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PENDAHULUAN
Maluku memiliki kekayaan keaneka-

ragaman hayati yang tinggi baik flora maupun 
fauna, hal ini dipengaruhi letak geografis  yang 
berada di dalam kesatuan wallacea. Khusus 
keanekaragaman jenis burung, maka untuk je-
nis paruh bengkok seperti kakatua dan nuri di 
Maluku terdapat  32 jenis atau kurang lebih 45 
% di Indonesia.

Keanekaragaman hayati ini mengalami 
degradasi akibat kegiatan-kegiatan yang si-
fatnya merusak. Khusus untuk satwaliar telah 
mengalami tekanan dari dua ancaman utama  
yaitu  kerusakan habitat dan perburuan tanpa 
batas (Djuwantoko, 2000). Salah satu jenis fauna 
yang bernilai yaitu burung Kakatua Maluku yang 
merupakan jenis burung endemik dan dilindungi 
Undang-Undang. Potensi Kakatua Maluku di 
Pulau Seram cukup tinggi, tetapi mengalami 

gangguan akibat perburuan dan penangkapan 
yang masih terus berlangsung bahkan dilaporkan 
dari bulan Desember 2003 – Mei 2004 terdapat 
240 ekor Kakatua Maluku yang ditangkap dan 
diperdagangkan ke Jakarat dari Pulau Seram     
(http://www.profauna.com).

Salah satu kawasan konservasi yang 
menarik di Pulau Seram adalah Taman Nasional 
Manusela dengan luas 189.000 Ha, memiliki 
potensi flora, fauna yang endemik, tipe ekosistem 
yang beragam serta fenomena alam yang indah, 
semua ini dapat menjadi daya tarik wisata yang 
tinggi. Desa Sawai termasuk dalam kawasan 
penyangga Taman Nasional Manusela dan 
merupakan sebaran Kakatua Maluku.  Beberapa 
tahun terakhir ini telah menjadi destinasi bagi 
wisatawan ekotour, khususnya bagi pemerhati 
burung dalam hal  ini burung  Kakatua Maluku. 
Kondisi ini ditunjang dengan ditetapkannya 

POTENSI  BURUNG  KAKATUA  MALUKU (Cacatua moluccensis) 
 SEBAGAI  OBJEK  EKOWISATA  DI  TAMAN  NASIONAL  MANUSELA 

 KABUPATEN  MALUKU  TENGAH 

This research aimed to understand the potential of this bird’s habitat as an ecotourism 
resource, to look at other  tourism potential in the area and to look at the state of the 
surrounding communities.  Research was carried out in the month from September to 
October 2004.  The observation  of  the Moluccan cockatoo was conducted  by taking a 
census using the line transect  method.  The observation  of  vegetation was performed 
using the  quadrat method.   The  observation of  the  birds  was carried out on the bird 
observation stage and in the river  vicinity, whereas direct interviews were undertaken 
on the spot in order to ascertain the state of the people in the communities. The result 
of observation showed that the estimated number of moluccan cockatoos was 26 and 
the total number was 1586 with a density of 24.49 individuals per km². The existence of 
this bird is related to the abundance of vegetation which was composed of 29 species 
and   21  families,   dominated   by   Canarium sp,  Eugenia sp, Callopylum  soulatri, 
Horsfieldia  glaburalis,  Diospyros  polyalthioides,  Parinaria cerimbosa and Shorea 
selanica.  The  bird  population  and the habitat can support ecotourism activities.  The 
moluccan cockatoo  is  very interesting  for  tourists   because  of  its beauty, endemic 
status and behavior. The surrounding area also has tourism potential with areas for 
nature tourism, history and  culture.  
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desa Sawai dan sekitarnya sebagai kawasan 
pengembangan prioritas bagi kegiatan wisata. 
Demikian pula keberadaan potensi pendukung 
seperti wisata alam, sejarah,  kondisi budaya dan 
perilaku kehidupan masyarakat secara tradisional 
semakin memberi peluang bagi kegiatan wisata 
di daerah Sawai dan sekitarnya.

Kerjasama antar stakeholder seperti 
pemerintah, LSM dan berbagai pihak yang 
terkait diperlukan untuk mendukung kegiatan 
wisata dengan tetap memperhatikan masyarakat 
sekitar sebagai bagian yang penting bagi terlak-
sananya kegiatan ekowisata. Ketersediaan sarana 
prasarana penunjang seperti fasilitas wisata dan 
aksesibilitas yang ramah lingkungan diperlukan, 
dengan demikian wisatawan dapat memiliki 
kesempatan untuk menikmati kehidupan sat-
waliar dihabitatnya dan turut serta dalam upaya 
melindungi satwaliar.

CARA  PENELITIAN
Kakatua Maluku (Cacatua molucensis) 

dan kondisi vegetasi sebagai habitatnya yang 
digunakan sebagai objek penelitian ini, terdapat 
di desa Sawai  Kawasan Penyangga Taman Na-
sional Manusela, yang terletak di Kecamatan Se-
ram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian 
ini berlangsung dari bulan September  sampai  
Desember  2004.

Penelitian ini berlangsung dalam 2 tahap 
kegiatan yaitu; pengambilan data primer dan 
data sekunder serta  analisis data, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. 

Pengumpulan Data
Pengambilan data primer berupa: data  

burung Kakatua Maluku dan vegetasi sebagai 
habitat satwa. Pengambilan data burung dilaku-
kan dengan cara sensus dengan menggunakan 
metode garis transek dengan membuat 12  jalur 
pengamatan dengan panjang jalur  1000 m,  dan  
lebar jalur 100 m dengan  jarak antar jalur 500 
m.  Pengambilan data  burung dilakukan pada 
pagi hari : jam 6.00 – 9.00 WIT dan sore hari : 
jam 16.00 – 18.30 00  WIT. Pengamatan vegetasi 
sebagai habitat satwa, dilakukan sesuai metode 
kombinasi jalur dan garis berpetak, dengan 
menginventarisasi tingkat pertumbuhan semai 
sampai tingkat pohon dengan mengikuti kriteria 

sebagai berikut: Tingkat pohon diameter 20 cm 
keatas (luas plot 20 x 20 m), tingkat tiang diam-
eter 10 – 19 cm (luas plot 10 x 10 m), tingkat 
sapihan diameter 4 – 9 cm (luas plot 5 x 5  m),  
tingkat semai diameter < 4 cm dengan tinggi < 
1,5 m (luas plot 2 x 2 m). Data vegetasi yang 
dikumpulkan berupa; jenis vegetasi, jumlah 
vegetasi, tinggi dan diameter. Pengumpulan data 
masyarakat disekitar kawasan menggunakan 
metode  purposive sampling. Sedangkan data 
wisatawan dilakukan dengan metode accidental 
sampling yaitu pengambilan responden terhadap 
siapa saja yang kebetulan ditemui saat penelitian. 
Data wisatawan meliputi:  identitas pribadi, tu-
juan kujungan, dan jumlah pengunjung. Potensi 
objek wisata pendukung dilakukan dengan cara 
inventarisasi objek wisata yang ada disekitar 
lokasi penelitian dan mengidentifikasi  kondisi 
sekitar objek. 

Pengambilan data sekunder diperoleh dari 
berbagai sumber  yang berkaitan dengan peneli-
tian, berupa:  keadaan umum wilayah penelitian  
dan data kunjungan wisatawan.

Analisa Data

Data  Burung 
Data burung yang diperoleh, dianalisis 

untuk mengetahui kelimpahan burung menggu-
nakan metode King (Lavieren, 1981; Alikodra, 
1999) sebagai berikut:
o Populasi  Burung
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PD  =  Populasi burung    
A    = Luas Areal  
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Data  Vegetasi
Analisa vegetasi di dasarkan pada per-

hitungan Index Nilai Penting (INP), dengan 
menggunakan besaran-besaran sebagai berikut: 
Kerapatan, Kerapatan relatif, Frekuensi, Frekue-
nsi relatif, Dominansi, Dominansi relatif.

Data  Masyarakat dan Wisatawan
Untuk mengetahui persepsi masyarakat 

dan wisatawan dilakukan dengan menggunakan 
analisis deskriptif dengan menggambarkan kon-
disi masyarakat sekitar dan pengunjung yang 
ditemui. Data ini diperoleh dari hasil wawancara 
langsung di lapangan.

HASIL  DAN   PEMBAHASAN

Populasi  Kakatua Maluku
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah burung yang ditemukan sebanyak 26 
ekor. Jumlah burung yang dijumpai berhubungan 
dengan ketersediaan komponen habitat yang 
dibutuhkan oleh burung terutama kelimpahan 
jenis penghasil pakan seperti Canarium sp. dan 
Horsfieldia glaburalis serta cover. Jumlah burung 
yang dijumpai juga berhubungan dengan akses 
masyarakat ke hutan.

Hasil analisis data menunjukkan populasi 
dugaan burung Kakatua Maluku di Sawai seki-
tar 1.586 ekor dengan densitas 24,49 ekor/km2. 
Berdasarkan hasil analisis ini terlihat bahwa 
populasi dan kepadatan burung Kakatua Maluku 
di Sawai masih cukup besar. Hal ini disebab-
kan karena kualitas habitat yang mendukung 
terutama ketersediaan sumber pakan, cover dan 
ruang yang cukup untuk burung dapat tumbuh 
dan berkembang. Demikian juga perubahan 
perilaku masyarakat dari penangkap burung 
beralih menjadi pemandu wisata serta  kearifan 
lokal masyarakat yang mendukung perlindungan 
burung Kakatua Maluku.

Habitat  Kakatua  Maluku
Komposisi dan struktur vegetasi dapat 

menjadi habitat yang baik bagi satwa. Hal ini 
disebabkan karena vegetasi dapat berfungsi 
sebagai sumber pakan ataupun cover yang baik 
bagi satwa. Hasil analisis vegetasi menunjukkan 
kelimpahan yang tinggi dengan 29 jenis dan 21 
famili. Jenis-jenis dominan seperti; Canarium 

sp,  Hopea, Horsfieldia glaburalis, Eugenia 
sp, Naucelia moluccana, Callophylum soulatri, 
Terminalia copdelandii dan Shorea  selanica. 
Vegetasi   didominasi oleh famili Burseraceae, 
Myristicaceae, Guttiferae dan Ebenaceae. Hal ini 
sesuai dengan hasil studi Tim Operation reliegh 
yang mengatakan bahwa hutan dataran rendah 
di Pulau Seram didominasi oleh famili-famili 
Myristicaceae dan Ebenaceae.

Keterkaitan Antara Potensi Kakatua Ma-
luku dan Ekowisata

Populasi burung Kakatua Maluku beserta 
kondisi habitatnya merupakan satu  kesatuan 
yang dapat memberi nilai ketika berada dalam 
keadaan seimbang dengan lingkungannya. 
Artinya tidak ada gangguan dan ancaman yang 
berarti sehingga populasi burung dapat terus 
berkembang pada habitat alaminya. Untuk mem-
pertahankan keberadaan burung pada habitatnya 
diperlukan tindakan nyata untuk melindungi dan 
melestarikan burung Kakatua Maluku.

Upaya perlindungan burung  Kakatua 
Maluku menjadi suatu kegiatan yang perlu 
dilakukan mengingat perburuan liar dan pen-
angkapan burung Kakatua  Maluku akhir-akhir 
ini sudah sangat tinggi. Salah satu jalan yaitu 
dengan adanya kegiatan ekowisata, konservasi 
satwaliar dapat dilakukan dengan nyata (Dju-
wantoko, 1999).

Kegiatan wisata khususnya pengamatan 
burung Kakatua Maluku di desa Sawai-Masihu-
lan mulai muncul sejak keprihatinan pihak luar 
seperti LSM dan lembaga internasional terhadap 
nasib Kakatua Maluku yang terus mengalami 
ancaman. Hal ini terbukti dari banyaknya bu-
rung Kakatua Maluku yang ditangkap oleh 
masyarakat, dibeli kembali oleh wisatawan  dan 
dilepaskan ke habitatnya serta upaya pemberday-
aan masyarakat dengan membentuk kelompok 
konservasi burung dimana kelompok ini yang 
bertanggung jawab terhadap populasi burung 
Kakatua Maluku di habitatnya. Beberapa hal me-
narik yang menjadikan burung Kakatua Maluku 
sebagai Objek Wisata adalah 

Nilai Keindahan 
Satwaliar yang hidup di alam bebas meru-

pakan pemandangan yang menarik serta memi-
liki nilai seni yang tinggi. Burung merupakan 
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salah satu jenis satwa yang menarik perhatian 
masyarakat terutama karena bentuk tubuh dan 
warna bulu yang indah. Burung Kakatua Maluku 
memiliki warna bulu yang bervariasi. Umumnya 
berwarna putih agak kuning dan kemerah-mera-
han. Kombinasi bulu di bagian kepala yaitu 
merah muda kekuningan atau campuran agak 
orange. Bagian bawah sayap putih kekuningan 
sehingga ketika terbang burung ini menimbul-
kan kesan warna yang khas. Ketika jambulnya 
dipertontonkan maka kekhasan burung ini akan 
terlihat jelas dengan jambul berwarna merah 
muda kuning keemasan. Hal ini merupakan daya 
tarik bagi wisatawan.

Pengamatan Kehidupan Burung (Bird 
watching)

Pengamatan kehidupan burung meliputi 
aktivitas burung dan perilakunya baik makan, 
kembali ke sarang, memelihara anak dan perilaku 
lainnya. Pengamatan burung pada lokasi pene-
litian dapat dilakukan di atas pohon karena 
tersedianya beberapa panggung pengamatan 
burung yang terletak di sekitar pohon yang 
digunakan burung sebagai habitatnya. Pohon 
yang digunakan sebagai panggung satwa adalah 
Elaeocarpus sphaericus, Naucelia moluccana, 
Intisia bijuga. 

Di atas pohon telah dibuat semacam 
rumah mini sehingga setiap pengamat dapat 
menggunakannya untuk berteduh sambil melaku-
kan pengamatan burung dan menikmati  keselu-
ruhan pemandangan kawasan hutan. Mengamati 
burung dari jarak dekat dengan berada di atas 
panggung satwa merupakan pengalaman wisata 
yang menarik.
Potensi Pendukung
Potensi  Objek Wisata Lain
Wisata  Alam
• Air Terjun  Waitoto
• Goa (Goa Api Lima)
• Sungai  (Sungai Salawai)
• Tebing
• Teluk  Sawai

Wisata  Sejarah

Tugu China
Tugu China adalah suatu tugu peringatan 

(tugu pelestarian lingkungan) yang terdapat di 
dusun Masihulan yang dibangun oleh DR. Stew-
ard Metz, seorang pemerhati burung dari Ameri-
ka Serikat yang memiliki kepedulian terhadap 
kelestarian burung Kakatua Maluku (Cacatua 
molucensis). “China”  adalah nama yang diberi-
kan oleh Dr. Steward Metz (Directure of Project 
Bird Watch, USA) Tugu ini mengisyaratkan perlu 
adanya tindak lanjut dalam upaya perlindungan 
dan pelestarian burung Kakatua Maluku dan 
satwa liar lainnya serta berbagai jenis flora yang 
ada di daerah Masihulan dan sekitarnya. 

Wisata  Budaya
Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar 

juga dapat menjadi daya tarik wisata, disamp-
ing  kondisi  alam yang menjadi potensi wisata 
andalan.  Atraksi wisata yang dapat dinikmati 
di antaranya adalah kegiatan masyarakat yang 
masih tradisional, seperti tata laku pedesaan atau 
kegiatan keseharian penduduk desa, upacara adat, 
kesenian tradisional seperti tari-tarian, mengun-
jungi rumah adat, khasanah kehidupan budaya 
masyarakat dapat menjadi atraksi wisata dan 
memberi pengalaman baru bagi wisatawan.

Kondisi  Masyarakat  Sekitar
Pembangunan objek wisata tidak dapat 

dipisahkan dengan keberadaan masyarakat seki-
tar objek tersebut, karena aspek sosial budaya 
masyarakat merupakan salah satu faktor penentu  
pembangunan objek wisata.  Keterlibatan ma-
syarakat sekitar dalam kegiatan pengelolaan 
dan pengembangan suatu kawasan wisata sangat 
diperlukan karena mereka akan secara langsung 
berhubungan dengan kegiatan pada kawasan 
tersebut dan terpenting untuk menumbuhkan rasa 
memiliki (sense of belonging) terhadap objek-
objek wisata, sehingga pemanfaatannya dapat 
berlangsung secara lebih optimal. 

Mata pencaharian  penduduk  umumnya 
nelayan, petani, wiraswasta, PNS dan pensiunan. 
Sedangkan dilihat tingkat pendidikan, secara 
umum termasuk katagori rendah. Terlihat dari 
prosentase terbesar berpendidikan SD (55 %). 
Tingkat pendidikan yang rendah menyebab-
kan ketidakmengertian masyarakat tentang 
arti konservasi terutama perlindungan burung 
Kakatua Maluku sebagai objek ekowisata, oleh 
sebab itu dibutuhkan pembinaan dari berbagai 
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pihak sehingga dapat diketahui oleh seluruh 
masyarakat. Pembinaan yang dilakukan harus  
dikembangkan suatu penalaran yang menilai 
bahwa satwa liar sebagai suatu sumberdaya 
ekonomi bagi masyarakat (Djuwantoko, 1999). 
Tingkat pendidikan SMP (25 %) dan  SMA (20 
%) merupakan kelompok potensial yang diharap-
kan mampu menyesuaikan  dengan kegiatan 
kepariwisataan.

Dari hasil wawancara, diketahui peng-
hasilan masyarakat belum cukup untuk me-
menuhi kebutuhan hidup keluarga secara 
memadai. Untuk itu disamping bertani  dan 
nelayan masyarakat juga memiliki harta yang 
tersimpan yaitu burung Kakatua Maluku. Hal ini 
disebabkan karena burung ini dijadikan sumber 
pendapatan bagi masyarakat ketika tanaman  per-
tanian belum memberikan hasil atau ketika ada 
kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendadak. 
Pemahaman masyarakat ini merupakan indikasi 
yang baik terhadap upaya konservasi burung, 
apabila diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang 
memberi keuntungan bagi masyarakat. Dengan 
demikian diperlukan suatu strategi yang tepat un-
tuk melindungi dan melestarikan burung, namun 
di sisi lain masyarakat mendapat keuntungan atau 
pendapatannya meningkat dengan upaya-upaya 
yang dilakukan tersebut. Salah satu kegiatan 
yang mungkin dapat dilakukan yaitu melalui 
ekowisata satwaliar.

Persepsi  Masyarakat Terhadap Potensi 
Satwa Sebagai Objek  Wisata

Masyarakat desa Sawai, merupakan ma-
syarakat yang sangat dekat dengan alam lingkun-
gannya. Khusus potensi burung Kakatua Maluku, 
sebanyak 75 % responden mengatakan bahwa 
jumlahnya sudah berkurang, akibat penangkapan 
burung yang masih terus berlangsung.

Kegiatan wisata alam, khususnya dalam 
hubungan dengan pengamatan burung Kakatua 
Maluku (Cacatua molucensis) merupakan keg-
iatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh se-
bagian besar masyarakat serta dipandang positif. 
Namun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 
wisata masih terbatas sebagai; pemandu wisata 
atau porter. Pemandu wisata hanya terfokus pada 
beberapa orang yang mengetahui secara pasti 
habitat burung Kakatua Maluku. Sehingga tidak 

semua masyarakat mendapat keuntungan dari 
kegiatan wisata satwaliar ini. Dengan demikian 
pengembangan wisata untuk waktu-waktu men-
datang diharapkan menyentuh seluruh lapisan 
masyarakat dengan berbagai program yang dapat 
memberikan keuntungan untuk semua pihak. 

Kondisi  Infrastruktur  dan  Fasilitas  
Penunjang

Aksesibilitas
Secara garis besar aksesibilitas ke daerah 

lokasi objek wisata di desa Sawai masih terbatas. 
Potensi objek wisata di daerah Sawai dapat dijan-
gkau, melalui jalan darat, laut dan udara dari kota 
Ambon, ibukota Propinsi Maluku. Aksesibilitas 
ke lokasi ini berhubungan dengan iklim, meng-
ingat  Maluku merupakan daerah kepulauan yang 
terdiri dari banyak pulau dan terpisah oleh lautan. 
Dengan demikian sebagian besar hubungan antar 
pulau melalui jalan laut. 

Perjalanan ke lokasi-lokasi objek  wisata 
di Desa Sawai dapat menempuh 2 jalan alternatif 
Melalui jalan darat, dengan berjalan dari dusun 
Masihulan melalui jalan trans seram, kemudian 
menyusuri jalan setapak dalam hutan. Melalui ja-
lan laut, yang ditempuh dari Desa Sawai dengan 
menggunakan ketinting (perahu tradisional yang 
dilengkapi dengan mesin). Jalan laut dilakukan 
dengan menyusuri sungai salawai, melewati 
daerah-daerah mangrove yang cukup padat.

Jalan menuju lokasi objek ini dilakukan 
untuk kegiatan-kegiatan wisata seperti; Pen-
gamatan burung, dilakukan dalam hutan dan 
menggunakan beberapa pohon yang tinggi dan 
dilengkapai dengan tali khusus untuk mencapai 
puncak pohon yang berfungsi sebagai panggung 
untuk mengamati tingkah laku burung. Pada lo-
kasi penelitian terdapat 3 panggung pengamatan 
burung yaitu panggung lasai, panggung Morite 
dan  panggung  Tiapiate  dapat ditempuh dengan 
jalan kaki sejauh 1,5  sampai 5 km dari dusun 
masihulan Desa Sawai. Menikmati panorama 
dan kesejukan air terjun Waitoto,  untuk men-
capainya dapat ditempuh melalui : berjalan kaki 
dari dusun Masihulan melalui jalan trans seram 
berjarak 2,5 km. selanjutnya berjalan dalam ka-
wasan hutan sejauh  7 km. Menjelajah Goa Api 
Lima, dapat ditempuh melalui : berjalan kaki dari 
desa Sawai menuju dusun Masihulan sepanjang 
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2,5 km, kemudian memasuki hutan menuju Goa 
Api Lima sejauh 6  km dan alternatif jalan laut 
dengan menyusuri Sungai Salawai menggunakan 
ketinting selama 3 jam, kemudian berjalan kaki 
sekitar 2 km.

Fasilitas  Wisata
Daerah Sawai, memiliki fasilitas wisata 

yang terbatas, dimana hanya terdapat 1 buah 
penginapan yaitu Penginapan Lisar Bahari, 
berupa  rumah panggung, tetapi memiliki daya 
tampung yang terbatas (15 kamar). Didalam 
hutan dibangun sebuah pondok penginapan seder-
hana dekat air terjun dan panggung pengamatan 
satwa. Sarana komunikasi berupa telepon kabel 
sehingga dapat memperlancar komunikasi dan 
arus informasi dengan wilayah-wilayah lain.

Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia
Hasil observasi lapangan dan wawancara 

dengan pihak-pihak terkait, diketahui bahwa 
pengelolaan objek ekowisata dalam Taman Na-
sional  saat ini belum di lakukan secara optimal.  
Hal ini di karenakan masih terbatasnya tenaga 
pengelola baik dari segi kualitas maupun kuan-
titasnya, terutama yang berhubungan dengan 
kemampuan dibidang kepariwisataan, baik oleh 
Balai Taman Nasional Manusela  maupun Dinas 
Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah. Dengan 
demikian untuk meningkatkan profesionalisme 
bagi personil lainnya perlu diikutsertakan dalam 
kegiatan atau kursus-kursus kepariwisataan 
guna menambah pengetahuan tentang dunia 
kepariwisataan.

Potensi  Wisatawan
Potensi wisatawan yang dimaksud adalah 

jumlah wisatawan yang berkunjung, asal wisa-
tawan dan motivasi kunjungan. Wisatawan yang 
berkunjung ke Propinsi Maluku dari tahun 1990 
– 1998  menunjukkan jumlah kunjungan yang 
tinggi tetapi kembali menurun drastis pada tahun 
1999 – 2001, hal ini disebabkan karena kondisi 
daerah yang tidak aman semasa konflik Maluku 
terjadi. 

Wisatawan yang berkunjung ke daerah 
Sawai biasanya  dalam bentuk kelompok dan 
perorangan. Jumlah wisatawan kelompok dapat 
mencapai 20 orang sedangkan secara pribadi 
berkisar 2 - 3 orang. Lama tinggal wisatawan 

bervariasi dari 3 hari sampai 1 bulan. Asal wi-
satawan untuk wisatawan asing seperti Belanda, 
Amerika, Inggris dan Australia.

Kunjungan wisatawan dalam kelompok 
yang besar dilakukan dengan kapal pesiar. 
Kunjungan kapal pesiar di daerah Sawai terjadi 
sejak tahun 1992 yang berasal dari Amerika 
dan sampai saat ini sudah 7 kali kunjungan. 
Kunjungan wisatawan dengan kapal pesiar, 
mendapat perhatian khusus dari pengelola pengi-
napan maupun masyarakat sekitar, dimana acara 
penyambutan wisatawan di buat dalam bentuk 
“paket wisata” .

PENUTUP

Kesimpulan
1. Jumlah burung  Kakatua Maluku yang 

dijumpai di desa Sawai sebanyak 26 ekor, 
dengan pendugaan populasi menggunakan 
pendekatan luas areal penelitian sebesar 
1.586 ekor dan densitas 24,49 ekor per km2 
.

2. Kelimpahan vegetasi cukup  tinggi dengan 
29 jenis dan 21 famili yang didominasi 
oleh jenis-jenis Canarium sp, Eugenia sp, 
Horsfieldia glaburalis, Diospyros poly-
althiodes, Callophylum soulatri dan  Shorea 
selanica. 

3. Potensi Kakatua Maluku dapat dilindungi 
melalui kegiatan ekowisata, mengingat 
wisatawan hanya melakukan  pengamatan 
kehidupan burung Kakatua dihabitatnya 
tanpa merusak disertai upaya konservasi.

4. Potensi pendukung bagi kegiatan ekowi-
sata burung di Desa Sawai meliputi potensi 
objek wisata alam dan sejarah, kehidupan 
sosial budaya masyarakat, kondisi masya-
rakat sekitar, kondisi infrastruktur dan 
fasilitas penunjang serta kelembagaan dan 
sumberdaya manusia.

5.   Kegiatan wisata di daerah Sawai hanya 
melibatkan sebagaian kecil masyarakat 
yang berfungsi sebagai pemandu wisata 

Saran
1. Pemanfaatan potensi Kakatua Maluku 

sebagai objek wisata hendaknya tetap mem-
perhatikan kaidah-kaidah konservasi dan 
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dalam pelaksanaannya  perlu melibatkan 
masyarakat sekitar sebagai bagian yang 
penting untuk mencapai keberhasilan wisata 
sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan.

2. Pengelolaan wisata secara terpadu an-
tara stakeholder perlu dilakukan, terutama  
yang berkaitan dengan daya dan dana agar 
pengembangannya dapat terwujud dengan 
tetap memperhatikan kepentingan masyara-
kat sekitar. Untuk itu penyuluhan dan sos-
ialisasi kepada stakeholder dan masyarakat 
sekitar perlu dilakukan secara intensif.

3. Peningkatan sarana, media dan kegiatan 
publikasi serta promosi daya tarik wisata 
di daerah Sawai dan sekitarnya perlu baik 
dalam skala nasional maupun internasional 
dengan media elektronik dan cetak.

4. Perlu adanya penelitian-penelitian lebih 
lanjut tentang dinamika populasi Kakatua 
Maluku di habitatnya sehingga dapat dik-
etahui perkembangan potensi Kakatua 
Maluku dari waktu ke waktu yang dapat 
dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.
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