
  

“Upaya penelitian dan konservasi raptor dan 
habitatnya melalui jaringan di Indonesia”

The Inspiration 
of Freedom



  

MENGAPA RAPTORMENGAPA RAPTOR

Fungsi ekologis; sbg top predator, flagship, dan Fungsi ekologis; sbg top predator, flagship, dan 
umbrella speciesumbrella species
Jumlah (sktr 70-75 species, 16 spesies endemik)Jumlah (sktr 70-75 species, 16 spesies endemik)
Jumlah penelitian tentang raptor di Indonesia Jumlah penelitian tentang raptor di Indonesia 
masih rendah (mulai 1990-an)masih rendah (mulai 1990-an)
Kerjasama internasional (migrasi raptor)Kerjasama internasional (migrasi raptor)



  

Peta Distribusi Raptor di Dunia (Weidensaul, 1996) 

75



  

Raptor di Indonesia; keragaman, keunikan, dan 
eksotisme yang masih kurang diperhatikan

70-75 diurnal 
(Falconiformes) 

44 nokturnal 
(Strigiformes )



  



  

Lalu apa yang 
kita lakukan…?



  

RAIN untuk kegiatan RAIN untuk kegiatan 
penelitian dan konservasi penelitian dan konservasi 
raptor di Indonesiaraptor di Indonesia

Pembentukan
RAIN (Raptor 

Indonesia) adalah 
sebuah jaringan dan 

kelompok kerja yang 
bergerak dalam upaya 

penelitian dan 
pelestarian burung 

pemangsa (Raptor) di 
Indonesia. Jaringan ini 
terbentuk pada tanggal 
23 Juli 2001 di Bogor 

dari hasil lokakarya III 
Kelompok Kerja 

Pelestarian Elang Jawa 
(KKPEJ) 

Visi 
”Terciptanya hutan Indonesia yang lestari”
Misi
”Melestarikan burung pemangsa (Raptor) 
dan habitatnya”

Tujuan dan kegiatan
• Pengumpulan data dan informasi
• Peningkatan Kapasitas
• Pengembangan Jaringan.
• Pengelolaan data dan Informasi

Sekretariat
c/o Pusat Informasi Lingkungan Indonesia 
Jl. Tumenggung Wiradireja No 216, 
Cimahpar Bogor, Jawa Barat.



  



  

Mitra/Pengguna 
Informasi
(Beneficiaries)

 Anggota

BP (Adhoc) Sekretariat

BMW Simposium 
Commitee

Ad-hoc Eksekutor

Milis, Buletin,  Website

Kegiatan tematis atau reguler (misal, BMW, Simposium)

Mekanisme dalam 
jaringan RAIN 



  

Pengumpulan data dan informasi 
(diurnal raptor)

Elang jawa

Elang hitam

Elang sulawesi

Elang kelelawar

Elang flores

Spesies raptor bermigrasi

Genus Spizaetus



  

Peningkatan Kapasitas (Pelatihan)

• Teknik Identifikasi  
raptor di lapangan 

• Pelatihan 
penulisan dan 
publikasi ilmiah 

• Teknik 
penggunaan mist 
net atau jaring 
kabut

• Teknik kampanye untuk   
konservasi raptor migran

• Teknik pemasangan radio 
telemetri pada elang 

• Teknik penghitungan 
raptor migran
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KPB Kokokan

                Primary support

                Collaboration 

Jl. Kebun Raya Cibodas
PO. BOX 92 Sdl, Cianjur 43253, Jawa Barat - INDONESIA

E-mail: raptorcs2002@hotmail.com
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Suaka Elang, 2008/2009



  

Catatan Penting
• Keorganisasian

- Sekretariat belum ada
- Pengurus terlalu lama (2001)
- Iuran anggota tidak berjalan
- Keanggotaan belum jelas

• Riset dan Konservasi
    - Riset berjalan dengan biaya dari luar

- Belum ada arah prioritas penelitian 
- Monitoring perdagangan tidak rutin
- Kurangnya peranserta masyarakat sekitar habitat

• Publikasi
- Publikasi sudah banyak namun minus publikasi jurnal
- Web tidak ter-update



  

TERIMA KASIH 
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