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1. Latar belakang 

a. Keragaman Raptor & status.  

Benua Asia dihuni oleh sekitar 90 jenis raptor dan sekitar 75 merupakan jenis raptor 

diurnal yang bisa ditemukan di Indonesia (Ed Colijn 2000). Sekitar 15 jenis di 

antaranya merupakan jenis yang endemik di Indonesia, bahkan beberapa jenis 

adalah endemik pulau, seperti Elang jawa (Spizaetus bartelsi). Semua jenis raptor 

diurnal  dilindungi peraturan negara, di antaranya oleh undang-undang No. 5 tahun 

1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. 

b. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 

Merupakan salah satu perwakilan kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia 

yang terletak kurang lebih 45 km sebelah Utara Jakarta.TNKpS. Kawasan yang 

mempunyai luas 108.000 ha ini semula ditetapkan sebagai kawasan Konservasi 

Sumber Daya Alam dengan fungsi sebagai Cagar Alam Laut, kemudian tahun 1982 

ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Wilayahnya 

merupakan gugusan pulau karang yang terletak pada 5°24”-5°45” LS dan 106°25”-

106°40 BT. Kawasan ini merupakan salah satu habitat terakhir bagi Elang Laut 

Perut Putih (Haliaeetus leucogaster J.M.Gmelin, 1788) di Pulau Jawa.  

c. Elang Laut Perut Putih 

Mempunyai panjang tubuh 70-85 cm, rentang sayap 178-218 cm dengan berat 

tubuh jantan 1,8 - 2,9 kg  dan betina 2,5 – 3,9 kg. Bagian atas berwarna abu-abu 

kebiruan, sedangkan bagian bawah, kepala dan leher berwarna putih. Iris coklat. 

Kuku, paruh dan sera berwarna abu-abu. Tungkai tanpa bulu dan kaki berwarna 

abu-abu. Saat terbang, ekornya yang pendek tampak berbentuk baji dan sayapnya 

terangangkat ke atas membentuk huruf V (Coates & David, 2000; Beehler et. al., 

2001; Kemp dalam Newton, 1990; Prawiradilaga dkk., 2003). 

Klasifikasi  

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class   : Aves 

Order   : Falconiformes 

Family  : Accipitridae 

Genus  : Haliaeetus 

Species  : Haliaeetus leucogaster  

Jenis ini merupakan salah satu jenis burung pemangsa yang tersebar luas di seluruh 

Indonesia. Walupun keberadaannya dilindungi negara, namun masih banyak terjadi 

perburuan dan perdagangannya. Selain itu pengrusakan habitat dan penggunaan 

pestisida juga merupakan ancaman bagi keberadaan burung ini di alam.  
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2) Profil organisasi 

a. International Animal Rescue(IAR) Indonesia  

adalah lembaga non profit yang bergerak di bidang penyelamatan satwa liar 

Indonesia dan merupakan organisasi cabang dari IAR UK. Berdiri tanggal 29 

Januari 2007 IAR Indonesia memfokuskan terhadap beberapa satwa liar Indonesia 

seperti Elang bondol (Haliastur indus), Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus 

leucogaster), Kukang (Nycticebus coucang Sp) dan Monyet Ekor Panjang 

(Macaca Fascicularis) serta Beruk (Macaca namestrina). Kedua satwa terakhir 

adalah satwa tidak dilindungi Indonesia,  namun mengingat perlakuan yang 

sangat kejam dari manusia lambat laun mereka akan segera punah juga.  Tujuan 

utamanya dari program IAR Indonesia yaitu menghentikan perdagangan satwa 

liar dan memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi satwa di seluruh 

dunia. 

b. JBC ( Jakarta Birdwatcher’s Community) 

Visi 

Menyatukan para pengamat burung dalam upaya konservasi lingkungan 

khususnya burung dan habitatnya melalui kegiatan pendidikan dan penelitian 

Misi 

1. Membentuk suatu wadah perkumpulan para pengamat burung dari berbagai 

perguruan tinggi dan masyarakat umum di Jakarta 

2. Melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian tentang burung dan 

habitatnya 

3. Melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ornithologi bagi anggota dan 

masyarakat 

4. Mengenalkan pengamtan burung kepada masyarakat sebagai bentuk 

penyuluhan tentang burung dan habitatnya 

5. Mengelola database burung dan habitatnya di Jakarta 

6. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait 

3) Tujuan  

Tujuan dilakukannya kegiatan ini di antaranya adalah:  

a. Mengetahui perilaku Elang Laut Perut Putih di alam 

Hal ini sangat penting sebagai bahan masukan dalam usaha rehabilitasi elang 

laut perut putih yang sedang dilakukan IAR Indonesia di salah satu pulau di 

Kepulauan Seribu, mengingat masih sangat sedikitnya literature tentang 

perilaku elang laut perut putih di alam.  
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b. Mengetahui daerah jelajah(homerange) 

Informasi tentang homerange (daerah jelajah) juga merupakan salah satu hal 

penting dalam usaha rehabilitasi yang sedang dilakukan oleh IAR Indonesia di 

Kepulauan Seribu. Hal ini erat kaitannya dalam penentuan calon lokasi 

pelepasan elang laut hasil rehabilitasi. 

c. Nest protection (perlindungan sarang) 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap sarang dan 

anak elang laut, karena sering sekali terjadi gangguan dan pencurian anak elang 

laut di Kawasan Kepulauan Seribu. Dari data yang diperoleh, dalam 2 tahun 

terakhir tidak kurang dari 5 ekor anak elang laut yang telah dicuri dari 

sarangnya. 

4) Metode 

Kegiatan ini dilakukan semenjak diketahui pasangan elang memasuki masa breeding 

dan direncanakan sampai anak Elang Laut dapat terbang dan meninggalkan 

sarangnya. Berikut adalah metode pengamatan yang dilakukan di Pulau Yu untuk 

pengamatan sepasang elang laut yang sedang breeding; 

a. Pengamatan langsung/ Time scan 

Pengamatan untuk sepasang Elang Laut di Pulau Yu menggunakan metode Time 

scan dengan pencatatan semua aktivitas. Waktu yang di ambil adalah per tiga menit. 

Dalam waktu tiga menit semua aktivitas yang dilakukan sepasang elang laut tersebut 

akan dicatat kecuali jika ada perilaku yang sama. Waktu pengamatan adalah dari 

pagi sekitar pukul 06:00 sampai 18:00 Wib  

b. Minimum convex Polygon  

Metode minimum convex polygon digunakan untuk memperkirakan daerah jelajah 

sepasang elang laut di Pulau Yu. Caranya adalah dengan menghubungkan titik-titik 

terjauh/terluar dari daerah jelajah elang laut perut putih, kemudian 

memproyeksikannya ke dalam peta sehingga diperoleh luas daerah jelajah dari 

pasangan elang laut.   

5) Alat-alat 

Alat-alat yang di gunakan dalam pengamatan adalah sebagai berikut: 

1. Monocullar Bushnel 20-60X60mm 
2. Monocullar Bushnel 15-45X60mm  
3. Binocullar Nikon action 10X50mm 
4. Binocullar tasco 
5. Digital camera Kodak easy sare 
6. Handycam mini dv 
7. Alat tulis 



 

4 

6) Time schedule 

Pelaksanaan kegiatan pengamatan sepasang elang laut di Pulau Yu, IAR Indonesia 

bekerjasama dengan kalangan akademisi dan pengamat burung Jakarta yang 

tergabung dalam Jakarta Birdwatcher’s Comunity ( JBC). 

Dalam pelaksanaannya, tim terdiri dari 3 orang dari JBC dan 1 dari IAR Indonesia. 

Setiap tim akan bertugas selama  10 hari. IAR Indonesia bertanggung jawab untuk 

menyediakan kebutuhan logistik tim dan transportasi selama di Kepulauan Seribu. 

Sedangkan JBC bertanggung jawab untuk transport perjalanan menuju Kepulau 

Seribu. Proses pengambilan dan pengolahan data dilakukan secara bersama-sama. 

7) Kendala dan masalah selama penelitian 

Kendala-kendala dan masalah yang di temukan oleh tim selama penelitian adalah 

sebagai berikut; 

- letak sarang yang cukup jauh dari lokasi pengamatan, sehingga pengamatan 

tidak berjalan secara maksimal 

- tidak ada alat transportasi, sehingga kesulitan untuk mengikuti setiap 

pergerakan dari pasangan elang laut yang di amati 

- alat untuk dokumentasi (digital camera & handycam) tidak bisa digunakan 

secara maksimal dengan jarak sarang dari titik pengamatan yang cukup jauh.   

- letak sarang yang cukup dekat dari pantai cukup menarik perhatian kapal 

nelayan yang melintas. 

- percobaan penangkapan oleh nelayan dengan memancing elang dengan 

menggunakan ikan yang dikasih tali pancing. 

- aktivitas masyarakat yang mencari barang-barang bekas di sekitar pohon sarang 

dan nelayan yang naik ke Pulau Yu untuk memasak menjadi gangguan sehingga 

sarang sering ditinggal. 

- aktivitas pencarian kerang mata tujuh di pantai sering menggangu aktivitas 

sepasang elang yang sedang berada di sarang. 

- penebangan pohon di Pulau Yu masih terjadi dan terpantau satu kali ada satu 

kapal dengan peralatan penebang pohon.  

8) Hasil dan Pembahasan 

Secara geografis P.Yu terletak pada kordinat 05º32'59.2" LS dan 106º31'15.4" BT. 

Pulau ini merupakan pulau tidak berpenghuni dengan luas sekitar 5,9 hektar. Tinggi 

sarang 35 m dan berada pada strata atas pohon cemara laut (Casuarina equisetifolia) 

yang tingginya 40 m dan berjarak 20 m dari pantai.  

Pos pengamatan selama penelitian adalah di Pulau Yu Timur dengan jarak sekitar 

500meter dari sarang yang berada di Pulau Yu Barat. Lokasi pengamatan yang cukup 
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jauh menyebabkan kurang maksimal dalam pengambilan data perilaku pasangan 

elang laut tersebut.  

Pemilihan lokasi pengamatan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan,  seperti; 

a) elang akan terlalu stres dan terganggu jika lokasi pengamatan terlalu dekat 

dengan pohon sarang. 

b) jika pengamatan dilakukan langsung dari Pulau Yu Barat tim terlalu sulit 

mengetahui perilaku pasangan elang laut tersbut ketika berada di sarang.  

c)  jika lokasi pengamatan di sekitar pohon sarang resikonya akan banyak aktivitas 

yang cukup mengganggu pasangan elang tersebut.  

Pengamantan dilakukan berdasar temuan sarang pasangan elang laut yang menurut 

informasi dari masyarakat bahwa anakan elang laut dari pasangan yang ada di pulau 

tersebut selalu menjadi sasaran pencurian ketika musim berbiak berlangsung. Untuk 

mengurangi terjadinya pencurian anakan elang laut dari sarang maka perlu dilakukan 

penjagaan.  

Selain penjagaan, kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data mengenai 

biologi Elang Laut yang di antaranya meliputi pengambilan data karakteristik sarang. 

Pengambilan data sarang dilakukan dengan memanjat pohon sarang dan dilakukan 

pengukuran sarang (data terlampir). Kemudian ketika memasuki masa berbiak, 

kegiatan dilanjutkan dengan penjagaan sekaligus pengambilan data perilaku dan 

daerah jelajah.  

Berikut ini adalah data tentang ukuran sarang elang laut perut putih di P.Yu (data 

diambil pada tanggal 27 Maret 2007, sebelum memasuki musim berbiak). 

Tabel 1. Morfometri sarang elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster J.M.Gmelin, 1788) di Pulau Yu, Taman 
Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) 

No Parameter  Hasil  

1 Jenis pohon tempat bersarang Cemara laut  

S 05º32'59.2" 2 Koordinat 

E 106º31'15.4" 

3 Elevasi  1 m 

4 Keliling pohon 1,8 m 

5 Tinggi pohon 40 m 

6 Ketinggian sarang 35 m 

7 Bentuk sarang oval 

8 Panjang sarang 1,65 m 

9 Lebar sarang 1 m 

10 Panjang lapisan dalam sarang 0,6 m 

11 Lebar lapisan dalam sarang 0,4 m 

12 Ketebalan sarang 0,7 m 

13 Kedalaman sarang 0,1 m 

14 Isi sarang tambang plastik, tali senar, karang, lumut kering (untuk bagian 
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tengah) 

0,47 m 

0,36 m 

0,36 m 

15 Diameter cabang penyokong 

sarang 

0,15 m 

19% » Daun (cemara, ketapang, nyamplung, waru) 

80% » Ranting (cemara, nyamplung, ketapang, waru, bilah bambu, 

batang glagah) 

16 

  

  

Bahan penyusun sarang 

1% » Lain-lain (buah cemara, tambang plastik, tali senar, karang, 

lumut kering)  

17 Diameter ranting penyusun 

sarang 

0,5 cm- 20 cm 

18 Panjang ranting penyusun sarang 0,5-1 m 

19 Posisi pohon sarang  dekat pantai 

20 Jarak pohon sarang dari pantai  20 m 

21 Keadaan sarang  tidak aktif 

22 Tumbuhan sekitar  kelapa (Coccos nucifera), ketapang (Terminalia cattapa), 

nyamplung (Calophyllum inophyllum), waru (Hybiscus tiliaceus), 

pandan (Pandanus sp), cemara laut (Casuarina equisetifolia), 

butun (Barringtonia asiatica), sukun (Artocarpus altilis) 

Data di atas menunjukkan bahwa sarang elang laut perut putih di P.Yu disusun oleh 

berbagai material yang berasal dari sekitarnya. Kemungkinan mereka tidak 

membutuhkan bahan-bahan tertentu untuk penyusun sarangnya. Beberapa material 

yang tidak ada di sekitar (bilah bambu dan senar) kemungkinan juga diperoleh dari 

sekitarnya yang terbawa oleh ombak.  

Selain data material sarang yang diperoleh ketika pengukuran sarang, terpantau 

selama penelitian pasangan elang laut di pulau tersebut melakukan pengambilan 

material sarang langsung dari pohon. Material yang diambil langsung dari pohon 

adalah batang/ranting yang sudah kering dengan panjang sekitar 1-2m. Jika dilihat 

dari apa yang dilakukan oleh pasangan elang laut tersebut dalam pembuatan sarang 

menunjukan bahwa elang selalu menjaga kebersihan sarang. Dari selama penelitian 

tim hanya beberapa kali menemukan bahwa elang mengambil bahan sarang yang 

sudah berada di tanah cukup sedikit. 

Seperti yang sudah disebutkan di atas tim beberapa kali menemukan aktivitas nelayan 

yang cukup mengganggu aktivitas elang yang sedang berada di sarang dan tak jarang 

elang tersebut langsung meninggalkan sarang. Selain itu, tercatat sekitar 3 kali 

kegiatan nelayan yang berniat mengganggu sarang dan pasangan elang laut perut 

putih, yaitu pemanjatan dan pemancingan induk dengan kail. Beruntung kegiatan 

yang membahayakan pasangan elang laut dan sarangnya itu dapat digagalkan oleh 

tim peneliti. 
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a. Perilaku umum Elang Laut Perut Putih 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari bulan juni sampai dengan bulan 

September 2007 diketahui perbandingan perilaku umum pasangan elang laut perut 

putih di P.Yu dapat dilihat pada gambar 1. Gambar di atas menunjukkan bahwa 

secara umum perilaku pasangan elang laut perut putih di P.Yu pada awal musim 

berbiak lebih banyak bertengger dari pada terbang. Hal ini kemungkinan dilakukan 

untuk kembali memastikan apakah posisi sarangnya sudah benar-benar aman, yang 

ditunjukkan dengan banyak bertengger di puncak pohon sarang.  

 

 

 

 

 

Gambar.1. perilaku umum n=2217 

Perbandingan perilaku terbang dan bertengger antara jantan dan betina dari pasangan 

elang laut perut putih tersebut menunjukkan bahwa jantan lebih banyak melakukan 

aktifitas terbang (Gambar 2). Hal ini kemungkinan disebabkan tanggung jawabnya 

untuk menjaga teritorinya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.Perilaku umum Pasangan Elang Laut di Pulau Yu 

Aktifitas terbang dari jantan dan betina juga menunjukkan perbedaan yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini (Gambar 3). Aktifitas terbang jantan banyak 

dilakukan pada pukul 09.00, 15.00 dan mencapai puncaknya pada pukul 18.00. 

Sedangkan aktifitas terbang betina paling banyak dilakukan pada pukul 13.00 dan 

mencapai puncaknya pada pukul 18.00.  
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Perilaku bertengger pasangan elang laut ini dilakukan pada waktu yang hampir 

bersamaan, yaitu pukul 11.00 (♂) dan 12.00 (♀). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3. Perilaku terbang pasangan Elang Laut di Pulau Yu Barat 

b. Daerah jelajah pasangan Elang Laut  

Berikut ini adalah daerah jelajah (homerange) pasangan elang laut perut putih P.Yu 

berdasarkan perkiraan titik-titik terjauh yang dijangkau selama pengamatan. 

Termasuk beberapa titik yang kemungkinan merupakan daerah berburu (hunting 

area), dimana pasangan tersebut teramati melakukan perburuan mangsa.  

Luasan daya jelajah pasangan elang laut tersebut meliputi beberapa pulau di 

sekitarnya (gambar 4) yaitu; Pulau Yu Timur, Pulau Kelor Barat, Pulau Kelor Timur, 

Pulau Jukung, Pulau Cina, Pulau Satu, Pulau Hantu barat (Pantara Barat) dan Hantu 

Timur(Pantara Timur). Pulau-pulau tersebut menjadi daerah lintasan dan mencari 

makan pasangan elang laut dari Pulau Yu Barat. Pada perkiraan daerah jelajah elang 

laut tersebut tim mengalami kesulitas pengamatan ketika pasangan elang tersebut 

terbang mengarah ke bagian barat Pulau Yu Barat dikarenakan posisi pengamatan 

yang terlalu jauh dan terhalang pepohonan. Dari titik-tik yang teramati dapat 

disimpulkan bahwa luasan daerah jelajah pasangan elang laut di pulau Yu pada 

musim berbiak di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu sekitar 13,39km². 
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Gambar 4. Gambar.4. peta pergerakan pasangan elang laut di pulau yu barat pada musim berbiak 

9) Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dari bulan Juni sampai dengan September 

2007 adalah sebagai berikut; 

a) Perilaku elang laut perut putih pada masa berbiak lebih banyak bertengger untuk 

memastikan apakah sarangnya sudah benar-benar aman yang ditunjukan dengan 

intensitas bertengger di pucuk pohon sarang. 

b) Daerah jelajah pasangan Elang Laut Perut Putih di P.Yu pada musim berbiak 

adalah sekitar 13,39 km². 

c) Pada musim berbiak perlindungan terhadap daerah tereory lebih diperketat. 
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d) Pencurian anakan langsung dari sarang pada musim berbiak masih sering 

dilakukan oleh beberapa masyarakat Kepulauan Seribu, terutama pada pulau-pulau 

yang jauh dari pengawasan. 

e) Aktivitas manusia yang naik ke pulau dan mendekat kepohon sarang menjadi salah 

satu gangguan/ancaman dalam masa berbiak. 

10)  Rekomendasi  

Untuk meningkatkan usaha konservasi burung pemangsa/elang yang ada di Kepulauan 

Seribu, khususnya di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu maka perlu dilakukan 

beberapa hal sebagai berikut; 

a. Pengumpulan data dan informasi Elang Laut Perut Putih perlu dilanjutkan untuk 

mengetahui perkembangan populasinya di TNKpS 

b. Perlindungan sarang pada musim berbiak harus lebih intensif yang melibatkan 

beberapa pihak/lembaga dan masyarakat. 

c. Penyadartahuan kepada masyarakat supaya tidak lagi mengambil anakan elang laut 

dan melakukan penebangan pohon sarang. 

d. Patroli kawasan harus mulai dilakukan mengingat masih banyaknya pencurian anakan 

dan penangkapan elang laut dengan menggunakan alat pancing ikan oleh nelayan.  
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Lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1. camp peneliti di Pulau Yu Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2. Pulau Yu Barat dan titik sarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3. Pohon sarang menggunakan Cemara Laut(Casuarina equisetifolia) 

©Asman Adi P 

©Asman Adi P 



 

13 

Lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4. Pasangan Elang Laut Perut Putih di Pulau Yu Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.5. Pengamatan dan Pencatatan Perilaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.6. Tim Peneliti 
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Gambar.7. Tim Peneliti 
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Lampiran .2 

Daftar Inventarisasi 

Jenis Burung di Pulau Yu Timur 

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 

 

No Nama lokal Nama ilmiah Nama Inggris 

1 Kuntul karang Egretta sacra Pacific reef-egret 

2 Kokokan laut Butorides striatus Striated heron 

3 Elang bondol Haliastur indus Brahminy kite 

4 
Elang laut perut-

putih 
Haliaetus leucogaster White bellied sea eagle 

5 Dara laut biasa Sterna hirundo Common tern 

6 
Dara laut tengkuk 

hitam 
Sterna sumatrana Black-naped tern 

7 Dara laut putih Gygis alba Little tern 

8 Dara laut kecil Sterna albifrons Common white tern 

9 Pergam laut Ducula bicolor Pied imperial pigeon 

10 Pergam katanjar Ducula rosacea Pink headed imperial pigeon 

11 Kancilan bakau Pachycephala grisola Mangrove whistler 

12 Cekakak sungai Todirrhampus chloris Collared kingfisher 

13 
Kepudang kuduk 

hitam 
Oriolus chinensis Black-naped oriole 

14 Gagak hutan Corvus enca Slender-billed Crow 

15 Remetuk laut Gerygone sulphurea Golden-bellied gerygone 

16 Kipasan belang Rhipidura javanica Pied fantail 

17 Kekep babi Artamus leucorhynchus 
White-breasted wood 

swallow 

18 
Burung madu 

kelapa 
Anthreptes malacensis Plain-throated sunbird 

19 
Burung madu 

sriganti 
Nectarinia jugularis Olive-backed sunbird 

20 Kacamata laut Zosterops chloris Lemon-bellied white-eye 

21 Kacamata biasa Zosterops palpebrosus 
Oriental white 

-eye 

22 Cangak laut Ardea sumatrana Great-billed heron 

23 Wili-wili besar Burhinus giganteus  

24 Srigunting gagak Dicrurus annectans Crow-billed drongo 

25 Wallet palem asia Cypsiurus balasiensis Asian palm-swit 
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