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Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster) di alam mempunyai peranan yang sangat penting, 

yaitu sebagai pengendali populasi mangsa. Fungsi ini tidak dapat dilaksanakan oleh individu 

yang ada dalam kandang. Permasalahannya adalah bagaimana aktivitas harian Elang laut perut 

putih (Haliaeetus leucogaster) dalam kandang rehabilitasi di PPS Petungsewu Malang untuk 

kesiapan pelepasliaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas harian Elang laut 

perut putih (Haliaeetus leucogaster) yang ada dalam kandang rehabilitasi di PPSP Malang 

berdasarkan waktu dan penggunaan ruang serta kesiapan Elang laut perut putih (Haliaeetus 

leucogaster) dalam kandang rehabilitasi untuk dilepasliarkan ke alam.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menerangkan atau menggambarkan tentang 

aktivitas harian Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster) dalam kandang rehabilitasi. 

Penelitian di laksanakan di kandang rehabilitasi di PPS Petungsewu Malang. Pengamatan 

dilakukan terhadap 2 ekor Elang laut perut putih dewasa (jantan dan betina). Aktivitas yang 

diamati adalah aktivitas di atas tanah, bertengger, merubah posisi, terbang, bersuara, berburu, 

makan dan aktivitas memangsa. Pengambilan data dengan menggunakan Metode Scan Sampling 

yang kemudian di analisis dengan menggunakan statistika sederhana. Pengumpulan data 

menggunakan metode observasi dan interview.  

Hasil pengamatan yaitu: aktivitas bertengger merupakan aktivitas harian berdasarkan waktu 

dengan proporsi terbesar yang dilakukan oleh Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster) di 

dalam kandang rehabilitasi PPSP Malang, sedangkan aktivitas memangsa merupakan aktivitas 

dengan proporsi terkecil; strata bawah merupakan aktivitas berdasarkan penggunaan ruang 

dengan proporsi terbesar yang dilakukan oleh Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster) di 

dalam kandang rehabilitasi PPSP Malang, sedangkan strata tengah merupakan aktivitas dengan 

proporsi terkecil; berdasarkan kesiapan untuk pelepasliaran, Elang laut perut putih (Haliaeetus 

leucogaster) jantan (Kevin) sudah bisa untuk dilepasliarkan, tetapi masih harus dilakukan 

pelatihan-pelatihan lanjutan untuk kesiapan pelepasliaran, sedangkan Elang laut perut putih 

(Haliaeetus leucogaster) betina (Ayut) belum bisa untuk dilepasliarakan. 

 


