
STUDI POPULASI 
ELANG JAWA (Spizaetus bartelsi) DI JAWA TENGAH1) 

 
Oleh :  Elga Putra 

 

Abstrak 

Elang  Jawa  (Spizaetus  bartelsi) merupakan  burung  endemik  jawa  yang  saat  ini  terancam 
punah.  Saat  ini  diperkirakan  jumlah  burung  ini  di  alam  tingggal  5261  pasang  dengan 
tambahan  1520  pasang  di  kawasan  yang  belum  disurvai  (van Ballen & Mayburg  (1994). 
Perkiraan  terbaru  yang dikemukakan oleh  Sozer & Nijman  (1995) populasi Elang  Jawa di 
jawa  sekitar  81108  pasang,  2331  pasang  diperkirakan  terdapat  di  hutan  yang  belum  di 
survai. 
Berdasarkan hasil survai tahun lalu di jawa tengah berhasil teridentifikasi 16 pasang Elang 
Jawa di sembilan lokasi pengamatan. 
 

Pendahuluan 
 

   Secara taksonomis Elang  Jawa merupakan burung pemangsa dari marga Spizaetus 

yang hidup di Asia Tenggara (BirdLife,1998). Secara umum burung ini memiliki ukuran 60 

cm dengan jambul yang menonjol. Pada burung dewasa jambul dan garis kumis berwarna 

hitam, bagian sisi kepala dan tengkuk merah kecoklatan, punggung dan sayap coklat gelap, 

ekor  coklat  dengan  garis  hitam,  bagian  bawah  tubuh  agak  putih  dengan  coret  coklat. 

Burung muda dibedakan dengan burung dewasa pada bagian bawah yang berwarna putih 

tanpa coretan coklat (Mc Kinnon,1990).  

   Pada  awalnya  Elang  Jawa  tersebar  di  seluruh  hutan  tropika  basah  di  pulau  Jawa. 

Adanya penebangan hutan untuk lahan pertanian dan pemukiman maupun untuk diambil 

kayunya  serta  kebakaran  menyebabkan  hutan  tropika  basah  di  pulau  Jawa  menjadi 

terfragmentasi. Fragmentasi hutan ini menyebabkan populasi Elang Jawa terbagi kedalam 

banyak sup populasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

   Disamping  fragmentasi  hutan  perburuan  liar  juga  menyebabkan  semakin 

terpuruknya populasi Elang Jawa ke angka yang sangat kritis. Saat ini di tercatat 67 lokasi 

keberadaan Elang Jawa yang tersebar dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dari ke 67 lokasi 

tersebut  di  sebagian  besar  terdapat  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur.  Di  Jawa  Tengah  ‐ 

mencakup  wilayah  Proinsi  Jawa  Tengah  dan  Propinsi  Derah  Istimewa  Yogyakarta  ‐ 

informasi tentang lokasi keberadaan Elang Jawa masih sangat terbatas.  



  

Metode yang digununakan 

 

   Survai  dilakukan  selama  4  bulan,  dari  bulan  September  sampai  Desember  1998. 

Lokasi‐lokasi yang dikunjungi adalah sebagai berikut : 

a. Gunung Merapi 

b. Gunung Lawu 

c. Pegunungan Dieng  

d. Gunung Ungaran  

e. Gunung Muria 

f. Gunung Slamet  

g. Pegunungan Pembarisan 

   Untuk mendapatkan data tentang keberadaan Elang Jawa di Jawa Tengah, beberapa 

lokasi yang dilaporkan pernah ditemukannya Elang Jawa dikunjungi kembali. Pengamatan 

langsung  dilakukan  untuk  memastikan  keberadaan  Elang  Jawa  di  tiap‐tiap  lokasi. 

Wawancara tidak berstruktur terhadap masyarakat lokal juga dilakukan untuk melengkapi 

informasi keberadaan Elang Jawa. 

 

Diskripsi Lokasi Pengamatan 

ω Gunung Merapi 
Gunung  merapi  berada  di  perbatasan  antara  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa 

Yogyakarta.  Pengamatan Elang  Jawa dilakukan pada  sisi  sebelah  selatan  yaitu daerah 

Kinah Rejo.  Lokasi  ini  berbatasan  dengan  kawasan wisata Bebeng. Kawasan  hutan  di 

daerah ini merupakan hutan tropis pegunungan yang berbukit‐bukit.  

ω Gunung Lawu 
Gunung  Lawu merupakan  gunung  yang  terletak  di  perbatasan  propinsi  Jawa  Tengah 

dan  Jawa  Timur  pada  titik  7040‐7041  LS  sampai  111010‐111011  BT.  Pengamatan 

dilakukan Puncak Djobolarangan yang merupakan pergunungan yang terletak pada sisi 

selatan  Lawu  dengan  puncak  tertinggi  2298  m.  Pengelolaan  wilayah  ini  merupakan 



wewenang Perhutani KPH Lawu Utara. Gunung Lawu hanya menyisakan sedikit hutan  

pegunungan  di  bagian  timur,  utara,  selatan    dan  barat,  pada  ketinggian  di  atas  1000 

mdpl.  Hutan  di  Djobolarangan  relatif  masih  baik,  meskipun  pernah  mengalami 

kebakaran besar tahun 1997 lalu. 

 

ω Pegunungan Dieng 
Sebagian besar puncak‐puncak gunung dibagian barat memiliki ketinggian kurang dari 

2000  m.  Seperti  Gunung  Langit  (1628  mdpl)  dan  Gunung  Besar  (1579  mdpl), 

sedangkan dibagian timur puncak‐puncak gunungnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

wilayah  barat.  Pegunungan  Dieng  masih  mempunyai  hutan  dataran  rendah  yang 

kondisinya masih bagus dibagian barat. 

ω Gunung Ungaran  
Gunung Ungaran meliputi hutan berbukit‐bukit dan lembah seluas 5500 hektar. Variasi 

vegetasinya meliputi  hutan  tropis  dataran  tinggi.  Gunung Ungaran mempunyai  hutan 

alam  yang  bagus  pada  daerah  lereng‐lereng  atas  dan  curam,  sedangkan  pada  bagian 

lain  telah  berubah  menjadi  perkebunan  kopi  dan  teh.  Pada  sebelah  timur  gunung 

terdapat Cagar Alam Gubugan yang mempunyai hutan alam yang bagus dan dikelilingi 

oleh  perkebunan  kopi.  Cagar  Alam  Gubugan  seluas  1,8  ha  terletak  pada 

7o10’LS,110o21’BT dengan ketinggian 1000‐2050 mdpl 

ω Muria 
Gunung Muria terletak 24 Km disebelah timur kota Jepara pada titik 6o371 LS,11o53 BT, 

dengan  ketinggian  600‐1602 mdpl.  Gunung  ini  sudah  tidak  aktif  lagi  dan  puncaknya 

ditutupi oleh hutan alam yang cukup lebat. Tipe vegetasinya adalah merupakan hutan 

tropis  dataran  tinggi.  Daerah  Rogojembangan  masih  mempunyai  hutan  alami  yang 

bagus dan mempunyai pohon yang tinggi‐tinggi, sedangkan Curug Montel dan Gunung 

Muria lahannya sudah banyak dibuka untuk tanah pertanian. 

 

 



ω Gunung Slamet 
Gunung Slamet berada di sebelah utara kota administratif Purwokerto. Gunung dengan 

ketinggian 3428 m merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Di Lokasi 

ini Pengamatan Elang Jawa dilakukan di tiga tempat yaitu : 

ω Pancuran Tujuh Batu Raden 
Batu Raden terletak disisi Selatan Gunung Slamet pada 7o19’Ls, 109o13’BT. Lokasi 

ini  merupakan  hutan  perhutani  yang  dijadikan  lokasi  wisata.  Sebagian  hutan  di 

lokasi  merupakan  hutan  produksi  yang  ditanami  dengan  pohon  damar  (Agatis 

alba)  dan  pinus  (Pinus  merkusii).  Sedangkan  lokasi  yang  diamati  di  gunung 

Cendana, Gunung Bunder dan Gunung Dalem merupakan hutan alam yang masih 

dalam kondisi baik. 

ω Guci 
Guci  Berada  di  sisi  Utara  Gunung  Slamet  sekitar    dua  jam  perjalanan  dengan 

kendaraan  bermotor  dari  Batu  Raden  dengan  kordinat  geografi  7o19’LS, 

109o10’BT.  Lokasi  ini  juga  merupakan  daerah  milik  perhutani  yang  dijadikan 

obyek wisata  alam.  Sebelah  timur  lokasi wisata  terdapat  gunung  Kali  Awu  yang 

sebagian  ditanami  pohon  pinus  dan  pada  bagian  atas  merupakan  hutan  alam. 

Bagian Barat adalah Gunung Guci. Pada saat pengamatan sebagian dari  gunung ini 

gundul  karena  kebakaran  tahun  1997.  Pada  bagian  Selatan  Gunung  ini  terdapat 

hutan alami yang masih baik. 

ω Curug Cipendok 
Curuk  Cipendok  termasuk  daerah  administrasi  Desa  Karang  Tengah,  Kecamatan 

Cilongok, Kabupaten Banyumas. Lokasi dengan ketinggian kira‐kira 500‐600 mdpl 

ini dikelilingi oleh perbukitan pada bagian Barat, Timur dan Utara. Bukit sebelah 

Timur merupakan daerah pertanian yang dikelola oleh masyarakat, bagian Utara 

merupakan  hutan  alam  yang  cukup  lebat  dan  bagaian  Barat  merupakan  hutan 

pinus milik Perhutani.  

ω Pegunungan Pembarisan 



Pengamatan  dilakukan  Gunung  Segara  desa  Gandoang,  Kecamatan  Salem,  Kabupaten 

Brebes,  kira‐kira  38  km  dari  Bumi  Ayu.  Lokasi  ini  merupakan  daerah  perbukitan 

dengan ketinggian 500 mdpl pada titik 7o08’ LS, 107o50’ BT. Status hutan di  lokasi ini 

merupakan hutan yang  telah dikonversi menjadi hutan pinus kecuali bagian atas dari 

gunung Segara yang berupa hutan tropis dataran tinggi yang cukup lebat. 

 

 

Kondisi Umum Habitat 

 

Pengamatan populasi  Elang  Jawa di  Jawa Tengah dilakukan di  tujuh  lokasi  yaitu Gunung 

Merapi, Gunung Lawu, Pegunungan Dieng, Gunung Ungaran, Gunung Muria, Gunung Slamet 

dan  Gunung  Segara.  Secara  umum  dari  keseluruhan  kawasan  tersebut  terlihat  bahwa 

campur  tangan manusia  telah  terlalu besar dalam pengelolaan kawasan. Kerusakan yang 

ditimbulkan manusia  sangat parah  sehingga hutan  tidak bisa  lagi mendukung kehidupan 

didalamnya  secara  optimal.  Pembukaan  lahan  secara  besar‐besaran  telah  menyebabkan 

terpisahnya hutan alam menjadi fragmen‐fragmen hutan. Di bebrapa lokasi seperti gunung 

Segara di pegunungan Pembarisan hampir seluruh hutannya telah berubah menjadi hutan 

produksi.    

 

Populasi Elang Jawa 

 

Dari keseluruhan lokasi yang disurvai, berhasil diidentifikasi 14 pasang Elang Jawa dengan 

penyebaran sebagai berikut: 

 

Lokasi 
Jumlah 

pasangan 

Jumlah 

anak 

Gunung Merapi  1 pasang  1 ekor 

Gunung Lawu  1 pasang  ‐ 

Pegunungan Dieng  3 pasang  2 ekor 

Gunung Ungaran  2 pasang  1 ekor 



Gunung Muria  ‐  ‐ 

Gunung Slamet     

‐ Pancuran Tuhjuh  2 pasang  1 ekor 

‐ Guci  2 pasang  ‐ 

‐ Curuk Cipendok  2 pasang  1 

Gunung Segara  1 pasang  1 ekor 

                  Total  14 pasang  6 ekor 

 

 Dari data diatas terlihat bahwa penyebaran populasi yang tidak merata di tiap‐tiap lokasi 

pengamatan.  Diperkirakan  tidak  lebih  dari  tiga  pasang  Elang  Jawa  sedangkan  dari 

pengamatan  sebelumya  diperkirakan  tidak  lebih  dari  dua  pasang  Elang  Jawa  di masing‐

masing lokasi. 

Jarak  antar  populasi  yang  cukup  jauh  menyebabkan  terjadinya  isolasi  antar  populasi. 

Kondisi ini akan mengakibatkan penurunan kwalitas genetik dari populasi tersebut karena 

inbreeding. Disamping  itu kompetisi  antar pasangan dalam satu populasi menjadi  sangat 

tinggi  dalam mempergunakan  daerah  teritorialnya  dalam mencari makan  karena  terjadi 

tumpang tindih. 

 

Tekanan dan Gangguan 

 

Beberapa tekanan dan gangguan terhadap Elang Jawa yang berhasil diidentifikasi di lokasi 

ini adalah sebagai berikut: 

ω Pembukaan lahan yang menyebabkan hutan menjadi terfragmentasi sehingga semakin 
mempersempit habitat Elang Jawa.   

ω Pemburuan dan pengambilan anak Elang Jawa  oleh masyarakat di sekitar lokasi.  
ω Adanya  jalan  yang  dibuat melewati  kawasan  hutan  semakin mengancam  keberadaan 

Elang Jawa karena orang akan semakin mudah untuk melihat dan menangkapnya. 

ω Konversi  hutan  menjadi  hutan  produksi  secara  besar‐besaran  menyebabkan 
menyempitnya ruang gerak Elang Jawa untuk mencari makan. 

 



UsahaUsaha yang Perlu Dilakukan 

 

Untuk menunjang kelangsungan populasi Elang Jawa perlu dilakukan usaha penyelamatan. 

Usaha penyelamatan dapat berupa aksi langsung atau atau tidak langsung. Beberapa usaha 

yang pelu dilakukan adalah :  

ω Memetakan seluruh lokasi yang diperkirakan sebagai habitat Elang Jawa, 
ω Melakukan monitoring secara berkala ke setiap lokasi termasuk monitoring pasar, 
ω Perlu  dilakukan  penelitian  biologi  dan  ekologi  Elang  Jawa.  Kemungkinan  untuk 

pemasangan  radio  transmitter  guna  pengamatan  pemencaran  dan  mengetahui  luas 

teritori dan perilaku harian perlu untuk dipikirkan, 

ω Merekomendasikan  daerah  yang  masih  memiliki  hutan  yang  relatif  baik  dan  sesuai 
untuk habitat Elang Jawa sebagai kawasan yang dilindungi  

ω Adanya  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  pelindungan wilayah  habitat  Elang 
Jawa, 

ω LSM bekerja  sama dengan  instansi  terkait melakukan  kampanye  penyelamatan Elang 
Jawa kepada masyarakat, 

 

Permasalahan dalam pelestarian Elang Jawa  

 

ω Lemahnya  pengamanan,  penerapan  sanksi  hukum,  kurangnya  koordinasi  antar 
lembaga  terkait,  belum  memadainya  sarana  dan  prasana,  dan  kesdaran  masyarakat 

tentang  konservasi  masih  rendah  mengakibatkan  tekanan  terhadap  populasi  Elang 

Jawa  

ω Belum  tersedianya  data  yang  memadai  tentang  populasi,  perilaku  mortalitas  dan 
natalitas, habitat, jenis pakan  

ω Masih  adanya  pembukaan  hutan  secara  tidak  lestari  yang  mengakibatkan  hilangnya 
habitat  

ω Penggunaan pestisida untuk pertanian menyebabkan tercemarnya lingkungan. Kondisi 
ini berpenaruh terhadap jumlah dan kwalitas  prey di alam. 



ω Permintaan  akan  binatang  peliharaan  yang  semakin  tinggi  terutama  jenis  raptor 
menyebabkan  tekanan  terhadap  populasi  di  alam  karena  penangkapan  yang  tidak 

terkendali.    

 

Apa yang telah dilakukan Kutilang ? 

 

Guna penyelamatan Elang  Jawa   Kutilang  ibc  telah melakukan beberapa kegiatan anatara 

lain: 

ω Pemantauan populasi di beberapa lokasi di Yogyakarta dan Jawa Tengah 
ω Pemantauan mingguan di gunung Merapi 
ω Mengkampanyekan pelestarian Elang Jawa dengan pembagian poster 
ω Melakukan  monitor  pasar  untuk  mengetahui  jalur  perdagangan  Elang  Jawa.  Dalam 

monitor pasar tahun lalu dijumpai dua ekor Elang Jawa diperdagangkan secara bebas. 

ω Mengadakan  pelatihan  identifikasi  dan  pengamatan  Elang  Jawa  untuk  Beberapa 
lembaga konservasi burung dan Mahasiswa di DIY  

 

Kegiatan apa yang akan dilakukan Kutilang 

 

Dalam  rangkaian  kegiatan  penyelamatan  Elang  Jawa  di  Jawa  Tengah  Kutilang    akan 

melakukan beberapa kegiatan yaitu: 

ω Pembentukan jaringan penelitian dan pelestarian Elang Jawa regional DIY‐Jateng 
ω Membangun  stasiun  penelitian  untuk  meneliti  bioekologi  Elang  Jawa  di  Merapi, 

Linggoasri dan Slamet 

ω Pemberdayaan potensi masyarakat lokal dalam pelestarian Elang Jawa.  
ω Mengkampanyekan pelestarian Elang Jawa dengan pameran di lokasi wisata Kali Urang 

dan Batu Raden 

ω Mendaftar  kepemilikan  Elang  Jawa  kebun  binatang  terutama  di  Yogyakarta  dan  Jawa 
Tengah  

 



Keragaman Jenis Burung di Lokasi Pengamatan 

 

Pengamatan terhadap jenis‐jenis burung di tiap lokasi juga dilakukan. Walaupun 

waktu  dan  perhatian  sangat  terbatas,    tim  lapangan  berhasil  mencatat  keberadaan 

jenis burung yang cukup beragam di tiap lokasi. Di Gunung (G) Ungaran ditemukan 49 

jenis  burung;  diantaranya  ada  8  jenis  burung  sebaran  terbatas  dan  1  jenis  burung 

terancam  punah.    Di  G.  Muria  ditemukan  43  jenis  burung;  3  jenis  burung  sebaran 

terbatas dan 1 jenis terancam punah. Di G. Lawu ada tercatat 27 jenis; 3 jenis sebaran 

terbatas dan 1  jenis  terancam punah. Di G. Dieng  tercatat 84  jenis burung; 9 burung 

sebaran terbatas dan 2 jenis terancam punah.  Di G. Merapi teramati 32 jenis burung; 3 

jenis  sebaran  terbatas dan 1  jenis  terancam punah. Di G.  Slamet  teramati 57  jenis;  5 

jenis sebaran terbatas dan 1 terancam punah. Di Pegunungan Pembarisan ditemui 20 

jenis burung; 2 sebaran terbatas dan satu terancam punah.  

Di  G.  Muria,  G.  Ungaran,  Pegunungan  Dieng  dan  G.  Slamet  bahkan  ditemukan 

rombongan burung raptor migran.  Jenis‐jenis raptor tersebut adalah sebagai berikut:   

 

Jenis 

 

G.Muria 

 

G.Ungaran 

 

G.Slamet

 

Peg.Dieng 

 

Accipiter soloensis  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ 

Accipiter gularis        ϖ 

Hieratus pennatus        ϖ 

Falco subbuteo        ϖ 

Buteo buteo        ϖ 

Keterangan: ϖ = ditemukan 

 

Beberapa jenis burung Paserin migran juga ditemukan di beberapa lokasi.  Jenis‐

jenis  tersebut  adalah  Hirundo  rustica,  Dicrurus  annectans,  Phylloscopus  coronatus, 

Muscicapa sibirica, Ficedula Zanthopygia, F.mugimaki, dan Cyanoptila cyanomelana. 

 

 



Penutup 

Melihat  kondisi  Elang  Jawa  yang  semakin  langka  di  alam  perlu  dilakukan  upaya‐upaya 

penyelamatan.  Ini  merupakan  PR  bagi  kita  semua,  bagaimana  kita  melihat  Elang  Jawa 

sebagai  suatu  spesies  yang  terancam  punah,  bagaimana  menegakkan  undang‐undang 

lingkungan dan terjalinnya kerja sama  antar lembaga‐lembaga terkait. 

Sebagai  tambahan  untuk  mengoptimalkan  kegiatan  yang  dipayungi  oleh  KKEJ  kiranya 

perlu untuk dipikirkan suatu metode baku dalam penanganan Elang Jawa di alam. 

 


