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ABSTRACT 

 

Javan Hawk-eagle (Spizaetus bartelsi Stresemann 1924) is an endemic raptor which can 

be found in Java Island, Indonesia. Its population number is continuously decreasing, 

then we need to conserve this species to keep and increase the number of population in 

their habitat. The purpose of this research was to know the daily behavior characteristics 

and to determine behavior development level of Javan Hawk-eagle before being 

released. This study was conducted from February 2014 and February to March 2015 in 

Raptor Sanctuary Field Project, Salak Resort, Halimun Salak Mount National Park, 

Bogor. Method was done by scan sampling and quantitative-descriptive analysis. The 

data collection was conducted by observing all of the eagle activities in the cage form 

the behavior characteristics observing were perching behavior, flying, whistling, 

hunting and ingestion. The time for the observation step was 30 days, 60 days for 

socializan stage and 7 days habituation stage. During the rehabilitation process, the 

Javan Hawk-eagle passed through various treatment before being wildly released to 

nature. The precentage of perching was (41%), flying (6%), whistling (24%), hunting 

(12%) and ingestion (17%). On the socialization step perching (48%), flying (1%), 

whistling (48%), hunting (1%) and ingestion (3%) then on habituation step perching 

(79%), flying (3%), whistling (0%), hunting (3%) and ingestion (14%). The treatment 

on observation, socialization, and habituation step had increased the hawk abilities, such 

as flying ability, watching ability and the way in prey catching. The change of behavior 

development and smilar behavior to the wild can be used as consideration before 

releasing the Javan Hawk-eagle to its natural habitat. 
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ABSTRAK 

Elang Jawa (Spizaetus bartelsi, Stresemann 1924) adalah jenis burung pemangsa 

endemik di pulau Jawa Indonesia. Semakin berkurangnya populasi elang Jawa di alam, 

sehingga diperlukan usaha konservasi untuk menjaga dan meningkatkan jumlah 

populasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perilaku harian dan 

tingkat perkembangan perilaku elang Jawa di pusat rehabilitasi Suaka Elang sebelum 
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dilepasliarkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 dan bulan Februari 

hingga Maret 2015 di Field Project Suaka Elang, Resort Salak I Taman Nasional 

Gunung Halimun Salak, Bogor. Metode penelitian menggunakan scan sampling dan 

data dianalisis secara kuantitatif-deskriptif.  Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengamati seluruh aktivitas elang didalam kandang berupa karakteristik perilaku 

bertengger, terbang, bersuara, berburu dan makan. Waktu yang diperlukan selama tahap 

observasi yaitu 30 hari, tahap sosialisasi selama 60 hari dan tahap habituasi selama 7 

hari.  Karakteristik yang diamati berupa perilaku bertengger, terbang, bersuara, berburu 

dan makan. Selama proses rehabilitasi, elang Jawa terlebih dahulu melewati beberapa 

tahap sebelum elang dilepasliarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total 

pesentase perilaku selama tahap observasi dilakukan ialah bertengger sebesar (41%), 

terbang (6%), bersuara (24%), berburu (12%) dan makan (17%). Tahap sosialisasi 

aktivitas yang dilakukan bertengger (48%), terbang (1%), bersuara (48%), berburu (1%) 

dan makan (3%) sedangkan pada tahap habituasi aktivitas bertengger dilakukan sebesar 

(79%), terbang (3%), bersuara (0%), berburu (3%) dan makan (14%). Pemberian 

perlakuan (treatment) pada tahap observasi, tahap sosialisasi dan tahap habituasi telah 

meningkatkan perilaku antara lain: kemampuan terbang, kemampuan mengawasi, 

menangkap dan memanfaatkan mangsa. Keberhasilan perubahan perilaku dan 

menyerupai perilaku di alam, menjadi pertimbangan penting terkait kelayakan satwa 

tersebut dilepasliarkan. 

 

Kata kunci: Elang Jawa, pelepasliaran, perilaku  
 

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati yang sangat tinggi diantaranya 

adalah keberadaan burung.  Indonesia di 

diami oleh sekitar 1.539 jenis (17%) dari 

total populasi burung yang ada di dunia. 

Sekitar 281 jenis (4%) merupakan jenis 

endemik Indonesia (Supriatna 1995). 

Sekitar 71 jenis burung pemangsa 

ditemukan di Indonesia aktif pada siang 

hari (diurnal) (Sukmantoro et al. 2007). 

Diperkirakan 10 jenis burung di- 

antaranya merupakan spesies yang 

endemik Indonesia.  Jenis burung 

pemangsa diurnal dikelompokkan dalam 

2 famili yaitu famili Accipitridae 61 

spesies dan famili Falconidae 10 spesies 

(Sukmantoro et al. 2007). 

Elang Jawa (Spizaetus bartelsi 

Stresemann 1924) adalah jenis burung 

pemangsa endemik di pulau Jawa 

Indonesia (Balen et al. 2000). Spesies ini 

termasuk yang menghadapi resiko 

kepunahan akibat degradasi habitat yang 

telah merubah fungsi peruntukkannya 

dan tingginya tingkat perburuan dan 

perdagangan satwa (Nurwatha et al. 

2004). Berdasarkan kriteria IUCN 

(International Union for Conservation of 

Nature), elang Jawa termasuk ke dalam 

Checklist ot Threatened Bird Species 

dengan kriteria “terancam punah” 

(Endangered). Tingginya permintaan 

elang Jawa sebagai satwa peliharaan 

membuat laju perburuan dan 

perdagangan sulit ditekan. Permintaan 

elang Jawa berasal dari para hobbies, 

kalangan tertentu yang memiliki 

kepentingan khusus. 

Suaka Elang merupakan salah satu 

lembaga konservasi yang berupaya 

dalam penyelamatan burung pemangsa 

terutama elang Jawa. Lembaga ini 

berperan menampung dan memfasilitasi 



 
 

3 

 

Repository FMIPA 

proses rehabilitasi elang-elang yang 

sebelumnya berasal dari pusat 

penyelamatan satwa, penyerahan 

langsung dari masyarakat, dan hasil 

sitaan Balai Konservasi untuk di 

kembalikan ke habitat aslinya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Februari 2014 dan bulan Februari hingga 

Maret 2015 di Field Project Suaka 

Elang, Resort Salak I Taman Nasional 

Gunung Halimun-Salak, Bogor. Alat dan 

bahan yang digunakan ialah peralatan 

tulis, kamera (Power Shoot A 2200 

Canon), teropong binokuler (Nikon 

122m/1000m) monokuler (Nikon), GPS 

(Garmin), tabel pengamatan perilaku, 

jam tangan (5.11 series), peralatan 

handling dan pakan berupa marmut dan 

kadal. 

Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data menggunakan 

metode Scan Sampling. Data yang 

dihasilkan diolah dalam bentuk grafik 

dan diprosentasekan. Metode ini 

dilakukan dengan mengamati dan 

menghitung setiap aktivitas dan jenis 

perilaku yang teramati. Pengambilan 

data perilaku harian dilakukan pada 

pukul 07.00-16.00 WIB selama 30 hari 

dikandang observasi, 60 hari dikandang 

sosialisasi dan 7 hari dikandang 

habituasi.  Setiap aktivitas dan perilaku 

dicatat menggunakan tabel pengamatan 

dari Suaka Elang. Pengambilan data 

perilaku harian dilakukan berselang 5 

menit dalam 1 jam dengan 10 kali 

pengulangan. 

Analisis Data 

Analisis Kuantitatif 

Data yang diperoleh akan dianalisis 

berdasarkan penghitungan waktu dan 

presentase perilakunya. Analisis data 

selanjutnya dimuat dalam bentuk 

diagram batang sehingga dapat 

mengetahui tingkat keberhasilan dalam 

setiap perkembangan perilakunya. Data 

diperoleh melalui pengamatan langsung 

dan dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Untuk mengetahui frekuensi suatu 

aktivitas digunakan rumus menurut 

(Sudjana 1992) : 

F = Fi1 + Fi2 + Fi3 + … Fin 

Keterangan : 

F = Frekuensi 

Fin1,2,3..,n= Frekuensi suatu aktivitas 

Untuk mengetahui rata-rata setiap 

aktivitas digunakan rumus 

Rata-rata Aktivitas                                
                      

 

Untuk mengetahui perhitungan 

persentase perilaku harian digunakan 

rumus menurut Gunawan (2003) : 

Perilaku Total %=
                     

                      
      

a. Analisis Deskriptif 

Penjelasan mengenai perilaku elang 

Jawa selama menjalankan proses 

rehabilitasi berdasarkan pengamatan 

secara langsung. Selain itu, dilakukan 

pengenalan pakan, kemampuan terbang 

dan memanfaatkan mangsa sebagai salah 

satu bentuk pelatihan dalam 

meningkatkan perkembangan perilaku 

selama proses rehabilitasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan dan pencatatan aktivitas 

dilakukan dengan mengamati seluruh 

aktivitas elang yang dilakukan didalam 

kandang. Aktivitas yang diamati berupa 

aktivitas bertengger, terbang, bersuara, 

berburu dan makan. Selama proses 

rehabilitasi, elang Jawa terlebih dahulu 
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melewati beberapa tahap sebelum elang 

dilepasliarkan. 

Tahap observasi merupakan salah 

satu upaya untuk  menumbuhkan dan 

memulihkan kembali perilaku elang 

Jawa. Adapun aktivitas yang diamati 

ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a). Tahap Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b). Tahap Sosialisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c). Tahap Habituasi 

 

Gambar 1. Diagram Pola Perilaku Elang 

Jawa (Spizaetus bartelsi 

Stresemann 1924) Selama 

(a). Tahap Observasi (b). 

Tahap Sosialisasi (c). Tahap 

Habituasi 

 

a. Bertengger 

 

Aktivitas bertengger adalah suatu 

perilaku berdiri tegak dengan kaki 

bertumpu pada tenggeran.  Pada tahap 

observasi, aktivitas bertengger (perching) 

dilakukan hampir sepanjang hari di 

mulai dari pukul 07.00-16.00 WIB 

dengan puncak waktu tertinggi yaitu 

pada pukul  13.00-14.00 WIB.  Rata-rata 

penggunaan waktu pada saat bertengger 

selama tahapan observasi sebesar 17%. 

Tahap sosialisasi, aktivitas ini dilakukan 

pada pukul 07.00-16.00 WIB dengan 

total nilai bertengger tertinggi yaitu 

sebesar 14%. Sedangkan pada tahap 

habituasi aktivitas bertengger dilakukan 

antara pukul 07.00-16.00 WIB dengan 

puncak waktu tertinggi yaitu pada pukul  

07.00, 10.00 dan 16.00 WIB.  Rata-rata 

penggunaan waktu pada saat bertengger 

selama tahapan observasi sebesar 13%.  

Aktivitas ini merupakan salah satu 

bentuk pengawasan terhadap kondisi 

sekitar.  Pengawasan dilakukan dengan 

cara posisi tubuh berdiri tegak dan sering 

terlihat mengangkat satu kaki (lifting 

leg) sambil dimasukkan ke dalam bulu-

bulu tubuh bagian ventral seta elang 

melihat kekiri dan kekanan.  Hal ini 

sesuai dengan keadaan elang Jawa di 

alam menurut Afianto (1999), bahwa 

rata-rata penggunaan waktu di alam 

dalam satu hari rata-rata penggunaan 

waktu tersebut untuk bertengger sebesar 

57% pada pukul 06.00 hingga 18.00 

WIB. 

 

b. Terbang 
 

Terbang adalah salah satu perilaku 

berpindah dari posisi yang lebih tinggi 

ke lebih rendah atau sebaliknya, 

maupun dari satu tenggeran ke 

tenggeran lain dengan disertai kepakan 

kedua sayap. Berdasarkan hasil 

penelitian aktivitas terbang pada tahap 

observasi sering dilakukan dari pagi 
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menjelang siang hari yaitu pada pukul 

07.00 hingga pukul 14.00 WIB dengan 

puncak waktunya yaitu pada pukul 

13.00 WIB. Rata-rata penggunaan 

waktu terbang selama tahapan observasi 

adalah sebesar 29%. Pada tahap 

sosialisasi perilaku terbang paling 

banyak dilakukan antara pukul 08.00-

12.00 WIB dengan puncaknya pada 

pukul 08.00 WIB.  Rata-rata aktivitas 

terbang dilakukan selama tahapan 

sosialisasi sebesar 26% sedangkan pada 

tahapan habituasi terpantau jarang 

dilakukan. Aktivitas ini terpantau pada 

pukul 07.00-09.00 hingga pukul 11.00-

13.00 WIB dengan rata-rata penggunaan 

waktu aktivitas terbang sebesar 23%. 

Seluruh aktivitas ini dilakukan pada 

waktu pagi menjelang siang, karena 

elang terlihat mencari mangsa dan juga 

diduga aktivitas ini bertujuan untuk 

meregangkan otot-otot tubuh. 

Berdasarkan seluruh tahapan 

tersebut, elang Jawa memiliki 

kemampuan tahan terbang didalam 

kandang dan mampu mengelilingi 

kandang, kecuali pada tahapan habituasi 

elang terbang ketika akan menyambar 

mangsa dan elang jarang melakukan 

terbang antara tenggeran satu ke 

tenggeran lainnya.  Sesekali elang 

hanya terbang dan menabrak jaring 

kandang.  Hal ini diduga kemungkinan 

elang Jawa masih memerlukan waktu 

untuk beradaptasi pada kondisi 

lingkungan sekitar. Menurut Afianto 

(1999), bahwa rata-rata penggunaan 

waktu di alam untuk terbang sebesar 

28% pada  pukul 06.00 hingga 18.00 

WIB. 

 

c. Bersuara 

 

Aktivitas bersuara pada tahap 

observasi dilakukan dari pagi hingga 

sore hari yaitu pada pukul 07.00-15.00 

WIB dengan puncak waktu tertinggi 

yaitu pada pukul 12.00 WIB. Rata-rata 

penggunaan waktu bersuara selama 

tahapan observasi adalah 35%. Aktivitas 

bersuara pada tahap sosialisasi hampir 

sepanjang hari yaitu dari pukul 07.00-

16.00 WIB dengan total nilai perilaku 

sebesar 21%. Berdasarkan pengamatan 

selama dikandang habituasi elang 

tampak tidak bersuara (vokalisasi). 

Penurunan perilaku bersuara ini diduga 

akibat elang melakukan pengangkutan 

dan perjalan menuju lokasi yang cukup 

lama, sehingga masih dalam tahap 

penyesuaian terhadap lingkungan 

sekitar.  Meskipun masih dalam tahap 

dugaan sementara, elang masih 

memerlukan waktu untuk beradaptasi 

pada lingkungan sekitar. 

Mengeluarkan suara dapat dikatakan 

juga sebagai bentuk pengawasan diri 

terhadap lingkungan sekitar. 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas 

bersuara terbagi beberapa jenis bersuara 

seperti mengeluarkan suara saja, 

bersuatan dengan jenis elang lain dan 

mengeluarkan suara pada saat 

melindungi mangsa buruannya. 

 

d. Berburu 

 

Berburu merupakan aktivitas aktif 

dalam mengamati, mengawasi dan 

menangkap mangsa.  Pada tahap 

observasi waktu berburu pada pagi dan 

menjelang siang hari yaitu pada pukul 

antara pukul 10.00 hingga pukul 14.00 

WIB. Rata-rata aktivitas berburu yang 

dilakukan selama tahapan observasi 

adalah 27%.  Sedangkan aktivitas 

berburu pada tahap sosialisasi dilakukan 

juga pada pagi menjelang siang hari 

yaitu pada pukul 07.00-14.00 WIB 

dengan puncak waktu tertinggi yaitu 

pada pukul 08.00 WIB dengan rata-rata 

penggunaan waktu berburu yang 

dilakukan yaitu sebesar 30%. 

Aktivitas berburu dilakukan pada 

pukul 07.00 hingga pukul 12.00 WIB. 

Aktivitas berburu memiliki rata-rata 
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persentasenya adalah 25 % yang 

dilakukan antara pukul 07.00-08.00 WIB 

dan pukul 11.00-12.00 WIB.  Aktivitas 

berburu dilakukan dengan beberapa 

teknik yaitu pada saat bertengger elang 

terlebih dahulu melakukan pengawasan 

terhadap mangsa buruannya. Selama 

tahap sosialisasi, pakan buruan yang 

disediakan adalah marmut (Cavia sp.), 

kadal (Mabouya multifaciata) ataupun 

ular. Dalam melatih dan meningkatkan 

insting berburu, dilakukan beberapa 

perlakuan yaitu mangsa buruan 

disembunyikan pada sela-sela daun.   

Pemberian pakan pada pagi 

menjelang siang hari bertujuan untuk 

melatih kebiasaannya untuk mencari 

makan di alam.  Perilaku mengawasi 

mangsa dilakukan pada tenggeran atas, 

beberapa saat kemudian terbang 

menyambar dan menerkam mangsa 

menggunakan kedua cengkraman kaki.  

Menurut Prawiradilaga (2006), elang 

Jawa memiliki mata yang tajam dan 

cengkraman kaki yang kuat  sebagai alat 

penting yang digunakan dalam berburu.  

Kegiatan berburu di alam terjadi antara 

pukul 07.00-17.00 WIB dan mencapai 

puncaknya pukul 11.00 WIB sedangkan 

menurut Sözer et al (1999), perilaku liar 

elang di alam ketika berburu yaitu akan 

langsung menyambar mangsanya dari 

tempat bertenggernya dan kemudian 

akan terbang membawa mangsanya. 

 

e. Makan 

 

Makan adalah aktivitas ingestif yang 

dilakukan dengan cara mengambil dan 

mematikan dan mencabuti bulu mangsa 

menggunakan paruh atau kaki.  Aktivitas 

makan dilakukan antara pukul 10.00 

hingga pukul 14.00 WIB. Rata-rata 

aktivitas berburu yang dilakukan selama 

tahapan Observasi adalah 32%. Aktivitas 

makan berkaitan langsung pada aktivitas 

berburu. Tahap sosialisasi Aktivitas 

makan paling banyak dilakukan antara 

pukul 09.00-12.00 WIB dengan puncak 

waktu yaitu pukul 10.00 WIB. Rata-rata 

penggunanaan waktu selama aktivitas 

makan sebesar 31%. Kemampuan 

berburu dan makan merupakan salah 

satu bentuk kemampuan elang untuk 

bertahan hidup. Menurut Afianto (1999), 

bahwa rata-rata penggunaan waktu di 

alam dalam satu hari untuk berburu dan 

makan sebesar 18%, pada pukul 10.30 

hingga 14.00 WIB. 

Berdasarkan hasil observasi, elang 

Jawa memiliki tiga teknik dalam 

menangani mangsa yaitu mencabuti 

rambut, mencabik dan menelan.  Rata-

rata persentase dalam menangani 

mangsa ini adalah 26% mencabuti 

rambut mangsa terlebih dahulu, 36% 

mencabik dan menelan 38%. Hasil 

tersebut diperoleh dari rata-rata semua 

jenis pakan yang diberikan. Elang Jawa 

memerlukan waktu yang bervariasi 

untuk menghabisi mangsa, tergantung 

jenis pakannya. Untuk menghabisi dua 

ekor kadal atau bunglon rata-rata 

menghabiskan waktu sekitar 10 menit.  

Sedangkan untuk satu ekor marmot 

membutuhkan waktu lebih dari 40 menit 

dengan menyisakan bagian usus 

(intestinum). 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dikandang observasi, pakan yang tidak 

bersih mencabuti rambut mangsanya, 

maka akan dimakan langsung 

mangsanya, namun keesokan hari, 

ditemukan hasil muntahan bentuk 

padatan (pelet) dari hasil pencernaan 

yang tidak sempurna. Hal tersebut sesuai 

dengan Sawitri dan Mariana (2010) 

dalam Ayuni (2014), menyatakan bahwa 

burung pemangsa pada umumnya tidak 

dapat mengunyah makanannya karena 

tidak memiliki gigi, sehingga mangsa 

biasanya disobek dengan menggunakan 

cakar atau ditelan secara utuh. Oleh 

karena itu, pakan yang tidak dapat 

dicerna akan dimuntahkan kembali 

dalam bentuk padatan (pelet). 
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Tingkat Perkembangan Perilaku 

Terbang dan Berburu Pada 

Keseluruhan Tahapan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, 

penilaian perilaku dilakukan berdasarkan 

waktu pengamatan yaitu pada tahap 

observasi selama 30 hari, tahap 

sosialisasi elama 60 hari dan tahap 

habituasi selama 7 hari. Berdasarkan 

hasil rata-rata penggunaan waktu terbang 

selama tahap observasi, sosialisasi dan 

habituasi ialah tahap observasi aktivitas 

terbang dilakukan pagi menjelang siang 

hari yakni pada pukul 07.00 hingga 

pukul 15.00 WIB dengan mencapai 

puncak yaitu pada pukul 13.00 WIB.  

Pada taha sosialisasi, aktivitas terbang 

dilakukan pagi menjelang siang hari 

yakni pada pukul 06.00 hingga pukul 

15.00 WIB dengan mencapai puncak 

yaitu pada pukul 08.00 WIB sedangkan 

pada tahap habituasi, aktivitas terbang 

mencapai puncak pada pukul 08.00 dan 

12.00 WIB seperti (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Total 

Aktivitas Terbang Elang 

Jawa Selama Tahap 

Observasi, Sosialisasi dan 

Habituasi 

 

Pada ketiga tahap, waktu terbang 

dilakukan pagi dan siang hari, hal ini 

untuk menyesuaikan aktivitas terbang 

elang di alam. Dalam upaya 

meningkatkan kemampuan terbang, 

pemberian perlakuan pada jarak 

tenggeran merupakan salah satu tujuan 

untuk melatih pola terbang elang Jawa. 

Jarak antara tenggeran satu dengan 

lainnya berkisar 5 m hingga 6 m pada 

strata rendah ketinggian (1 m), sedang (5 

m), dan top level (8 m). Variasi strata 

tenggeran ini diharapkan mampu melatih 

elang untuk terbang dan menyambar 

buruan dari tenggeran. Perlakuan 

tersebut bertujuan untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan terbang 

supaya mampu bertahan terbang.  

Berdasarkan hasil diatas, elang mampu 

terbang antara tenggeran tinggi ke 

tenggeran jauh. Ketika tahap observasi, 

elang melakukan terbang hanya 

dilakukan pada jarak-jarak pendek yaitu 

dari satu tenggeran ke tenggeran lainnya 

dengan persentase sebesar 29%, nilai 

tersebut menyerupai pola perilaku 

terbang di alam. 

Sedangkan pada tahap sosialisasi 

ketahanan terbang jauh lebih terlihat, 

karena kondisi kandang yang relatif 

lebih luas sehingga memungkinkan 

untuk terbang jauh dan lebih lama serta 

dapat mengekspresikan perilakunya di 

dalam kandang seperti kondisi di alam, 

meskipun tidak semaksimal terbang di 

alam bebas.  Perilaku ini sangat penting 

mengingat elang Jawa memiliki wilayah 

jelajah (home range) yang luas. Rata-

rata aktivitas terbang dilakukan selama 

tahapan sosialisasi sebesar 26%. 

Pada tahap sosialisasi tenggeran 

strata rendah tidak pernah digunakan, 

elang lebih cenderung terbang antara 

tenggeran tinggi ke tenggeran menengah.  

Pada saat membawa mangsa, elang 

sering melakukannya pada tenggeran 

menengah.  Pada tahap ini, elang Jawa 

mampu terbang mengelilingi kandang.  

Peningkatan perilaku terbang telah 

menunjukkan perkembangan yang 

sangat baik dari pada tahap observasi 

sebelumnya. Selama tahap habituasi, 

kemampuan terbang pada tahap 
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habituasi mengalami penurunan, hal ini 

disebabkan proses perjalanan yang 

cukup lama dan penempatan elang 

didalam kandang angkut yang terlalu 

kecil, sehingga mempengaruhi aktivitas 

elang. 

Perilaku yang dimasukkan kedalam 

aktivitas terbang selama ketiga tahapan 

tersebut ialah elang terbang meluncur 

(gliding), terbang antara tenggeran satu 

ketenggeran lainnya, terbang menyambar 

mangsa, dan terbang mengelilingi 

kandang. Selama tahap rehabilitasi, 

waktu yang digunakan untuk terbang 

yaitu pagi menjelang siang hari yaitu 

pukul 07.00 hingga pukul 15.00 WIB.  

Persentase nilai yang diperoleh selama 

tahap rehabilitasi, menyerupai pola 

aktivitas elang Jawa di alam. Menurut 

Afianto (1999), rata-rata penggunaan 

waktu untuk terbang dalam satu hari 

dapat mencapai 54,5% dengan perilaku 

terbang yang dilakukan ialah terbang 

meluncur (gliding), terbang berputar 

tanpa mengepakkan sayap (soaring), dan 

terbang mengepakkan sayap (flapping). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Rata-rata 

Total Perilaku Berburu 

Elang Jawa Selama Tahap 

Observasi, Sosialisasi dan 

Habituasi 

Selain kemampuan terbang, 

kemampuan berburu mangsa juga dilatih 

pada ketiga tahap tersebut. Pada tahap 

observasi, pola perilaku berburu 

mencapai puncaknya dari pukul 09.00 

WIB hingga pukul 13.00 WIB. Pada 

tahap sosialisasi, mencapai puncaknya 

pada pukul 08.00 WIB kembali turun 

hingga pukul 15.00 WIB. Pada tahap 

habituasi, perilaku berburu puncaknya 

pada pukul 08.00 WIB. Naik turunnya 

pola perilaku berburu pada elang Jawa, 

berkaitan pada pemberian pakan yang 

tidak di tetapkan. Selama pengamatan, 

pemberian pakan diberikan pada pukul 

08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB 

dengan menyesuaikan kondisi selama 

pengamatan seperti (Gambar 3). 

Pada tahap observasi dan habituasi 

elang berburu dan menangani mangsa 

dilakukan lebih banyak di atas tanah 

yaitu pada pukul 08.00 dan pukul 10.00 

hingga 14.00 WIB.  

Hal ini disebabkan luas kandang 

yang begitu sempit, sehingga elang 

kesulitan untuk terbang membawa pakan 

ke atas tenggeran. Sedangkan pada tahap 

sosialisasi, waktu berburu dilakukan 

pada pagi hari yaitu pada pukul 08.00 

WIB. Pada saat berburu elang terlebih 

dahulu melakukan pengawasan, setelah 

mangsa terlihat maka elang menyambar 

buruan dari tenggeran sambil terbang. 

Pada tahap ini dilakukan beberapa 

perlakuan (treatment) yaitu berupa 

pemberian pakan yang bervariasi sebagai 

salah satu bentuk untuk melatih insting 

berburu dan menangani mangsa hidup. 

Analisis Penilaian Perilaku Harian 

Selama Tahapan Observasi, Sosialisasi 

dan Habituasi 

Selain mengetahui aktivitas elang 

Jawa juga dilakukan beberapa perlakuan 

(treatment) sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan perilakunya di 

dalam kandang. Peningkatan perilaku 

menjadi salah satu bentuk rekomendasi 

elang untuk kesiapan dan kelayakan 

pelepasliaran. 

Sebagai upaya pengenalan awal 

pakan, elang terlebih dahulu diberi 

pakan mati selanjutnya pemberian pakan 

hidup dan menyembunyikan mangsa 

bertujuan untuk melatih insting berburu 
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didalam kandang. Selain itu, dilakukan 

penambahan tenggeran strata rendah dan 

strata tinggi dengan bertujuan untuk 

melatih elang agar dapat terbang dari 

satu tenggeran ke tenggeran lainnya. 

Hasil perlakuan tersebut diperoleh 

seperti (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Keterangan : Tp (Tanpa perlakuan), Tg (Tenggeran), 

Pk (Pakan) 

Gambar 4.  Grafik Penilaian Perilaku 

Selama Seluruh Tahapan 

 

Total nilai dari setiap komponen 

penilaian yang diperoleh, selanjutnya 

dimasukkan ke dalam tabel jumlah 

skoring untuk mendapatkan nilai 

terbobot. Hasil total skor penilaian 

dimasukkan dalam klasifikasi penilaian 

kelayakan perilaku. Elang Jawa yang 

layak untuk dilepasliarkan dan 

dinyatakan berhasil melewati proses 

rehabilitasi adalah elang dengan jumlah 

nilai terbobot minimal 117-150 dengan 

kategori baik. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Penilaian Kelayakan 

Perilaku 

 

Kategori 

Jumlah 

Nilai 

Terbobot 

Klasifikasi 

Penilaian 

Kategori 3 50 – 83 Kurang 

Kategori 2 84 –116 Cukup 

Kategori 1 117 – 150 Baik 

Berdasarkan hasil penilaian perilaku 

selama tahapan observasi, diketahui 

elang Jawa mempunyai kemampuan 

terbang cukup baik, mampu berburu, 

menangkap, membawa mangsa dan 

memanfaatkan mangsa menunjukkan 

nilai cenderung stabil dan termasuk 

kategori baik yaitu 117 hingga 129.  

Hasil penilaian selama tahap 

sosialisasi menunjukkan peningkatan 

nilai perilaku yakni 119 hingga 123 

point.  Penilaian perilaku dilakukan pada 

setiap pekan. Hal ini bertujuan supaya 

lebih cepat penanganan perilaku yang 

belum mencapai kategori 1 seperti 

(Tabel 1).  

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian 

selama dua pekan menunjukkan nilai 

perilaku yang stabil, namun perlu 

peningkatan pada beberapa perilaku 

diantaranya perilaku terbang dan 

berburu. Perlakuan yang diberikan untuk 

meningkatkan aktivitas terbang berupa 

penempatan jenis strata tenggeran yaitu 

starata tenggeran bawah, tengah dan 

atas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

elang mampu terbang antara jarak 

tenggeran jauh dan mampu mengemudi 

saat terbang. Elang lebih banyak 

melakukan aktivitas terbang pada strata 

tinggi sebesar 84% dan strata menengah 

16%. Selain penambahan tingkat strata, 

penambahan cabang-cabang buatan 

(artificial) dan perubahan letak posisi 

tenggeran diberikan  supaya elang tidak 

terpaku pada satu tenggeran saja. 

Untuk mengetahui peningkatan 

perilaku tersebut setalah tiga pekan 

perlakuan pada tenggeran dilakukan 

elang Jawa mengalami peningkatan 

jumlah terbang dan memanfaatkan 

perubahan tenggeran yang diberikan. 

Elang Jawa memanfaatkan tenggeran 

atas untuk menangkap mangsa serta 

mempermudah jarak pengawasan dan 

menyambar mangsa didalam kandang. 

Dalam upaya meningkatkan perilaku 

berburu dan makan. Pakan hidup 

disembunyikan pada sela-sela daun atau 

rumput tanpa sepengelihatan elang 
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tersebut. Berdasarkan penilaian perilaku, 

elang Jawa membutuhkan waktu < 10 

menit dalam pengawasan dan pencarian 

mangsa yang telah disembunyikan.  

Perkembangan perilaku meningkat 

selama tiga pekan, mangsa ditangkap 

dari posisi bertengger dan mampu 

membawa mangsa ke atas tenggeran.. 

Elang Jawa juga mengangani 

mangsa seperti itu diatas tanah mulai 

dari mematikan, mencabut rambut, 

mencabik dan menelan mangsa 

buruannya.  Ketersediaan pakan yang 

lebih bervariasi di alam, diharapkan 

mampu membuat elang beradaptasi 

untuk mencari mangsa sebagai bentuk 

pertahanan hidupnya. Menurut Gunawan 

(2003), kemampuan terbang dan 

mengelola pakan berkaitan dengan 

persiapan akhir untuk pelepasliaran, 

karena interaksi dan kompetisi adalah 

hal yang sangat mungkin terjadi di alam. 

Berdasarkan pengamatan selama 

tahapan habituasi, elang Jawa terpantau 

belum begitu aktif, apabila respon 

diberikan berupa mendekati kandang 

elang Jawa cenderung lebih diam dan 

tidak menunjukkan adanya aktivitas. 

Hasil penilaian perilaku elang Jawa 

dikandang habituasi termasuk dalam 

kategori cukup (stabil) yakni 117 hingga 

121 point. Elang mampu merespon 

terhadap pemberian pakan. Peningkatan 

perilaku terjadi pada pengamatan 

terakhir, elang Jawa lebih banyak 

bergerak seperti terbang dan 

mengeluarkan suara beberapa kali. 

Perilaku ini menunjukkan elang Jawa 

sudah mulai beradaptasi. 

Pemeriksaan fisik dan kesehatan 

menjadi salah satu pertimbangan 

pelepasliaran. Berdasarkan hasil observasi 

fisik dan kesehatan elang Jawa dikatakan 

siap untuk dilepaskan karena telah 

memenuhi syarat.  Apabila elang terlalu 

lama berada didalam kandang maka 

dikhawatirkan akan terjadi penurunan 

perilaku yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya bertahan hidup di alam 

bebas serta diperlukan pemantauan atau 

monitoring yang intensif pasca 

pelepasliaran untuk mengetahui 

keberhasilan elang Jawa beradaptasi di 

alam. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang perkembangan perilaku elang 

Jawa di Pusat Rehabilitasi Suaka Elang 

dapat disimpulkan bahwa perilaku yang 

diamati selama tahapan observasi, 

sosialisasi dan habituasi yaitu berupa 

aktivitas bertengger, terbang, bersuara, 

berburu dan makan. Perkembangan 

perilaku pada tahapan observasi di nilai 

mengalami peningkatan perilaku yaitu 

perilaku terbang, mampu mengenali 

pakan mati/hidup dan mampu 

memanfaatkan makanan dengan total 

nilai perilaku 117 hingga 129, sedangkan 

pada tahapan sosialisasi, perlakuan di 

nilai dapat meningkatan perilaku elang 

Jawa di dalam kandang dengan total 

nilai 117 hingga 123. Elang Jawa 

mampu memanfaatkan tenggeran untuk 

terbang dan berburu serta mampu 

memanfaatkan mangsa dengan baik. 

Pada tahapan habituasi, memperoleh 

nilai sebesar 117 hingga 121. Perilaku 

elang Jawa di dalam kandang terpantau 

belum begitu banyak melakukan 

aktivitas. Hal ini di duga elang Jawa 

masih memerlukan waktu untuk 

beradaptasi pada kondisi lingkungan 

pelepasliaran. 
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