
PESONA ELANG MERAPI

BURUNG
Mengajak Peduli Lingkungan dengan Mencintai Burung di Alam

(diurnal) untuk membedakan dengan burung 

hantu yang dimasukkan dalam ordo Strigiformes 

sebagai burung pemangsa di malam hari 

(nocturnal). Elang dan Alap-alap lebih menyukai 

mangsa yang ditangkap hidup-hidup, berbeda 

dengan Nasar yang lebih sering memakan 

bangkai. Perkecualian bagi alap-alap Karakara 

(Polyborus) yang memilih bangkai sebagai 

makanannya. Elang dibedakan dengan alap-alap 

karena, umumnya, elang memiliki sayap yang 

lebih tumpul dan membulat serta mata yang 

berwarna kuning atau merah. Sayap Alap-alap 

terlihat panjang dan runcing, berbentuk seperti 

sabit, saat terbang. Matanya selalu berwarna 

gelap.

Burung hantu, sebagai pemangsa di malam hari, 

memiliki pengelihatan 30-100 kali lebih peka dari 

pengelihatan manusia serta pendengaran yang 

juga sangat tajam. Liang pendengarannya 

berbentuk bulan sabit yang sangat besar. Pusat 

pendengaran yang terletak di otak mengalami 

perkembangan yang sangat tinggi, misalnya 

pada Serak (Famili Tytonidae) yang mempunyai 

95.000 sel saraf. Sebagai perbandingan, sel 

saraf pada otak burung Gagak yang berat 

badannya dua kali lebih besar hanya mempunyai 

27.000 sel saraf.

Keberadaan burung Hantu di sekitar pemukiman 

manusia sering dikaitkan dengan kepercayaan 

akan meninggalnya seseorang, sehingga 

kehadirannya sering tidak disukai bahkan lebih 

sering diusir; sementara itu, elang dianggap 

sering memakan anak ayam ternak, yang 

menyebabkan nasibnya tidak jauh berbeda 

dengan burung hantu. Disisi lain, raptor 

sebenarnya lebih banyak memangsa tikus, tupai, 

musang, kelelawar dan satwa lain yang lebih 

banyak merugikan manusia. 
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unung Merapi selalu menghadirkan 

sebuah pesona tatkala kita telusuri 

semakin jauh. Pesona lava pijar dari G
sekitar 22 kali periode letusan kecil setiap 

tahunnya dan kearifan budaya masyarakat yang 

diam di lereng-lerengnya telah dikenal oleh 

masyarakat dunia atau setidaknya, telah 

dipromosikan ke penjuru dunia.  Menyusuri 

lembah dan tebing pada lekukan-lekukan lereng 

yang banyak di tumbuhi pepohonan, kita akan 

menemukan sebuah pesona baru di lereng 

selatan Gunung yang hampir setiap 4 tahun 

sekali mengalami letusan besar ini: Pesona 

Kehidupan Burung-burung Pemangsa.

Burung Pemangsa, atau yang biasa disebut 

raptor, adalah kelompok burung  yang memiliki 

kemampuan melihat dalam jarak yang cukup 

jauh, terbang sangat baik dan cepat saat berburu 

mangsa, memiliki tungkai dengan cakar yang 

kuat untuk menerkam, mencengkeram dan 

membunuh mangsa serta paruh berbentuk 

seperti kait untuk mencabut daging mangsanya. 

Para ahli biologi memasukkan golongan Elang 

(Hawk- eagle, Hawk, eagle), Alap-

alap (Falcon), Nasar 

(Vultures) dan 

burung Hantu (Owl) 

ke dalam 

kelompok Raptor. 

Golongan Elang, Alap-

alap dan Nasar 

dikelompokkan 

dalam ordo 

Falconiformes, 

yaitu kelompok 

burung 

pemangsa 

siang hari 
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musiman).Di Jawa hidup 27 jenis  

burung elang dan 11 burung migran.

Tim Survei lapangan Yayasan 

Kutilang Indonesia hanya 

melihat 12 ekor Elang Hitam 

(Ictinaetus malayensis), 

termasuk seekor anakan, 2 

ekor Elang Jawa 

(Spizaetus bartelsi), 2 

ekor Elang Bido (Spilornis 

cheela), 2 ekor Elang Brontok 

(Spizaetus cirrhatus), 1 ekor Alap-

alap Sapi (Falco moluccensis) dan 2 

ekor Alap-alap Kawah (Falco 

perigrinus) saat melakukan 

pengamatan pada Maret sampai April 

2001 di lereng timur, selatan dan barat 

Merapi. KANOPI Indonesia pernah mencatat 

keberadaan Alap-alap macan (Falco severus) di 

luar waktu survei.

Gunung yang memiliki tinggi  2.974 m. Dpl. ini 

juga sering dikunjungi raptor dari daerah-daerah 

beriklim empat musim. Saat musim dingin, 

mereka berkunjung ke daerah tropis untuk 

mencari makan. Raptor migran yang pernah 

ditemui di lereng Merapi, antara lain Baza Hitam 

(Alviceda leuphotes), Sikep-madu Asia (Pernis 

Ptilorhynchus), Elang-alap Cina (Accipiter 

soloensis) dan Elang-alap Nipon (Accipiter 

gularis).  

Burung pemangsa nokturnal jarang diminati oleh 

para peneliti burung karena secara teknis sulit 

untuk dilihat. GALIA COMMUNITY yang saat ini 

memang lebih banyak bergelut mempelajari 

burung-burung pemangsa malam, pernah 

menemui seekor Beluk Ketupa (Ketupa ketupu) 

di lereng selatan Merapi. Dari suara yang sering 

terdengar di malam hari diduga pada kawasan 

yang berada di perbatasan antara DI Jogjakarta 

dan Jawa Tengah ini juga terdapat jenis burung 

hantu lain, yaitu Celepuk raja (Otus umbra) dan 

Celepuk reban (Otus lempiji).

Elang Bido. Elang yang saat terbang terlihat 

satu garis putih agak lebar di bawah sayapnya ini 

sering juga disebut elang ular, karena 

kebiasaannya memangsa ular, meski ia juga 

memakan kadal, katak dan kadang-kadang 

mamalia kecil, seperti tikus dan bajing. Pak 

Suwaji, Kepala Dusun Turgo Purwobinangun, 

Sudah sering kita dengar kegagalan panen di 

Pulau Jawa dan Bali akibat serangan tikus. Hal 

ini sangat mungkin berkaitan dengan kondisi 

raptor yang sangat menderita di Pulau Jawa dan 

Bali. Thiollay dan Meyburg (dalam Whitten dkk., 

1999) menyatakan bahwa dari 50 negara yang 

mereka hitung jumlah raptornya, belum pernah 

mereka temukan jumlah raptor yang sangat 

langka seperti terjadi di Jawa. Mereka hanya 

menemukan lima raptor saat melintasi daerah 

pemukiman di seluruh Jawa. Raptor kini 

terdesak 

pada sisa-sisa daerah berhutan 

yang hanya tinggal 10% dari luas 

Jawa dan Bali, jauh dari 

makanan mereka yang banyak 

berkeliaran di persawahan. Mereka juga banyak 

ditangkap untuk dipelihara oleh orang-orang 

yang menggunakannya sebagai simbol status, 

atau sekedar koleksi, dalam masyarakat.

Karena manfaat dan kelangkaannya, maka 

semua jenis raptor telah dilindungi oleh Undang-

undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Artinya, siapapun tidak diperbolehkan 

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, 

memiliki, memelihara, mengangkut, mengambil, 

merusak, memusnahkan dan memperniagakan 

termasuk mengeluarkan dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 

Indonesia, baik dalam keadaan hidup, masih 

berupa telur, sudah mati, bagian-bagian 

tubuhnya termasuk sarangnya. Bagi yang 

dengan sengaja melanggar ketentuan ini 

diancam dengan pidana penjara maksimal 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000, 00 (Seratus Juta Rupiah). Bagi 

yang melanggar karena kelalaian diancam 

dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 

(Lima puluh Juta rupiah). 

Raptor di lereng selatan Merapi

Dari 280 jenis raptor di dunia 40%-nya terdapat 

di hutan hujan tropis Asia. Indonesia memiliki 69 

jenis burung pemangsa diurnal dengan 39 di 

antaranya adalah burung migran (pendatang 



menceritakan 

bahwa di daerah 

Turgo elang ini 

dikenal warga 

dengan nama 

Elang blorok 

kare na pada bulu di 

sekitar perut, sisi 

tubuh dan 

lambung nya yang 

ber warna coklat gelap 

terdapat bintik-bintik 

putih.

Aktivitas terbang berputar-putar 

(soaring) elang ini memang sering 

terlihat di atas hutan di daerah Turgo dan 

Plawangan. MacKinnon (1990) mencatat bahwa 

pada saat musim peminangan, pasangan-

pasangan yang sedang kasmaran sering 

memperlihatkan gerakan aerobatik yang 

menakjubkan meski biasanya terlihat lamban.

Suaranya sangat ribut, nyaring dan melengking 

“kiu-liu”, “Kwiiik-kwi”, atau “ke-liik-liik” yang khas, 

dengan tekanan pada dua nada terakhir dan 

“kokokoko” yang lembut. Pada umumnya 

suaranya lebih cepat dari suara Elang Jawa.

Elang Hitam. Saat terbang, elang yang oleh 

masyarakat Turgo Purwobinangun disebut elang 

Bido Jingleng ini secara keseluruhan terlihat 

hitam dengan ujung sayapnya terlihat menjari. 

Aktvitas burung yang sering terbang berputar 

dan kemudian dengan tiba-tiba meluncur indah 

di atas tajuk-tajuk hutan ini sering terlihat di 

daerah Turgo, Plawangan dan Deles, lereng 

selatan dan tenggara Merapi. 

Burung yang tersebar luas mulai dari India, Cina 

tenggara, Asia tenggara dan seluruh kepulauan 

Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan ini sering 

merampas sarang burung lain dan memakan 

telurnya, namun sejauh pengamatan Kutilang 

Indonesia di lereng selatan Merapi sering terlihat 

burung ini memakan tikus dan tupai. 

Suaranya terdengar seperti ratapan berulang-

ulang, ” klii-ki” atau “hi-liliuw”, biasanya 

dikeluarkan dalam seri nada yang melemah, atau 

“kii-kii-kii-kii”.

Elang Brontok. Elang yang sangat jarang 

ditemukan di bawah ketinggian 2000 meter dpl 

ini pernah terlihat oleh Kutilang Indonesia saat 

menyusuri jalur pendakian Merapi dari Dukuh 

Kinahrejo. Saat terbang, elang yang mengalami 

fase gelap-terang dalam siklus hidupnya ini 

sangat sulit dibedakan dari Elang Jawa, terlebih 

saat berada pada fase terang.

Suaranya memekik panjang,” kwip-kwip-kwip-

kwip-kwiiah” meninggi, “klii-klii-klii-kliii”, “Kliii-liik” 

atau “klii-liiuw” yang tajam.

Elang Jawa. Elang legendaris yang diidentikkan 

dengan mitos lambang negara “Burung Garuda” 

ini mempunyai ciri khas berupa jambul yang 

menonjol. Burung pemangsa tikus, tupai, 

kelelawar buah, ayam hutan, dan bahkan anak 

monyet ini sering terlihat aktivitasnya di daerah 

Turgo, Plawangan dan Jurang Jero.

Saat ini, burung yang hanya terdapat di Jawa ini 

berjumlah sangat sedikit, hanya sekitar 141 

sampai 204 pasang (Van ballen dkk., 1999) dan 

terdapat pada sisa-sisa hutan yang terpisah-

pisah di Jawa. 

Suaranya nyaring dengan pekikan khas, “hi-hiiw” 

lebih tinggi dan parau dari elang brontok atau, 

“hihi-hiiiw” dalam seri yang pendek.

Alap-alap. Aktivitas Alap-alap Sapi, Alap-alap 

Macan dan Alap-alap Kawah dapat diamati di 

daerah Turgo, Plawangan sampai Deles. Alap-

alap Kawah lebih suka memilih burung-burung 

sebangsa merpati sebagai makanannya, 

sementara Alap-alap Macan lebih memilih 

serangga dan Alap-alap Sapi sering teramati 

sedang memangsa tikus.

Suara mereka sangat sulit dibedakan, yaitu 

berupa teriakan “kekekeke” yang sangat keras. 

MacKinnon mencatat Alap-alap Kawah sebagai 

burung tercepat di dunia. Alap-alap paling besar 

di lereng Merapi ini mampu 

menempuh jarak 300 km hanya 

dalam waktu satu jam saat 

terbang.

Di Jogjakarta, kita punya 

burung yang dijadikan 

simbol lambang negara 

kita dan juga burung 

tercepat di duni

a. Akankah 

mereka tetap 

selamat di tempat 

hidup 

mereka ?
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NangkringNangkring

ktivitas burung elang tidak hanya sebatas terbang melayang (soaring), tapi setiap gaya 
mempunyai tujuan tertentu. Berikut ini berbagai aktivitas aerobatik elang yang dapat dilihat di 
alam bebas, terutama di kawasan lereng Merapi. A

Atraksi Aerobatik Elang 

Terbang tanpa mengepakkan sayap, melayang dan berputar dengan memanfaatkan 
naiknya udara panas. Kadang dilakukan bersama pasangannya.
Gaya terbang yang paling sering terlihat ini, dilakukan untuk berbagai tujuan, antara lain 
saat berburu mangsa, menunjukkan daerah kekuasaan dan mengusir elang atau satwa lain 
yang memasuki daerah kekuasaannya. Kadang juga dilakukan saat mengajari anaknya 
terbang.Soaring

Carrying

Hunting

Mutual Soaring

Terbang dengan membawa 
mangsa ataupun ranting 
untuk membuat sarang.

Membawa materi sarang

Membawa mangsa

Mengamati mangsa sambil terbang
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Undulating

Chasing

Diving Terbang menu ik ke bawah, ilak kan u tuk men n kap k  d u n  a g
mangsa.

Terbang meluncur naik-turun secara periodik dengan arah horizontal. Gaya 
terbang ini dilakukan elang jantan untuk menarik perhatian pasangannya. 
Kadang juga dilakukan untuk menunjukkan titik-titik batas daerah 
kekuasaannya.

Mengejar mangsa di udara
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inggu pagi, 2 Juni 2002, sembilan 

orang yang tergabung dalam RAIN 

Jogja (Raptor Indonesia Jogjakarta), M
berlibur bersama dengan mengamati elang di 

sepanjang jalur pendakian Kinahrejo sampai 

Pethit Opak. Mereka terdiri dari berbagai kelompok 

pengamat burung di Jogjakarta, antara lain KPB 

Atmajaya, Matalabiogama, Kanopi Indonesia dan 

Jaringan Pendidikan Lingkungan. 

Perjalanan pengamatan burung elang bersama 

ini dimulai dari pintu gerbang jalur pendakian di 

ujung barat laut Dukuh Kinahrejo. Sejuknya 

udara pegunungan menemani kami menyusuri 

jalan setapak sambil menikmati indahnya pagi 

Merapi. Beraneka kicau burung menyambut 

kehadiran kami. 

Setelah satu jam penuh, langkah kami menapaki 

jalan setapak, kami berhenti di Pethit Opak, 

untuk mengamati indahnya kepak elang. Sambil 

menanti kehadiran sang elang, kami mengamati 

keindahan dan lincahnya tingkah laku berbagai 

jenis burung. 

Tidak seberapa lama, akhirnya nampak jua 

seekor alap-alap. Meski bukan keluarga elang, 

tapi alap-alap juga merupakan burung pemangsa 

atau sering disebut raptor. Sayangnya, “Si Adek” 

alap-alap terbang demikian cepat sebelum kami 

sempat tahu siapa namanya. 

Saat jarum jam persis terletak di 

antara angka sembilan dan sepuluh, 

hati kami melompat-lompat 

kegiran gan. Nampak dihadapan kami, 2 

ekor elang bertengger pada cabang 

poh on mati. “Elang Jawa!”, 

ser entak kami berteriak. 

Seakan memberi 

kesempatan pada kami 

untuk memuaskan rasa 

ingin tahu, si elang yang 

terlihat masih muda tetap 

bertengger pada cabang 

pohon, ketika induknya 

LelakuLelaku

mendahului melompat terbang dan menghilang 

di balik bukit. Setelah memamerkan jambulnya, 

yang terdiri dari dua bulu panjang menonjol 

berwarna hitam dengan ujungnya berwarna 

putih, ia pun menyusul induknya. Menghilang di 

balik bukit di depan kami.

Tak seberapa lama setelah kepergian sang elang 

Jawa muda itu , muncullah seekor elang hitam 

yang terbang sambil membawa mangsa di 

kakinya. Si hitam, demikian kami memberinya 

nama, masuk ke sela-sela cabang pohon 

Engelhardia (Klawer) di sebelah utara Pethit 

Opak. Si Hitam masuk dan meletakkan 

mangsanya, kemudian ia terbang lagi. Setelah 

diamati, ternyata di bagian tengah pohon 

terdapat bangunan menyerupai sarang dan di 

dalamnya terdapat seekor Elang Hitam lagi. Tak 

lama kemudian si Hitam tadi kembali ke sarang 

dan hinggap sebentar di dahan, kemudian 

terbang dan diikuti oleh si Hitam yang ada di 

sarang. Keduanya tampak asyik 

“bercengkerama”, terbang berputar-putar di 

sekitar pohon sarang, kemudian terbang 

menjauh, dan akhirnya menghilang di balik 

lebatnya pepohonan.

Setelah mengamati aktifitas kedua jenis elang 

tersebut, maka kami memutuskan untuk 

mengakhiri liburan hari itu. Dalam perjalanan 

pulang, kami mendengar suara teriakan elang 

Ular bido. Sebelum melihat bentuknya, seringkali 

elang ini mudah dikenali karena ia selalu 

mengeluarkan suara yang ribut saat terbang. 

Dengan membawa segenggam kenangan yang 

tak akan terlupakan, kami menyusuri kembali 

jalan setapak menuju Dukuh Kinahredjo. 

Memang, mengamati  elang di tempat hidupnya 

lebih mengasikkan dibandingkan dengan 

menikmatinya terantai di depan rumah kita. 

Banyak perilaku menarik dari elang yang hanya 

dapat dilakukan di alam bebas. Berani menerima 

tantangan untuk mengamati elang di rumah 

mereka ? (Dewi Soleha dan Sidik Purnomo, RAIN Jogja).

Kepak Raptor di Lereng Selatan Merapi
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Siapapun dapat bergabung dalam Kadang 

Kukila.

“Kadang” merupakan kata dalam bahasa Jawa 

yang sering digunakan untuk menyebut saudara 

kandung atau saudara dekat. “Kukila” juga 

diambil dari salah satu kata dalam bahasa Jawa 

yang berarti burung. Kata ini merupakan bentuk 

krama atau bahasa halus bagi kata “manuk”, 

yang juga berarti burung.

Nah, “Kadang Kukila” bagi anggota Kutilang 

Indonesia diharapkan dapat menjadi saudara 

dekat bagi burung. Lebih jauh, wadah ini 

diharapkan dapat berperan lebih besar dalam 

berbagai upaya pelestarian burung di Indonesia, 

khususnya burung-burung yang ada di Pulau 

Jawa. Ada tawaran nama lain? Silahkan, karena 

wadah ini milik kita bersama. Kami tunggu 

masukan warga Kadang Kukila semua.

Siapapun Anda, jika ingin menjadi warga Kadang Kukila silahkan mengisi formulir ini dan 
mengirimkannya ke Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation. 

Nama   :  ………………………        
Tanggal lahir  :  ………………………        
Pekerjaan   :  ………………………
Keahlian Khusus  :  ………………………        
Hobi  :  ………………………
Alamat  : ………………………      
Telp.  :   ………………………
Fax.    :   ……………………...
E-mail  :   ……………………... 7

adang Kukila? Apa sih artinya? Banyak 

pertanyaan senada tentang nama 

“Kadang Kukila” dari teman-teman yang K
ingin menjadi anggota baru ataupun anggota 

lama Yayasan Kutilang Indonesia for Bird 

Conservation (Selanjutnya, disebut Kutilang 

Indonesia). Kali ini, kita akan sedikit berbicara 

tentang nama Kadang Kukila ini. 

KABAR BURUNG menyediakan rubrik ini untuk 

ruang komunikasi antar-anggota Kadang Kukila. 

Jadi, ruang ini bisa dimanfaatkan untuk saling 

berkomunikasi, curhat,  cerita, usul, atau apapun 

selama dilandasi niat baik.

Kadang Kukila baru dimunculkan awal bulan Juni  

kemarin, sebagai ganti Kutilang's Family. Nama 

“Kadang Kukila” dipilih untuk lebih memberi 

nuansa ke-Jogja-an, tempat di mana kita tinggal 

dan tentu saja, bukan berarti Kadang Kukila ini 

hanya diperuntukkan bagi warga Yogyakarta. 

Informasi Lebih Lanjut :
Kadang Kukila

Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation

Jln. Tegal Mlati No 64 A

Jongkang, Ngaglik, Sleman, 

Yogyakarta

Telp/Faks : (0274) 865569

E-mail : kutilang.ibc@Lycos.com

Kadang KukilaKadang Kukila

Berbagi Keindahan Burung Indonesia Bersama Kadang Kukila

Selamat Datang Warga Baru KADANG KUKILA
1. Evi Kurniawati
2. Agung Budi Raharso
3. Sidik Purnomo



Kita
Tidak
Hidup
Sendiri

Jln. Tegal Mlati No 64 A
Jongkang, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Telp/Faks : (0274) 865569
E-mail : kutilang.ibc@Lycos.com
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Buletin KABAR BURUNG bisa didapatkan
secara gratis setiap bulan di :

Toko Buku SOSIAL AGENCY.

Toko Buku TOGA MAS.

Kantin Gelanggang Mahasiswa UGM.

Sekretariat Bersama Perhimpunan Pencinta Alam DIY

Penerbitan didukung 

The Gibbon Foundation


