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ABSTRACT

The objective of this research was to identify modes of conservation as practiced by 
people, the variety of birds and role of traditional conservation methods in relation 
to bird varieties and their habitats. The study carried out an inventory of bird variety 
then analysed the result using Shannon-wiener index. Their habitats were analysed 
using a combination of strip and block in line.  People were interviewed using the 
purpose sampling method.  Result from the study showed that traditional methods of 
conservation and land management are Sasi, Salele, Krois, Tempat pamali, Negeri 
lama and Dusung. The largest variety of birds was found in Hutumuri with 19 species 
and variety index 2.75.  Bird Variety was affected by richness of vegetation, uniform 
distribution of species, plants for food and cover. There were 48 species and 27 fami-
lies of plants in bird habitats. Traditional conservation is beneficial to food varieties 
of Durio zibethinus, Canarium sp, Cocos nucifera, Langsium domesticum, and Cover 
likes Canarium sp, Eugenia sp and Elaeocarpus sphaericus. Traditional conservation 
is a system with  reduces of birds and their habitats.
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PENDAHULUAN
Masyarakat Maluku secara tradisional 

memiliki berbagai cara pengelolaan lingkun-
gan hidup dalam mengantisipasi penurunan 
kualitas sumberdaya alam. Pengelolaan berbasis 
masyarakat ini telah dikenal membudaya dan 
dilakukan oleh masyarakat secara turun temu-
run. Bentuk pengelolaan ini merupakan suatu 
kekuatan yang dapat diandalkan dan berkesinam-
bungan dalam memberikan perlindungan bagi 
keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, 
memberikan produktivitas secara kontinyu dan 
melibatkan peran serta masyarakat yang menjadi 
pelaku dalam perlindungan dan pengelolaan 
sumberdaya alam.

Khusus untuk satwa maka bentuk per-
lindungan sumberdaya ini dapat menyediakan 
berbagai komponen yang dibutuhkan untuk 
hidup dan berkembang. Bagi satwa burung 
ketersediaan pakan, cover, air dan kondisi ling-
kungan yang penting bagi kelanjutan hidupnya. 
Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memper-
tahankan  kelestarian keanekaragaman burung.

Salah satu upaya konservasi yang dapat 
dilakukan yaitu dengan menjaga dan mem-
perkuat pola-pola pemanfaatan sumberdaya 
alam secara tradisional. Masyarakat Maluku 
khususnya masyarakat di Kecamatan Leitimur 
Selatan Kota Ambon sejak leluhurnya telah 
memiliki cara pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya alam yang secara langsung dan ti-
dak langsung merupakan bagian dari konservasi 
tradisional. Bentuk-bentuk konservasi tradisional 
yang dilakukan seperti Sasi, salele, krois, tempat 
pamali, negeri lama serta pola pengelolaan lahan 
yang dikenal dengan dusung. Bentuk konservasi 
tradisional ini memiliki peran dalam pengelolaan 
sumberdaya alam, namun perannya bagi satwa 
liar khususnya burung belum banyak dilakukan. 
Dengan demikian perlu dilakukan penelitian ten-
tang hal tersebut sehingga dapat diketahui peran 
konservasi tradisional terhadap keragaman jenis 
burung mengingat burung sebagai bio-indikator 
lingkungan.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui 
bentuk konservasi tradisional yang dilakukan 
oleh masyarakat, mengetahui keragaman je-
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nis burung serta peranan konservasi tradisional 
terhadap keragaman jenis burung di habitatnya.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah untuk memperoleh informasi tentang 
upaya perlindungan satwa berbasis masyarakat 
melalui bentuk konservasi tradisional yang dapat  
menjaga kelangsungan hidup satwa burung di 
habitatnya serta memperoleh informasi tentang 
peranan bentuk konservasi terhadap lingkun-
gan.

METODE   PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Leitimur yaitu pada desa Hutumuri, Leahari, 
Kilang dan Ema dan ini berlangsung selama 4 
bulan.

Metoda dasar yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metoda survei dengan 
melakukan inventarisasi terhadap keragaman 
burung serta vegetasi yang digunakan sebagai 
habitat. Sedangkan pendekatan dalam penelitian 
adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  
Pendekatan kuantifatif dilakukan dengan men-
gambil sampel dari suatu populasi baik burung 
maupun vegetasi. Sedangkan pendekatan kuali-
tatif dengan melakukan wawancara terhadap 
masyarakat dengan kuisioner.

Pengumpulan Data
a.  Pengambilan sampel

Pengumpulan data masyarakat dilakukan 
dengan wawancara langsung melalui kuisioner. 
Pengumpulan data menggunakan metode pur-
posive sampling. Masing-masing desa diambil 
jumlah responden sebanyak 15 KK.

Pengambilan sampel burung dilakukan 
dengan cara inventarisasi. Metode yang dikem-
bangkan adalah metode langsung dan metode ti-
dak langsung. Metode langsung yaitu penghitun-
gan jenis burung dengan cara melihat langsung 
objeknya dengan bantuan binokuler sedangkan 
metode tidak langsung adalah tanda-tanda khas 
seperti suara. Sedangkan pengambilan sampel 
vegetasi sebagai habitat satwa menggunakan 
jalur dan petak-petak pengamatan.

b.  Jenis Data yang dikumpulkan
1.  Pengumpulan data primer

 Jumlah Jenis Satwa Burung
 Jumlah jenis burung dilakukan dengan 

cara inventarisasi satwa. Pengumpulan 
data dilapangan menggunakan metode 
jalur sesuai dengan jalur yang dibuat 
dalam pengamatan vegetasi. Pengamat 
mencatat jenis burung yang terlihat 
dan terdengar. Data yang dikumpulkan 
pada tiap jalur pengamatan berupa jenis 
burung, jumlah serta keadaan habitat. 

 Pengamatan Vegetasi sebagai Habitat 
Satwa

 Untuk mengetahui jenis-jenis veg-
etasi sebagai habitat satwa burung meng-
gunakan jalur dengan metode kombinasi 
jalur dan garis berpetak, dan melakukan 
inventarisasi tingkat pertumbuhan untuk 
tingkat tiang dan pohon

 Data  Masyarakat
 Pengumpulan data masyarakat dilaku-

kan dengan wawancara langsung dan 
menggunakan kuesioner dengan metode 
purposive sampling. Data yang dikum-
pulkan dari masyarakat meliputi: bentuk 
konservasi tradisional masyarakat dalam 
melindungi dan memanfaatkan sumber-
daya alam.

2.  Pengumpulan data sekunder
Data sekunder merupakan input yang 

penting untuk melengkapi data primer, diperoleh 
dari instansi-instansi terkait dan literatur-literatur 
yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis  Data
Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Data keragaman burung  
dan vegetasi sebagai habitat dianalisis secara 
kuantitatif sedangkan data masyarakat secara 
kualitatif.
a. Analisis  Kuantitatif

	  Analisis Keragaman Burung 
 Data keragaman burung dianalisis 

dengan menggunakan rumus Shannon 
dan Winear dalam Soerianegara 1996 
sebagai berikut :
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 Analisis vegetasi
 Analisa vegetasi didasarkan pada perhi-

tungan indeks nilai penting (INP) yang 
diperoleh dari nilai kerapatan relatif, 
frekuensi relatif dan dominansi relatif.

INP = KR + FR + DR
b.  Analisis kualitatif

 Masyarakat
 Untuk mengetahui bentuk konservasi 

tradisional oleh masyarakat  dilakukan 
dengan menggunakan analisa deskriptif. 
Data ini diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan masyarakat dan infor-
man kunci (kepala desa, tokoh-tokoh 
masyarakat, kepala adat)

HASIL  DAN  PEMBAHASAN

Bentuk  Konservasi Tradisional
Pemanfaatan Sumberdaya alam oleh 

masyarakat lokal berdasarkan pengetahuan asli 
telah lama dikenal bahkan praktek pemanfaatan 
ini telah berlangsung dari leluhur dan sangat 
ditaati oleh masyarakat. Beberapa desa di Keca-
matan Leitimur Selatan Kota Ambon seperti desa 
Hutumuri, desa Leahari, desa Kilang dan desa 
Ema  masih mempraktekkan bentuk konservasi 
tradisional seperti sasi, dusung, tempat pamali, 
negeri lama, krois dan salele  
1.   Sasi

Sasi merupakan suatu larangan untuk 
mengambil atau merusak sumberdaya alam 
tertentu untuk  jangka waktu tertentu pula demi 
menjaga kelestarian hasil. Aturan pada sasi 
yaitu tanaman hanya dapat dipanen atau diambil 
hasilnya pada waktu yang ditentukan. Biasanya 
waktu Sasi berkisar 3 sampai 6 bulan sesuai 
jenisnya. Sasi awalnya dikenal dengan Sasi 
negeri, dimana pengaturannya diserahkan pada 
negeri. Cara pelaksanaannya adalah para tua-tua 
adat berkumpul dan menjalankan ritual adatnya 
terhadap tanaman yang disasi. Sedangkan sasi 
yang dilakukan saat ini dikenal dengan Sasi ge-
reja, dimana pengaturannya diserahkan kepada 
gereja. Cara pelaksanaannya adalah tanaman 
yang akan disasi didoakan di dalam gereja. Sasi 
gereja tetap bertahan sampai saat ini disebabkan 
karena masyarakat lebih taat pada ajaran-ajaran 
gereja. 

Masyarakat pada keempat lokasi peneli-
tian mengetahui sistem sasi, tetapi yang masih 
memberlakukan sistem ini adalah desa Hutu-
muri, Leahari, dan Kilang sedangkan Desa Ema 
sudah tidak memberlakukan  Sasi. Pengetahuan 
masyarakat terhadap Sasi masih sangat baik. 
Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan 
masyarakat,  dimana 100 % responden menge-
tahui sistem Sasi dan tersebar pada semua klas 
umur baik generasi tua maupun yang muda. Hal 
ini menunjukkan adanya pewarisan nilai-nilai 
budaya yang berlangsung dari generasi tua ke 
generasi muda (tabel 1). Walaupun demikian 
tidak semua masyarakat melakukan Sasi pada 
hasil tanamannya. Masyarakat yang melakukan 
Sasi adalah 77,3%. Hal ini disebabkan karena 
responden berpendapat tanaman yang disasi  
memberikan hasil panen yang lebih baik (kuan-
titas dan kualitas) serta terhindar dari pencurian. 
Sedangkan masyarakat yang tidak melakukan 
Sasi adalah 26,6 % mereka berpendapat jika 
tanaman disasi maka hasil tanaman tidak dapat 
dipanen setiap saat. Sebagian masyarakat lagi 
berpendapat bahwa tanaman yang tidak disasi 
hasilnya dapat diberikan kepada masyarakat 
yang tidak memiliki dusung, hal ini didasarkan 
pada sifat tolong menolong yang masih ada 
dalam kehidupan bermasyarkat. Desa Hutumuri 
melakukan Sasi untuk jenis tanaman kelapa dan 
pala, desa Leahari jenis tanaman kelapa, pala dan 
nenas sedangkan desa kilang hanya pada jenis 
tanaman kelapa.

Pengawasan terhadap sasi dilakukan 
oleh masyarakat atau pemilik tanaman/dusung 
yang disasi. Pengawasan oleh kewang belum 
dilakukan mengingat kewang baru dibentuk 
setelah sempat tidak berfungsi selama beberapa 
tahun. Desa Ema walaupun tidak memberlakukan 
sasi tetapi kewang berfungsi untuk melakukan 
pengawasan terhadap kawasan hutan mengingat 
kawasan hutan Ema merupakan kawasan hutan 
lindung gunung Sirimau.
2. Dusung

Berdasarkan hasil penelitian sistem 
dusung masih dimiliki oleh 4 desa sampel. 
Desa Hutumuri, mengenal dusung dati, dusung 
pusaka, dusung negeri dan dusung dati lenyap. 
Sedangkan desa Leahari dan Kilang  mengenal 
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dusung dati, dusung pusaka, dusung negeri se-
dangkan desa Ema mengenal dusung dati, pusaka 
negeri,ahori dan pendeta.

Dusung memiliki tiga fase pembentukan 
yaitu fase kebun, fase aong, dan fase dusung. 
Pembentukan Dusung berawal dari pembukaan 
hutan alam dengan cara penebangan dan pemba-
karan (slash and burn) yang kemudian dijadikan 
kebun dan ditanami dengan tanaman seperti 
jagung, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Lahan 
tersebut dikelola secara intensif selama kira-kira 
3 sampai 4 tahun dan bila dijumpai produk-
sinya menurun maka pengelolaan dihentikan 
dan dibiarkan menyemak  menjadi Aong. Dan 
pada fase Aong lahan ditanami dengan tanaman 
umur panjang. Setelah dibiarkan dalam waktu 
yang lama maka terbentuk tegakan campuran 
yang menyusun stratifikasi tajuk yang berlapis.                                                                                           
                                                                            
                     

Jenis-jenis tanaman dalam dusung pada 
desa Hutumuri, Leahari, Ema dan Kilang adalah 
jenis tanaman campuran seperti: Pala (Myristica 
fragrans), Cengkeh (Eugenia aromatica), Kelapa 
(Cocos nucifera), Durian (Durio zibethinus), 
tanaman buah-buahan seperti Langsat (Langsium 
domesticum), Rambutan (Nephelium lappeceum), 
manggis (Garcinia manggostana). Demikian 
juga terdapat  Kayu titi (Gmelina molucana), 
Kenari (Canarium sp), Lenggua (Pterocarpus 
indicus), Beringin (Ficus benjamina), Gondal 
(Ficus septica). Selain itu dusung juga ditanami 
dengan tanaman semusim seperti; ubi jalar, ubi 
kayu, dan lainnya. 
3.  Salele                                                      

Salele merupakan dikenal oleh masya-
rakat di desa Hutumuri, Leahari, Kilang dan Ema. 
Salele dijalankan dengan mengikat batang pohon 
yang akan dilindungi dengan pelepah kelapa atau 
sagu atau rotan. Salele dilakukan untuk jenis 
tanaman kelapa, cempedak, rambutan, gandaria 
dan manggis. Salele memberi manfaat dalam 
perlindungan jenis.
4.  Krois

Krois merupakan bentuk perlindungan 
suatu jenis tanaman pertanian dan juga hasil hu-

tan. Krois dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
cara membuat tanda krois atau silang dengan dua 
potong kayu atau lebih.

Pada desa Hutumuri, Leahari, Kilang 
dan Ema, Krois biasa diberi tanda dengan meng-
gunakan kayu atau pelepah daun kelapa dan 
menyilangkan di depan tanaman. Krois dilakukan 
pada jenis tanaman kelapa, manggis, langsat, 
yang bermanfaat untuk melindungi tanaman dari 
gangguan oleh hewan maupun  manusia.
5.  Tempat  Pamali 

Tempat pamali atau tempat keramat ham-
pir dijumpai pada semua desa. Masyarakat sangat 
menghargai atau menghormati tempat-tempat 
keramat sehingga pada tempat tersebut hanya 
sedikit sekali aktifitas masyarakat. Kurangnya 
aktifitas masyarakat disekitar tempat pamali 
menyebabkan flora dan fauna serta lingkungan-
nya terlindung dari bahaya kerusakan. Desa 
Hutumuri memiliki tempat pamali seperti tanjung 
Hihar, Tanjung ayam dan perigi Puwasel. Desa 
Leahari seperti batu meja besar, Liang piring, 
Kolam Ubi. Desa Ema, seperti Air Majapahit, 
gunung Hori dan Batu bakar damar. Desa Kilang 
seperti batu papua yang berada di dekat pantai.  
6.  Negeri Lama

Negeri lama merupakan daerah yang didi-
ami sebelum negeri atau desa saat ini. Umumnya 
negeri lama merupakan kawasan lindung karena 
masyarakat tidak melakukan kegiatan yang sifat-
nya merusak pada negeri lama. Desa Hutumuri 
memiliki negeri lama yang terletak di gunung 
Maot Sedangkan desa Ema memiliki negeri lama 
di gunung “Horil”. Masyarakat menganggap 
bahwa negeri lama ada penunggu atau orang 
tua-tua yang merupakan leluhur sehingga mer-
eka menghormati daerah tersebut bahkan tidak 
melakukan akitifitas. 

Keragaman  Jenis  Burung
Berdasarkan hasil penelitian dijumpai 

keragaman jenis burung sebanyak 24 jenis yang 
tersebar pada 4 desa sampel, dan dapat dilihat 
pada tabel 1.
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Tabel 1.  Keragaman Jenis  Burung Pada Areal Penelitian

Keterangan :
A = Desa  Hutumuri
B = Desa  Leahari
C =  Desa Kilang
D = Desa Ema

Berdasarkan tabel 1,  terlihat jumlah jenis 
burung yang dijumpai sebanyak 24 jenis dengan 
14 famili. Desa Hutumuri terdapat  19 jenis, desa 
Leahari 14 jenis, desa Kilang 16 jenis dan desa 
Ema 17 jenis.  Dari jenis burung yang dijumpai 
diatas terdapat jenis endemik Pulau Ambon yaitu 
burung Kacamata ambon (Zosterops kuehni).

Hasil penelitian menunjukkan desa Hutu-
muri memiliki keragaman jenis burung sebanyak 
19 jenis, dengan indeks keragaman jenis sebesar 
2,75. Keragaman jenis burung ini dipengaruhi 
oleh kelimpahan jenis, dimana terdapat 29 jenis 
vegetasi dan kerapatan vegetasi (207). Kondisi 
kawasan hutan yang agak terbuka menyebab-
kan adanya ruang yang memungkinkan sinar 
matahari dapat mencapai tanaman, merangsang 

pertumbuhan tunas-tunas muda dan juga proses 
pembungaan serta menciptakan iklim mikro 
yang stabil serta memudahkan aktifitas burung. 
Demikian juga sebaran vegetasi yang merata. 
Jenis-jenis vegetasi dominan seperti; durian, 
kenari, bicang, manggis yang sedang berbuah 
memungkinkan kehadiran burung untuk me-
menuhi kebutuhan pakan. Sedangkan Kayu 
titi, Pule, Lenggua dan salawaku dapat menjadi 
tempat istirahat dan bermain yang  berguna seb-
agai pelindung. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Alikodra, 1990 yang menyatakan bahwa keterse-
diaan pakan yang tinggi memicu kehadiran jenis 
burung pada suatu tempat.

Desa Kilang memiliki keragaman jenis 
burung sebanyak 16 jenis, dengan indeks ker-
agaman jenis sebesar 2,57. Keragaman jenis ini 
didukung oleh kondisi vegetasi yang menunjang 
dengan jumlah jenis sebanyak 23 jenis, serta  
kerapatan vegetasi (159) memungkinkan burung 
dapat memanfaatkannya sebagai pelindung. 
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Demikian pula jenis vegetasi dominan seperti 
durian, kenari,  langsat, pala hutan sedang ber-
buah dan berbunga menyebabkan burung dapat 
memanfaatkannya untuk  sumber pakan. 

Desa Ema memiliki keragaman jenis 
burung sebanyak 17 jenis dengan nilai indeks 
keragaman jenis sebesar 2,60. Keragaman jenis 
ini didukung oleh jumlah jenis vegetasi seban-
yak 23 jenis dan Kerapatan vegetasi yang tinggi 
(256). Kondisi kawasan hutan dengan pohon-
pohon yang tinggi dan percabangan yang besar 
dan rapat menyebabkan tajuk pohon berlapis. 
Hal ini dimanfaatkan oleh burung untuk tempat 
berlindung, tidur dan bersarang. Hal ini terlihat 
dari dijumpai sarang burung pada beberapa jenis 
pohon. Kelimpahan jenis pakan seperti durian, 
langsat, manggis yang sedang berbuah juga 
mempengaruhi kehadiran beragam jenis burung 
baik dimanfaatkan untuk sumber pakan maupun 
penggunaan habitat untuk istirahat, tidur atau 
bersarang.

Desa Leahari memiliki keragaman jenis 
burung sebanyak 14 jenis, dengan indeks ker-
agaman jenis sebesar 2,05. Dibandingkan den-
gan ketiga desa lainnya, desa Leahari memiliki 
indeks keragaman jenis yang lebih kecil, hal ini 
disebabkan oleh kelimpahan jenis yang lebih 
rendah. Walaupun demikian kehadiran jenis-je-
nis burung yang ada ditunjang  oleh jenis-jenis 
vegetasi dominan seperti durian, langsat, gayang 
dan pala hutan yang tersedia memungkinkan ke-
hadiran jenis-jenis burung untuk memanfaatkan 
kondisi ini sebagai sumber pakan maupun cover 
untuk kebutuhan hidupnya. 

Analisa Vegetasi
Pada areal penelitian dijumpai 48 jenis 

vegetasi dengan 27 famili yang tersebar pada 
beberapa desa seperti desa Hutumuri, Leahari, 
Kilang dan desa Ema. Di Desa Hutumuri terdapat 
29 jenis vegetasi. Tingkat pohon didominasi 
oleh jenis Durian (INP = 125,50), kenari (INP = 
24,87), Bicang (INP = 16,73), dan Manggis (INP 
= 15,10). Tingkat Tiang didominasi oleh Pala Hu-
tan (INP = 60,77), Langsat (INP = 51,33), Durian 
(INP = 44,10)  dan Manggis (INP = 20,22).

 Desa Leahari terdapat 23 jenis. Tingkat 
pohon didominasi oleh jenis Durian (INP = 
111,65), Pala Hutan (INP = 25,40), Gayang (INP 

= 26,62) dan Langsat (16,24). Tingkat tiang 
didominasi oleh jenis Pala Hutan (IP 74,02), 
Langsat (INP = 56,03), Durian (INP = 58,77) 
dan Jambu hutan (INP = 14,38).  

Desa Kilang terdapat 23 jenis vegetasi. 
Tingkat pohon didominasi oleh jenis Durian (INP 
= 63,84), Salawaku (INP = 47,54), Gayang (INP 
= 28,62) dan Kenari (INP = 28,14). Tingkat tiang 
didominasi oleh jenis Langsat (INP = 45,43), 
Gayang (INP = 38,91), Cempedak (INP = 18,06) 
dan Lenggua (INP = 27,76).

Desa Ema terdapat 24  jenis vegetasi. 
Tingkat pohon didominasi oleh jenis Durian 
(INP 37,63), Kayu titi (INP = 23,49), Pule (INP 
= 31,21) dan Kenari (INP = 18,06). Tingkat tiang 
didominasi oleh jenis Durian (INP = 30,33), 
Kayu merah (INP = 30,23), Salawaku (INP = 
21,53) dan Langsat (INP = 20,81)

Peranan  Konservasi  Tradisional  Terhadap  
Keragaman  Jenis Burung 

Konservasi tradisional baik secara lang-
sung maupun tidak langsung memiliki peran 
yang penting dalam pengelolaan dan peman-
faatan sumberdaya alam hayati. Dalam hubungan 
dengan sumberdaya satwaliar khususnya burung 
maka bentuk-bentuk konservasi tradisional 
memberikan kontribusi dalam hal menyediakan 
komponen yang dibutuhkan oleh satwa.

Pola dusung dengan sistem tanaman 
campuran memberikan variasi jenis pakan bagi 
burung seperti buah, biji, nektar dan serangga. 
Beragamnya jenis tanaman dalam dusung mem-
bentuk strata tajuk yang berlapis dan diman-
faatkan oleh burung untuk melakukan aktifitas 
sesuai dengan pola perilakunya, baik yang dapat 
hidup diatas tajuk, tajuk bagian atas, tajuk bagian 
tengah dan tajuk bagian bawah. Misalnya burung 
elang memanfaatkan bagian atas tajuk sedangkan 
kakatua dan nuri memanfaatkan tajuk bagian atas 
dan sesekali terlihat bermain pada tajuk bagian 
tengah. Oleh karena itu pola dusung dengan 
stratifikasi tajuk yang berlapis memberikan 
sumbangan yang berarti bagi keragaman burung 
baik pemanfaatan untuk pakan maupun cover. 
Hal ini sesuai dengan pendapat, Krebs dalam 
Hernowo (1989) yang menyatakan bahwa be-
sarnya keanekaragaman burung disuatu areal 
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berhubungan positif dengan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan stratifikasi hutan.

Saat kegiatan sasi,  kawasan hutan men-
jadi lebih tenang karena aktifitas masyarakat 
disekitar kawasan yang disasi menjadi rendah. 
Aktifitas masyarakat pada saat pelaksanaan sasi 
(tutup sasi) merupakan bagian dari konservasi 
sumberdaya alam hayati. Kurangnya aktifitas 
masyarakat ini memungkinkan berbagai burung 
dapat melakukan aktifitasnya dengan baik. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Kissya, 1995 bahwa 
kawasan yang di Sasi merupakan tempat yang 
sangat baik, sehingga burung dapat melakukan 
berbagai aktifitasnya. Selama kegiatan sasi ber-
langsung pakan tersedia dalam jumlah yang cu-
kup karena mulai dari berbunga sampai berbuah 
tanaman dibiarkan tanpa ada pemungutan hasil 
sampai masa panen tiba, dan hal ini menyediakan 
pakan bagi burung serta tempat berlindung atau 
cover.

Tempat pamali dan negeri lama mem-
berikan perlindungan pada suatu kawasan atau 
habitat tertentu. Daerah-daerah ini menjadi 
tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat 
sehingga jarang melakukan aktifitas berkebun 
dan lainnya. Tidak adanya aktifitas masyarakat 
berdampak pada masih alaminya kawasan hutan 
baik vegetasi maupun satwa dan lingkungan 
disekitarnya. Oleh karena itu vegetasi yang 
ada disekitar tempat pamali dan negeri lama 
ini, dapat menjadi sumber pakan atau tempat 
berlindung dari berbagai jenis burung secara 
terus menerus. 

Bentuk salele dan krois memberikan 
perlindungan sumberdaya terhadap individu je-
nis tertentu. Perlindungan tersebut memberikan 
manfaat bagi burung terutama sebagai sumber 
pakan atau tempat berlindung. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Djuwantoko, 1994 bahwa me-
lindungi beberapa jenis pohon yang berfungsi 
sebagai sumber pakan maupun sumber tempat 
berlindung bagi satwaliar merupakan upaya 
konservasi. 

Bentuk-bentuk konservasi tradisional 
ini secara keseluruhan memberi manfaat dalam 
hal ;

 Pakan
Beragam jenis tanaman dalam kawasan 

hutan baik dalam dusun, kebun yang disasi. Tem-
pat pamali, negeri lama, tanaman yang dilakukan 
kegiatan salele dan krois menyediakan beragam-
nya jenis pakan bagi burung seperti durian, ke-
nari, manggis, langsat, rambutan, duku, kelapa, 
memberi sumber pakan bagi burung. Keragaman 
jenis pakan ini memungkinkan hadirnya beragam 
jenis burung baik burung pemakan buah, biji-bi-
jian, serangga, dan penghisap nektar bunga. 

 Cover/pelindung
Pelindung adalah struktur lingkungan 

yang dapat melindungi kegiatan reproduksi 
dan berbagai kegiatan satwa. Struktur veg-
etasi merupakan salah satu pelindung, adanya 
stratifikasi tajuk yang bervariasi (akibat pola 
dusung) memberikan tempat yang baik untuk 
aktifitas burung seperti istirahat, berlindung, 
tidur, bersarang dan berkembang biak. Kehadiran 
jenis-jenis kenari, kayu merah, durian, beringin, 
kayu burung berguna sebagai cover. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Alikodra, 1990 bahwa 
struktur vegetasi sangat menentukan perannya 
sebagai pelindung terutama oleh bentuk tajuk 
dan percabangannya. 

 Mencegah tekanan terhadap burung 
dan habitatnya

Bentuk konservasi tradisional berupa la-
rangan baik itu sasi, maupun daerah-daerah yang 
dianggap keramat oleh masyarakat secara lang-
sung memberi perlindungan baik habitat burung 
dalam hal ini vegetasi dan lingkungan sekitarnya. 
Larangan-larangan ini dapat mengurangi tekanan 
terhadap burung dihabitatnya.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk konservasi tradisional di 

desa Hutumuri, Leahari dan Kilang adalah 
sasi, salele, krois, tempat pamali, negeri 
lama dan dusung, sedangkan pada desa Ema 
adalah dusung, salele, krois, tempat pamali 
dan negeri lama.

2. Keragaman jenis burung yang dijumpai 
pada keempat lokasi penelitian sebanyak 
24 jenis dengan 14 famili. Desa Hutumuri  
dijumpai 19 jenis dengan indeks keragaman 
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Peranan Konservasi Tradisional Terhadap Keragaman Jenis  Burung Pada Beberapa Desa 
di Kecamatan Leitimur Selatan

jenis sebesar 2,75 ,  Desa Leahari dijumpai 
14 jenis dengan indeks keragaman sebesar 
2,05,  Desa Kilang dijumpai 16 jenis dengan 
indeks keragaman jenis sebesar 2,57 dan  
desa Ema dijumpai 17 jenis dengan indeks 
keragaman jenis sebesar 2,60.

3. Bentuk-bentuk konservasi tradisional 
berperan dalam menyediakan variasi jenis 
pakan, cover/pelindung serta mencegah 
tekanan terhadap burung dan habitatnya.

Saran
1. Praktek konservasi tradisional yang berlang-

sung dimasyarakat, kiranya terus dipertah-
ankan keberadaannya karena bermanfaat 
bagi pelesatarian sumberdaya alam hayati 
dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

2. Perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan 
terhadap keragaman jenis burung, sehingga 
dapat dilakukan upaya pelestarian secara 
tepat. Dalam hubungan dengan praktek 
konservasi tradisional dapat diperoleh data 
secara kontinyu tentang peran konservasi 
dalam mempertahankan bahkan meningkat-
kan keragaman jenis burung.
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