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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Hal itu 

disebabkan Indonesia terletak di daerah tropis, yang terdiri dari beberapa pulau, 

dan mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Fauna Indonesia sangat 

beranekaragam dan tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia dari bagian 

barat, pertengahan (peralihan) sampai bagian timur sesuai dengan habitat dan 

kondisi alamnya masing-masing. 

Menurut Irham dkk, (2009). mengatakan bahwa pulau Kangean memiliki 

luas wilayah yang sangat kecil dan letaknya juga tidak mudah dijangkau oleh 

masyarakat perkotaan, Pulau Kangean juga memiliki keunikan terhadap 

keanekaragaman jenis burung. Jenis burung endemik yang biasanya ditemukan di 

Sumatra, saat ini juga ditemukan di Pulau Kangean. Berbagai jenis burung langka 

dapat ditemukan di kawasan hutan lindung dan hutan mangrove yang terdapat di 

Pulau Kangean. Jenis satwa lain yang dapat ditemukan di Pulau Kangean seperti 

rusa, ayam hutan (bakisar), moyet panjang ekor dan lain-lain. 

Beberapa jenis burung yang hanya di temukan di Pulau Kangean, tidak 

ditemukan di kawasan lain dalam Pulau Jawa. Salah satu jenis burung langka  

yang ditemukan di Pulau Kangean adalah burung gosong kaki merah yang 

habitatnya terdapat di pulau Sulawesi, selain itu Pulau Kangean menjadi kawasan 

konservasi burung oleh Birdlife Internasional dikarenakan ada banyak jenis 

kekayaan alam terutama pada jenis satwa liar yang sangat langka yang ditemukan 
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di Pulau Kangean. Salah satu alasan Pulau Kangean dijadikan kawasan konservasi 

burung karena keberadaan cuaca yang sesuai, keberadaan hutan yang masih lestari 

dan ketersedian yang mencukupi untuk perkembangan satwa. 

Seiring dengan berkembangnya zaman jenis-jenis burung yang terdapat di 

Pulau Kangean semakin hari terancam punah. Karena kurangnya pengetahuan 

tentang perlindungan burung oleh masyarakat sekitar kawasan hutan,  masyarakat 

melakukan pemburuan terhadap burung-burung yang ada di Pulau Kangean untuk 

memenuhi kebutuhan, baik itu dengan cara di konsumsi maupun di perjual 

belikan. Kurangnya lapangan pekerjaan di Pulau Kangean menyebabkan sebagian 

besar masyarakat merusak habitat burung dengan melakukan illegal logging yang 

mengakibatkan luas area hutan menurun sehingga habitat dari satwa liar 

mengalami kerusakan yang akhirnya juga berdampak pada populasi burung yang 

ada di Pulau Kangean semakin berkurang (Irham dkk, 2009).  

Berdasarkan permasalahan keberadaan burung yang terancam punah yang 

terjadi di Pulau Kangean. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang status 

perlindungan jenis-jenis burung untuk dapat memberi informasi dan pengetahuan 

tentang status dan fungsi dari keanekaragaman jenis burung yang ada di Pulau 

Kangean terlebih juga untuk tetap dapat menjaga keberadaan jenis burung 

endemik yang ada di Pulau Kangean. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan keterangan dari Irham, (2009). Mengatakan bahwa 

keberadaan satwa burung di Pulau Kangean mengalami penurunan yang 

disebabkan maraknya perburuan liar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian 
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untuk mengetahui jenis-jenis burung apa saja yang ditemukan di Pulau Kangean 

dan status perlindungan setiap jenis burung. 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis burung apa saja yang ada 

di Pulau Kangean dan bagaimana status perlindungan burung yang ada di Pulau 

Kangean. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat serta dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang jenis-jenis dan status burung yang berada di Pulau  

Kangean sehingga diharapkan dijaga kelestariannya. Kemudian dapat dipakai 

sebagai bahan referensi atau acuan oleh pemerintah dalam upaya untuk 

menentukan kebijakan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. 


