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BAB III 

UPAYA ADVOKASI INDONESIAN PARROT PROJECT (IPP) DALAM 

PENYELAMATAN KAKATUA SULPHUREA ABBOTTI DAN 

HABITATNYA  

 

 Dalam bab III ini, penulis akan membahas tentang upaya advokasi dari 

Indonesian Parrot Project (IPP) dalam penyelamatan Kakatua Abbotti dan 

habitatnya. Adapun pembahasannya meliputi kerjasama IPP dengan Konservasi 

Kakatua Indonesia (KKI), sosialisasi perlindungan Kakatua Abbotti pada 

pemerintah setempat, serta Kampanye penyelamatan Kakatua Abbotti melalui 

media. 

3.1 Kerjasama Indonesian Parrot Project (IPP) dengan Konservasi Kakatua 

Indonesia (KKI) 

   Transnational Civil Society dan NGO yaitu Indonesian Parrot Project 

(IPP) dalam mengatasi permasalahan salah satunya lingkungan adalah melakukan 

kerjasama dengan Civil Society yang ada di Indonesia. Kerjasama NGO dan TCS 

dapat berperan penting dalam masyarakat, begitupun Civil Society. Hal tersebut 

dapat dilihat dari perjuangan (IPP) dan Konservasi Kakatua Indonesia (KKI) 

sebagai aliansi Civil Society. Kegiatan yang dilakukan IPP di Indonesia salah 

satunya dalam menyelamatkan burung langka kakatua Abbotti. IPP dan KKI yang 

non profit dapat bertindak dan memberikan peningkatan lebih terhadap jumlah 

burung Kakatua Abbotti. Anggota dari IPP yang terdiri dari orang berbagai negara 

menilai pentingnya untuk melestarikan burung kakatua yang ada di Indonesia 
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karena berkaitan dengan habitat yang ada dan nantinya juga akan berpengaruh 

kepada dunia kelak.  

Upaya kerjasama (IPP) dan Konservasi Kakatua Indonesia (KKI) dalam 

melakukan  konservasi benar-benar sangat membantu dalam penyelamatan 

Kakatua Abbotti. Konsep Non Govermental Organisations (NGO) yang bertujuan 

Advokasi yang merupakan NGO yang bekerja untuk mempromosikan sistem 

sosial, ekonomi ataupun sistem politik serta mempromosikan seperangkat 

kepentingan atau ideologi. Kerjasama IPP dan KKI disini sendiri bertujuan untuk 

mempromosikan seperangkat kepentingan. Kepentingan disini yaitu dalam 

penyelamatan Kakatua Sulphurea Abbotti.  

Usaha-usaha (IPP) berkerjasama dengan Civil Society di Indonesia yang 

mempunyai fokus, tujuan dan masalah yang sama dengan  Konservasi Kakatua 

Indonesia (KKI) sehingga di nilai sangat tepat dalam mengatasi kelangkaan 

burung Kakatua Abbotti. Kerjasama yang dilakukan IPP dan KKI adalah baik 

secara advokasi dan operasional. Baik dari segi sosialisasi, kampanye, dan 

konservasi. Hasil kerjasama tersebut sangat bagus bahkan lebih baik dimana 

bukan hanya kenaikan signifikan dari Kakatua Abbotti dalam populasinya tetapi 

juga membantu mem-branding tempat di sekitar habitatnya. Branding dapat di 

lihat dari tempat yang awalnya tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat baik 

lokal maupun internasional menjadi tempat wisata konservasi Kakatua Abbotti 

dan hal tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian didaerah setempat 

dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. 
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3.2 Sosialisasi Perlindungan Kakatua Abbotti pada Pemerintah Setempat 

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya 

memasyarkatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh 

masyarakat atau pemasyarakatan.78 Hal tersebut sesuai dengan dasar aktifitas 

NGO yaitu nilai advokasi. Nilai advokasi disini yaitu bagaimana mempromosikan 

seperangkat kepentingan. IPP mempromosikan kepentingannya dengan 

melakukan sosialisasi adalah kepentingan agar pemerintah setempat dapat 

membuat regulasi atau peraturan baru agar nantinya Kakatua Abbotti tidak lagi 

ditangkap dan tidak mengalami ancaman kelangkaan. 

3.2.1 Sosialisasi Langsung Perlindungan Kakatua Abbotti 

Kegiatan dari IPP setelah berkerjasama dengan KKI adalah melakukan 

sosialisasi. Menurut data Press Release dari Web resmi Indonesian Parrot Project 

yang berjudul Saving the World’s Rarest Cockatoo, IPP dan KKI mengadakan 

kunjungan terhadap SMP dan SMA serta anggota militer dan aparat pemerintah 

setempat untuk melindungi keberadaan kakatua ini. 

 Sosialisasi yang dilakukan kepada aparat pemerintah setempat dan 

pendekatan kepada pemerintah daerah.79 Materi sosialisasi terhadap aparat 

pemerintah antara lain berkaitan tentang adanya hukum perlindungan burung  di 

Indonesia tetapi dikasus-kasus tertentu salah satunya di Madura di anggap kurang 

di taati oleh masyarakat maupun oknum-oknum yang melakukan tindakan yang 

merugikan terhadapa keberlangsungan satwa Kakatua Abbotti. Pembaharuan 

terhadap undang-undang yang berkaitan direncanakan dapat disebar luas bukan 

                                                             
78 http://kbbi.web.id/sosialisasi di akses pada tanggal 18/09/2018 pukul 13.00 WIB 
79 Press Release : Saving the World’s Rarest Cockatoo, http://indonesian-parrot-

project.org/media/press-releases/ di akses pada 24/06/2018 Pukul 09.41 WIB 

http://kbbi.web.id/sosialisasi
http://indonesian-parrot-project.org/media/press-releases/
http://indonesian-parrot-project.org/media/press-releases/
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hanya ditingakatan tiap kabupaten saja tapi juga menyeluruh ke pulau-pulau 

konservasi contohnya di Pulau Masakambing, Kepulauan Masalembu. Pada tahun 

2009 IPP dan KKI Memfasilitasi pembuatan peraturan desa perlindungan kakatua 

dan habitatnya.80 Peraturan desa yang dibuat tentang bagaimana masyarakat desa 

bisa mengontrol sendiri keberadaan Kakatua Abbotti di alam agar tidak lagi 

diburu. Peraturan desa tersebut sangat efektif terlihat animo masyarakat sangat 

luar biasa dimana penduduk desa setempat sangat bangga dengan adanya 

informasi bahwa Kakatua Abbotti merupakan endemik dan telah ada regulasi 

seperti UU dan peraturan lainnya untuk penyelamatan Kakatua ini. Bahkan pihak 

pemerintah setempat yaitu Camat Kepulauan Masalembu dengan bangganya 

memberikan sayembara terhadap masyarakat barang siapa yang mau menjaga 

Kakatua selama masa persarangannya akan diberikah hadiah. Hal tersebut sangat 

direspon baik oleh masyarakat setempat.81  

Materi sosialisasi terhadap aparat militer sendiri berkaitan tentang edukasi 

tentang adanya hukum dan peraturan terkait perlindungan burung langka baik 

aturan dari Nasional maupun Internasional.82 Aparat militer di dorong untuk 

mengamati lingkungan sekitar agar hukum perlindungan kakatua yang meliputi 

pemburuan dan perdagangan illegal dapat ditindak tegas. Aparat Militer juga 

didorong untuk ikut melestarikan serta habitat burung Kakatua Abbotti di daerah 

tersebut. 

 

                                                             
80 Wawancara penulis dengan Ketua Konservasi Kakatua Indonesia (KKI), Dudi Nandika, 

16/09/2018. 
81 Dudi Nandika dalam Video Dialog Khusus Burung Kakatua, Kendari TV. 
82 Loc. Cit. 
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Dibawah ini merupakan foto saat sosialisasi dari pihak IPP terhadap 

Aparat pemerintah dan apparat militer setempat.  

 
Gambar 3.1 : Proses Sosialisasi dari pihak IPP terhadap Aparat pemerintah 

dan Aparat militer di daerah setempat83  
 

  Sosialisasi terhadap masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kalangan 

masyarakat dewasa dan remaja di sekolah SMP dan SMA.84 Materi sosialisasi 

berkaitan dengan bagaimana konsep dasar konservasi, meningkatkan kesadaran 

mereka terhadap penderitaan burung dan menanamkan rasa kebanggaan terhadap 

keunikan dan menyadari kelangkaan burung-burung tersebut. Sosialisasi dua 

kalangan diatas mempunyai tujuan tersendiri yaitu masyarakat dewasa diharapkan 

mampu maksimal ikut turut membantu dalam pelestarian burung Kakatua sehari-

hari. Sosialisasi kepada remaja SMP dan SMA diharapkan mampu menanamkan 

tindakan pelestarian burung Kakatua Abbotti sejak dini sehingga dapat diandalkan 

dalam melestarikan habitat Kakatua Abbotti pada masa yang akan datang. 

                                                             
83 Foto dokumen Indonesian Parrot Project, ( Press Release : Saving the World’s Rarest 

Cockatoo, http://indonesian-parrot-project.org/media/press-releases/,  diakses pada (20/08/2018), 

pukul 12.19 WIB.  
84 Ibid. 

http://indonesian-parrot-project.org/media/press-releases/
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Gambar 3.2 : Sosialisasi IPP tentang Pelestarian Kakatua Abbotti 

terhadap Siswa dan Siswi  SMP di Pulau Masakambing Sumenep Jawa Timur85 

 

 

 
 Gambar 3.3 : Proses perawatan Kakatua Abbotti oleh Bonnie Zimmerman 

terhadap warga sekitar86 

 

                                                             
85 Foto dokumen, Konservasi Kakatua Indonesia, http://www.konservasi-kakatua-indonesia.org/, 

diakses pada (20/08/2018) pukul 12.40 WIB 
86 Foto dokumen, Proses perawatan kakatua abbotti oleh Bonnie Zimmerman terhadap warga 

sekitar,  Indonesian Parrot Project, www.indonesiaparrotproject.org, diakses pada (20/08/2018) 

pukul 18.30 WIB 

http://www.konservasi-kakatua-indonesia.org/
http://www.indonesiaparrotproject.org/
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Kegiatan sosialisasi diatas mebuahkan hasil terhadap  IPP dan KKI yaitu 

dari sosialisasi terhadap aparat pemerintah menghasilkan bantuan dari yaitu proses 

monitoring yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 

(BBKSDA) Jawa Timur. BBKSDA sendiri merupakan salah satu dari delapan 

Balai Besar KSDA yang ada di Indonesia dibentuk berdasarkan pengembangan 

dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya.87 Pembentukan BBKSDA Jawa Timur diatur berdasar pada 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber 

Daya Alam. 

BBKSDA melakukan monitoring pertama pada tanggal 20-22 Juni 2013 

ditemukan hingga 20-22 ekor dengan tiga sarang aktif. Jumlah tersebut 

dimonitoring oleh BBKSDA meningkat 175% dari data baseline tahiun 2008. 

BBKSDA menilai kenaikan jumlah tersebut merupakan dampak dari 

meningkatnya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi terhadap 

Kakatua Abbotti.88  

                                                             
87 Sejarah Balai, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tinur, 

http://bbksdajatim.org/sejarah-balai-2, diakses pada (28/04/2018) pukul 13.31 WIB 
88 Monitoring Kakatua Kecil Jambul Kuning, GECKO : Gema Citra Konservasi, Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam (BKKSDA) Jawa Timur, Edisi XII Tahun IV 2013, Hal 26 

http://bbksdajatim.org/sejarah-balai-2
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Diagram 3.1 : Dinamika Populasi Kakatua kecil Jambul kuning  

(Cacatua Sulphurea Abbotti89 

 

BBKSDA sendiri merupakan bagian dari pemerintah. Akhirnya 

pemerintah yang tadinya hanya melskuksn monitoring dan pengawasan saja 

terhadap keberadaan kakatua namun sejak 2017 pemerintah mulai melakukan 

koordinasi dan kerjasama bersama beberapa stakeholder terkait.90 Respon dari 

BBKSDA tersebut membuktikan bahwa proses sosialisasi dari IPP dan KKI telah 

dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat daerah Masakambing. Sosialisasi 

tersebut dibuktikan dengan tingginya tingkat kesadaran menjaga alam baik dari 

masyarakat dewasa dengan cara tidak menebang pohon-pohon tempat sarang 

Kakatua Abbotti. Kegiatan tidak hanya oleh masyarakat dewasa saja tapi juga 

dilakukan oleh remaja siswa dan siswi yang ikut membantu dalam penanaman 

mangrove atau bakau.  

                                                             
89 Sumber diagram, Monitoring Kakatua Kecil Jambul Kuning, GECKO : Gema Citra Konservasi, 

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKKSDA) Jawa Timur, Edisi XII Tahun IV 2013, 

Hal 26 
90 Wawancara penulis dengan Ketua Konservasi Kakatua Indonesia, Dudi Nandika, 16/09/2018. 
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Sosialisasi yang dilakukan oleh IPP diatas dalam prosesnya sebagai Non 

Govermental Organizations (NGO) adalah bertujuan edukasi kepada masyarakat 

untuk mendukung dan membantu proses penyelamatan Kakatua Sulphurea 

Abbotti dari ancaman kepunahan. 

3.2.2 Sosialisasi Tidak Langsung Perlindungan Kakatua Abbotti 

Sosialisasi tidak langsung yang di lakukan IPP adalah pemasangan plang  

di sekitar daerah tempat konservasi seperti dibangun plang-plang di jalan salah 

satunya di Pulau Masalembu yaitu Pulau Besar sebelum transit ke Pulau 

Masakambing. Plang ini bertujuan sebagai tanda selamat datang di Pulau 

Konservasi Kakatua Abbotti kepada para wisatawan baik lokal maupun 

internasional. Plang ini juga berisi himbauan kepada semua lapisan masyarakat 

agar dapat melindungi Kakatua Abbotti. Pada daerah Masakambing sendiri IPP 

membuat lima plang-plang yaitu terdapat satu dibalai desa, satu di dermaga 

ketapang, satu lagi di dermaga tanjung slamet, serta satu di daerah gunung. Kalau 

dari BBKSDA sendiri tentang aturan-aturan perundang-undangannya itu ada 

terdapat di tiga tempat di dua dermaga ketapang dan tanjung dan dibalai desa.91 

Berikut ini gambar plang yang terdapat di Pulau Masalembu. Plang 

tersebut berada di pintu masuk pelabuhan Masalembu dimana sebagai satu-

satunya pelabuhan utama di Pulau Masalembu. 

 

                                                             
91 Wawancara penulis dengan Bapak Usman masyarakat  Masakambing tempat Kakatua Abbotti 

berada, pada (22/09/2018) Pukul 15.59 WIB. 
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Gambar 3.4 : Plang Perlindungan Kakatua Abbotti yang dibangun oleh IPP 

di Pulau Masalembu92  

 

 Plang di Pulau Masakambing terdapat di area konservasi dimana terdapat 

plakat rekam jejak IPP dan KKI sejak 2008. Area tersebut diberi nama “Beka 

Park”. Beka merupakan sebutan masyarakat sekitar terhadapat burang Kakatua 

Abbotti. Beka Park sendiri merupakan Taman untuk pelestarian Kakatua 

Masakambing ini. Plang-plang ini dibuat oleh IPP dan KKI sebagai bagian dari 

kampanye tidak langsung kepada masyarakat. Adanya plang tersebut agar 

masyarakat selalu dapat memperhatikan regulasi yang ada dan ikut serta dalam 

perlindungan kakatua. 

                                                             
92 Foto dokumen, Konservasi Kakatua Indonesia, www.konserservasikakatuaindonesia.org, 

diakses pada 19/9/2018 pukul 12.00 WIB 

http://www.konserservasikakatuaindonesia.org/
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Gambar 3.5 : Plang Rekam Jejak IPP dan KKI sejak 2008 untuk pelestarian 

Kakatua Masakabing di Pulau Masakambing.93 

 

 
Gambar 3.6 : Plang Beka Park di Pulau Masakambing penanda bahwa tempat 

tersebut adalah tempat pelestarian Kakatua Masakambing atau Kakatua Abbotti94 

 

 

 

 

                                                             
93 Foto dokumen milik pribadi, Plang rekam jejak IPP sejak 2008, (07/07/2018)  
94 Ibid. 
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3.3  Kampanye Perlindungan Kakatua Abbotti Melalui Media 

 Saat ini media menjadi tempat penyampaian informasi yang sangat 

mumpuni. Semua lapisan masyarakat di Dunia mampu mendapatkan informasi 

secara cepat. Hal tersebut dapat berguna bagi sebuah NGO dalam menyampaikan 

tujuannya secara global. Begitupun IPP sebagai NGO memanfaatkan Media untuk 

menyampaikan kampanyenya dalam menyuarakan perlindungan kakatua abbotti 

di pulau Masakambing, Sumenep, Jawa Timur. Media yang dipakai oleh IPP 

adalah Media Massa yaitu TV dan Majalah Ilmiah. Lalu melalui media sosial 

yaitu Website, Youtube dan Facebook. 

 3.3.1 Kampanye Perlindungan Kakatua Abbotti Melalui Media Massa 

Media massa menurut KBBI merupakan sarana dan saluran resmi sebagai 

alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. 95 

Media massa yang yaitu melalui Televisi dan Buku. Melalui televisi seperti saat 

ketua dari Konservasi Kakatua Indonesia (KKI) sebagai panjang tangan dari IPP 

menjadi Narasumber pada Kendari TV.96 Video dialog tersebut berdurasi 47.56 

menit dimana Dudi Nandika sebagai ketua Konservasi Kakatua Indonesia menjadi 

narasumber dalam dialog interaktif tersebut. Dialog tersebut membahas seputar 

macam-macam Kakatua Sulphurea yang ada di Indonesia, dan tiga dari empat 

spesies Kakatua Sulphurea endemik di Indonesia. Dalam dialog tersebut juga 

menjelaskan tentang bagaimana regulasi dari pemerintah yaitu UU No. 5 Tahun 

                                                             
95 KBBI, Media Massa, 

http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-

maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html, diakses pada (22/08/2018  
96 Dialog Khusus Burung Kakatua, 25 Agustus 2013, Kendari TV, 

https://www.youtube.com/watch?v=u8UV-K9EhVU, diakses pada (17/06/2018) Pukul 18.00 

WIB. 

http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html
http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Media%20Massa&id=21218-arti-maksud-definisi-pengertian-Media%20Massa.html
https://www.youtube.com/watch?v=u8UV-K9EhVU
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1990 dan peraturan pemerintah lainnya serta dari  internasional sendiri telah diatur 

Oleh IUCN yaitu lembaga konservasi internasional serta juga telah dibahas oleh 

CITES yaitu badan yang mengatur perdagangan satwa bahwa Kakatua Sulphurea 

telah masuk kedalam appendiks I dari CITES sendiri dan tidak dapat 

diperjualbelikan.  

Proses konservasi di Masakambing juga dijelaskan Dudi Nandika dalam 

dialog tersebut yaitu melalui tiga cara yaitu, Riset/ Penelitian yang digunakan 

untuk proses konservasi lalu upaya penyadartahuan kepada masyarakat tentang 

Kakatua Abbotti sendiri serta memberikan informasi atau sosialisasi kepada 

instansi terkait mencakup BBKSDA dan Kepolisian. Sedangkan di Sulawesi 

Tenggara sendiri masih tahap sosialisasi pada masyarakat dan anak sekolah. 

Himbauan kampanye penyelamatan dari Dudi Nandika yaitu menghimbau kepada 

seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga asset bangsa karena burung 

Kakatua Sulphurea adalah endemik dan hanya dapat ditemukan di Indonesia saja. 

Dan menghimbau kepada aparat terkait untuk penegakan hukum yang lebih tegas 

atas penangkapan burung yang sudah dilindungi oleh UU diharapkan pada pihak 

yang terkait lebih tegas. 

Media massa lain yang digunakan IPP dan KKI untuk mengkampanyekan 

perlindungan Kakatua Abbotti adalah melalui buku. IPP dan KKI menerbitkan 

buku dengan judul Kakatua Langka Abbotti dan Kepulauan Masalembu. Buku ini 

merupakan buku ilmiah popular yangmemfokuskan pada salah satu jenis anak 

Kakatua terlangka di dunia yang merupakan anak jenis yang endemic dengan 
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sebaran populasi yang sangat terbatas dan mengungkap keanekaragaman hayati 

yang ada di Kepulauan Masalembu.  

 
Gambar 3.7 : Dialog Khusus Kendari TV dengan Ketua Konservasi 

Kakatua Indonesia, Dudi Nandika (Kanan)97 

 

 
Gambar 3.8 : Buku Kakatua Abbotti dan Kepulauan Masalembu98 

 

 

                                                             
97 Foto dokumen, Dialog Khusus Burung Kakatua, 25 Agustus 2013, Kendari TV, 

https://www.youtube.com/watch?v=u8UV-K9EhVU, diakses pada (17/06/2018) Pukul 18.00 

WIB. 
98 Buku karya Indonesian Parrot Project dan Konservasi Kakatua Indonesia, Foto dokumen 

pribadi. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8UV-K9EhVU
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3.3.2 Kampanye Perlindungan Kakatua Abbotti Melalui Media Sosial 

  Media Sosial berarti sarana komunikasi yang digunakan sebagai sarana 

penghubung dalam masyarakat. IPP memaksimalkan fungsi dari media sosial 

untuk melakukan kampanye perlindungan Kakatua Abbotti. IPP mempunyai 

beberapa media sosial yaitu Website, Youtube, dan Facebook. Lalu ada beberapa 

kampanye yang dilakukan dengan mitra dari IPP dengan membuat sebuah Video 

tentang IPP sendiri. 

a. Website : Indonesian Parrot Project mempunyai satu website 

resmi yaitu (www.indonesianparrotproject.org) dimana didalamnya menjelaskan 

apa itu IPP, Tujuannya sebagai organisasi dan info-info lain terkait dengan 

konservasi kakatua di Indonesia. Website seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.9 : Web Resmi Indonesia Parrot Project (IPP) 99 

 

Di dalam web diatas di menu Home, IPP memulai dengan adanya 

kampanye penyelamatan Kakatua Abbotti yaitu: 

                                                             
99 Foto dokumen Indonesian Parrot Project, Website, http://indonesian-parrot-project.org/) 

diakses pada (20/9/2018) pukul 8.30 WIB. 

http://www.indonesianparrotproject.org/
http://indonesian-parrot-project.org/
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“The Abbotti Cockatoo (C. sulphurea abbotti) is found only on one tiny island in 

the Masalembu Archipelago. Originally discovered by D.L. Abbott in 1907 up 

until the 1980s there were large numbers of birds. At one point, the Abbottis had 

reached a low of five cockatoos, making them the rarest cockatoo. From a low of 

5, with the combined efforts of IPP and KKI, and your support, they have steadily 

fought their way up to 22 cockatoos—still a very dangerous number, but in the 

world of parrot conservation, a very encouraging one.” 

  

IPP menghimbau dengan bantuan dari masyarakat dimanapun berada 

untuk membantu dalam penyelamatan Kakatua Abbotti yang merupakan jenin 

anakan yang paling terancam di dunia. Pada menu Project dalam website IPP 

terdapat empat project yaitu Project Abbotti yang dilaksanakan di Pulau 

Masakambing. Lalu Project Kembali Bebas Avian Rescue and Rehabilitation 

yang dilaksanakan di Pulau Seram, Maluku. Lalu program C-A-P yang 

dilaksanakan di tiap tempat konservasi dari IPP. Program selanjutnya adalah 

Community Economic Development dan Ecotour.  

  Pada menu Get Involved  dalam website IPP terdapat tiga bagian yaitu 

Donate, Become a Member dan Volunteer. Menu selanjutnya yaitu Photos and 

Videos yang berisi bagian Wild Project, Indonesian Culture, Trapping and Illegal 

Trade. Selanjutnya terdapat menu About IPP yang membahas beberapa bagian 

yaitu Misi dari IPP, (Who We Are (IPP), Supporters, In Loving Memori dan Notes 

from Field. Lalu terdapat Menu Media yang berisi bahasan tentang Press Release, 

Articles, Improving the Lives Companion Parrot. Lalu terakhir terdapat Menu 

Contact Us. 

 KKI sendiri sebagai pantner IPP dalam menangani kelangkaan Kakatua 

kecil Jambul kuning juga mempunyai web resmi sendiri agar dapat memudahkan 

masyarakat baik lokal maupun internasional dalam mencari tahu tentang Kakatua 
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langka ini. Dalam web ini terdapat beberapa info-info tentang Kakatua khususnya 

Kakatua Abbotti. Kampanye dari yang terkandung dalam website KKI memberi 

himbauan ikut lindungi si Jambul kuning dengan menanam mangrove di 

Masakambing. 

 
Gambar 3.10 : Web Resmi Konservasi Kakatua Indonesia100  

 

b. Selain dari web resmi kampanye lain yang dilakukan adalah 

melalui Youtube yaitu video tentang profil dari IPP dan KKI yang terdapat di 

Channel Youtube Wildlife Mesengger.101 Video tersebut berdurasi 2.14 menit 

dengan Narasumber Bonnie Zimmerman sebagai Executive Director dari 

Indonesian Parrot Project. Dalam video tersebut Bonnie menjelaskan bahwa 

dirinya bergabung dengan IPP pada tahun 2003 dan berkenalan dengan Stewart 

Metz dan Bailey yang mengajak Bonnie ke Indonesia karena keadaan perdagangan 

ilegal satwa yang sangat parah. Video tersebut dibuat untuk membangun kesadaran 

                                                             
100 Foto dokumen Konservasi Kakatua Indonesia, Website, (http://www.konservasi-kakatua-

indonesia.org/) diakses pada (20/9/2018) pukul 9.33 WIB. 
101 Indonesian Parrot Project (Konservasi Kakatua Indonesia). Wildlife Mesengger, 

https://www.youtube.com/watch?v=J6whIXAPjYM, diakses pada (24/06/2018) pukul 13.00 WIB.  

http://www.konservasi-kakatua-indonesia.org/
http://www.konservasi-kakatua-indonesia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=J6whIXAPjYM
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tentang penyelamatan Burung Kakatua kecil Jambul kuning. Video tersebut di 

Posting oleh Wildlife Mesengger pada tanggal 20 April 2018 dengan judul video 

The Indonesian Parrot Project. 

 
Gambar 3.11 : Video Indonesian Parrot Project oleh Wildlife Mesengger102 

 

c.  Facebook (FB) 

Facebook merupakan media sosial yang digandrungi oleh orang-orang 

diseluruh dunia. IPP memanfaatkan FB sebagai alat untuk kampanye dengan 

memposting kegiatan-kegiatan dari IPP sendiri kepada masyarakat. Adanya akun 

media sosial Facebook merupakan salah satu media sosial IPP yang sangat aktif 

dalam kegiatan report dari IPP sendiri karena media sosial khususnya Facebook 

sangat digemari oleh berbagai aspek masyarakat di masa digital yang semakin 

maju ini. 

                                                             
102 Channel Youtube Wildlife Mesengger, Indonesian Parrot Project, 

https://www.youtube.com/watch?v=a88R9l2Csaw dakses pada (21/9/2018) pukul 9.01 WIB. 

https://www.youtube.com/watch?v=a88R9l2Csaw


77 

 

Gambar 3.12 : Akun Facebook dari IPP sebagai sarana kampanye dan pemantau 

kegiatan dari IPP103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Foto dokumen Indonesian Parrot Project, https://www.facebook.com/IndonesianParrotProject/, 

diakses pada (21/9/2018) pukul 9.23 WIB. 

https://www.facebook.com/IndonesianParrotProject/
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BAB III  

UPAYA ADVOKASI INDONESIAN PARROT PROJECT (IPP) DALAM PENYELAMATAN KAKATUA SULPHUREA 

ABBOTTI DAN HABITATNYA 

   

 
Kerjasama Indonesian Parrot 

Project (IPP) dengan Konservasi 

Kakatua Indonesia (KKI) 

IPP melakukan tindakan 

advokasi pertama yaitu berkerjasama 

dengan Konservasi Kakatua Indonesia 

(KKI) yang merupakan suatu Civil 

Society yang ada di Indonesia yang 

mempunyai tujuan yang sama dengan 

IPP yaitu penyelamatan Kakatua 

Indonesia.  

Kerjasama IPP dan KKI 

nantinya bersama bertindak baik dari 

kegiatan advokasi yang dapat 

mempengaruhi pemerintah serta 

tindakan operasional dalam terjun 

langsung kelapangan di daerah 

Masakambing tempat Kakatua 

Abbotti berada. 

 

 

Sosialisasi Perlindungan Kakatua Abbotti 

 Sosialisasi Langsung Perlindungan 

Kakatua Abbotti 

a. Sosialisasi terhadapAparatur 

Pemerintah terkait regulasi perundang-

undangan yang ada membuahkan hasil pada 

tahun 2009 pemerintah setempat membuat 

peraturan desa tentang perlindungan Kakatua 

abbotti lalu juga pemerintah daerah mengutus 

BBKSDA untuk ikut terjun langsung 

memonitoring pada tahun 2013 

b. Sosialisasi terhadap aparat keamanan 

TNI dan Polisi  untuk semakin ketat 

menjalankan regulasi yang ada. 

 

 Sosialisasi Tidak Langsung 

Perlindungan Kakatua Abbotti 

Plang di pelabuhan pulau 

Masalembu,Plang di Balai Desa, pelabuhan 

tanjung dan pelabuhan ketapang dan di lahan 

konservasi. 

 

 

 

Kampanye Perlindungan 

Melalui Media 

• Kampanye 

Perlindungan Kakatua Abbotti 

Melalui Media Massa  
a. TV ( Dialog pada Kendari 

TV) 

b. Buku (Kakatua Sulphurea 

Abbotti dan Kepulauan 

Masalembu 

• Kampanye 

Perlindungan Kakatua Abbotti 

Melalui Media Sosial 

 

a. Website (IPP dan KKI) 

b. Youtube (Channel 

Wildlife Mesengger) 

c. Facebook (Indonesian 

Parrot Project) 

  

 


