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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak alasan yang baik untuk mengetahui dan menghitung jenis burung, namun

tujuan utamanya  adalah untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik untuk

mendukung kegiatan konservasi.  Ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk

lebih banyak mengetahui tentang jenis burung yang paling terancam punah di

dunia.  Jenis burung terancam punah secara resmi telah didaftar dalam publikasi

BirdLife International, Birds to Watch 2 (Collar, Crosby, Stattersfield, 1994).

Definisi jenis yang terancam punah secara global telah disetujui olah Species

Survival Commission (Komisi Penyelamatan Jenis) dari World Concervation

Union (IUCN, 1994).

Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau memiliki kekayaan dan keunikan baik

tumbuhan, satwa, dan ekosistem.  Ilmuwan pengamat Krakatau mengajukan

hipotesis bahwa letusan Krakatau pada tahun 1883 merupakan proses sterilisasi

daratan yang sempurna, karena hampir memusnahkan seluruh kehidupan di

kawasan tersebut.

Pulau Anak Krakatau merupakan pulau kecil yang baru muncul pada tanggal 12

Agustus 1930 ditengah-tengah kaldera lama. Sejak kemunculannya sampai tahun

1932 telah mulai muncul tumbuhan pioneer dan seedling beberapa spesies tipe
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pantai tetapi semuanya musnah pada letusan besar pada tahun 1933. Satwa

burung yang dijumpai di Pulau Anak Krakatau seperti Centropus bengalensis,

Coprimolgus offnis, Falco severus, Lalage nigra, Tecrycotera relitea, Plegadis

sp., Nectarina sp. dan sebagainya (BKSDA Lampung, 2006).

Kekayaan spesies dan struktur komunitas burung berbeda dari suatu wilayah

dengan wilayah lainnya (Karr, 1976 dalam Johnsingh dan Joshua, 1994).

Keanekaragaman spesies di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor dan

mempunyai sejumlah komponen yang dapat member reaksi secara berbeda-beda

terhadap terhadap faktor geografi, perkembangan dan fisik (Odum, 1971).

Keanekaan spesies kecil terdapat pada komunitas daerah dengan lingkungan yang

ekstrem seperti pada daerah kering, tanah miskin apalagi bekas kebakaran atau

letusan gunung merapi, sedangkan keanekaan yang tinggi biasanya terdapat pada

lingkungan yang optimum.

Pulau Anak Krakatau yang termasuk Kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan

Krakatau dengan berbagai potensi dan posisi strategisnya dalam siklus hidup

burung, menjadi salah satu kawasan yang potensial untuk satwa ini berkembang

biak atau sekedar mencari makan dalam proses migrasinya.  Ini menarik perhatian

banyak peneliti dan pelestarian burung untuk melakukan aktivitas dan pengkajian

mengenai kawasan ini karena Gunung Anak Krakatau merupakan gunung berapi

yang masih aktif dan proses suksesinya sangat menarik untuk diamati.  Maka,

keanekaregaman jenis burung pada kawasan tersebut menjadi hal yang penting

untuk diketahui dan dikaji.  Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian tentang
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keanekaragaman jenis burung dalam rangka inventarisasi dan upaya perlindungan

burung dikawasan ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keanekaragaman jenis burung

di Pulau Pulau Anak Krakatau Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung

yang ada di Pulau Anak Krakatau Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi tentang keanekaragaman burung di Pulau Anak

Krakatau Cagar Alam Kepulauan Krakatau.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah yang penting

untuk upaya konservasi, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan,

penelitian, dan wisata.

E. Kerangka Pemikiran

Kawasan hutan suaka alam menurut UU No. 5 tahun 1990 adalah hutan dengan

ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai sebagai kawasan

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (Departemen Kehutanan
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Direktorat Jendral PHKA, 2003). Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka

alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan

ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya

berlangsung secara alami (Departemen Kehutanan, 2005).

Penelitian tentang keanekaragaman spesies yang terdapat di Pulau Anak Krakatau

Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau ini perlu dilakukan untuk

meningkatkan pengetahuan yang lebih baik guna mendukung kegiatan konservasi.

Selain itu burung dapat dijadikan indikator kondisi ekosistem pada daerah

tersebut.

Pengambilan data keanekaragaman spesies burung di Pulau Anak Krakatau

Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau dilakukan dengan menggunakan

metode titik hitung dan metode pengenalan burung secara langsung pada tipe

habitat hutan pantai. Hal ini dikarenakan suksesi vegetasi yang ada hanya terjadi

pada bagian tertentu, terutama pada sisi timur berupa vegetasi hutan pantai.

Data penelitian tersebut digunakan untuk memperkirakan tingginya kekayaan dan

keanekaragaman spesies burung yang ada, sehingga didapatkan nilai indeks

struktur komunitas di habitat tersebut. Hasil penelitian tersebut juga diharapkan

dapat menjadi salah satu upaya konservasi dalam perlindungan dan pelestarian

burung di lokasi tersebut.
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Gambar 1. Kerangka penelitian keanekaragaman jenis burung di Pulau Anak
Krakatau Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau.
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