


PREDATOR TIKUS

Ular Tanah (Calloselasma rhodostoma)

Ular Sapi (Coelognathus radiata)

Ular Kobra Jawa (Naja sputatrix)

Ular sanca (Python bivittatus)

Garangan Jawa (Herpestes javanicus)

Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis)

Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis)

Elang Bondol (Haliastur indus)

Alap Jambul (Accipiter trivirgatus)



TAK KENAL, MAKA TAK SAYANG

Wajah Tyto alba berbentuk hati atau love, seakan-akan ingin menyampaikan
bahwa dia adalah kekasih petani, membantu petani setiap saat setiap waktu untuk
menjaga lahan padinya aman dari serangan tikus sawah (Rattus argentiventer).



KLASIFIKASI Tyto alba

Tyto alba dikenal juga dengan sebutan Barn owl, Burung hantu dan Serak Jawa. Nama alba
berkaitan dengan warnanya yang putih.



MORFOLOGI Tyto alba

• Betina dan anakan lebih banyak memiliki bintik-bintik gelap.

• Bulu badan bagian atas berwarna
abu-abu terang dengan garis-garis
gelap dan bintik-bintik pucat.

• Bulu badan bagian bawah
berwarna putih dengan
beberapa bintik-bintik hitam.

• Bentuk muka menyerupai
jantung berwarna putih.

• Iris mata berwarna hitam.

• Bulu-bulu pada kaki bagian
bawah biasanya jarang (tipis).

• Kaki berwarna putih
coklatan sampai abu-abu.



UKURAN TUBUH Tyto alba

Ukuran tubuh antara jantan dan betina hampir serupa, namun demikian biasanya
betina memiliki ukuran tubuh sedikit lebih besar daripada jantan.

Ukuran tubuh betina:
Panjang badan: 34 – 40 cm
Rentang sayap: ± 110 cm
Berat badan: ± 570 gr

Ukuran tubuh jantan:
Panjang badan: 32 – 38 cm
Rentang sayap: ± 107 cm
Berat badan: ± 470 gr

T. a. alba (common barn owl)



Tyto alba DI INDONESIA DAN

Tyto alba javanica

• Untuk spesies Tyto di Indonesia
o Tyto alba (Serak Jawa terdiri dari Tyto alba javanica dan Tyto alba

sumbaensis)
o Tyto rosenbergii (Serak Slawesi)
• Serak Jawa (Tyto alba javanica) merupakan populasi terbanyak di

Indonesia.
• Untuk Tyto alba javanica tersebar hampir di seluruh Jawa

termasuk Bali.



BIOEKOLOGI Tyto alba

• Teritori Tyto alba
• Sepasang Tyto alba hidup bersama, hanya saat musim kawin.
• Pagi hingga sore hari Tyto alba bersembunyi pada sarangnya yaitu lokasi-lokasi gelap.
• Tyto alba aktif saat senja hingga menjelang subuh (nocturnal).



MASA KAWIN DAN REPRODUKSI Tyto alba

• Sepasang Tyto alba merawat anaknya bersama.
• Priode reproduksi berkisar antara bulan mei-juli dan

priode selanjutnya 4,5-5,5 bulan.
• Periode bertelur berkisar 1-3 kali dalam setahun.
• Tyto alba memanfaatkan pelet untuk mengerami telur.
• Tyto alba betina bertelur sambil mengerami telurnya.
• Betina mulai bertelur pada umur 8 bulan dengan jumlah

telur 5-9 butir.
• Telur berwarna putih kotor dengan berat ± 20 g per butir.

Pelet

Telur



TINGKAT KONSUMSI Tyto alba

• Tyto alba dewasa mampu mengkonsumsi 5 ekor tikus dan
membunuh 9 ekor tikus per malamnya.

• Tyto alba merupakan predator spesifik tikus, dimana 99,41% yang
dikonsumsi Tyto alba adalah tikus.

• Pentingnya palang T dan tempat memantau.
• Tubuh tikus dipotong-potong dengan paruh menjadi 3-4 potong

sebelum dikonsumsi.
• Bahan padatan dari mangsanya akan dikeluarkan melalui mulut

berupa pellet (tulang-tulang dan bulu tikus).



PENGARUH RODENTISIDA

• Dampak negatif penggunaan rodentisida
bagi Tyto alba.

• Newton dan Wyllie (2002) menyebutkan
bahwa dari tahun ke tahun kandungan
pestisida pada sampel hati Barn Owl di
Inggris meningkat dari 5% (1983-1984)
menjadi 40% (1997-1998).

• Pengendalian pendukung lainnya
diharapkan dilakukan dengan cara selain
penggunaan rodentisida.



PENGADAAN DAN PERBANYAKAN Tyto alba

▪ Penyediaan pagupon untuk meningkatkan populasi Tyto alba.
Namun sebelum diletakkannya pagupon pada area tertentu,
terlebih dahulu harus diketahui keberadaan Tyto alba dengan
cara:

o Mengamati sumber suara Tyto alba pada malam hari.
o Mencari “pellet” atau bekas makanan.
o Mencari tempat bersarang di plafon bangunan yang

diperkirakan ditempati dengan tanda tanda terdapat kotoran.



PENGADAAN DAN PERBANYAKAN Tyto alba

▪ Apabila ke 3 aspek sebelumnya tidak di temukan,
maka perlu dilakukan introduksi dari daerah-daerah
lain, dengan cara :

o Pagupon di letalkkan pada areal serangan tikus.
o Di biarkan dalam pagupon 2-3 minggu (dengan

syarat selama masa karantina diberi suplai
makanan).

o Dalam pemasangan pagupon harus memperhatikan
arah mata angin.

o Ukuran pagupon (panjang 90cm, lebar 50cm, tinggi
60cm) dengan tinggi tiang penyangga 4-5 m.

o Bahan pagupon dapat berupa kayu, asbes dan
sterofong (atau kombinasi).



DAYA JELAJAH DAN TERITORITyto alba

• Sepasang Tyto alba mampu melindungi tanaman padi seluas 5 Ha dari serangan tikus.
• Kawasan berburu Tyto alba yang tetap dan teratur.
• Tyto alba mempunyai daya jelajah terbang sejauh 7-12 km.
• Tyto alba memiliki kemampuan melihat hingga jarak 50 m.



INDRA PENDENGARAN Tyto alba

• Susunan letak lubang telinga Tyto alba yang tidak simetris.
• Lubang telinga diselubungi oleh lapisan fleksibel (bulu-bulu pendek).
• Lapisan tersebut berfungsi sebagai keping pemantul (reflektor) suara.
• Hal tersebut menjadikan Tyto alba peka dan bersifat mengarah (direksional) terhadap sumber bunyi.



BAHASA TUBUH Tyto alba

• Bahasa tubuh Tyto alba yang sangat ekspresif.
• Saat kondisinya santai, bulu-bulunya menjadi kendur dan mengembang.
• Jika seekor burung menjadi gelisah, maka akan nampak lebih langsing,

bulu-bulunya ditarik merapat ketubuh, dan yang mempunyai bulu
telinga akan ditegakkan.

• Saat posisi bertahan, Tyto alba akan menunjukkan pose menyerang atau
bertahan, dengan bulu dikembangkan untuk memperbesar penampakan
ukuran. Kepala direndahkan, dan sayap dibentangkan kearah bawah.



INDRA PENGELIHATAN Tyto alba

• Tyto alba memiliki kemampuan
melihat hingga jarak 50 m.

• Bola mata Tyto alba memiliki
kedudukan tetap pada tempatnya.

• Bola mata menghadap ke depan dan
memberikan penglihatan yang bersifat
binokuler dan stereoskopik.

• Mata Tyto alba memiliki adaptasi yang
baik untuk melihat pada intensitas
cahaya yang sangat rendah.

• Kemampuan melihat dalam gelap ini
dikatakan sekitar 3-4 kali kemampuan
manusia.



SIMBIOSIS MUTUALISMETyto alba
DAN PETANI

1. Petani
• Menyediakan pagupon.
• Menyediakan perlindungan.

2. Tyto alba
• Mengendalikan populasi Rattus agretiventer.
• Menjaga keslabilan ekosistem.
• Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi petani (karna dalam

pengendalian petani tidak lagi memerlkan tenaga, waktu dan
biaya).

• Mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari
lingkungan.

• Meningkatkan sifat kerjasama antara lapisan masyarakat untuk
saling peduli dan menjaga demi kepentingan bersama.



PENGENDALIAN Rattus argentiventer Menggunakan

Tyto alba DI KABUPATEN JEMBER

• Program gerakan pengendalian dengan pemasangan pagupon sebanyak
4 unit dan pelepasan burung hantu sebanyak 4 pasang pada tahun 2013
di kelompok tani Subur desa Sumberagung Jember.

• Burung hantu diperoleh dari hasil perbanyakan di Kabupaten Ngawi.
• Musim sebelumnya di desa Sumberagung dengan serangan tikus yang
cukup parah.

• Selang beberapa waktu setelah di aplikasikan Tyto alba, padi sudah
dapat panen walaupun masih belum mencapai 100 %.

• Musim tanam berikutnya, serangan tikus di lokasi tersebut sudah sangat
rendah.

• Keberhasilan ini menjadi rujukan bagi petani lain, hingga di adakannya
studi tentang burung hantu.

• Hal positif tersebut tidak hanya terbatas di Kabupaten Jember saja,
tetapi juga merambah pada kabupaten lain di sekitarnya.

• Saat ini pegendalian ini sudah banyak diterapkan di Kabupaten Jember
pada lokasi yang memiliki lahan persawahan padi.



PENGARUHTyto alba DARI

ASPEK EKONOMI

• Hemat biaya dan berkesinambungan.
• Dapat mengurangi biaya pengendalian bagi petani.
• Meningkatkan hasil panen, karna populasi tikus berkurang.
• Tyto alba bernilai ekonomi (untuk kepentingan pengendalian, bukan diperjual belikan secara

bebas untuk dipelihara).



PENGARUHTyto alba DARI

ASPEK SOSIAL

• Meningkatkan sifat gotong royong.
• Melibatkan segala lapisan dalam penerapannya baik petani, pemerintah dan masyarakat.
• Menimbulkan hubungan simbiosis (contohnya antara petani dan pemerintah desa).
• Menambah saudara dan relasi baru (lewat berbagai kegiatan studi banding).



PERLINDUNGAN Tyto alba

(1) Setiap orang dilarang :
a) Berburu burung hantu (Tyto alba) dengan cara menembak, menggunakan

bahan beracun, dan/atau alat tangkap lainnya yang dapat menyebabkan
matinya dan/atau menurunnya populasi Burung Hantu (Tyto alba).

b) Mengambil dan/atau memindahkan sarang dan/atau telur Burung Hantu
(Tyto alba).

c) Merusak, mengganggu, melakukan tindakan jual beli dan/atau perbuatan
lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat burung hantu (Tyto
alba).

(2) Dikecualikan dari larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
perburuan dilakukan:
a) Untuk kegiatan budidaya.
b) Untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau pendidikan.
(3) Kegiatan berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan apabila mendapat izin maupun rekomendasi dari pihak yang
berwenang.




