
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

(Sujatnika, Joseph, Soehartono, Crosby, dan Mardiastuti, 1995). Kekayaan jenis

burung yang tinggi tersebut karena Indonesia berada di hutan tropis yang dikenal

memiliki keanekaragaman yang tinggi dan Indonesia terletak pada dua wilayah

penyebaran fauna terbesar yaitu wilayah Oriental dan wilayah Australia.

Keanekaragaman habitat yang cukup beragam  ini disebabkan karena hutan hujan

tropis kaya struktur komposisi vegetasi yang mampu menyediakan beragam

habitat satwa liar. Menurut Alikodra (1990), satwa liar mempunyai peranan

penting bagi kehidupan manusia baik ditinjau dari segi ekonomi, penelitian,

pendidikan dan kebudayaan, maupun untuk kepentingan rekreasi dan pariwisata,

serta sebagai penyeimbang ekosistem salah satunya adalah burung.

Burung mempunyai manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, antara lain

membantu mengendalikan serangga hama, membantu proses penyerbukan bunga,

dan penyebar biji tumbuhan. Burung dapat dipergunakan sebagai sumber plasma

nuftah, sebagai obyek penelitian, pendidikan dan rekreasi, burung juga

mempunyai manfaat yang besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena

perannya di dalam rantai makanan (Hernowo dan Prasetyo, 1989).
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Burung mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem,

baik dalam proses penyerbukan maupun dalam mengendalikan ledakan populasi

serangga, terutama serangga yang bersifat hama. Keanekaragam jenis tumbuhan

dan banyaknya jenis burung yang mendiami suatu tempat dengan kondisi suatu

habitat yang baik sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim alamnya yang baik

(Arumasari, 1989). Habitat yang kondisinya baik dan jauh dari gangguan manusia

serta di dalamnya mengandung bermacam-macam sumber pakan, memungkinan

memiliki jenis burung yang banyak (Widodo, 2009).

Salah satu habitat bagi burung adalah tempat terbuka seperti pekarangan atau

lahan terlantar yang masih ditumbuhi berbagai macam pohon buah-buahan.

Meskipun kanopinya lebih terbuka dibandingkan dengan hutan, perkebunan

monokultur dan agroforestry dapat menjadi habitat berbagai jenis burung (Ayat,

2011). Upaya perlindungan dan pelestarian burung tidak hanya dapat dilakukan

pada kawasan-kawasan konservasi yang telah ditetapkan pemerintah saja, namun

kegiatan konservasi burung juga dapat dilakukan di kawasan budidaya seperti

kawasan perkebunan dan kawasan pertanian.

Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu memiliki

kawasan budidaya yang merupakan habitat alami burung. Vegetasi yang terdapat

di kawasan budidaya desa Fajar Baru diantaranya pohon durian (Durio zibetinus),

kopi (Coffea Arabica), alpukat (Persea americana), jambu air (Eugenia aquea),

nangka (Artocarpus heterophylla), petai (Parkia speciosa), kelapa (Cocos

nucifera), aren (Arenga pinata), cempaka (Michelia champaca), mangga

(Mangifera indica), dan salam (Eugenia polyantha). Vegetasi tersebut menjadi
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tempat hidup burung karena memiliki sumber pakan yang banyak. Upaya

konservasi perlu dilakukan di areal yang mendukung kehidupan dan kehadiran

burung. Terbatasnya informasi mengenai data jenis burung di kawasan budidaya

Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu menyebabkan

penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka pelestarian dan upaya

perlindungan terhadap keanekaragamn hayati terutama burung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keanekaragaman spesies

burung di kawasan budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara

Kabupaten Pringsewu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman spesies burung di

kawasan budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten

Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sumber informasi awal tentang keanekaragaman burung di kawasan budidaya

Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

2. Dapat menjadi dasar ilmiah yang penting untuk upaya konservasi,

perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata.
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E. Kerangka Pemikiran

Kawasan Budidaya menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

(Sekretariat Negara, 2007) dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008)

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber

daya buatan.

Kawasan budidaya yang merupakan salah satu habitat dari berbagai jenis burung

karena daerah ini terdapat banyak sumber pakan untuk burung. Beberapa tahun ini

keberadaan burung menjadi semakin langka, hal ini disebabkan habitat burung

tersebut menyempit karena banyak diubah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Burung banyak diburu untuk dimanfaatkan sebagai makanan, diambil bulunya,

serta untuk diperdagangkan.

Kawasan Budidaya Desa Fajar Baru merupakan salah satu contoh areal silvikultur

yang merupakan habitat dari berbagai jenis burung. Langkah awal upaya

konservasi yang harus dilakukan dengan melakukan penelitian tentang tingkat

keanekaragman burung di Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara

Kabupaten Pringsewu.

Pengamatan keanekaragaman jenis burung dilakukan dengan metode titik hitung

(Point Count) atau IPA (Indices Ponctuele d’Abundance/Indeks Kelimpahan pada

Titik). Pengamatan menggunakan tiga titik pengamatan yang dilakukan pada pagi

hari pukul 06.00- 09.00 dan sore hari 15.00-18.00 WIB. dengan waktu antara titik
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hitung satu dengan lainnya ± 60 menit, 45 menit untuk pengamatan di titik hitung

/stasiun pengamatan dan ± 15 menit untuk berjalan ke titik pengamatan

selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis burung yang

ada. Setiap jenis spesies burung yang ditemukan diidentifikasi menggunakan

Buku Panduan Lapangan Indentifikasi Jenis Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan

Kalimantan (MacKinnon, Philipps, and Balen, 1998). Komposisi penyusun

vegetasi akan diperoleh melalui metode rapid assessment. Perhitungan populasi

burung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wienner, indeks

kesamarataan, dan indeks kesamaan (Similarity index). Hasil penelitian ini

diharapkan menjadi sumber informasi tentang keanekaragaman jenis burung dan

dasar ilmiah dalam upaya perlindungan dan pelestariannya. Diagram alir kerangka

pemikiran disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Keanekaragaman Jenis Burung di
Kawasan Budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara
Kabupaten Pringsewu.
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