
Pemanfaatan musuh alami burung hantu (Tyto alba) 

dengan pemasangan (RUBUHA) rumah burung hantu 

untuk mengendalikan hama tikus pada komoditas 

pertanian di Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo 

 

Oleh : Ika Ratmawati, S.P (POPT Muda) 1 

Zulaichah Kusumawardhani, S.P (PPL Pertama) 2 

 

Pajarakan merupakan kecamatan yang berpotensi dalam pengembangan 

berbagai komoditas pertanian seperti pangan, hortikultura maupun perkebunan. 

Dalam upaya pengembangan produktifitas tersebut kendala yang dihadapi petani 

salah satunya adalah gangguan hama. Beberapa tahun terakhir banyak petani 

mengalami kerugian hasil panen salah satunya akibat serangan hama tikus. Hama 

tikus sulit sekali dikendalikan bahkan dengan segala cara sampai yang kimiawi 

namun hasil tidak memuaskan seddangkan tikus semakin banyak populasinya. 

Sampai akhirnya petani beserta petugas PPL dan POPT mengupayakan 

untuk memasang rumah burung hantu dan sepasang burung hantu. Awal 

pemasangan dilakukan di Desa Pajarakan Kulon dan Desa Tanjung karena kedua 

desa ini paling banyak serangan hama tikusnya. Seriring berjalannya waktu 

keberadaan rumah burung hantu ternyata mengusik para pemburu burung hantu 

sehingga keberadaannya di Desa Tanjung kurang maksimal. Berbeda dengan di 

Desa Pajarakan Kulon yang memang sejak awal banyak keluhan serangan tikus 

dan masyarakatnya sangat menjaga keberadaan burung hantu akhirnya sampai 

sekarang sudah ada 6 

rumah rubuha yang sudah 

terpasang di areal 

pertanian dengan jumlah 

populasi burung hantu 

lebih dari 50 ekor Desa 

Pajarakan Kulon yang di 

pelopori oleh kelompok tani 

Lestari dengan ketua 

kelompoknya Pak Misda’in.  

Meskipun belum 



menunjukkan adanya serangan yang signifikan di tanaman tebu, karena masih 

lebih banyak ke areal sawah / padi  sedangkan tanaman tebu termasuk tanaman 

yang bersebelahan dengan padi. Ini artinya ada kemungkinan termasuk dalam 

areal beresiko terserang hama tikus. Tikus merupakan salah satu hama sering 

menyerang area pertanaman seperti halnya tanaman perkebunan seperti tebu.  

Petani di Kecamatan Pajarakan semakin sadar bahwa antisipasi 

penyebaran hama tikus yang semakin meluas dan dapat menurunkan tingkat 

produksi tanaman pangan maupun perkebunan. Salah satunya memeranginya 

dengan burung predator pemangsa tikus yaitu Tyto Alba atau lebih dikenal dengan 

Burung Hantu. Tyto Alba atau yang disebut Serak Jawa merupakan burung 

berkemampuan luar biasa dalam berburu tikus. Dalam semalam saja, satu ekor 

burung Tyto Alba bisa memangsa 3-5 ekor tikus, dan setiap harinya jika dirata-rata 

mencapai 10 ekor tikus yang dapat dibunuh. Kemampuan jelajahnya tergolong 

cukup jauh, dengan kawasan berburu mencapai 12 km. Memiliki jarak 

pendengaran 500 m untuk menangkap mangsanya. Sepasang burung hantu putih 

ini mampu melindungi sekitar 25 hektar tanaman budidaya. 

Burung Tyto alba termasuk spesies yang mudah berkembang biak, asalkan 

disediakan tempat nyaman dan dipenuhi kebutuhan pakan alaminya. Pada 

umumnya burung hantu bertempat tinggal pada gedung atau pohon besar yang 

tinggi, yang memiliki lubang atau ruangan yang tertutup. Minimnya pohon besar di 

tengah lahan mencetuskan upaya untuk membuat rumah burung hantu di tengah 

lahan. Penempatan 

rumah burung hantu 

idealnya adalah 

satu dalam setiap 

hektar lahan. 

Salah satu 

desa di Kecamatan 

Pajarakan yaitu 

Desa Pajarakan 

Kulon tepatnya di 

hamparan milik kelompok tani Lestari yang terjadi serangan hama tikus 

melakukan pemasangan Rubuha dan dilakukan secara kerja sama antara PPL, 

petani, Babinsa dan POPT dalam pemasangan Rubuha . 



Seringkali Petani di poktan mengalami kerugian akibat serangan hama 

tikus yang menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman padi dan tebu. 

Kerugian yang disebabkan oleh serangan hama tikus bisa mencapai 20-30%. 

Berbagai cara telah 

dilakukan oleh para 

petani baik secara 

mekanis yaitu dengan 

cara gropyokan 

ataupun dengan cara 

kimiawi dengan 

menggunakan racun 

tikus (Rodentisida). 

Tetapi belum 

menghasilkan hasil 

yang memuaskan 

karena tikus merupakan binatang yang sangat aktif dan cerdik. Habitat hidup tikus 

yang tidak menetap karena selalu bermigrasi juga menyebabkan kesulitan bagi 

petani dalam melakukan pengendaliannya, sehingga mencoba melakukan 

pengendalian hama tikus secara Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan 

memanfaatkan musuh alami tikus yaitu Tyto Alba atau burung hantu putih. 

Ukuran rumah burung 

hantu biasanya dibuat dengan 

panjang 60 cm lebar 40 cm 

dan tinggi 50 cm. Pada sisi 

luar diberikan teras atau 

tempat untuk bertengger 

selebar 20 cm. Pintu dibuat 

dengan ukuran 12cm untuk 

panjang dan 10 cm untuk 

lebarnya. Rumah burung 

hantu diletakkan di atas tiang yang terbuat dari kayu atau beton dengan tinggi 3,5 

sampai dengan 4 meter dari permukaan tanah. 



Pengendalian tikus secara PHT dengan menempatkan rumah burung hantu 

di areal lahan sawah dan tebu diharapkan memberikan dampak postif dalam 

menekan perkembangan hama tikus yang meresahkan para petani. 

Petani mulai sadar bahwa 

pengendalian hama tikus secara PHT 

dengan memanfaatkan predator alami 

dalam hal ini burung hantu memberikan 

beberapa keuntungan. Pemanfaatan 

burung hantu dalam pengendalian hama 

tikus mampu menekan biaya produksi 

untuk pembelian racun dan juga dapat 

menjaga keseimbangan ekosistem. Semoga semakin banyak dan lestari burung 

hantu di kawasan Kecamatan Pajarakan dan bisa menjadi sahabat petani di alam. 

   


