
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki 1539 spesies burung atau 17 persen dari jumlah seluruh

spesies burung dunia, 381 spesies diantaranya merupakan spesies endemik

Indonesia yang secara alami dijumpai di Indonesia (Sujatnika, Joseph,

Soehartono, Crosby, dan Mardiastuti, 1995). Tingginya keanekaragaman burung

di Indonesia tidak lepas dari keberadaan Indonesia yang merupakan rangkaian

17.000 pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa dan diapit oleh benua

Asia dan Australia sehingga memiliki penyebaran jenis burung dari subregion

Sunda yang terdiri dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Pulau Kalimantan;

subregion Australo Papua yang terdiri dari kepulauan Kai, Aru dan Papua; dan

subregion Wallacea yang terdiri dari pulau Sulawesi, kepulauan maluku dan Nusa

Tenggara (Mac Kinnon, Philipps dan Van Balen, 1998; Natarino, Dewi dan

Nurcahyani, 2010).

Burung adalah salah satu makhluk yang mengagumkan, berabad-abad burung

menjadi sumber inspirasi dan memberikan kesenangan kepada masyarakat

Indonesia karena keindahan suara dan bulunya termasuk perkutut. Meskipun

burung perkutut belum termasuk jenis burung yang dilindungi dan dikategorikan

terancam punah dengan wilayah penyebarannya cukup luas, namun ada dugaan
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kuat sudah terjadi pegurangan populasi dan daerah penyebarannya di alam,

dengan maraknya perdagangan perkutut di pasar burung khususnya di Indonesia.

Faktor utama penyebab kepunahan keanekaragaman hayati adalah bersumber

pada aktivitas manusia (Primack, 1998) yang berdampak pada perusakan habitat,

fragmentasi habitat, gangguan pada habitat, penggunaan spesies yang berlebihan

untuk kepentingan manusia, penyebaran penyakit dan lain lain.

Saat ini masih sedikit pula penelitian yang mengungkapkan aspek- aspek perilaku

burung. Lebih lanjut Bibby, Neil, Burges dan David (2004) dalam Pergola

(2013), menerangkan bahwa penelitian tentang burung merupakan hal yang sangat

penting karena burung bersifat dinamis dan mampu menjadi indikator perubahan

lingkungan yang terjadi pada daerah dimana burung tersebut berada. 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 pada kawasan dimana

kelimpahan burungnya tinggi.

Upaya konservasi perlu dilakukan di areal yang diperkirakan mendukung baik

kehidupan dan kehadiran burung. Hernowo (1985), mengatakan bahwa habitat

yang baik harus dapat menyediakan pakan, air, tempat berlindung, tempat

beristirahat dan tidur malam, serta tempat untuk berkembangbiak baik ditinjau

dari segi kuantitas dan kualitas. Langkah awal upaya tersebut dengan cara

melakukan pelepasliaran jenis dan melakukan penelitian tentang perilaku pasca

pelepasliaran tersebut. Pada penelitian ini, burung yang dilepasliarkan merupakan
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jenis burung yang berada di penangkaran burung milik pribadi yaitu jenis perkutut

(Geopelia striata). Pelepasliaran dilakukan setelah burung tersebut dewasa dan

mampu beradaptasi dengan habitat barunya setelah dilepasliarkan. Setelah

dilepasliarkan, jenis burung tersebut serta burung sejenis yang bila ada dilokasi

penelitian diamati perilaku hariannya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perilaku harian burung

perkutut (Geopelia striata) di kandang dan setelah dilakukan pelepasliaran pada

habitat barunya di kawasan budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara

Kabupaten Pringsewu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku harian burung

perkutut (Geopelia striata) di kandang dan setelah dilakukan pelepasliaran pada

habitat barunya di kawasan budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara

Kabupaten Pringsewu.

D.   Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi tentang perilaku harian burung perkutut (Geopelia

striata),
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2. Menjadi dasar ilmiah yang penting untuk upaya konservasi, perkembangan

ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata.

E.   Kerangka Pikir

Burung hampir dijumpai di setiap tempat dan mempunyai posisi penting sebagai

salah satu kekayaan satwa Indonesia. Jenisnya sangat beranekaragam dan

masing-masing jenis memiliki nilai keindahan tersendiri. Keberlangsungan hidup

burung memerlukan syarat-syarat tertentu yaitu adanya kondisi habitat yang

cocok dan aman dari segala macam gangguan (Hernowo, 1985). Kerusakan hutan

yang terjadi pada kawasan hutan di indonesia disebabkan oleh berbagai faktor

yang sebagian besar dikarenakan oleh aktivitas manusia dan sebagian lainnya

dikarenakan bencana alam (Indriyanto, 2008). Munculnya berbagai tekanan yang

berasal dari aktivitas manusia dengan merubah lahan untuk berbagai peruntukan

menyebabkan semakin menyempitnya habitat bagi berbagai jenis burung.  Hal ini

dapat menyebabkan semakin menurunnya jumlah dan jenis burung  bahkan dapat

menyebabkan kepunahan.

Konservasi sumber daya alam hayati menurut UU No. 5 tahun 1990 adalah

pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara

bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 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
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lestari (Harianto dan Setiawan, 1999 diacu dalam Pergola 2013). Upaya

perlindungan dapat dilakukan oleh lembaga konservasi baik  pemerintah maupun

swasta di kawasan konservasi ataupun kawasan budidaya. Pelestarian satwa

tersebut bisa dilakukan dengan pelestarian secara in situ (pelestarian yang

dilakukan di habitat aslinya) atau ex situ (pelestarian yang dilakukan di luar

habitat aslinya).

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan

pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian

jenisnya. Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk pengembangbiakan

satwa, pembesaran satwa yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang

diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau

dari anakan yang diambil dari alam (ranching/rearing), dan perbanyakan

tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (artificial propagation).

Tujuan penangkaran adalah pertama, untuk mendapatkan spesimen tumbuhan dan

satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik

yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan

langsung terhadap populasi alam. Kedua, untuk mendapatkan kepastian secara

administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau

satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar

berasal dari kegiatan penangkaran.
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Memandang perlu untuk menyikapi melalui kegiatan nyata konstruktif agar

populasi yang sedang terpuruk tersebut dapat pulih kembali, aksi alternatif terpilih

yang ditempuh adalah dengan cara meliarkan kembali secara bertahap sub

populasi buatan ke habitatnya. Dengan demikian pengadaan individu sebagai

cikal bakal lepas-liar menjadi sangat prioritas dan merupakan bagian terpenting

tidak terpisahkan dari keseluruhan konsep program pemulihan populasi liar, yaitu

melalui penyelenggaraan kegiatan penangkaran yang dikelola secara intensif dan

profesional. Pelepasliaran satwa merupakan suatu usaha untuk mengintroduksi

satwa-satwa hasil tangkapan atau penyerahan masyarakat maupun hasil

penangkaran yang telah memenuhi persyaratan. Setelah satwa dilepasliarkan,

kegiatan berikutnya adalah monitoring pasca pelepasliaran.

Monitoring dilakukan dengan metode scan sampling untuk mengetahui perilaku

harian burung tesebut sebelum dilepasliarkan dan observasi langsung dilakukan

untuk mengetahui perilaku burung setelah dilepasliarkan. Tingkah laku dasar

hewan merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir (innate behavior), antara

lain gerakan menjauh atau mendekat dari stimulus, perubahan pola tingkah laku

dengan adanya kondisi lingkungan yang berubah dan tingkah laku akibat

mekanisme fisiologis. Data hasil monitoring pasca pelepasliaran kemudian dapat

menjadi dasar ilmiah yang penting untuk upaya konservasi, perkembangan ilmu

pengetahuan, penelitian dan wisata. Berikut bagan kerangka pikir (Gambar 1).
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Pelepasliaran dan Perilaku Harian Burung
Perkutut (Geopelia striata) Di Kawasan Budidaya Desa Fajar Baru
Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.
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