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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari

semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan sistem akuatik lainnya

serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari

keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies

dan ekosistem (Sujatnika dkk, 1995; Natarino, 2010). Sumber daya alam hayati

dengan segenap keanekaannya adalah kekayaan alam yang mengemban fungsi

produksi/ekonomi sekaligus fungsi ekologi, sosial dan budaya yang harus

dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara secara lestari (Departemen

Kehutanan, 1990).

Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman tingkat gen,

keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem.

Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena didalamnya terdapat sejumlah

spesies asli sebagai bahan mentah perakitan varietas-varietas unggul. Kelestarian

keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila ada komponen-

komponennya yang mengalami gangguan (Narisa, 2010).

Indonesia terletak di daerah tropik sehingga memiliki keanekaragaman hayati

yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropik (iklim sedang) dan kutub
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(iklim kutub). Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ini terlihat dari

berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia, seperti: ekosistem pantai,

ekosistem hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan

tropis,ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem savanna dan lain-lain.

Masing-masing ekosistem ini memiliki keaneragaman hayati tersendiri (Narisa,

2010).

B. Keanekaragaman Jenis

Tingginya keanekaragaman burung di Indonesia tidak lepas dari keberadaan

Indonesia yang merupakan rangkaian 17.000 pulau yang membentang sepanjang

katulistiwa 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, Philips dan Van

Balen, 1998). Selain itu adanya variasi tipe habitat seperti hutan hujan rendah,

hutan mangrove, hutan karangas, hutan rawa, hutan musim, savana dan lain-lain

turut mendukung keberadaan komunitas burung yang beragam dan memiliki

keendemikan yang tinggi (Purwanto, 2002).

Menurut Pangesti (2009) Indonesia memliki keanekaragaman 1530 spesies jenis

burung tersebar di 7 (tujuh) wilayah zoogeografi. Wilayah tersebut ialah Sumatera

(6000 spesies), Jawa (498 spesies), Sulawesi (380 spesies), Kalimantan (479

spesies), Maluku (344 spesies), Nusa Tenggara (398 spesies), dan Irian Jaya (647

spesies). Pengelompokkan jenis burung didasarkan pada tipe habitat yang diakui
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terbagi menjadi tiga kelompok (Mac Kinnon dkk, 1998) yaitu burung merandai,

burung pantai dan burung terestial.

C. Burung

Burung adalah salah satu pengguna ruang yang cukup baik, dilihat dari

keberadaan dan penyebarannya dapat secara horizontal dan vertikal. Secara

horizontal dapat diamati dari tipe habitat yang dihuni oleh burung, sedangkan

secara vertikal dari stratifikasi profil hutan yang dimanfaatkan. Keberadaan jenis

burung dapat dibedakan menurut perbedaan strata, yaitu semak, strata antara

semak, pohon dan strata tajuk. Setiap jenis strata mempunyai kemampuan untuk

mendukung kehidupan jenis-jenis burung. Penyebaran vertikal terbagi dalam

kelompok burung penghuni atas tajuk dan kelompok burung pemakan buah

(Fachrul, 2007).

Klasifikasi ilmiah burung menurut Brotowidjoyo (1989) adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Aves

Berbagai jenis burung di Indonesia (termasuk biogeografi Sumatera) memiliki

nilai ekonomi yang cukup tinggi berdasarkan potensi morfologis, suara, tingkah

laku dan sebagai sumber protein hewani. Potensi ekonomis tersebut menyebabkan

tingginya perburuan burung sehingga dapat menurunkan populasi di alam. Selain

itu, habitat burung juga semakin berkurang baik kualitas maupun  kuantitasnya



10

akibat eksploitasi hutan dan konversi lahan. Permasalahan tersebut menyebabkan

gangguan kelestarian satwa burung yang pada akhirnya mengakibatkan

kelangkaan. Berdasarkan hal tersebut, tindakan konservasi perlu dilakukan, baik

secara in-situ (di dalam habitat alaminya), seperti melalui perlindungan jenis,

pembinaan habitat dan populasi, maupun secara ex-situ (di luar habitat alaminya),

salah satunya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi jenis, peningkatan populasi, sarana

pendidikan dan penelitian serta pengembangan ekowisata. Hasil penangkaran

dapat dilepasliarkan ke habitat alam (sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan

yang berlaku), serta sebagian dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial,

terutama mulai dari hasil keturunan kedua (F2) (Setio, 2007).

D. Habitat Burung dan Penyebaran Burung

Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan

berkembang secara alami (Departemen Kehutanan, 1990).

Habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi tertentu dimana suatu spesies

atau komunitas hidup. Habitat yang baik akan mendukung perkembang biakan

organisme yang hidup di dalamnya secara normal. Habitat memiliki kapasitas

tertentu untuk mendukung pertumbuhan populasi suatu organisme (Irwanto,

2006).

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

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

dan Harianto, 2011).

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).

E. Pergerakan Burung

Salah satu bentuk pergerakan satwa liar terutama burung adalah migrasi

(Alikodra, 1990). Menurut Mac Kinnon (1998), migrasi adalah gerakan pindah

secara musiman di antar dua wilayah geografis.

Migrasi dapat dibedakan menjadi tiga (Alikodra, 1990), yaitu :

1. Migrasi musiman adalah migrasi yang terjadi karena perubahan iklim dengan

cara menurut garis lintang dan ketinggian tempat maupun secara lokal.

2. Migrasi harian biasanya disebut juga dengan pergerakan harian yang

disebabkan oleh berbagai jenis satwa liar termasuk burung dalam jangka

waktu 24 jam melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
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3. Migrasi perubahan bentuk adalah migrasi yang biasa terdapat pada serangga

yang mempunyai beberapa tingkat kehidupan (telur-larva-stadium dewasa).

F. Konservasi Burung

Konservasi sumber daya alam hayati menurut UU Nomor 5 tahun 1990

(Departemen Kehutanan, 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.

Usaha-usaha yang dimaksud dalam pengelolaannya, pada dasarnya meliputi tiga

sasaran pokok (Departemen Kehutanan, 1990) 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 harus dilaksanakan atas dasar kelestarian.

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
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menjamin pemanfaatan spesies dan ekosistem secara lestari (Harianto dan

Setiawan, 1999).

G. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan di luar kawasan lindung yang mempunyai

fungsi utama budidaya, baik berupa permukiman maupun kegiatan usaha seperti

kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, perkebunan, hutan produksi, industri,

pertanian, dan pariwisata.

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 (Kementrian 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.

Klasifikasi pola ruang wilayah yang terdiri atas 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

(Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008) adalah kawasan hutan

produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; kawasan Pertanian

yang terdiri dari pertanian pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan;

kawasan perikanan; kawasan Pertambangan; kawasan industri; kawasan

pariwisata, dan kawasan permukiman.


