alami hama pelipat daun yang 
dilaporkan sebagai parasitoid dan predator antara 
lain dari ordo Diptera (Megaselia spp. dan 
Argyrophylax spp.), Hymenoptera (Goniozus spp., 
Trichogramma spp., Apanteles spp. dan Bracon 
spp.), Coleoptera (Chlaenius spp. dan Coccinella 
spp.), Orthoptera (Anaxipha spp. dan Metioche 
spp.), dan Arachnida (Argiope spp., Pardosa spp., 
dan Tetragnatha spp.) (Pathak & Khan 1994).   

Hasil penelitian yang dilakukan di rumah kasa 
terhadap kemampuan beberapa jenis predator yang 
dominan di lahan pasang surut diketahui bahwa 
kemampuan Lycosa pseudoannolata, Paederus 
fucefes dan Ophionea ishii-ishii memangsa hama 
pelipat daun sangat tinggi, masing-masing 85,5%, 
80,0% dan 80,5% (Tabel 4). 
 

 
 
 

Gambar 6.  
Lampu perangkap serangga 
(Sumber: IRRI)  

Gambar 7. Hama pelipat daun dewasa (kiri), gejala 
kerusakan oleh hama pelipat daun (kanan) 

 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 170-179        ISBN: 978-602-6483-33-1 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  176  

Tabel 4.  Kemampuan memangsa beberapa jenis predator 
tehadap hama pelipat daun di rumah kasa balittra 
pada musim tanam 

 

 
Keterangan: hsi = hari setelah infestasi 
Sumber: Asikin & Thamrin (2001)  

 

3.3.2 Penggunaan insektisida nabati dan 
sintetik 

 
Pengendalian dengan menggunakan bahan 

tumbuhan dari ekstrak jingah, kepayang, kirinyu, 
cambai karuk, maya, bintaro, gelam dan campuran 
maya dengan kirinyu efektif menekan serangan 
hama pelipat daun dengan intensitas kerusakan 
berkisar antara 0,66-5,08%, sedangkan perlakuan 
tanpa dikendalikan kerusakannya mencapai 15,93% 
(Gambar 7). Hasil penelitian sebelumnya yang 
pernah dilakukan di lahan lebak, ekstrak kepayang 
dan kirinyu efektif mengendalikan hama pelipat 
daun dengan tingkat kerusakan berkisar 1,5% - 
2,5% (Asikin 2008). Insektisida sintetik yang dapat 
digunakan untuk pengendalian hama pelipat daun 
antara lain berbahan aktif dimehipo, landa sihalotrin, 
dan BPMC, dengan waktu pemberian apabila 
kerusakan ≥ 14% (Suharto & Siwi 1991). 

 

3.4  Hama Walang Sangit  
 
Walang sangit (Leptocorisa spp.) adalah hama 

padi yang selalu muncul pada saat tanaman telah 
berbunga. Serangga dewasa (Gambar 8) dan nimfa 
menyerang bulir padi mulai dari berbunga sampai 
panen. Serangan sebelum tanaman periode matang 
susu menyebabkan gabah hampa, sedangkan 
serangan pada padi yang telah berisi menjelang 
masak menyebabkan gabah berwarna sehingga 
kualitasnya menurun. Serangga ini lebih memilih 
malai yang matang susu dibandingkan stadia 
lainnya (Djuharso et al. 1985). Menurut Suharto et 
al. (1988), bahwa 5 ekor walang sangit tiap 9 
rumpun mengurangi hasil 15% dan 10 ekor tiap 9 
rumpun mengurangi hasil sampai 28%. Serangan 
pada tanaman yang matang tidak banyak 
mengurangi hasil. Sifat fisik dan kimia dari beras 
yang terserang tidak banyak berbeda, kecuali kadar 
proteinnya. Serangan pada stadia berbunga 
menyebabkan kadar protein beras lebih tinggi 

dibandingkan tanaman yang tidak terserang, 
sedangkan serangan pada stadia pematangan 
menyebabkan kadar protein beras lebih rendah.  

 
 

 
 
Gambar 8.  Efikasi ekstrak tumbuhan rawa terhadap intensitas 

serangan hama pelipat daun Desa Bontomateni, 
Sulawesi Selatan (Sumber: Asikin et al., 2012) 

 
Penyeragaman waktu panen dapat 

mengurangi tingkat serangan walang sangit, namun 
bila populasinya masih tinggi, pengendalian dapat 
dilakukan dengan beberapa cara; di antaranya 
menggunakan tanaman perangkap, perangkap bau, 
insektisida nabati dan sintetik 

                                                      

3.4.1 Penggunaan tanaman perangkap 
 

Walang sangit selalu menyerang padi 
berbunga, oleh karena itu tanaman yang paling 
awal berbunga akan diserang oleh hama ini. 
Demikian pula halnya dengan tanaman yang paling 
lambat berbunga akan mengalami serangan berat, 
karena terjadinya populasi walang sangit yang 
migrasi (Suharto & Noch, 1987). Umur padi yang 
tidak seragam dalam satu hamparan 
memungkinkan perpindahan walang sangit dari padi 
yang hampir matang ke pertanaman yang baru 
berbunga, sehingga terjadi peningkatan populasi. 

Tanaman perangkap adalah padi yang 
ditanam lebih awal pada areal kecil, dengan tujuan 
agar pada saat berbunga populasi walang sangit 
terpusat pada tanaman tersebut, maka 
pengendalian lebih mudah dilakukan (Suharto & 
Siwi 1991). Luas areal tanaman perangkap 1,0-2,0 
ha, dengan selisih waktu tanam satu bulan. 

Gambar 9.  
Walang sangit dewasa 
(Sumber: IRRI) 
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3.4.2 Penggunaan perangkap bau  
 

Walang sangit tertarik pada bau-bauan 
tertentu seperti bangkai dan kotoran binatang, 
beberapa jenis rumput seperti Ceratophyllum 
dermesum L., C. submersum L., Lycopodium 
carinatum D., dan Limnophila spp. (Suharto & Siwi 
1991). Bahan-bahan ini dapat digunakan sebagai 
penarik agar populasi walang sangit yang hinggap 
terkonsentrasi di areal sempit dengan jumlah yang 
banyak sehingga pengendalian mudah dilakukan. 

Salah satu pengendallian walang sangit yang 
telah dilakukan di lahan rawa adalah penggunaan 
perangkap bau. Perangkap bau adalah perangkap 
yang menggunakan umpan bangkai keong yang 
diikat pada ujung turus (tongkat bambu atau kayu). 
Setiap perangkap diberi karbofuran sebanyak 0,5 
gram yang dioleskan pada keong. Perangkap 
ditancapkan di tepi sawah pada saat padi berbunga 
sampai menjelang panen sebanyak 20-30 buah/ha. 
Walang sangit akan hinggap untuk mengisap cairan 
keong setelah 3-4 jam peletakan. Jumlah walang 
sangit yang hinggap berkisar antara 5-10 
ekor/perangkap. Cara ini cukup efektif dibandingkan 
dengan cara lainnya. Kerusakan yang disebabkan 
walang sangit hanya berkisar antara 5,0% - 7,5% 
(Tabel 5).  
 

3.4.3 Penggunaan insektisida nabati dan 
sintetik 

 
Bahan tumbuhan yang biasa digunakan untuk 

mengendalikan hama walang sangit di lahan rawa 
adalah tumbuhan mercon dan cambai karuk. Kedua 
bahan tumbuhan efektif digunakan dan kerusakan 
yang disebabkannya 12,5%, sedangkan di daerah 
yang tidak dikendalikan kerusakannya mencapai 
55,0% (Gambar 9). 

Walang sangit dewasa lebih sensitif terhadap 
insektisida monokrotofos, sebaliknya serangga 
instar keempat dan lima paling kebal (Doesburg & 
Siwi 1983). Insektisida yang efektif terhadap walang 
sangit adalah dimehipo, BPMC dan landa sihalotrin 
(Asikin 2008). 

 
Tabel 5. Pengendalian walang sangit pada MT 2002/2003 

 

 
 

 
4. SIMPULAN 

 
Serangga hama utama di lahan rawa pasang 

surut adalah penggerek batang padi putih, wereng 
coklat, walang sangit dan pelipat daun. 

Pengendalian harus dilakukan secara 
terintegrasi antara penggunaan varitas resisten, 
tanam serempak, sanitasi lingkungan, pengendalian 
secara fisik, mekanik dan biologi, serta penggunaan 
pestisida botani. 
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