
 

35 
 

BAB II 

MASALAH KELANGKAAN BURUNG KAKATUA SULPHUREA 

ABBOTTI DAN GAMBARAN INDONESIAN PARROT PROJECT (IPP)  

 

Dalam Bab II ini, Penulis akan membahas tentang kepedulian 

Transnational Civil Society (TCS) sebagai langkah penyelesaian masalah 

kelangkaan Burung Kakatua Sulphurea Abbotti. Adapun pembahasannya 

meliputi, ancaman kepunahan Burung Kakatua kecil Jambul kuning (KkJk), 

Masalah kelangkaan Burung Kakatua Abbotti di Pulau Masakambing dan upaya 

pemerintah dalam mengatasi kelangkaan burung Kakatua Abbotti serta gambaran 

dari (Indonesian Parrot Project) sebagai TCS dalam menangani kelangkaan 

Burung Kakatua Abbotti. 

2.1  Ancaman Kepunahan Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning 

(Cacatua Sulphurea) 

Ancaman kepunahan burung Kakatua kecil Jambul kuning (Cacatua 

Sulphurea) menjadi alasan terbaik saat melihat kemerosotan jumlah Kakatua ini di 

alam. Kelangkaan Kakatua kecil Jambul kuning saat ini diakibatkan baik dari segi 

perdagangan ilegal karena keunikannya oleh pihak pihak yang tidak bertanggung 

jawab dan berkurangnya ekosistem habitat dari Kakatua kecil Jambul kuning 

sendiri seperti digunakan masyarakat untuk membuka hutan dijadikan tempat 

tinggal maupun dijadikan ladang. Kakatua kecil Jambul kuning (Cacatua 

Sulphurea) berada di sebagian di daerah-daerah di Indonesia dan di Timor Leste. 

Regulasi perlindungan Kakatua kecil Jambul kuning telah dilindungi di Indonesia 
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dengan adanya UU yang mengatur dan diatur juga oleh rezim internasional di 

seperti IUCN sebagai lembaga konservasi dunia dan CITES yaitu lembaga 

konservasi dan perdagangan satwa dunia. 

 2.1.1 Potensi Kepunahan Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning 

(Cacatua Sulphurea) 

 Kakatua merupakan satwa yang mempunyai daya tarik tersendiri, 

yaitu keindahan dari bulu Kakatua dan kepintarannya dalam menghafal kata. 

Kakatua di dunia terdapat 21 jenis dan di Indonesia terdapat 7 jenis yang 

persebarannya dari daerah wallacea hingga ke Papua Nuigini dan Timor Leste. 

Kakatua saat ini memiliki ancaman  kelangkaan yang semakin meningkat dari 

waktu ke waktu.  

 
Gambar 2.1 : Peta Penyebaran Kakatua kecil Jambul Kuning (Cacatua Sulphurea 

Abbotti)
41 
 

 

 

  Peta persebaran Kakatua di Indonesia : 

                                                             
41

 Peta Penyebaran Kakatua di Indonesia diakses dari Burung Indonesia, www.burung.org pada 

19/09/2018 pukl 9.29 WIB. 

http://www.burung.org/
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Nomor 1 : Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana : Persebarannya 

terbatas di Kep. Laut Banda, terutama kepulauan Tanimbar, Maluku Selatan. 

Burung ini endemik Indonesia dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Status 

dari burung ini mendekati terancam punah  (NT/ Near Threathened) 

Nomor 2 : Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensis) Persebarannya 

endemik pulau Seram, Ambon dan Haruku, Maluku Selatan. Burung ini endemik 

Indonesia dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Status burung ini rentan 

(VU/Vulnurable) dan diatur dalam appendiks 1 oleh CITES. 

Nomor 3 : Kakatua Putih (Cacatua Alba) persebarannya endemik di 

pulau Halmahera, Bacan, Ternate, Tidore, Kasiruta dan Mandiole (Maluku Utara), 

di daerah Pulau Obi dan Bisa (Maluku Selatan) kemungkinan populasi introduksi. 

Jenis ini endemik di Indonesia dan statusnya tidak dilindungi. Statusnya rentan 

(VU/Vulnurable) dan telah masuk dalam appendik II CITES. 

Nomor 4 : Kakatua kecil Jambul kuning (Cacatua Sulphurea) tersebar di 

kawasan Wallacea dan Bali. Dahulu sangat umum di di seluruh Nusa Tenggara 

(dari Bali hingga Timor), di Sulawesi dan pulau-pulau kecil sekitarnya, termasuk 

di kepulauan Masalembu (di Laut Jawa). Jenis tadinya endemik Indonesia tapi 

karena Timor Leste telah berpisah dengan Indonesia maka bukan endemik 

Indonesia karena wilayah persebarannya mencakup Timor Leste. Jenis ini 

dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Status burung ini kritis (LC/ Least 

Concern) dan telah masuk dalam appendiks I CITES. 

Nomor 5 : Kakatua Rawa (Cacatua Sanguinea) persebarannya tercatat 

dalam kelompok musiman yang besar dari Merauke, Morehead, dan kawasan 
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Bensbach di Trans-Fly, Pulau Papua Selatan (Indonesia dan Papua Niugini). Jenis 

ini bukan endemik Indonesia dan statusnya tidak dilindungi. Status resikonya 

rendah ( Least Concern ) dan telah masuk kedalam appendiks II CITES.  

Nomor 6 : Kakatua Koki ( Cacatua Galerita) Persebarannya di 

introduksidi Maluku Selatan, tercatat di Ambon, Kep. Laut Seram (Manawoka, 

Gorong) dan Kep. Kai. Di seluruh kawasan Papua. Kecuali beberapa pulau kecil. 

Jenis ini bukan endemik Indonesia tetapi juga dilindungi oleh pemerintah 

Indonesia karena masih terdapat dalam beberapa kawasan Indonesia. Status resiko 

pada burung ini rendah ( Least Concern ) dan telah masuk kedalam appendiks II 

CITES. 

Nomor 7 : Kakatua Raja (Probosclger Atterimus) Persebarannya terdapat 

di Autralia dan Papua (Indonesia dan Papua Nuigini), di introduksi di Pulau Kai, 

Maluku bagian selatan. Burung ini bukan endemik Indonesia tetapi dilindungi 

oleh pemerintah Indonesia. Status dari burung ini resiko rendah (Least Concern) 

dan telah masuk kedalam appendik I CITES.
42

 

Melalui data persebaran diatas burung Kakatua kecil Jambul kuning 

(Cacatua Sulphurea) yang menjadi fokus penelitian termasuk kedalam keadaan 

terancam punah  (Least Concern). Burung Kakatua kecil Jambul kuning sendiri 

termasuk dalam kingdom Animalia, divisi Vertebrata, Kelas Aves, ordo 

                                                             
42

 Sumber Gambar : Handbook of The Birds of the World Vol 4, Peta dan Data : Burung 

Indonesia, Oktober 2010. Peta Penyebaran Kakatua di Indonesia diakses dari Burung Indonesia, 

www.burung.org pada 19/09/2018 pukl 9.29 WIB. 

http://www.burung.org/
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Psittaciformes, Famili Psittacidae, genus Cacatua, dan Spesies Cacatua 

sulphurea. Burung ini memiliki nama lokal yakni Kakatua kecil Jambul kuning.
43

 

Menurut Dudi Nandika ada empat jenis Kakatua kecil Jambul kuning 

(Cacatua Sulphurea)
44

  yaitu Cacatua Sulphurea Sulphurea yang ditemukan oleh 

Johann Frederich Gmelin pada tahun 1788 merupakan Kakatua yang hidup di 

Sulawesi dan kepulauannya. Selanjutnya adalah Cacatua Sulphurea 

Citrinocristata yang ditemukan oleh Frazer pada tahun 1844. Jenis Kakatua ini 

hanya dapat ditemukan di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur dan Sumbawa. 

Kemudian yang ketiga adalah Cacatua Sulphurea Parvula yang ditemukan 

Bonaparte pada tahun 1850. Kakatua jenis ini dapat ditemukan di Nusa Penida 

(Bali), Lombok, seluruh kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 

Timur, termasuk Timor Leste. Terakhir adalah Cacatua Sulphurea Abbotti yang 

ditemukan oleh Wiliam Louis Abbott yang hanya dapat ditemukan di Pulau 

Masakambing, Kepulauan Masalembu, Sumenep, Jawa Timur. 

 

 

 

 

                                                             
43

 Oki Hidayat,  2012. Pengenalan Jenis Satwa Endemik Pulau Sumba : Kakaktua Sumba 

(Cacatua sulphurea cirinocristata). Diakes melalui http://www.forda-mof.org/files-

/Warta_VI_no_1_2012.pdf  pada tanggal 11/09/2018 pukul 12.44 WIB. 
44

 Dudi Nandika, Dkk, disunting Dewi M.Prawiradilaga, 2013,  Kakaktua Langka Abbotti dan 

Kepulauan Masalembu, Jakarta: LIPI, Hal. 8. 

http://www.forda-mof.org/files-/Warta_VI_no_1_2012.pdf%20%20pada%20tanggal%2011/09/2018%20pukul%2012.44
http://www.forda-mof.org/files-/Warta_VI_no_1_2012.pdf%20%20pada%20tanggal%2011/09/2018%20pukul%2012.44
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Gambar 2.2 : Kakatua kecil Jambul Kuning (Cacatua Sulphurea)

45
 

 

Keterangan panah pada gambar diatas adalah terlihat adanya warna kuning 

pucat di bagian pipi kakatua jambul kuning, ukurannya yang lebih kecil, serta 

warna jambulnya yang lebih cerah hampir oranye serta ukuran tubuh dari Cacatua 

Sulphurea berkisar 33 hingga 40 cm. 

Berdasarkan status keterancaman oleh Badan Konservasi Alam Dunia 

(IUCN), sebagian besar jenis-jenis burung paruh bengkok masuk dalam daftar 

burung yang rentan terhadap kepunahan. Hal ini terjadi karena aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia seperti perburuan yang terlalu berlebihan yang melampaui 

                                                             
45

 Dokumen foto dari Website Konservasi Kakatua Indonesia, http://www.konservasi-kakatua-

indonesia.org/, diakses pada 13/08/2018 pukul 8.46 WIB. 

http://www.konservasi-kakatua-indonesia.org/
http://www.konservasi-kakatua-indonesia.org/
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batas kemampuan berkembang biak dari satwa. Kakatua merupakan jenis yang 

memiliki angka permintaan pasar yang tinggi karena warnanya yang putih, dengan 

jambul yang dapat mengembang ketika mengekspresikan susana hatinya. Kakatua 

juga jenis burung yang mampu menirukan ucapan manusia, itulah sebabnya 

banyak orang yang ingin memilikinya sebagai hewan peliharaan.  Kemudian 

penurunan populasi juga bertambah buruk karena masa perkembangbiakan 

kakatua yang hanya satu setahun sekali dengan jumlah anakan hanya 1-2 ekor 

saja. Tanpa ada upaya konservasi yang kontinyu dan terprogram ancaman 

kepunahannya sangat tinggi sekali, terbukti dengan terjadinya kepunahan lokal 

dibeberapa daerah sebarannya seperti di Pulau Lombok, Beberapa daerah di 

Sulawesi, dan di Kepulauan Masalembu.
46

 

Selain penangkapan dan perdagangan internasional yang tidak 

memerhatikan keberlangsungan populasi untuk pulih, jenis-jenis kakatua dan 

paruh bengkok lainnya di Indonesia masih harus menghadapi ancaman berupa 

bukaan hutan untuk fungsi lain. Selain itu juga disebabkan oleh degradasi dan 

fragmentasi habitat sebagai akibat dari penebangan liar, pengelolaan hutan dengan 

sistem konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang kurang terencana, dan 

kebakaran hutan. Indonesia sendiri sebagai negara dengan kekayaan hayati yang 

tinggi berada di peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah jenis burung 

terancam punah dan paling banyak akibat eksploitasi berlebih. Berbagai jenis 

burung paruh bengkok tersebut diekspor ke luar wilayah Indonesia untuk 

memenuhi kesenangan manusia.  

                                                             
46

 Wawancara Penulis dengan Ketua Konservasi Kakatua Indonesia, Dudi Nandika, 16/09/2018. 
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Setiap tahunnya,
47

 pada periode 2006  hingga 2009, laju deforestasi hutan 

mencapai 31 juta hektar per tahun. Ketiga jenis kakatua tersebut memang dapat 

pula dijumpai di hutan sekunder atau hutan yang telah mengalami proses 

pembalakan. Bahkan, kakatua putih dianggap cukup toleran dengan hutan 

modifikasi. Walau demikian, ketiganya sangat membutuhkan tutupan hutan alam 

dengan tutupan tajuk rapat, terutama ketersediaan pohon besar sebagai sarang. 

Secara umum, paruh bengkok di Asia dan Amerika Latin saat ini juga 

menghadapi ancaman serupa. Sejak pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-

19, terhitung sembilan belas jenis paruh bengkok telah menghilang. Perburuan 

sebagai pakan dan hewan peliharaan ditengarai sebagai penyebab utamanya. 

Faktor lain penyebab kepunahan paruh bengkok adalah introduksi mamalia dan 

hilangnya tutupan hutan alam. 

2.1.2  Rezim Internasional dalam Melindungi Kepunahan Kakatua 

Anacaman kepunahan Kakatua telah ada regulasi pada tingkat global, 

kontrol dan pencegahan perdagangan spesies langka (endangered  species), baik itu 

satwa maupun tumbuhan, diatur  di dalam Konvensi tentang Perdagangan Species 

Langka  (Convention on Trade in Endangered Species, CITES)  tahun 1973. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 

1978. CITES adalah salah satu konvensi yang dianggap paling efektif dalam 

konservasi satwa dan tumbuhan, karena konvensi ini adalah satu satu dari sedikit 

                                                             
47

 Kakatua Terancam Punah,  Kompas, 

(01/11/2010)https://sains.kompas.com/read/2010/11/01/21265066/Kakatua.Terancam.Punah, 

diakses pada (1/5/2018) Pukul 9.14 WIB 

https://sains.kompas.com/read/2010/11/01/21265066/Kakatua.Terancam.Punah
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konvensi yang menyediakan sanksi bagi ketidaktaatan (non-compliance).
48 CITES 

sepenuhnya ditujukan untuk mengontrol dan mencegah perdagangan komersial 

spesies langka (endangered species) dan produk turunannya.
49

 

Menurut Hunter, inti dari CITES adalah sistem perdagangan berdasarkan 

kategori spesies yang dimuat di dalam lampiran-lampiran dari CITES. 

Penempatan sebuah spesies di dalam lampiran tertentu akan menentukan ketat 

tidaknya kontrol atas perdagangan spesies tersebut dan spesimennya.
50 Dengan 

demikian, CITES meliputi tidak hanya spesies langka, tetapi juga spesimen 

(specimen) dari spesies tersebut. Spesies menurut CITES meliputi spesies, 

subspecies, atau populasi yang terpisah secara geografis (species, subspecies, or 

geographically separate population there of).
51 Sedangkan spesimen meliputi 

satwa atau tumbuhan yang masih hidup atau sudah mati (any animal or plant, 

whether alive  or  dead), serta bagian atau turunan yang dapat dikenali dengan mudah 

(readily recognizable part or derivative) dari satwa atau tumbuhan tersebut.
52

 

CITES mewajibkan negara anggota untuk menunjuk Management 

Authority, sebagai otoritas yang akan memberikan izin terkait perdagangan spesies 

yang termasuk di dalam Lampiran CITES, serta Scientific Authority, sebagai 

otoritas yang akan memberikan pandangan/nasihat ilmiah terkait ekspor dan impor 

                                                             
48

 Patricia Birnie, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell, International Law and the Environment 

(Oxford: Oxford University Press, 2009), hal. 685. 
49

 Ibid. 
50

 David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, International Environmental Law and 

Policy (New York: Foundation Press, 1999), hal. 1036. 
51

 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES), 12 ILM. 1085 (1973), selanjutnya disebut CITES, Pasal I huruf a. 
52 CITES, Pasal I huruf b. Sebagai contoh, yang termasuk sebagai spesimen adalah seekor gajah 

serta gading dari gajah tersebut. Untuk memudahkan penulisan, maka pada tulisan ini istilah 

“spesies” meliputi pula pengertian “spesimen", kecuali secara tegas disebutkan berbeda  
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dari spesies tersebut.
53 Di Indonesia, Management Authority adalah Dirjen 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Sedangkan untuk Scientific Authority adalah  Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonsia (LIPI),  dan Pusat Penelitian Biologi.
54

 

CITES  membagi kategori spesies ke dalam 3 kelompok Lampiran. 

Lampiran I berisi spesies yang terancam punah (threatened with extinction) yang 

akan atau dapat terganggu dengan adanya perdagangan. Perdagangan spesimen dari 

spesies Lampiran I harus diatur secara ketat agar tidak membahayakan 

kelangsungan hidup spesies, serta hanya boleh diizinkan untuk keadaan luar 

biasa.
55

 

Lampiran II berisi dua kelompok sepesies. Kelompok pertama, adalah 

seluruh spesies yang bukan merupakan spesies yang terancam punah, tetapi akan 

menjadi terancam punah apabila perdagangan spesimen dari spesies tersebut tidak 

diatur secara ketat guna mencegah pemanfaatan yang membahayakan 

kelangsungan hidup dari spesies tersebut. Kelompok kedua, adalah spesies yang 

juga harus diatur untuk menjamin agar perdagangan spesiemen dari spesies pada 

kelompok pertama dapat dikontrol secara efektif.
56  Spesies pada kelompok kedua 

inilah yang disebut sebagai “look-alike species”, yaitu spesies yang sebenarnya 

tidak terancam, tetapi memiliki kemiripan dengan spesies yang dapat terancam 

                                                             
53

 CITES, Pasal IX. 
54

 Lihat: https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ID, diakses 25 Mei 2018 

pukul 8.34 WIB. 
55

 CITES, Pasal II, part. 1. 
56

 CITES, Pasal II, part. 2. 

https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ID
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apabila perdagangannya tidak diatur.
57

 

Lampiran III berisi spesies yang menurut hukum nasional dari Negara 

Peserta adalah spesies yang eksploitasinya harus dicegah atau dibatasi, dan 

karenanya memerlukan kerja sama dengan Negara Peserta lainnya.
58 Dengan 

demikian, spesies pada Lampiran III adalah spesies yang paling tidak terancam 

kepunahan oleh adanya perdagangan.
59

 

Spesies burung merupakan kelompok yang masuk dalam daftar paling 

banyak terancam langka yang ada di Indonesia. Daftar-daftar tersebut banyak 

terlampir di dalam lampiran I dan II Appendiks CITES (Konvensi Internasional 

Perdagangan Jenis Flora dan Fauna)
60

 dari daftar Appendiks I CITES tersebut 

salah satunya adalah Kakatua Jambul Kuning.
61

 Awalnya Kakatua kecil Jambul 

Kuning (Cacatua Sulphurea)  hanya masuk kedalam Appendiks II dimana 

keadaan populasinya masih tidak terlalu berbahaya tetapi seiring perkembangnya 

Cacatua Sulphurea terancam baik secara langsung yaitu penangkapan dan 

penjualan ilegal serta tidak langsung yaitu kerusakan habitat. Penyebab tersebut 

akhirnya CITES memindahkan Kakatua Sulphurea kedalam Appendiks I dimana 

                                                             
57

 Hunter, et al. menyebut look-alike species sebagai spesies yang memiliki kemiripan dengan 

spesies pada Lampiran I. Lihat: David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, op cit., hal. 

1037.Pendapat ini sedikit berbeda dengan yang secara tegas dinyatakan di dalam CITES Pasal II 

paragraf 2. 
58

 CITES Pasal II, part. 3. 
59

 David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, loc.cit. 
60

  CITES merupakan suatu konvesi yang mengatur perdagangan  internasional dan  sebagai media 

konservasi terhadap flora dan fauna yang terancam  punah. Dibentuk 3 Maret 1973 di Washington 

DC yang saat itu ditanda tangani oleh 80 negara. Negara peserta wajib menerapkan ketentuan yang 

ada yang nantinya diaplikasi kedalam  peraturan  nasional. Negara anggota dari CITES saat ini 

adalah 183 Negara diseluruh dunia. CITES disebut Magna Charta for Wildlife dikutip dari  situs 

resmi CITES List of Contracting Parties, https://cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php diakses 

pada  (02/05/2017) pukul 11.25 WIB. 
61

 Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna nd Flora, 

https://www.cites.org/common/cop/13/raw_props/ID-Cacatua.pdf, diakses pada (02/05/2017) 

pukul 13.00 WIB. 

https://cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php
https://www.cites.org/common/cop/13/raw_props/ID-Cacatua.pdf
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sudah tidak boleh diperjual belikan dan wajib untuk diilakukan konservasi secara 

lanjut terhadap burung ini. 

Tabel dibawah ini merupakan data lampiran masuknya Cacatua Sulphurea 

terdapat dalam Appendiks I CITES :  

Jenis Appendiks I 

Cacatuidae/Cockatoos Cacatua goffiana 

Cacatua haematuropygia 

Cacatua Moluccensis 

Cacatua Sulphura 

Proboschiger atterimus 

Lorridae Lories, Lorikeets Eos histrio 

Vini ultranarina 

Psittcidae Amazons, macaws, parakeets, 

parrots 

Amazona arausiaca 

Amazona auropalliata 

Amazona barbadensis 

Amazona brasilliaencis 

Amazona finschi 

Amazona guildingii 

Amazona limperialis 

Tabel 2.1 : Masuknya Cacatua Sulphurea ke dalam Appendik I CITES
62

 

 Status konservasi burung Kakatua kecil Jambul kuning (Cacatua 

Sulphurea) pada tahun 2004, di pertemuan ke-13 COP (Conferences of the 

Parties) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species Of 

Wild Fauna and Flora), status Kakatua jambul kuning diusulkan untuk meningkat 

dari Appendiks II ke Appendiks I 
63

, kemudian pada tanggal 24 Juni 2010 status 

Appendiks I ini berlaku. Berdasarkan atas konvensi ini, Cacatua sulphurea hanya 

boleh diperdagangkan antar negara apabila dapat dibuktikan bahwa penangkapan 

yang dilakukan tidak mengganggu kelestarian di alam.  

                                                             
62

 Lampiran Appendiks CITES, CITES, https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2016-068-

A.pdf,  diakses pada 19/09/2018 pukul 9.59 WIB. 
63

 Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna nd Flora (CITES), 

Log.Cit., https://www.cites.org/common/cop/13/raw_props/ID-Cacatua.pdf, diakses pada 

(02/05/2018) pukul 13.25 WIB.  

https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2016-068-A.pdf,%20diakses%20pada%2019/09/2018%20pukul%209.59
https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2016-068-A.pdf,%20diakses%20pada%2019/09/2018%20pukul%209.59
https://www.cites.org/common/cop/13/raw_props/ID-Cacatua.pdf
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Rezim internasional lain adalah BirdLife International
64

 selaku otoritas 

ilmiah Badan Konservasi Dunia (IUCN)
65

 untuk semua jenis burung di dunia 

menilai, tiga dari tujuh jenis kakatua di Indonesia menghadapi ancaman 

kepunahan. Ketiga jenis kakatua tersebut menghadapai berbagai tekanan yang 

dapat melenyapkan populasi mereka di alam bebas. Untuk itu, sebagai organisasi 

konservasi dengan jaringan kemitraan terbesar, BirdLife International 

mengembangkan program konservasi berbasis standar dan kriteria yang diterima 

dan dapat diaplikasikan secara global. Program konservasi ini tidak hanya 

mengenali, mendokumentasikan, dan melindungi jaringan kawasan-kawasan 

penting bagi burung, tetapi juga terhadap kekayaan hayati lainnya. Program ini 

dikenal sebagai Important Bird Area (IBA) atau Daerah Penting bagi Burung 

(DPB).
66

 Dengan 227 kawasan penting bagi burung (di luar Pulau Papua), 

Indonesia memiliki DPB/IBA terbanyak di Asia Tenggara, disusul Filippina (117 

IBA) dan Vietnam (63 IBA). Daerah penting bagi burung di Indonesia tersebar di 

Jawa dan Bali (53 DPB), Nusa Tenggara (43 DPB), Sumatera (40 DPB), Maluku 

(36 DPB), Sulawesi (32 DPB), dan Kalimantan (23 DPB). 
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2.2 Masalah Kelangkaan Burung Kakatua Abbotti di Pulau Masakambing 

Kelangkaan Kakatua Sulphurea telah diamati oleh dunia internasional. 

Salah satu jenis dari Kakatua Sulphurea yang mengalami kelangkaan yang cukup 

parah adalah jenis Kakatua Sulphurea Abbotti yang terdapat di pulau 

Masakambing, Kepulauan Masalembu, Sumenep, Jawa Timur. Tindakan 

pencegahan telah dicoba dilakukan pemerintah tetapi karena kurangnya 

pengawasan yang cukup, UU yang ada kurang diperhatikan hingga ancaman 

tersebut tetap ada.  

2.2.1 Masalah Kepunahan Kakatua di Masakambing 

 Burung Kakatua Abbotti (Cacatua Sulphurea Abbotti) adalah salah satu 

Kakatua paling langka dan paling terancam di dunia. Kakatua Abbotti  pertama 

kali diamati oleh William Louis Abbott pada tahun 1907. Burung ini sekarang 

hanya bisa ditemukan di Pulau Masakambing di kepulauan Masalembu yang 

terletak jauh di tengah Laut Jawa. Penurunan drastis populasi burung ini mencapai 

terendahnya yaitu 5 ekor pada tahun 1997 yang membuat burung ini dibatas 

kepunahan. Ancaman kepunahan burung Kakatua Abbotti ada dua yaitu secara 

langsung contoh penangkapan langsung dan perdagangan ilegal,  secara tidak 

langsung yaitu penebangan pohon sebagai bahan membuat rumah dan penebangan 

mangrove ditebang sebagai daerah tambak. Pada Oktober 2015 saat kunjungan 

IPP ke Masakambing IPP tidak melakukan sensus resmi tapi di perkirakan 

populasinya saat ini adalah dari17 hingga 22 ekor burung Kakatua Abbotti.
67
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Penyebab awal dari cepatnya penurunan burung ini pada awal 1980-an 

dengan cara diperangkap. Dalam sebuah wawancara dengan dua mantan kepala 

desa Masakambing, bahwa terdapat nelayan dari Sumbawa yang mengunjungi 

pulau dan menangkap  kakatua dengan menggunakan karet dan kakatua hewan 

peliharaan sebagai umpan. Juga ada staf dan pengunjung yang terkait dengan 

eksplorasi minyak di Pulau Masalembu membawa mereka sebagai suvenir. 

Burung-burung diangkut ke Bali, Sulawesi dan Kepulauan Sumbawa. Ia juga 

melaporkan bahwa dalam kurung waktu tahun 1980-an terdapat tentara yang 

menembak burung untuk makan. Aspek kedua dari penurunan ini disebabkan 

hilangnya habitat hutan. Hutan telah sebagian besar menghilang pada saat 

kunjungan singkat Abbott. 

 
Gambar 2.3 : Penebangan pohon kelapa sebagai bahan membangun rumah di 

Desa Masakambing tempat Kakatua Abbotti berada
68
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 Dalam perkembangannya pada tahun 1990-an, ketika eksplorasi modern 

pertama untuk mempelajari burung ini mulai. Studi pada tahun 1994 yang 

dilakukan oleh Cahyadin, Jepson, dan Arif dan terlibat BirdLife International dan 

pemerintah Indonesia. Laporan mereka tersedia dalam bahasa Inggris tapi tidak 

dipublikasikan. Pada tahun 1998, Elga Putra menghasilkan laporan yang luas 

tentang Kakatua Abbotti untuk tesisnya.
69

 

Kelangkaan kakatua Abboti merupakan kakatua yang tergolong unik dari 

yang lain, burung ini tergolong spesies kecil dalam jenisnya dan jambul yang 

berwarna kuning pucat dan satu-satunya yang berada di Indonesia Barat.
70

 tetapi 

karena keunikan tersebut membuat burung ini terancam keberadaanya. Ancaman 

tersebut datang dari berbagai aspek dikutip dari web resmi Konservasi Kakatua 

Indonesia
71

  pihak yang mengancam adalah oknum-oknum masyarakat yang 

sengaja mengambil anak dari burung kakatua Abbotti untuk dijual karena tergiur 

harga yang mahal. Oknum masyarakat tersebut biasanya menangkap peranakan 

yang ada lalu dibawa ke pulau Jawa atau daerah yang lain. Oknum-oknum diatas 

seperti oknum masyarakat dan oknum terpelajar seharusnya tidak melakukan hal 

tersebut dan seharusnya masyarakat dan pemerintah harus bangga dan menjaga 

burung khas daerah Masakambing ini, bukan diperdagangkan.  
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Menurut Dudi Nandika,
72

 Ancaman kepunahan untuk anak jenis Burung 

Kakatua Abbotti sangat tinggi sekali karena tekanan yang di akibatkan oleh 

manusia juga tekanan yang di sebabkan oleh alam. Tekanan yang di sebabkan 

oleh manusia yaitu seperti: perburuan, penyusutan habitat, alih fungsi habitat dari 

hutan menjadi areal pemukiman dan perkebunan. Hal tersebut otomatis akan 

berpengaruh terhadap perilaku, dan menurunnya pohon-pohon penting bagi 

Kakatua tersebut baik itu pohon pakan maupun pohon sarang. Perlu diketahui 

bahwa burung jenis ini memiliki sarang dengan cara melubang di dalam batang 

pohon, sehingga secara otomatis jenis burung ini membutuhkan pohon sarang 

dengan diameter tertentu untuk membuat sarangnya. Kemudian ancaman alamiah 

yaitu berasal dari kondisi alam itu sendiri; seperti kita ketahui kondisi cuaca di 

kepulaan yang sangat mudah sekali berubah-rubah tentu dapat mengancam 

kehidupan Kakatua di Masakambing. Badai dan naiknya suhu udara yang ekstim 

sewaktu-waktu dapat mengancap kehidupan kakatua secara keseluruhan. 

Ditambah lagi serangan penyakit dan inbreeding (perkawinan sedarah) akibat 

populasi yang kecil dapat menimbulkan keturunan yang cacat dan lemah dan 

berujung pada kepunahan pula. 

Kakatua Abbotti merupakan termasuk spesies burung yang pintar dimana 

seperti yang dijelaskan di web resmi Konservasi Kakatua Indonesia
73

 dimana 

Kakatua Abbotti ini masih dapat bertahan hidup dengan daya tahan hidup yang 

yang tinggi. Burung Abbotti awalnya membuat sarang di pohon kelapa tapi karena 

penduduk sekitar salah satu mata pencahariannya adalah kopra maka penduduk 
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memamen kelapa dan mengetahui bahwa adanya sarang burung tersebut. 

Biasanya penduduk sering kesusahan untuk memindahkan karena adanya induk 

dari burung tersebut yang dapat melukai penduduk. Akhirnya, burung Kakatua 

Abbotti merubah pohon sarangnya dari kelapa menjadi sukun. Burung Kakatua 

Abboti ini mengubah kebiasaan bersararang di pohon kelapa menjadi bersarang 

kepohon sukun. Sifat Survival burung Kakatua Abbotti ini tidak hanya itu tetapi 

juga mengubah kebiasaan makan menjadi lebih agrikultur seperti sukun, 

belimbing wuluh, kedondong, kelor dan sebagainya. Sifat Survival diatas dapat 

membuat burung sedikit tersebut dapat bertahan dari berbagai macam ancaman 

yang telah dibahas diatas. 

Saat ini keberadaan Kakatua Abbotti setelah adanya konservasi adalah 17 

hingga 22 ekor dimana cukup meningkat dari data tahun 1997 yang hanya tinggal 

5 ekor saja.
74

 Kondisi lingkungan dan habitat setelah adanya konservasi yaitu 

ancaman keberadaan Kakatua secara langsung sudah sangat berkurang bahkan 

nyaris hilang, kini ancaman-ancaman yang bersifat tidak langsung saja seperti 

penebangan pohon, pengambilan kayu bakau menjadikan habitat pohon penting 

bagi kakatua menjadi berkurang. Hal tersebut yang diperhatikan oleh IPP dan KKI 

dimana melakukan proses penyelamatan habitatnya agar burung Kakatua Abbotti 

menjadi tidak terancam populasinya. 

 

 

2.2.2 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kepunahan Kakatua Abbotti 
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Melihat keterancaman jenis Kakatua Abbotti melalui Program Birdlife-

Indonesia mencoba mendata dan mencatat ancaman-ancaman yang di hadapi dan 

memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah indonesia. Rekomendasi 

tersebut di tindak lanjuti dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1990, kemudian PP 

No. 7 tahun 1999, PP no. 8 tahun 1999, Di tingkat nasional Kakatua telah 

dilindungi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No 350/Kpts-II/1997 melalui peraturan tersebut negara 

memberikan ancaman hukuman 5 tahun penjara bagi yang melanggarnya. Namun 

lahirnya peraturan tersebut sayangnya tidak di ikuti oleh pendampingan dan 

pengawasan yang kontinyu serta tidak memberikan solusi yang tepat kepada 

masyarakat sehingga masyarakat merasa apriori terhadap kondisi yang terjadi 

bahkan sebagian merasa senang ketika kakatua menurun populasinya karena 

banyak yang beranggapan bahwa kakatua adalah hama perkebunan.
75

  

Peraturan dari pemerintah tersebut seharusnya dapat melindungi burung 

Kakatua Abbotti dari kepunahan tetapi dalam perkembangan banyak peraturan 

diatas tidak dipatuhi dapat dilihat dari banyaknya kasus penyelundupan burung 

kakatua dan banyaknya oknum-oknum yang menyalahi aturan yang telah dibuat. 

Akhirnya setelah burung ini  masuk ke redlist pemerintah Indonesia berhubungan 

dengan Indonesia Parrot Project (IPP)  dan memberitahukan tentang burung yang 

terancam punah khususnya Kakatua Abbotti di kepulauan msaalembu, tetapi hal 

tersebut hanya pemberitahuan dan tidak tindak lanjut perkembangan hasil data 

kembali oleh pemerintah  kepada IPP sehingga IPP dengan inisatif berkerjasama 
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dengan Konservasi Kakatua Indonesia yang merupakan Civil Society tentang 

konservasi burung yang ada di Indonesia dan menaungi KKI dalam proses 

penelitian Kakatua di habitatnya diseluruh Indonesia termasuk Kakatua Abbotti 

yang ada di Pulau Masakambing. IPP dan KKI membuat perlindungan dan upaya 

konservasi untuk kakatua tidak hanya bersifat imbauan atau larangan semata 

namun harus diikuti juga dengan program pemberdayaan. Sehingga masyarakat 

merasakan manfaat dari keberadaan kakatua dan secara pro aktif menjaganya. 

2.3   Gambaran Indonesian Parrot  Project ( IPP) 

Indonesian Parrot Project (IPP) disini sebagai badan yang mencoba 

menyelamatkan Kakatua Abbotti. IPP sebagai Suatu Transnational Civil Society 

(TCS) menggunakan metode konservasi dengan cara menghubungi LSM lokal 

yang ada di Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama dengan IPP agar dapat 

menangani konservasi kelangkaan Kakatua yang ada di Indonesia. IPP didorong 

dengan rasa kesadaran global sehingga menyatukan rasa kesadaran dari 

masyarakat dunia untuk menyelamatkan Kakatua di Indonesia dan Kakatua 

Abbotti yang mengalami kelangkaan cukup parah. 

 2.3.1 Sejarah dan Latar Belakang IPP (Indonesian Parrot Project) 

Indonesian Parrot Project (IPP) merupakan suatu Transnational Civil 

Society dan konservasi yang non-profit (NGO) dan terdiri dari sukarelawan yang 

peduli terhadap spesies burung-burung langkah yang ada di Indonesia. IPP 

dibentuk pada tahun 2003 di California, Amerika Serikat dan hingga saat ini 

berkantor di California.  TCS sendiri mempunyai beberapa indicator yang sesuai 

dengan IPP sendiri.  
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Indikator pertama adalah TCS merupakan individu-individu yang 

membangun sebuah kelompok yang tidak terikat dengan pemerintah tetapi namun 

memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi pemerintahan dan membuat suatu 

gerakan sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan anggota dari tidak hanya dari 

Amerika saja tapi juga dari beberapa negara didunia. Saat ini Direktur IPP adalah 

Bonnie Zimmerman yang bertugas sebagai pemimpin kegiatan, urusan 

internasional, ekowisata, pendidikan publik,dan manajemen burung. Struktur dari 

IPP pun dari negara beragam dimana presidennya saat ini adalah Bonnie 

Zimmerman yangmerupakan warga negara Amerika Serikat. Lalu, wakilnya 

adalah Stewart Mertz yang merupakan warga negara Swiss. Pendanaan IPP dan 

KKI hanya mendapatkan dari mitra dan perusahaan saja tidak ada dari 

pemerintah. Kerjasama bersama pemerintah hanya konservasi saja. 

Indikator kedua adalah pendanaan. Pendanaan dari TCS adalah karena 

tidak terikat dengan pemerintah dan non profit maka apa yang dilakukan oleh IPP 

sama sekali tidak mencari keuntungan, maka sistem pendanaan KKI-IPP melalui 

dua sumber utama yaitu Iuran anggota dan melalui fund raising dengan 

menawarkan program konservasi kepada lembaga-lembaga donor. Mitra dari IPP 

tidak hanya KKI dan badan penyelamatan di Indonesia saja tapi juga berasal dari 

luar negeri contohnya seperti : American Federation of Aviculture, Alexander 

Abraham Foundation, SeaWorld-Busch Gardens, Seacology, Disney Wildlife 

Conservation Fund., Idea Wild (grant to Konservasi Kakatua Indonesia), Loro 

Parque Fundacion dan lain-lain. 
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 IPP berbeda dengan Transnational Civil Society lain dimana mereka 

mempunyai empat visi bidang utama yaitu Konservasi (Conservation) dimana 

melakukan konservasi burung-burung langka yang ada di Indonesia seperti 

konservasi Kakatua Abbotti, Rehabilitasi dan Rilis (Rehab and Release) dimana 

IPP melakukan rehabilitasi terhadapa burung dan melepaskan kembali 

kehabitatnya, Pendidikan (Education) dimana IPP melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat terhadap pentingnya menjaga burung langka khususnya Kakatua. 

Terakhir, yaitu Pembangunan ekonomi (Ecotour) dimana melakukan branding 

didaerah - daerah disekitar habitat konservasi dan menawarkan adanya Tour bagi 

yang berminat melihat keindahan alam dan kakatua, dengan adanya wisatawan 

penduduk sekitar dapat mempunyai lapangan kerja baru seperti menjadi Tour 

Guide dan berjualan dan lain-lain .
76

 

Misi IPP adalah konservasi kakatua Indonesia di alam liar yang terancam 

punah.
77

 Pelestarian kakatua Indonesia yang terancam punah di alam liar yaitu (in 

situ) yaitu konservasi terjun langsung ke lapangan, seperti mengurangi perangkap, 

penyelundupan, pengangkutan, dan penjualan kakatua liar. Hal ini melibatkan 

kolaborasi dengan organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya. 

 

 2.3.2  Kesadaran Global  dan dalam Penanganan Kepunahan Kakatua  

Isu Lingkungan saat ini bukan hanya menjadi isu lokal saja tetapi juga 

menjadi internasional, permasalahan lingkungan dapat dipenaruhi oleh beberapa 
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faktor, salah satunya yaitu sebagian masyarakat belum memahami mengenai 

perubahan iklim sehingga degradasi lingkungan masih sering terjadi. Faktor 

tersebut merupakan salah satu yang ditemukan penulis saat melakukan penelitian 

tentang bagaimana penyebab kelangkaan dari Kakatua Abbotti. Degradasi 

lingkungan dan penebangan pohon habitat burung kakatua Abbotti di ambil 

digunakan sebagai bahan rumah dan pembukaan lahan baik untuk tambak dan 

pemukiman. Lalu ada faktor lain yang juga menyebabkan kelangkaan burung ini 

yaitu pemburuan secara illegal terhadap burung kakatua ini.  

IPP yang merupakan organisasi yang terbentuk dari sekelompok 

masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan  dan peduli terhadap isu-isu 

global dan berbasis lingkungan. Gerakan masyarakat ini muncul karena adanya 

rasa cinta pada lingkungan. IPP dan KKI melihat bahwa di Pulau Masakambing 

terjadi masalah lingkungan yang dapat menyebabkan punahnya Kakatua Abbotti. 

Maka dari itu IPP perlu melakukan upaya penyelamatan kakatua tersebut. Inilah 

yang menjadi dasar program dan sesuai dengan empat misi dari IPP dan dibantu 

pengimplementasiannya oleh KKI (Konservasi Kakatua Indonesia).  

Masalah lingkungan dan punahnya Kakatua Abbotti ini tidak bisa hanya 

diselesaikan oleh pemerintah saja, namun permasalahan ini harus diselesaikan 

oleh semua pihak termasuk masyarakat. Sehingga dengan semangat 

kosmopolitanisme ini maka permasalahan lingkungan dan kepunahan Kakatua 

Abbotti  yang ada di pulau Masakambing sebagai habitatnya dapat terselesaikan. 

IPP merupakan organisasi non pemerintah namun IPP merasa perlu membantu 



 

58 
 

pemerintah daerah Sumenep dalam menjaga kelestarian kakatua dan habitatnya.  

IPP dan KKI memiliki kekuatan untuk melakukan gerakan lingkungan.  

IPP menerima bantuan dari pemerintah daerah Sumenep dalam bentuk 

regulasi yang membentuk kegiatan rehabilitasi Kakatua Abbotti. IPP merupakan 

gerakan masyarakat yang sukarela, tetapi tetap mengikuti peraturan yang berlaku. 

Permasalahan yang terjadi karena globalisasi adalah rusaknya lingkungan. 

Undang-undang yang ada belum terlalu dijalankan, sehingga masih banyak yang 

melakukan penebangan pohon habitat Kakatua Abbotti. Hal inilah yang membuat 

IPP melakukan penyelamatan karena sedikitnya jumlah kakatua yang perlu 

diselamatkan. 

 


