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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Burung merak merupakan burung dengan bulu yang sangat indah selain 

dari burung cenderawasih dari tanah Papua. Merak jantan memiliki ekor 

menjuntai yang akan melebar atau mengembang saat akan mendekati merak 

betina. Burung merak hijau adalah salah satu species merak yang berasal dari 

Pulau Jawa, asli dari Indonesia. Keberadaan burung ini menjadi primadona di 

Jawa Timur, dan bulunya dijadikan bagian dari pernik Reog Ponorogo sehingga 

reog akan terlihat lebih menawan. 

Di Indonesia, merak hijau cuma ada di Pulau Jawa. Habitatnya dimulai 

dari dataran rendah sampai tempat-tempat yang tinggi. Diantaranya yang tetap 

dapat didapati ada di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Disamping itu 

diperkirakan juga tetap ada di Taman Nasional Ujung Kulon, serta Taman 

Nasional Meru Betiri.  

Taman Nasional Alas Purwo memiliki ketersediaan daya dukung pakan 

dan ruang untuk populasi merak hijau. Di Taman Nasional Alas Purwo 

merupakan salah satu wilayah penyebaran merak hijau, selain TN Baluran dan 

Meru Betiri, yang semuanya terdapat di jawa Timur. Populasi merak hijau di 

TN  Alas Purwo termasuk tertinggi. Merak hijau merupakan jenis burung 

langka  yang terdapat di Pulau Jawa dan statusnya dilindungi oleh undang-

undang. Dikatakan sebagai burung langka karena keberadaannya sudah sangat 

jarang dijumpai. penyebab merosotnya populasi burung merak hijau terutama 

disebabkan penangkapan oleh masyarakat, selain penyusutan atau konversi lahan 
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dan rusaknya habitat. Penangkapan merak hijau dipicu oleh potensi yang dimiliki 

satwa langka tersebut, seperti keindahan bulu, suara yang merdu, keunikan bentuk 

dan tingkah laku, oleh karena itu jenis burung ini tergolong langka dan bernilai 

ekonomis tinggi (yuniar, 2007). Perlindungan terhadap jenis burung merak hijau 

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.66/KPTS/Um/2/1973; Keputusan 

Menteri Kehutanan No.301/ Kpts -II/1991 dan PP No. 7 tahun 1999. Status 

burung merak hijau berdasarkan IUCN (2007) dikategorikan ke dalam vulnerable 

(rentan atau rawan punah) dengan penilaian A2cd+3cd dan C2a(i). Selanjutnya, 

menurut CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wildlife Fauna and Flora) dalam Departemen Kehutanan (2006), burung merak 

hijau dikategorikan ke dalam Appendix II, artinya perdagangan jenis burung ini 

harus dikendalikan, antara lain melalui sistem kuota dan pengawasan. Dari hal 

tersebut maka diperlukan pengelolahan habitat dan populasi agar terkendali 

dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas ditemukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana habitat merak di Taman Nasional Alas Purwo 

2. Bagaimana populasi dan sebaran merak hijau di Taman Nasional Alas 

Purwo 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji karakteristrik habitat merak hijau di Taman Nasional Alas 

Purwo.  
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2. Menghitung populasi dan sebaran populasi merak hijau yang ada di Taman

Nasional Alas Purwo.
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