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BAB II   

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Hutan Mangrove 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 41/1999 yang mengatur tentang Kehutanan, 

hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Mangrove adalah vegetasi 

hutan yang tumbuh pada tanah (alluvial) di daerah pantai dan sekitar muara 

sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove juga tumbuh pada 

pantai karang atau daratan terumbu karang yang berpasir tipis atau pada pantai 

berlumpur.  

Pada umumnya hutan mangrove pantai lebih tebal dibandingkan dengan 

hutan mangrove sungai, akan tetapi mangrove sungai lebih panjang masuk ke 

daratan mengikuti aliran sungai sampai batas salinitas yang tidak berpengaruh 

pada tumbuhan jenis mangrove. Fungsi mangrove terhadap suplai energi 

keperairan pantai dapat dilihat dari perannya dalam proses penguraian melepaskan 

unsur-unsur mineral seperti nitrogen, fosfor, dan unsur esensial zat hara lainnya. 

Unsur mineral ini merupakan kunci kesuburan dalam transfer energi dan rantai 

makanan. Detritus tumbuh-tumbuhan atau detritus organik tersebut merupakan 

sumber bahan makanan bagi organisme di atasnya, seperti berbagai jenis 

zooplankton, udang, ikan, kepiting, moluska, nematoda dan amphipoda.  
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Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Indonesia terjadi sebagai akibat 

tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi terutama yang bersumber dari 

nilai ekologi hutan mangrove. Orang-orang hanya menilai hutan mangrove dari 

nilai guna langsungnya saja, sehingga banyak komponen ekologi dari hutan 

mangrove menjadi kurang mendapat perhatian di dalam pengelolaan lebih lanjut. 

Kegiatan ekonomi yang tidak sinergi dengan kepentingan lingkungan membawa 

dampak negatif yang dapat dirasakan saat ini, yaitu kerusakan lingkungan. Bagi 

kehidupan manusia, kerusakan hutan mangrove akan menjadi bumerang baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan fungsi hutan mangrove yang 

bersumber dari nilai guna langsung (Direct use value), nilai guna tak langsung 

(Indirect use value), nilai keberadaan (Existence Value), nilai warisan (Bequest 

Value), dan nilai pilihan (option value) dapat dijadikan indikator seberapa jauh 

nilai manfaat hutan mangrove yang hilang akibat konversi. Penilaian ekonomi dan 

ekologi pada dasarnya adalah valuasi ekonomi, yaitu suatu upaya untuk 

memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sumberdaya alam dan lingkungan. Penilaian dari segi ekonomi ini dapat dijadikan 

acuan dalam hal penyusunan strategi pengelolaan terhadap wilayah pesisir 

terutama untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan mangrove (Harahab, 

2010). 
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2.2 Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove 

      Fungsi utama ekosistem hutan bakau yang di kemukakan Nontji dalam 

Ghufran (2012), yaitu:  

1. Fungsi fisis, meliputi: pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin, 

pencegah intrusi garam, dan sebagai penghasil energi serta hara. 

2. Fungsi biologis, meliputi: sebagai tempat bertelur dan tempat asuhan 

berbagai biota.  

3. Fungsi ekonomis, meliputi: sebagai sumber bahan bakar (kayu bakar 

dan arang), bahan bangunan(balok, atap, dan sebagainya), perikanan, 

pertanian, makanan, minuman, bahan baku kertas, keperluan rumah 

tangga, tekstil, serat sintesis, penyamakan kulit, obat-obatan, dan lain-

lain. 

Ekosistem mangrove, selain memiliki fungsi ekologis yang di jelaskan di atas 

juga memiliki manfaat ekonomi yang cukup besar. Ekosistem hutan bakau 

memberikan kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, 

devisa untuk daerah(desa/keluarahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), dan 

Negara. Produksi yang didapat dari ekosistem mangrove berupa kayu bakar, 

bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, minuman, peralatan 

rumah tangga, lilin, madu, rekreasi, tempat pemancingan dan lain-lainnya 

(Saenger et al dalam Ghufran:2012).  

Berikut akan disampaikan lebih rinci oleh Ghufran (2012) mengenai manfaat 

ekonomi ekostem hutan bakau, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan 

konservasi tiap daerah:  
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1. Hasil Hutan 

Flora atau tumbuhan yang ditemukan pada ekosistem hutan 

bakau Indonesia sekitar 189 jenis dari 68 suku. Dari jumlah itu, 80 

jenis diantaranya adalah berupa pohon atau kayu. Pohon atau kayu 

pada hutan bakau menghasilkan kayu bernilai ekonomi tinggi, yang 

telah dimanfaatkan sejak lama. Kayu dimanfaatkan sebagai bahan 

konstruksi, seperti pembuatan rumah, pelabuhan, dan sebagainya. 

Kayu juga dimanfaatkan untuk bahan bakar/kayu bakar, termasuk 

produksi arang. Saat ini, benih berbagai tumbuhan bakau pun menjadi 

tumbuhan bernilai ekonomi tinggi. Di berbagai daerah benih tumbuhan 

bakau diperdagangkan untuk rehabilitasi dan penghijauan ekosistem 

hutan bakau yang rusak.  

2. Hasil Hutan non-Kayu 

Selain kayu, di hutan bakau juga terdapat flora dan fauna yang 

merupakan hasil hutan nonkayu. Jenis flora yang bernilai ekonomis 

atara lain berupa nipah yang bunganya merupakan penghasil gula nira 

sedangkan daun dan dahannya bermanfaat sebagai bahan bangunan, 

tumbuhan lain yang berharga adalah anggrek. Hasil hutan lainnya 

adalah madu, berbagai hewan buruan seperti ular, burung dan telurnya, 

termasuk berbagai hewan yang dilindungi yang dimanfaatkan bila 

berhasil dibudidayakan. Buah dan bunga dari tumbuhan mangrove 

juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan pengganti karbohidrat.  
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3. Ikan  

Para ahli mengelompokan ikan di ekostem hutan bakau 

kedalam empat kelompok, yaitu (a) ikan penetap sejati, yaitu ikan yang 

seluruh siklus hidupnya berada di daerah ekosistem hutan bakau 

seperti ikan gelodok (b) ikan penetap sementara, yaitu ikan yang 

berasosiasi dengan ekosistem selama periode anakan tetapi pada saat 

dewasa cendrung bergerombol di sepanjang pantai yang berdekatan 

dengan ekosistem hutan bakau, seperti ikan belanak, kuwe, dan ikan 

kapas-kapas (c) ikan pengunjung pada periode pasang yaitu ikan yang 

berkunjung pada masa pasang untuk mencari makan contoh, ikan 

gulamah, barakuda, tancak, dan lainnya (d) ikan pengunjung musiman 

yaitu ikan-ikan yang menggunakan ekosistem hutan bakau sebagai 

tempat pemijah dan asuhan serta tempat perlindungan musiman dari 

predator. Beberapa spesies ikan yang bernilai ekonomi tinggi penghuni 

ekosistem hutan bakau diantaranya adalah kakap, belanak, kuwe, 

tembang, teri, mujair, ikan hias, dan lainya.  

4. Krustase   

Ekostem hutan bakau juga merupakan habitat bagi fauna 

krustase. Menurut Kartawinata dalam Ghufran (2012) tercatat ada 80 

spesies krustase yang hidup dalam ekosistem hutan hutan bakau, 

spesies penting yang hidup atau terkait dengan ekosistem hutan bakau 

adalah udang dan kepiting bakau.  
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5. Moluska 

Ekosistem hutan bakau juga merupakan habitat bagi fauna 

moluska. Menurut Kartawinata dalam Ghufran (2012) tercatat sekitar 

65 spesies moluska yang hidup di ekosistem hutan bakau, beberapa 

moluska penting di ekosistem hutan bakau adalah kerang bakau, 

kerang hijau, kerang alang, kerang darah dan lainnya. 

6. Bahan pangan (non ikan)  

Berbagai tumbuhan pada ekosistem hutan bakau juga 

merupakan bahan pangan yang potensial, dan belum banyak 

dimanfaatkan. umunya baru produksi gula nira dan minuman 

beralkohol dari bunga tumbuhan nipah. Buah tanjang atau dikenal 

sebagai buah aibon telah digunakan sebagai salah satu makanan pokok 

pada saat makanan lain seperti ubi dan dan sagu tidak tersedia. Selain 

buah tanjang, beberapa tumbuhan bakau yang buahnya dapat 

dikonsumsi adalah buah Api-api bisa dibuat keripik yang rasanya 

mirip emping melinjo, buah Pedada cocok bisa dibuat permen karena 

rasanya asam. Buah Pedada juga dapat dibuat sirup dan selai 

sedangkan buah nipah cocok dibuat kolak. 

7. Kawasan wisata 

Ekosistem hutan bakau dengan tumbuhan yang rimbun dan 

mempunyai berbagai biota merupakan salah satu tempat rekreasi atau 

wisata yang nyaman. Untuk menjadikan ekosistem hutan bakau 
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sebagai lingkungan yang nyaman dan menarik bagi wisatawan, maka 

harus dilindungi dan direhabilitasi agar terlihat asli dengan 

berbagaiflora dan faunanya. 

2.3 Burung 

 

Satwa burung (avifauna) merupakan salah satu margasatwa yang mudah 

dijumpai hampir di setiap tempat dan mempunyai posisi yang penting sebagai 

salah satu kekayaan satwa di Indonesia. Jenisnya sangat beranekaragam dan 

masing-masing jenis memiliki nilai keindahan tersendiri. Untuk hidupnya burung 

memerlukan syarat-syarat tertentu, antara lain ialah kondisi habitat yang cocok 

dan aman dari segala macam gangguan (Wisnubudi, 2009). 

Burung merupakan salah satu diantara lima kelas hewan bertulang belakang, 

Burung berdarah panas dan berkembang biak dengan bertelur, sisik berubah 

menjadi bulu. Tubuhnya tertutup bulu dan memiliki bermacam-macam adaptasi 

untuk terbang. 

Klasifikasi ilmiah burung menurut (Rohadi dan Harianto, 2011) adalah 

sebagai berikut: 

Kerajaan : Animalia 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Aves 
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Interaksi dalam komunitas burung dapat mempengaruhi ekosistem pada satu 

daerah. Lebih lanjut, Bibby dkk. (2000) menerangkan bahwa penelitian tentang 

burung merupakan hal yang sangat penting karena burung bersifat dinamis dan 

mampu menjadi indikator perubahan lingkungan yang terjadi pada tempat burung 

tersebut berada. Menurut Sujatnika dkk (1995) informasi hasil 

Penelitian dan inventarisasi dibutuhkan sebagai panduan dasar penyusunan 

skala prioritas yang layak dijadikan acuan dalam rencana pelestarian 

keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan burung merupakan vertebrata yang 

mudah terlihat secara umum, mudah diidentifikasi, dengan persebaran yang luas, 

namun dalam pengelolaan dan konservasinya cenderung tidak banyak dilakukan 

di wilayah yang kelimpahan burungnya tinggi termasuk Indonesia. 

2.4 Habitat Burung dan Penyebaran Burung 

 

Habitat adalah suatu kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, baik fisik 

maupun abiotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat 

hidup serta berkembang biak satwa liar (Alikodra 2002).  Habitat secara 

sederhana dapat dikatakan sebagai tempat hidup burung itu berada. Pada 

prinsipnya burung memerlukan tempat untuk mencari makan, berlindung, 

berkembang biak, dan bermain.  Habitat merupakan bagian penting bagi distribusi 

dan jumlah burung. 

Alikodra (2002) menyatakan bahwa penyebaran suatu jenis burung 

disesuaikan dengan kemampuan pergerakannya atau kondisi lingkungan seperti 

pengaruh luas kawasan, ketinggian tempat dan letak geografis. Burung merupakan 
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kelompok satwaliar yang paling merata penyebarannya, yang disebabkan karena 

kemampuan terbang yang dimilikinya. 

Burung sebagai salah satu komponen ekosistem hutan, dimana kehadirannya 

dalam ekosistem hutan memiliki arti penting bagi kelangsungan siklus kehidupan 

dalam hutan tersebut.  Burung  memerlukan tempat atau ruang yang digunakan 

untuk mencari makan, minum, berlindung, bermain dan tempat berkembang biak 

(Alikodra,1980). 

Tipe habitat utama pada jenis burung sangat berhubungan dengan kebutuhan 

hidup dan aktivitas hariannya.  Tipe burung terdiri dari tipe burung hutan (forest 

birds), burung hutan kayu terbuka (open woodland birds), burung lahan budidaya 

(cultivated birds), burung pekarangan rumah (rural area birds), burung pemangsa 

(raptor birds) dan burung air atau perairan (water birds) (Kurnia, 2003). 

Penyebaran vertikal pada jenis-jenis burung dapat dilihat dari stratifikasi 

ruang pada profil hutan. Berdasarkan stratifikasi profil hutan maka dapat 

diperoleh gambaran mengenai burung dalam memanfaatkan ruang secara vertikal 

yang terbagi dalam kelompok burung penghuni bagian paling atas tajuk hutan, 

burung penghuni tajuk utama, burung penghuni tajuk pertengahan, penghuni tajuk 

bawah,burung penghuni semak dan lantai hutan. Selain itu juga terdapat 

kelompok burung yang sering menghuni batang pohon. Penyebaran jenis-jenis 

burung sangat dipengaruhi oleh kesesuaian tempat hidup burung, meliputi 

adaptasi burung terhadap lingkungan, kompetisi, strata vegetasi, ketersediaan 

pakan, dan seleksi alam (Peterson, 1980). 
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Banyak spesies burung yang hanya menempati habitat tertentu atau tahapan 

tertentu dari suatu habitat (Primack, Supriatna, Indrawa, dan Kramadibrata, 1998). 

Beberapa spesies burung tinggal di daerah-daerah tertentu tetapi banyak spesies 

yang bermigrasi secara teratur dari suatu daerah ke daerah yang lain sesuai dengan 

perubahan musim. Jalur migrasi yang umum dilewati oleh burung yaitu bagian 

Utara dan Selatan bumi yang   disebut latitudinal. Pada musim panas, burung-

burung bergerak atau tinggal di daerah sedang dan daerah-daerah sub Arktik 

dimana terdapat tempat-tempat untuk makan dan bersarang serta kembali ke 

daerah tropik untuk beristirahat selama musim salju. Beberapa spesies burung 

melakukan migrasi altitudinal yaitu ke daerah-daerah pegunungan selama musim 

panas dan ini terdapat di Amerika Utara bagian Barat (Pratiwi, 2005) 

2.5 Morfologi Burung Air  

 

     Pada umumnya burung air memiliki jari-jari kaki lurus, kadang berselaput 

renang antara jari kakinya. Paruh burung air meruncing lurus ataupun 

melengkung, kadang berkantung panjang. Perbandingan ukuran panjang badan 

dengan panjang kaki minimal sama (satu banding satu) sampai satu banding tiga. 

Bulu penutup kadang-kadang dilapisi lilin guna mencegah kebasahan.   

1. Suku Podicipedidae Suku burung air ini mempunyai paruh runcing, 

ekor pendek, leher tegak, jari kaki lebih berdaun daripada berselaput, 

serta bulu yang panjang seperti sutera.  

2. Suku Phalacrocoracidae Suku burung air ini memiliki paru tajam 

berkait pada ujungnya, berwarna hitam dengan kilau hijau atau ungu 
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(Pecuk-padi) hitam (Phalacrocorax sulcirostris). Pecuk-padi belang 

(Phalacrocorax melanoleucos) bagian bagian bawahnya berwarna 

putih, dan mempunyai paruh dan kulit mukanya kuning.  

3. Suku Pelecanidae Suku burung air ini memiliki paruh sangat besar dan 

kantung makanan yang bisa mengembung di sepanjang paruh. Terbang 

dengan leher membengkok. Berwarna putih (Undan putih (Pelecanus 

onocrotalus) dan berwarna hitam (Undan kacamata (Pelecanus 

conspicillatus). Dan berwarna ungu (Undan paruh totol (Pelecanus 

philippensis).  

4. Suku Ardeidae Suku burung ini berkaki panjang. Leher panjang, paruh 

panjang lurus yang digunakan untuk mencontok ikan, vertebrata kecil, 

atau invertebrata. Suku burung ini ada yang berwarna abu-abu gelap 

Cangak laut (Ardea sumatrana), berwarna putih (kuntul), berwarna 

hitam (kowak).  

5. Suku Ciconiidae Suku burung ini memiliki paruh yang sangat besar, 

panjang dan kuat. Kaki panjang, sayap lebar, dan ekor pendek. 

6. Suku Threskiornithidae Suku burung ini memiliki paruh yang panjang 

dan melengkung ke bawah. Ekor lebat karena bulu terbang tersier yang 

memanjang abu-abu.  

7. Suku Anatidae Suku burung ini merupakan burung perenang dengan 

kaki berselaput dan paruh yang khas dan pipih. Tungkai pendek, sayap 

sempit runcing, dan terletak agak kebelakang, ekor umumnya pendek. 

Terbang cepat dengan kepakan terus menerus. 
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8. Suku Rallidae Suku burung ini memiliki paruh lurus dan kuat, kaki 

panjang dengan jari-jari sangat panjang. Sayap pendek terbang lemah, 

dan mengepak. Lebih suka berjalan. Suku burung ini juga kebanyakan 

jenis dapat berenang. 

9. Suku Heliornithidae Suku burung ini memiliki kaki lebar berbentuk 

dayung tanpa selaput diantara jarinya. Suku burung ini berwarna coklat 

zaitun. 

10. Suku Jacanidae Suku burung ini memiliki jari kaki yang sangat 

panjang. Jari kaki ini digunakan untuk berjalan diatas daun teratai dan 

tumbuhan yang terapung lainnya.  

11. Suku Rostratulidae Suku burung ini memiliki tanda jelas berupa strip 

menyala pada kepala dan bahu. Sayap terhias ramai dengan garis-garis, 

strip dan bentuk seperti bulatan mata. Paruh panjang dan sedikit 

melengkung.  

12. Suku Charadriidae Suku burung ini memiliki ciri paruh lurus, dengan 

penebalan keras pada ujungnya. Tungkai panjang dan kuat, 

kebanyakan tidak mempunyai jari belakang. Sayap agak panjang, ekor 

pendek. Kebanyakan berpola warna coklat, hitam dan putih. 

13. Suku Scolopacidae Suku burung ini mempunyai kaki panjang, sayap 

meruncing panjang, dan paruh ramping memanjang. Pada beberapa 

jenis, paruh sangat panjang. Paruh tersebut digunakan untuk mengais 

di dalam lumpur. Mencari cacing dan udang-udangan yang 

tersembunyi.  
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14. Suku Recurvirostridae Suku burung ini berwarna hitam dan putih. 

Suku burung ini mempunyai warna kaki merah dan panjang. Kepala 

dan tubuh putih.  

15. Suku Phalaropodidae Suku burung ini memiliki tubuh yang ramping 

dan anggun, paruh sempit dan tajam. Bulu-bulu lebat dan halus seperti 

pada itik, membuat tubuhnya mudah mengapung. Jari kaki bercuping, 

tidak berselaput renang.  

16. Suku Burhinidae Suku burung ini mempunyai ciri-ciri kaki panjang, 

tidak ada jari belakang, lutut membesar. Paruh lurus agak pendek, dan 

kuat. Mata besar dan kuning bening, sayap biasanya ditandai oleh 

warna hitam dan putih.  

17. Suku Glareolidae Suku burung ini memiliki sayap panjang, paruh kuat, 

membengkok dan meruncing.  

18. Suku Laridae Suku burung ini berwarna putih dengan ujung sayap 

yang hitam serta perbedaan tingkat warna hitam, abu-abu, dan coklat 

pada kepala dan bagian atas tubuh. 

2.6 Keanekaragaman jenis 

 

Keanekaragaman jenis burung dapat digambarkan sebagai kekayaan atau 

jumlah jenis burung yang ditemukan pada suatu kawasan, dimana secara 

morfologi dan biologi berbeda antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. 

Dalam ekologiumumnya keanekaragaman hayati mengarah pada komposisi dari 

suatu profil habitatyang mendukung derajat kelimpahan satwa liar dengan tipe 

habitatnya. Keanekaragaman jenis burung mengandung beragam manfaat dan 
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memerankanberbagai fungsi, sehingga pelestariannya menjadi sangat penting baik 

ditinjau darisudut ekonomi, sosial maupun budaya (Alikodra,1990). 

Keanekaragaman burung didefinisikan sebagai jumlah jenis burung 

besertakelimpahannya masing-masing di suatu area. Menurut Sukmantoro dan 

Irham,(2007) dan Zulfan (2009) mencatat 1.598 jenis burung untuk wilayah 

Indonesia. Darijumlah tersebut, diketahui 372 jenis (23,28 %) diantaranya adalah 

jenis burungendemik dan 149 jenis (9,32 %) adalah burung migran. 

Pengukuran keanekaragaman jenis (diversity) dipergunakan untuk 

membanding- kankomposisi jenis dari ekosistem yang berbeda, misalnya 

perbandingan antara masyarakat mamalia kecil dari dua kawasan, perbedaan 

masyarakat burung di dalam dua macam hutan, atau jenis-jenis intevertebrata 

sebelum dan sesudah adanya proyek yang mengubah keadaan aliran sungai 

(Alikodra, 2002; Syafrudin, 2011). 

 Pada tingkat yang paling sederhana, keanekaragaman spesies didefinisikan 

sebagaijumlah spesies yang ditemukan dalam komunitas (Primack, Supriatna dan 

Indrawan, 2007; Syafrudin, 2011).  Keanekaragaman dibedakan atas tiga ukuran 

meliputi kekayaan jenis (species richness), keanekaragaman jenis (diversity), dan 

kemerataan jenis (evenness). Pada umumnya kekayaan jenis dibuat dalam 

indekskeanekaragaman. Menurut (Bibby, Jones dan Marsden, 2000; Syafrudin, 

2011),semakin tinggi indeks keanekaragaman jenis maka semakin tinggi pula 

jumlah jenisdan kesamarataan populasinya.  Akan tetapi, bisa terjadi bahwa 

komunitas burungyang kekayaan jenisnya lebih tinggi dan kesamarataannya lebih 
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rendah memilikiindeks keanekaragaman yang sama dengan komunitas yang 

keanekaragamannya lebih rendah dan kesamarataannya tinggi. 

Kelimpahan dapat dinyatakan sebagai jumlah organisme per unit area 

(kepadatan absolut), atau sebagai kepadatan relatif yaitu kepadatan dari satu 

populasi terhadap populasi lainnya.  Kelimpahan relatif adalah perbandingan  

kelimpahan individu tiap jenis terhadap kelimpahan (jumlah) seluruh individu 

dalam suatu komunitas (Syafrudin, 2011). 

Keanekaragaman jenis burung berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, 

hal ini tergantung pada kondisi lingkungan dan faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor faktor yang mempengaruhinya. menyebutkan bahwa ada enam faktor yang 

saling berkaitan yang menentukan naik turunnya keanekaragaman jenis suatu 

komunitas yaitu: waktu, heterogenitas, ruang, persaingan, pemangsaan, dan 

kestabilan lingkungan dan produktivitas (Syafrudin, 2011). 

Distribusi vertikal dari dedaunan atau stratifikasi tajuk merupakan faktor yang 

mempengaruhi keanekaragaman jenis burung. Keanekaragaman merupakan khas 

bagi suatu komunitas yang berhubungan dengan banyaknya jenis dan jumlah 

individu tiap jenis sebagai komponen penyusun komunitas (Helvoort, 1981). 

Menurut Orians (1969) diacu dalam Wisnubudi (2009) faktor lain yang 

menentukan keanekaragaman jenis burung pada suatu habitat adalah kerapatan 

kanopi. Habitat yang mempunyai kanopi yang relatif terbuka akan digunakan oleh 

banyak jenis burung untuk melakukan aktivitasnya, dibandingkan dengan habitat 

yang rapat dan tertutup.  
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Keanekaragaman merupakan tinggi rendahnya suatu nilai yang menunjukkan 

tinggi rendahnya keanekaragaman dan kemantapan komunitas. Komunitas yang 

memiliki nilai keanekaragaman semakin tinggi maka hubungan antar komponen 

dalam komunitas akan semakin kompleks. Nilai indeks keanekaragaman di 

Indonesia dapat dikatakan tinggi jika nilainya lebih dari 3,5. 

Menurut Pangesti (2009) dan Handari, Dewi dan  Darmawan (2012) Indonesia 

memiliki keanekaragaman 1.530 spesies jenis burung tersebar di 7 (tujuh) wilayah 

zoogeografi. Wilayah tersebut ialah Sumatera (6.000 spesies), Jawa (498 spesies), 

Sulawesi (380 spesies), Kalimantan (479 spesies), Maluku (344 spesies), Nusa 

Tenggara (398 spesies), dan Irian Jaya (647 spesies). Pengelompokan jenis burung 

didasarkan pada tipe habitat terbagi menjadi tiga kelompok (Mackinnon, Philipps 

dan Van Balen, 1998) yaitu burung merandai, burung pantai dan burung terestial. 

2.7 Konservasi Burung  

 

Konservasi adalah manajemen penggunaan biospher oleh manusia sehingga 

memungkinkan diperolehnya keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi 

sekarang dengan tetap terpeliharanya potensi untuk memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi generasi yang akan datang. Konservasi sumber daya hayati mempunyai 

tiga tujuan, yaitu memelihara proses-proses ekologi penting dan sistem 

pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati dan yang terakhir 

menjamin pemanfaatan spesies dan ekosistem secara lestari (Harianto dan 

Setiawan, 1999). 
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Menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan 

sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Departemen Kehutanan, 

2005). 

Usaha-usaha yang dimaksud dalam pengelolaannya, pada dasarnya meliputi 

tiga sasaran pokok, yaitu:   

1. Perlindungan terhadap proses ekologi yang menunjang sistem 

penyangga kehidupan. 

2. Pengawetan keanekaragaman sumber daya alam serta keanekaragaman 

plasma nutfah. 

3. Pelestarian pemanfaatan dengan maksud untuk menjamin jenis sumber 

daya alam dan ekosistem guna memenuhi keperluan manusia secara 

langsung dan tidak langsung dilaksanakan atas dasar kelestarian 

(Departemen Kehutanan, 2005). 

Usaha-usaha yang dimaksud dalam pengelolaannya, pada dasarnya 

meliputi tiga sasaran pokok, yaitu:  

1. Perlindungan terhadap proses ekologi yang menunjang sistem 

penyangga kehidupan. 

2. Pengawetan keanekaragaman sumber daya alam serta keanekaragaman 

plasma nutfah. 
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3. Pelestarian pemanfaatan dengan maksud untuk menjamin jenis sumber 

daya alam dan ekosistem guna memenuhi keperluan manusia secara 

langsung dan tidak langung dilaksanakan atas dasar kelestarian 

(Departemen Kehutanan, 2005). 

Upaya konservasi satwa liar meliputi dua hal penting yang harus mendapat 

perhatian yaitu pemanfaatan yang hati-hati dan pemanfaatan yang harmonis. 

Pemanfaatan yang hati-hati berarti mencegah terjadinya penurunan produktivitas, 

bahkan menghindarkan sama sekali terjadinya kepunahan spesies. Sedang 

pemanfaatan yang harmonis, berarti mempertimbangkan dan memperhitungkan 

kepentingan kepentingan lain, sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan 

seluruh kegiatan baik lokal, regional maupun nasional bahkan dalam kaitannya 

dengan kepentingan konservasi satwaliar secara internasional (Alikodra, 1990). 

Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar 

habitatnya tidak punah (Peraturan Pemerintah PP No. 7, 1999).  Tumbuhan dan 

satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat 

dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan pemanfaatannya 

dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar (PP No. 8, 1999). 

 

Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan 

secara adil dan selaras (UU No. 32, 2004).  Berdasarkan hal tersebut di atas dan 
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sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan 

peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan Peraturan 

Pemerintah. 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora) adalah kesepakatan internasional antar negara dalam 

perdagangan flora dan fauna dan bagian-bagiannya secara internasional. Tujuan 

kesepakatan internasional ini adalah untuk menjamin bahwa perdagangan burung 

secara internasional tidak akan mengancam kelestarian jenis-jenis burung yang 

diperdagangkan (CITES, 2012). 

CITES bekerja dengan menetapkan tiga kategori jenis-jenis burung yang 

dapat diperdagangkan secara internasional. Ketiga kategori inilah yang kemudian 

dikenal dengan istilah Apendiks CITES, yaitu 

1. Apendiks 1 adalah daftar seluruh jenis burung yang dilarang untuk 

diperdagangkan secara internasional, kecuali hasil penangkaran 

dan dalam  keadaan tertentu yang dianggap luar biasa. Otoritas 

pengelola nasional di Indonesia adalah Kementrian kehutanan . 

Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

(selanjutnya cukup ditulis Dirjen PHKA. Red).harus mampu 

menyediakan bukti bahwa ekspor jenis burung yang telah masuk 

dalam apendiks 1 tidak akan merugikan populasi di alam. Selain 

itu, DirJen PHKA juga diharuskan memeriksa izin impor yang 
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dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat 

memelihara jenis burung tersebut dengan layak.  

2. Apendiks 2 adalah daftar seluruh jenis burung yang dapat 

diperdagangkan secara internasional dengan pengaturan khusus, 

diantaranya adalah penentuan kuota tangkap atau pembatasan 

jumlah jenis dan individu burung yang dapat dipanen/ditangkap 

dari alam/habitatnya/tempat hidupnya. Dirjen PHKA harus 

menyediakan bukti bahwa ekspor jenis burung yang telah masuk 

dalam apendiks 2 tidak merugikan populasi di alam. Apendiks 2 

juga berisi daftar jenis-jenis burung yang dianggap memiliki 

kenampakan yang mirip dengan jenis-jenis yang ada dalam 

apendiks 1 karena dikhawatirkan dapat terjadi kekeliruan. 

3. Apendiks 3 adalah daftar seluruh jenis burung yang dilindungi di 

negara tertentu (dalam batas-batas kawasan habitat atau tempat 

hidupnya), dan dapat dinaikkan peringkatnya ke dalam Apendiks 2 

atau Apendiks 1. Jenis burung yang dimasukkan ke dalam 

Apendiks 3 adalah jenis burung yang diusulkan oleh salah satu 

negara anggota guna meminta bantuan negara-negara lain yang 

telah menjadi anggota CITES untuk membantu mengatur 

perdagangannya. Semua negara anggota CITES hanya boleh 

melakukan perdagangan terhadap jenis-jenis burung yang ada 

dalam apendiks 3 dengan izin ekspor yang sesua dan menggunakan 

Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO). 
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Kategori Status konservasi IUCN Red List merupakan kategori yang 

digunakan oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources) dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies 

berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. Dari status konservasi ini 

kemudian IUCN mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species atau 

disingkat IUCN Red List, yaitu daftar status kelangkaan suatu spesies. Kategori 

konservasi berdasarkan IUCN Redlist versi 3.1 meliputi Extinct (EX; Punah); 

Extinct in the Wild (EW; Punah di alam liar); Critically Endangered (CR Kritis), 

Endangered (EN; Genting atau Terancam), Vulnerable (VU; Rentan), Near 

Threatened (NT; Hampir Terancam), Least Concern (LC; Berisiko Rendah), Data 

Deficient (DD; Informasi Kurang), dan Not Evaluated (NE; Belum dievaluasi). 

 

 

  


