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“Nak, kemungkinan hasil panen padi kita tahun ini berkurang!, sebagian besar padi di desa 

kita terserang hama wereng”. Itulah pesan singkat yang kuterima dari ibunda tercinta nun 

jauh di pedesaan Majalengka sana. Angan pun seketika menyeruak untuk mencari muasal 

dari perkara wereng ini. Sekedar menggali informasi untuk kemudian disebarkan kepada 

petani di desa saya kiranya lebih baik daripada hanya sekedar diam berpangku tangan. Maka 

segera kubuka laptop dan segera berselancar di dunia maya, dengan sesekali berbalas pesan 

blackberry dengan sanak sodara di kampung tentang jenis wereng apa yang sedang 

berkecamuk di desaku. 

 

Ya, akhirnya kuketahui kalau wereng batang coklat-lah menjadi aktor utama yang 

mengancam produksi padi di desaku. Betapa tidak, serangan wereng batang coklat akan 

mengakibatkan batang padi mengering seperti terbakar (hopper burn) dan tentunya bila tidak 

ditangani segera akan mematikan padi dan pastinya akan menyebabkan gagal panen (puso). 

 

 
 

Gambar 1. Hopper burn akibat serangan hama wereng 

 

Menilik sejarahnya, hama wereng batang coklat (Nilaparvata lugens Stal.) sejak tahun 1970 

dan 1971 telah menyerang tanaman padi di Indonesia dan mengancam produksi padi 

nasional. Berbagai upaya penanggulangan hama wereng batang coklat telah dilakukan oleh 

pemerintah diantaranya adalah penyemprotan insektisida secara masal melalui program 

BIMAS Gotong Royong di tahun 1970 an. Seiring dengan prestasi swasembada beras yang 

diraih untuk pertama kalinya di tahun 1986 telah diikuti pula dengan ledakan populasi hama 

wereng coklat yang mengancam produksi beras yang baru saja diraih. Menanggapi hal 

tersebut maka Presiden Soeharto kala itu mengeluarkan Instruksi Presiden no.3 tahun 1986 

yang menyatakan bahwa pengendalian hama terpadu (PHT) menjadi strategi nasional 



pengendalian hama. Imbas dari Inpres tersebut adalah pelarangan 57 jenis insectisda yang 

biasa digunakan untuk mengatasi serangan hama tanaman padi (Widodo dan Nugroho, 2010). 

 

Siklus Hidup  

Siklus hidup wereng batang coklat dapat digambarkan sebagai berikut  

  

 
 

Gambar 2. Siklus Hidup Wereng batang Coklat 

 

Telur  

Telur WERENG BATANG COKLAT berwarna putih, berbentuk seperti buah pisang, 

berukuran 1.30 x 0.33 mm, diletakkan berkelompok di dalam jaringan pelepah daun padi.  

Telur terkadang ditemukan pula pada helai daun. Telur menetas setelah 7-10 hari. 

 
Gambar 3. Telur Wereng Batang Coklat 

 

Wereng batang coklat yang baru menetas sebelum menjadi dewasa melewati 5 tahap 

pertumbuhan nimfa (instar) yang dibedakan menurut ukuran tubuh dan bentuk bakal 

sayapnya.  Periode nimfa berkisar antara 12-15 hari.  Hal penting yang perlu diperhatikan 

yaitu periode telur lebih dari separo periode nimfa.  Oleh karena telur wereng batang coklat 



diletakkan di dalam jaringan pelepah daun, maka telur tidak dipengaruhi oleh aplikasi 

insektisida. 

 

 
 

Gambar 4. Dua Bentuk wereng batang coklat dewasa 

 

Munculnya kedua bentuk wereng batang coklat dipengaruhi oleh kepadatan populasi dan 

kondisi pertanaman.  Bentuk makroptera dapat terbang sehingga merupakan bagian populasi 

yang berfungsi untuk menemukan tempat hidup baru migrasi.  Perpindahan wereng batang 

coklat jarak jauh dapat terjadi dengan bantuan angin. 

 

Dinamika Populasi Wereng Batang Coklat 

Populasi wereng batang coklat yang berkembang di sawah dimulai dari wereng batang coklat 

migran pada awal fase pembentukan anakan tanaman padi.  Setelah menetap, wereng batang 

coklat berkembang biak secara eksponensial satu atau dua generasi pada tanaman padi 

vegetatif, tergantung pada saat migrasinya.  Apabila migrasi terjadi pada umur 2-3 Mst, maka 

wereng batang coklat dapat berkembang biak sebanyak dua generasi.  

 

 
Gambar 5. Dinamika populasi wereng batang coklat 

 

Keterangan : 

G-0 : Tahap migran, serangga migran menyerang sawah 

G-1 : Tahap   menetap  (generasi pertama). Betina dewasa pada generasi pertama 

biasanya berbentuk serangga bersayap pendek 



G-2 : Tahap  perusak  (generasi   kedua). Sejumlah  besar  serangga dewasa bersayap 

panjang muncul dan berpindah. Jika  pada hamparan yang sama terdapat sawah 

yang baru ditanami maka akan terjadi migrasi wereng batang coklat dari tanaman 

generatif tersebut 

 

Strategi Pengendalian 

Langkah-langkah pengendalian hama wereng batang coklat adalah sebagai berikut : 

Pengamatan dilakukan secara terprogram, sejak awal di pesemaian : 

 Pengamatan intensif sekurang kurangnya 1 minggu sekali 

 Waspadai daerah endemis wereng coklat 

 Waspadai adanya populasi wereng batang coklat di pesemaian dan tanaman muda 
terutama pada varietas rentan, 

 Koordinasikan gerakan dan tingkatkan penyuluhan. 

 

Pratanam 

 Perencanaan pemilihan varietas tahan 

 Pemusnahan singgang/sisa tanaman yang terserang virus yang ditularkan wereng batang 

coklat yaitu kerdil rumput dan kerdil hampa. 

 Pemusnahan bibit yang terserang virus yang ditularkan wereng batang coklat. 

 

Fase Persemaian 

 Pemantauan populasi wereng batang coklat dan musuh alaminya, sekurang – kurangnya 1 

minggu sekali. 

 Gunakan agens hayati apabila ditemukan populasi wereng batang coklat di bawah ambang 

pengendalian. 

 

 
 

Gambar 6. Pemantauan populasi wereng batang coklat dimulai dari fase persemaian 

 

 Tanamlah varietas yang telah terbukti tahan di daerah yang bersangkutan. Hindari 
penanaman varietas rentan  maupun varietas pemicu. 



 Eradikasi selektif tanaman yang terserang ringan s/d berat dan eradikasi total tanaman 
yang terserang berat. 

 Penggunaan agens hayati. 

 Penggunaan insektisida yang diijinkan apabila populasi wereng batang coklat > 10 
ekor/rpn pada tanaman umur < 40 hst atau populasi > 20 ekor/rpn tanaman pada tanaman 

berumur > 40 hst. 

 

Fase Tanaman Tua (Primordia s/d berbunga) 

 Penggunaan agens hayati apabila populasi masih di bawah ambang pengendalian. 

 Penggunaan insektisida yang diijinkan dan efektif apabila populasi wereng batang coklat 
mencapai > 20 ekor / rpn pada tanaman berumur > 40 hst. 

 Berdasarkan perhitungan kondisi lapangan 

 

Pengendalian hama melalui introduksi musuh alami  

Di daerah tropis, peranan musuh alami dalam mengendalikan populasi wereng batang coklat 

cukup  besar. Berdasarkan cara memangsanya, maka musuh-musuh  alami ini digolongkan ke 

dalam berbagai jenis antara lain : 

  

1)  Predator 
Musuh alami dari golongan ini memangsa wereng batang coklat dengan cara berburu dan 

membunuhnya secara langsung.  Beberapa jenis serangga yang termasuk predator wereng 

batang coklat serta jenis wereng-wereng lain, yaitu : 

  

(a)  Laba-laba harimau (Lycosa sp.) 

Serangga ini dianggap sebagai predator utama wereng batang coklat, karena setiap 

harinya mampu memangsa 10-20 ekor wereng batang coklat dewasa atau 15-20 

nimfa. 

 

 
 

Gambar 7.  Laba-laba harimau (Lycosa sp.) 

 

 

 



(b) Kepik Mirid (Cyrtorhinus lividipenis ) 

 

 
 

Gambar 8. Kepik Mirid  (Cyrtorhinus lividipenis) 

 

(c)   Kumbang Carabid (Ophionea migrofasciata ) 

 

 
 

Gambar 9. Kumbang Carabid (Ophionea migrofasciata) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



(d)   Kumbang Coccinelid (Synharmonia octomaculata). 

 

 
 

Gambar 10. Kumbang Coccinelid  (Synharmonia octomaculata ) 

  

2)  Parasit telur 

Serangga parasit hidup dengan cara memarasit telur wereng batang coklat serta jenis 

wereng-wereng lainnya.  Beberapa jenis parasit yang sudah diketahui antara lain : Anagrus 

sp, Gonatocerus sp. Dan Oligosita sp. 

 

 
 

Gambar 11.  Parasit Telur Anagrus sp. Dan Telur wereng batang coklat yang terparasit 

Anagrus sp. 

  

3)  Patogen serangga 

Musuh alami dari golongan ini membunuh wereng batang coklat dengan cara penetrasi 

sehingga wereng batang coklat sakit kemudian mematikannya secara perlahan.  Beberapa 

jenis agens cendawan yang sudah populer dikembangkan sebagai sarana pengendalian 

yang bersifat ramah lingkungan antara lain   Cendawan Metarhizium sp. yang koloninya 

berwarna hijau tua dan Cendawan Beauveria bassiana yang koloninya berwarna putih 

  

    



 
Gambar 12. Wereng yang Mati Terinfeksi Cendawan Metarhizium sp (a) dan Beauveria 

bassiana (b). 

 

Pengendalian hama wereng melalui penanaman jenis padi tertentu dan penggunaan 

insektisida 

 Serangan wereng batang coklat dapat dikendalikan dengan menanam varietas padi 

INPARI 1 s/d INPARI 13 yang tahan terhadap wereng batang coklat botipe 1, 2 dan 3. 

Penanaman padi dengan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, sebaiknya penanaman 

dengan sistem jajar legowo. 

 Berbagai insektisida  yang efektif untuk mengendalikan hama ini antara lain yang 
berbahan aktif amitraz, bupofresin, beauveria bassiana 6.20x1010 cfu/ml, BPMC, fipronil, 

amidakloprid, karbofuran, karbosulfan, metolkarb, MIPCI, propoksur, atau tiametoksan. 

 Perlu diingat bahwa penggunaan pestisida sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah 
pemberantasan hama terpadu (PHT) artinya tepat jenis, tepat dosis dan tepat waktu, karena 

jika melanggar justru turut memicu ledakan serangan hama wereng  batang coklat. 
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