BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada tahun 2018, Indonesia tercatat memiliki 1.771 jenis burung yang
teridentifikasi setelah sebelumnya tercatat sebanyak 1.769 jenis pada tahun 2017,
diantaranya terdapat burung pemangsa. Jumlah tersebut bertambah dua jenis yang
salah satu jenisnya merupakan khas/ endemis Indonesia. Myzomela Rote
(Myzomela irianawidodoae) merupakan salah satu jenis burung yang ditambahkan
dalam daftar burung dilindungi, burung tersebut juga merupakan burung endemis
pulau Rote yang berada di kawasan Nusa Tenggara Timur. Burung ini termasuk
dalam famili Meliphagidae yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 7 tahun 1999. Selain Myzomela Rote (Myzomela irianawidodoae) terdapat
1 jenis burung yang telah teridentifikasi yaitu Paok Papua (Erythropitta macklotii),
sehingga terdapat 513 jenis burung khas/ endemis Indonesia yang telah
teridentifikasi (KLHK, 2017).
Salah satu burung pemangsa endemis yang terdapat di Indonesia adalah Elang
Jawa (Nisaetus bartelsi). Burung tersebut merupakan burung pemangsa endemis di
Pulau Jawa, tetapi populasi Elang Jawa semakin terancam disebabkan karena
perdagangan liar, perburuan liar, dan penyempitan lahan (Prawiradilaga, 1999).
Nama Elang Jawa dalam bahasa ilmiah adalah Nisaetus bartelsi (Stresemann, 1924)
dan dalam bahasa Inggris adalah Javan Hawk-eagle, yang termasuk dalam
golongan pemangsa paling atas (top predator) dalam siklus rantai makanan pada
ekosistem hutan alam yang ada di Jawa. Dengan demikian Elang Jawa ikut menjaga
keseimbangan ekosistem hutan alam yang berfungsi sebagai burung karnivor.
Selain Elang Jawa menjadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan,
burung ini juga menjadi indikator lingkungan dalam suatu ekosistem hutan di Jawa.
Habitat yang rusak sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan
Elang Jawa, sehingga burung ini termasuk burung dengan status hampir punah dan
masuk daftar burung dilindungi, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Satwa dan Bunga Nasional. Semakin maraknya
perdagangan ilegal menjadi ancaman bagi kelestarian Elang Jawa, sehingga
mengakibatkan populasi burung endemik Pulau Jawa semakin menurun.
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Elang Jawa dianggap identik/ mirip dengan lambang negara Republik
Indonesia, yaitu Garuda. Sejak tahun 1992, burung tersebut telah ditetapkan sebagai
maskot satwa langka Indonesia. Salah satu habitat Elang Jawa yang berada di Jawa
Timur adalah di Cagar Alam Ponorogo. Elang Jawa yang berada di daerah ini hanya
9 ekor saja (Majalah Kartini). Dalam kesehariannya tentu Elang Jawa tidak dapat
hidup jauh dari pohon-pohon besar baik itu sebagai tempat tinggal tetap maupun
hanya sebagai tempat hinggap selama mencari makan saja. Sebagai habitat Elang
Jawa yang masih alami, maka perlu diketahui keanekaragaman hayati yang ada
pada lokasi Elang Jawa ini berada. Sebab keanekaragaman hayati juga sangat
mempengaruhi keberlangsungan hidup Elang Jawa.
Pada akhir tahun 2016, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
(BBKSDA) Jawa Timur melakukan pelepasliaran 1 (satu) ekor Elang Jawa di Cagar
Alam Gunung Picis Ponorogo yang berjenis kelamin jantan setelah sebelumnya
melalui beberapa proses, seperti pemeriksaan fisik, proses habituasi, sosialisasi
kepada masyarakat, dan lain-lain. Elang Jawa tersebut adalah hasil sitaan yang
dilakukan oleh petugas BBKSDA saat patroli. Monitoring dilakukan untuk
mengawasi proses kehidupan Elang Jawa di habitat yang baru selama satu minggu.
Petugas masih menemukan Elang Jawa saat proses monitoring pada hari ketiga,
namun pada hari keempat hingga ketujuh petugas tidak menemukan Elang Jawa.
Setelah 3 (tiga) bulan berlalu, diketahui bahwa Elang Jawa ditangkap oleh salah
satu warga yang tinggal disekitar kawasan tetapi diluar desa penyangga, sehingga
Elang Jawa dikembalikan ke kantor BBKSDA Jawa Timur untuk dilakukan
pemeriksaan kembali. Banyak masyarakat sekitar Cagar Alam Ponorogo ini yang
belum mengetahui status konservasi burung Elang Jawa dan keanekaragaman
hayati dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya sosialisasi terkait status
konservasinya, supaya masyarakat juga ikut serta dalam pelestarian Elang Jawa dan
keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia bersifat endemis, yang artinya
tidak dimiliki oleh daerah manapun kecuali Indonesia. Keanekaragaman hayati di
darat dan di laut juga dapat menjadi aset bangsa Indonesia sebagai upaya
peningkatan nilai-nilai perkembangan ilmu pengetahuan yang sering berubah
sangat pesat sesuai dengan perkembangan teknologi keilmuan. Kemampuan bangsa
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Indonesia dalam memahami arti penting keanekaragaman hayati harus terus
ditingkatkan, sehingga bangsa Indonesia sadar bahwa kita mempunyai sesuatu yang
dapat mewujudkan kesejahteraan dan masa depan seluruh bangsa Indonesia. Cagar
Alam Gunung Picis Ponorogo mempunyai keanekaragaman hayati yang khas dan
sebagian besar berada di kawasan tersebut. Dengan demikian kawasan tersebut
cocok digunakan sebagai habitat Elang Jawa hingga proses perkembangbiakan
secara alami di alam bebas.
Elang Jawa dan keanekaragaman hayati menjadi penting karena keduanya
sangat berhubungan dengan pelestarian dan pencegahan terhadap kepunahan serta
dapat menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Elang Jawa juga dapat membantu
petani untuk mengusir hama yang menggangu tanaman sawah mereka. Apabila
keanekaragaman hayati dapat terjaga dengan baik, maka poluasi Elang Jawa juga
akan meningkat sesuai dengan kondisi alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian untuk mendukung kegiatan dalam pelestarian Elang Jawa dan
keanekaragaman hayati. Aspek yang perlu dikaji adalah populasi, umur, kondisi
habitat, ketersediaan makanan, wilayah jelajah, serta peran masyarakat dalam
keikutsertaan menjaga dan meningkakan jumlah populasi Elang Jawa serta
melestarikan keanekaragaman hayati.

B. Kebaruan Penelitian
Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Elang Jawa
(Nisaetus bartelsi), yaitu sebagai berikut.
1.

Penelitian Sawitri dan Takandjandji (2010)
Berdasarkan penelitian Sawitri dan Takandjandji (2010) yang berjudul

“Pengelolaan dan Perilaku Burung Elang di Pusat Penyelamatan Satwa
Cikananga, Sukabumi” bahwa Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC)
yang berada di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat adalah salah satu
lembaga swadaya masyarakat non komersial yang bergerak dalam bidang
konservasi satwa liar. Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) ini
mempunyai kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelamatan satwa liar
hingga pelepasliaran satwa liar ke habitat aslinya.
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Selain itu, juga mengadakan seminar dan pelatihan konservasi, serta
pendidikan untuk masyarakat sekitar kawasan dalam menjaga kelestarian
satwa liar agar tidak punah. Tingkat keberhasilan program pelepasliaran
burung Elang di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) masih belum
dilakukan secara maksimal, karena diketahui masih cukup banyak populasi
burung Elang yang ada di tempat itu. Burung Elang tersebut adalah hasil sitaan
dari perdagangan maupun perburuan liar.
Menurut hasil penelitian tersebut bahwa parameter yang diamati meliputi
perilaku dan aktivitas burung. Perilaku bergerak yang sering dilakukan adalah
terbang dan mendatangi makanan dan perilaku diam di dalam kandang
merupakan aktivitas tertinggi yang dilakukan oleh burung Elang yang berada
di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC). Aktivitas selanjutnya adalah
aktivitas istirahat yang dilakukan setelah makan. Biasanya burung Elang
melakukan aktivitas menggeliat pada pagi hari dalam keadaan diam dan
bertengger yang mempunyai tujuan untuk memelihara tubuh agar selalu segar.
Kondisi kesehatan burung Elang di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga
(PPSC) sangat dipengaruhi oleh kebersihan dan kondisi kandang, serta
intensitas matahari.

2.

Penelitian Pribadi (2014)
Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) adalah salah satu

habitat Elang Jawa karena kondisi yang masih alami, dan data-data terkait
Elang Jawa di lokasi ini juga belum maksimal (Prawiradilaga, dkk., 2003).
Menurut Pribadi (2014) dengan penelitiannya berjudul “Studi Populasi Elang
Jawa (Spizaetus bartelsi Stresemann, 1924) di Gunung Salak” yang dilakukan
di Gunung Salak pada bulan Februari – Maret 2011 telah ditemukan 13
individu Elang Jawa dari 5 daerah lokasi yang tercatat sebagai daerah
perjumpaan Elang Jawa.
Pada daerah Loji dan Tapos, masing-masing terdapat 3 individu yang
terdiri dari 2 individu dewasa dan 1 individu remaja. Masing-masing individu
Elang Jawa remaja diidentifikasi sebagai anakan dari sepasang Elang Jawa
dewasa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing lokasi
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dengan 3 individu merupakan satu keluarga Elang Jawa, karena selama
melakukan penelitian, 2 dari 3 individu terbang bersama dalam waktu yang
sama pula. Menurut informasi dari berbagai pihak bahwa di beberapa daerah
yang dilewati oleh Elang Jawa untuk terbang dan mencari makan adalah
kawasan perburuan liar untuk masyarakat lokal. Namun saat ini pihak Taman
Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sudah melakukan penyuluhan dan
menyadarkan masyarakat bahwa Elang Jawa merupakan satwa dilindungi.

3.

Penelitian Ridwan, dkk. (2014)
Kegiatan penelitian dan monitoring Elang Jawa di Taman Nasional

Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan secara berkelanjutan dan bekerja
sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap konservasi
Elang Jawa. Penelitian tersebut dilanjutkan oleh Ridwan, dkk. (2014) selama 7
hari pada bulan Agustus 2014 yang berjudul “Pemantauan Ekologi Sarang
Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) di Wilayah Hutan Cikaniki Taman Nasional
Gunung Halimun Salak”. Elang Jawa berkembang biak sangat lambat yaitu tiap
2 tahun sekali dan hanya menghasilkan 1 butir telur saja, sehingga hal tersebut
menjadi alasan mengapa status Elang Jawa terancam punah.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa pohon Castanopsis argentea yang
dikelilingi dengan tumbuhan liana digunakan untuk sarang Elang Jawa, karena
pohon ini mempunyai tinggi sekitar 40 meter dari permukaan tanah yang
mempunyai pandangan luas untuk melihat ke arah lembah sehingga membuat
mudah Elang Jawa untuk mengawasi sarangnya dari tempat lain. Jadi,
kesimpulannya adalah karakteristik pohon untuk tempat sarang Elang Jawa
meliputi pohon dominan yang menjulang tinggi diantara pohon-pohon lainnya,
pohon yang mempunyai ruang luas untuk pemantauan dari tempat lain, pohon
yang bercabang besar dan mempunyai tajuk yang renggang, pohon yang dipilih
dekat dengan sumber air, dan lokasi pohon untuk sarang tidak terlalu jauh dari
tempat berburu.
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4.

Penelitian Sitorus dan Hernowo (2016)
Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan salah satu kawasan

konservasi Elang Jawa yang berada di Provinsi Jawa Timur. Menurut Sitorus
dan Hernowo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Habitat dan Perilaku
Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) di SPTN 1 Tegaldimo Taman Nasional Alas
Purwo, Jawa Timur” bahwa informasi dan data tentang habitat maupun
populasi Elang Jawa masih sangat terbatas, sehingga menarik untuk diteliti
oleh peneliti yang mendukung dalam upaya kelestarian Elang Jawa dan
habitatnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Juli 2016 di Taman
Nasional Alas Purwo (TNAP) dengan mengumpulkan data primer dan data
sekunder. Analisa vegetasi juga dilakukan untuk mengetahui komposisi
vegetasi sebagai habitat Elang Jawa. Hutan yang berada di dataran rendah
digunakan sebagai sarang dan tempat berburu Elang Jawa. Daerah sarang
merupakan daerah kekuasaan burung Elang dan burung Elang biasanya
bertengger di pohon yang sudah mati namun masih tegak (Utami, 2002).
Hasil penelitian dari Sitorus dan Hernowo (2016) ditemukan bahwa Elang
Jawa sering beristirahat di pohon Pulai (Alstonia scholaris), Mahoni (Swietenia
macrophylla), dan Bayur (P. javanicum) dengan klasifikasi pohon bertajuk
setengah membulat, daun yang tidak lebat, dan cabang mendatar, sedangkan
untuk bersarang Elang Jawa menggunakan pohon Bendo (Arthocarpus
elastica) dengan topografi sarang datar dan karakteristik daerah lembab, dan
Elang Jawa akan bertengger di pohon Kesambi (Schleichera oleosa) dan pohon
Dandang Gula (A. grandifolia) untuk mendapatkan mangsa sebagai
makanannya. Pada saat berburu, ditemukan bahwa Elang Jawa mendapatkan
mangsa yang sesuai, seperti Jelarang (Ratufa bicolor), Bajing (Callosciurus
notatus), dan Ayam Hutan (Gallus gallus). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
keanekaragaman hayati flora dan fauna sangat berpengaruh terhadap
keberlangsungan hidup Elang Jawa.
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Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah
pada peran masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan identifikasi Elang Jawa
serta keanekaragaman hayati. Peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap
kelestarian dan habitat Elang Jawa, karena masyarakat harus bisa membantu dan
bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan jumlah
populasi Elang Jawa serta melestarikan keanekaragaman hayati di Cagar Alam
Gunung Picis Ponorogo. Identifikasi Elang Jawa bertujuan untuk mengetahui
pertumbuhan dan perkembangan Elang Jawa di habitat aslinya. Keanekaragaman
hayati bertujuan untuk mengetahui keberadaan sarang dan aktivitas sehari-hari yang
dilakukan Elang Jawa di habitat aslinya.

C. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Bagaimana peran masyarakat dalam konservasi Elang Jawa (Nisaetus
bartelsi) di Cagar Alam Gunung Picis Ponorogo?

2.

Bagaimana peran Bidang KSDA Wilayah I Madiun dalam melakukan
konservasi Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) di Cagar Alam Gunung Picis
Ponorogo?

3.

Bagaimana pengaruh keanekaragaman hayati terhadap upaya konservasi
Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) oleh masyarakat di Cagar Alam Gunung
Picis Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Menganalisis peran masyarakat dalam konservasi Elang Jawa (Nisaetus
bartelsi) di Cagar Alam Gunung Picis Ponorogo.

2.

Menganalisis peran Bidang KSDA Wilayah I Madiun dalam melakukan
konservasi Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) di Cagar Alam Gunung Picis
Ponorogo.

3.

Menganalisis pengaruh keanekaragaman hayati terhadap upaya konservasi
Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) oleh masyarakat di Cagar Alam Gunung
Picis Ponorogo.
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E. Manfaat Penelitian
1.

Praktis
Penelitian ini mempunyai manfaat praktis yaitu sebagai berikut.
a.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data atau informasi
mengenai populasi dan kondisi lingkungan Elang Jawa (Nisaetus
bartelsi) serta keanekaragaman hayati yang ada di Cagar Alam
Gunung Picis, Ponorogo.

b.

Mampu bermanfaat sebagai dasar dalam membantu upaya konservasi
yang tepat yaitu sesuai dengan karakteristik populasi dan kondisi
lingkungan spesies ini sehingga terhindar dari kepunahan.

2.

Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian

ini

mempunyai

manfaat

dalam

pengembangan

ilmu

pengetahuan yaitu sebagai berikut.
a.

Mampu menghasilkan referensi baru mengenai penelitian Elang Jawa,
keanekaragaman hayati, dan peran masyarakat untuk penelitian
selanjutnya.

b.

Mampu menghasilkan hasil penelitian yang memberikan kontribusi
untuk instansi dan pihak-pihak dalam melestarikan dan menjaga
Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) serta keanekaragaman hayati yang ada
di Cagar Alam Gunung Picis, Ponorogo.
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