
    

Laporan Survey  
 

Monitoring Poupulasi dan Pengamatan Aspek Ekologi 
Kakatua-kecil Jambul-kuning (Cacatua sulphurea 

abbotti) di Kepulauan Masalembu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 

Elga Putra 
Ige Kristianto 
Y.I. Christanto 

 
 
 
 
 
 

 



2 

RINGKASAN DAN REKOMENDASI 

1. Burung Kakatua-kecil Jambul-Kuning (Cacatua sulphurea abbotti) telah 

punah dari Pulau Masalembu. Di pulau Masakambing tinggal 5 ekor dan 

tidak pernah ada di Pulau Kramian. 

2. Habitat Kakatua di Pulau Masalembu dan Masakambing sudah rusak 

karena pembuatan kebun kelapa dan tambak. 

3. Kakatua telah dilindungi dengan Intsruksi Bupati Kepala Daerah Tk II 

Sumenep Nomor 5 tanggal 27 Oktober 1995. tentang penangkapan 

Satwa langka Burung Kakatua putih jambul kuning (Cacatua sulphurea 

abbotti) di Kepulauan Masalembu Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sumenep. 

4. Perlu dilakukan usaha untuk pelestarian dan konservasi habitat yang 

melibatkan masyarakat (PMS) 

5. Perlu ada peraturan yang mengikat mengenai perlindungan anak jenis. 

PENDAHULUAN 

Cacatua sulphurea adalah salah satu dari 76  jenis burung paruh bengkok 

yang ada di Indonesia. Burung ini banyak ditangkap untuk diperdagangkan 

karena merupakan burung peliharaan favorit. Tingginya tingkat 

penangkapan di alam mengakibatkan turunya populasi burung ini secara 

drastis. Anak jenis Kakatua-kecil Jambul-kuning (Cacatua sulphurea 

abbotti) merupakan anak jenis yang populasinya paling sedikit. Menurut 

catatan terakhir anak jenis ini hanya dijumpai sebanyak 5 ekor di Pulau 

Masakambing, Jawa Timur.  
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Tujuan Survai 

1. Memonitor perkembangan Populasi dan Kondisi Habitat kakatua di 

Masakambing 

2. Mengevaluasi sarang buatan yang dipasang pada tahun 1997 lalu 

Waktu dan Metodologi 

Survai dilakukan pada tanggal 26 November 1999 sampai dengan tanggal 16 

November 1999. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi 

struktural kepada masyarakat dan kunjungan ke lokasi.  

Profil Lokasi Survai 

Survai dilakukan di Kepulauan Masalembu yang yang terdiri dari tiga buah 

pulau yaitu Pulau Masalembu, Masakambing serta Kramian. Kepulauan 

dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa tersebut secara administratif masuk 

dalam wilayah Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur dan secara 

geografis terletak pada 5o02’-5o37’ Lintang Selatan dan 114o25-114o30’ Bujur 

Timur. 

1. Pulau Masalembu 

Pulau dengan luas 2000 ha dan jumlah penduduk sekitar 15.573 jiwa ini 

dibagi menjadi 2 desa yaitu  Desa Masalima, Desa Sukajeruk. 

Penduduknya terdiri dari suku Bugis, Madura, Mandar, Jawa dan Cina. 

Mata pencaharian utama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir 

adalah nelayan sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah daratan 

adalah bertani. Tanaman pertanian utama adalah Kelapa (Cocos 

nucifera).   
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Sekitar 80% lahan di Pulau ini telah dikonversi menjadi perkebunan 

kelapa. Sedikit hutan yang tersisa hanya ada di Gunung Datuk di bagian 

tengah pulau itu pun kondisinya sudah tidak layak lagi untuk disebut 

hutan. Beberapa bagian dari gunung ini telah dibuka oleh masyarakat 

untuk lahan pertanian. Hutan bakau hanya tersisa di bagian utara pulau 

di sekitar dermaga milik Pertamina yang oleh masyarakat sekitar disebut 

dengan Kampung Proyek. Hutan mangrove yang sedikit ini dalam kondisi 

rusak parah karena penebangan oleh masyarakat sekitar untuk diambil 

kayunya sebagai kayu api. Berdasarkan pemantauan ke lapangan tidak 

dijumpai pohon mangrove dengan garis tengah batang lebih dari 20 cm.  

2. Pulau Masakambing 

Pulau Masakambing yang luasnya 650 ha didiami oleh 1200 jiwa. 

Sebagian besar penduduknya adalah suku Bugis dan Madura disamping 

pendatang dari Kalimantan, Maluku dan  Pulau Jawa. Mata pencaharian 

mereka bertani dan mengelola tambak secara tradisional. Kelapa dan ikan 

bandeng merupakan komoditi pertanian andalan di pulau ini. Lahan 

pertanian meliputi hampir 80% dari luas pulau dan sisanya merupakan 

hutan Mangrove sepanjang 14,24 km di sekeliling pulau yang didominasi 

oleh  Bruguiera sp. Kondisi hutan ini pada sebagian wilayah sudah rusak, 

terutama di bagian Barat dan Timur. Kerusakan ini disebabkan oleh 

aktifitas pembuatan tambak ikan Bandeng (Chanos sp.) oleh masyarakat. 

Adanya pengusaha dari luar yang membangun tambak  udang di pulau ini 

dikhawaatikan akan menambah parah kerusakan hutan mangrove. Bahan 

obat yang digunakan untuk campuran pakan maupun untuk pencegahan 
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penyakit akan berpengaruh bahkan mengakibatkan kematian pada 

vegetasi mangrove termasuk organisme didalamnya. Disamping itu tim 

survai pernah melihat para pekerja tambak melakukan peracunan 

terhadap ikan-ikan kecil di luar tambak menggunanakan potas dengan 

alasan ikan tersebut mengganggu tambak. Peggunaan racun untuk 

membunuh ikan-ikan kecil ini akan menyebabkan matinya hewan-hewan 

yang mendiami daerah lumpur di hutan mangrove.  

3. Pulau Kramian 

Pulau Kamian berada paling utara dari gugusan kepulauan Masalembu. 

Pulau dengan luas 300 ha ini didiami oleh sekitar 3.289 jiwa yang 

sebagian besar adalah suku Bugis dan Madura. Tidak berbeda dengan 

pulau yang lain Pulau ini juga telah di konversi menjadi perkebunan 

kelapa. Hutan mangrove hanya terdapat pada sisi Timur dan sedikit di 

sisi Barat dari pulau ini. Hutan Bakau disisi barat sudah rusak akan 

tetapi masih dapat dijumpai pohon Soneratia sp dengan lingkar batang 

sampai 5 meter. Di sisi Timur sebagian dari hutan ini masih dalam 

keadaan bagus. Di lokasi ini masih dijumpai pohon Avicennia sp dengan 

lingkar batang lebih dari 1,5 meter dengan tinggi hampir 30 meter. 

Disamping itu juga bisa dijumpai Bruguiera sp yang cukup besar. 

BIOLOGI Cacatua sulphurea abbotti 

Seperti halnya Sub Spesies yang lain,  yaitu C.s. sulphurea, C.s. parvula dan 

C.s citrinocristata, C.s. abbotti berwarna putih. Bagian bawah bulu primer 

sayap, bagian bawah bulu ekor dan penutup telinga berwarna kuning terang. 
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Mata dilingkari oleh kulit berwarna putih bersih dengan iris berwarna hitam 

pada individu jantan dan coklat kemerahan pada individu betina. Jambul 

berwarna kuning terang dan dapat digerakkan. Paruh berbentuk bengkok, 

kuat dan berwarna hitam dengan lidah berbentuk silinder yang lentur. Kaki 

berwarna hitam kusam dengan jari-jari bertipe Zygodactyli. Untuk menjaga 

agar tubuh tetap bersih dan bebas dari mikroorganisme kakatua memiliki 

bulu bedak atau bulu kapas (down feather) yang mengalami penghancuran 

menjadi butiran-butiran seperti bedak atau tepung yang anti air.  

Penyebaran dan Populasi 

Cacatua sulphurea abbotti adalah burung endemik di Kepulauan 

Masalembu. Saat ini burung ini hanya dapat ditemukan di Pulau 

Masakambing sedang di Pulau Kramian tidak pernah ditemukan tanda-

tanda keberadaan anak jenis ini. Beberapa warga yang diwawancarai di 

Pulau Masalembu menyebutkan bahwa mereka pernah melihat dua ekor 

Kakatua di pulau ini. Informasi ini juga dikuatkan dengan penuturan salah 

seorang penduduk, bahwa di dekat rumahnya sering datang burung kakatua, 

kadang-kadang sampai tiga ekor. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan 

di lapangan tim survai tidak berhasil menemukan keberadaan kakatua. 

Survai pertama yang dilakukan oleh Cahyadin (1994) di Pulau Masakambing 

menemukan  8 sampai 10 ekor kakatua. Survai ke dua yang dilaksanakan 

BLIIP bersama Kutilang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan 

Universitas Gadjah Mada pada bulan Agustus 1995 hanya ditemui 8 ekor. 

Populasi ini kemudian menurun menjadi 7 ekor pada survai bulan Juli-

Agustus 1996. Survai bulan November 1997 menemukan 5 ekor, tahun 1998 
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terdapat 6 ekor sedangkan pada survai terakhir pada tahun 1999 ini hanya 

ditemukan 5 ekor kakatua (Lampiran 1). 

Dari hasil pengamatan di lapangan salah satu dari kakatua tersebut adalah 

kakatua muda yang diperkirakan baru berumur sekitar 2 tahun.  Ini terlihat 

dari ciri-ciri fisiknya antar lain, warna bulu yang masih cerah dan ukuran 

yang relatif kecil. Anakan ini terlihat sedang makan buah Averhoa Bilimbi di 

sekitar sarang yang ditemukan terakhir di sisi Barat. 

Makanan 

Menurut Arganarata (1997), Cacatua sulphurea abbotti memakan buah 

Cocos nucifera yang muda sekali, bunga jantan pohon Lontar (Borassus sp.), 

Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) bunga pohon Randu (Ceiba petandra) 

(Lampiran 2) sedangkan menurut Dewi, (1998) kakatua juga pernah terlihat 

memakan buah pohon Tanjang (Bruguiera gymnorrhiza). Disamping itu 

kakatua juga memakan kacang-kacangan dan jagung. Pada saat survai ini 

kakatua sering terlihat memakan buah Duluk-duluk (Lumnitzera racemosa) 

yang masih muda di sebelah Utara lokasi resting. Lumnitzera merupakan 

jenis mangrove yang banyak tumbuh pada daerah kering di pinggir pantai. 

Dari diagram pie pada lampiran 2 terlihat bahwa kakatua lebih menyukai 

memakan bunga Ceiba dibanding dengan beberapa jenis tumbuhan lainya. 

Untuk mengetahu fenomena ini perlu dilakukan analisa lebih lanjut 

mengenai kandungan energi yang ada di dalam setiap jenis tumbuhan 

pakan. Hasil pengamatan visual di lapangan terlihat bahwa pohon Ceiba 

tersebar cukup banyak. Selain sebagai feeding tree pohon ini juga digunakan 

untuk bersarang. 
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Sarang 

Survai pada tahun 1996 menemukan tiga buah sarang. Sarang pertama 

dibangun pada pohon kelapa di bagian tengah pulau, sarang II dibangun di 

pohon Randu 100 meter disebelah timur sarang I, sarang III dibangun di 

hutan mangrove di sisi Barat dan sarang IV dibangun 300 meter di sebelah 

Barat sarang II (Lampiran 3). Sarang terakhir ini dibangun di Pohon Ceiba 

petandra dengan tinggi kurang lebih 15 meter dari permukaan tanah. 

Kedalaman sarang kurang lebih 40 cm dan menghadap ke Barat.   

Menurut informasi dari masyarakat sekitar lokasi di dalam sarang terdapat 

dua butir telur. Setelah di cek ke lokasi terlihat bahwa bahwa pada pasangan 

tersebut terdapat tanda-tanda breeding yaitu warna merah kotor di dada 

betina. Menurut merreka warna itu akan menjadi semakin tua mendekati 

akhir masa mengerami. Diperkirakan telur akan menetas pada akhir bulan 

November. Akan tetapi kegagalan untuk hidup sangat kecil karena masa 

perawatan anak bertepatan dengan musim  hujan. 

Sampai akhir kegiatan tidak berhasil ditemukan sarang dari pasangan 

lainnya. Dari hasil pengamatan pada pagi hari kakatua terlihat datang dari 

hutan mangrove di sisi Barat pulau dan bila sore hari kembali ke lokasi 

tersebut.  

Sarang Buatan 

Dari empat buah sarang buatan yang dipasang di empat lokasi pada bulan 

November 1997, hanya dua buah yang behasil ditemukan. Dari ke dua 

sarang tersebut tidak satupun yang pernah ditempati oleh kakatua. Satu-

satunya sarang buatan yang masih agak utuh adalah sarang yang dipasang 
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di pohon Ceiba petandra  di bagian tengah Pulau Masakambing. Sarang 

tersebut dalam keadaan rusak dan di bagian dalamnya ditempati oleh lebah 

madu. Ketika ditemukan pohon tempat sarang tersebut telah dipotong oleh 

pemiliknya dengan alasan kakatua merusak daun kelapaa di ekitar pohon. 

Bekas sarang yang dipasang di di hutan mangrove tidak ditemukan. 

Tidak digunakannya sarang buatan ini kemungkinan disebabkan oleh 

konstruksi dan bahan yang tidak cocok. Dari hasil pengamatan terlihat 

kakatua ternyata lebih cenderung untuk membuat sarang di pohon yang 

masih ada bagiannya yang hidup dan terlindung.  

Habitat 

Dari data yang diperoleh dilapangan dengan metode kuadran yang 

digabungkan dengan metode point transek ada 14 jenis vegetasi terestrial 

utama. Lima vegetasi utama dengan INP yang terbesar diantaranya adalah 

Cocos nucifera yaitu 223,58 % yang diikuti Ceiba pentandra, Tamarindus 

guajava, Lagerstroemia sp, Arthocarpus comunis dengan INP masing- masing  

21,082% ; 13,357% ; 12,998% ; 10,253%. Pada tipe vegetasi mangrove INP 

yang tertinggi adalah pohon Bruguiera sebesar 123,408 % yang diikuti   

Avicennia sp, Nipa fruticans, Sonneratia, dan duluk-duluk dengan INP 

masing-masing adalah 44,183% , 40,358 %, 17,502 %, 11,47 %. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan pohon ini mempunyai peranan yang sangat 

penting di dalam habiat. 

Beberapa jenis pohon yang tumbuh di habitat ini antara lain; Cengkeh 

(Eugenia aromatica), Mangga (Mangivera sp), Keluwih (Artocarpus 

communis), Asem (Tamarindus indicus), Akasia (Acacia sp), Nangka 



10 

(Artocarpus heterophylla ), Jambu monyet (Anacardium occidentale), Jambu 

batu (Psitadium guajava), Jati (Tectona grandis), Kopi (Coffea sp), Kakao 

(Theobroma cacao), Cereme ( ? ), Randu (Ceiba petandra), Belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi), Bambu (Bambusa sp), Lontar (Borassus sp), Pinang 

(Areca catechu), Bungur (Lagerstroemia sp), Jeruk (Citrus sp). Sedang 

disekitar rumah penduduk banyak terdapat pohon Kedondong (Spondias 

pinnata sp), Pepaya (Carica sp), Jambu air (Eugenia aquae)  dan Delima 

(Bonica granatum).  Pada tempat-tempat yang berbatasan dengan hutan 

bakau, terutama yang telah dikonversi menjadi tambak, banyak terdapat 

pohon Duluk-duluk (Lumnitzera racemosa), Kayu buta-buta (Excoecaria 

agallocha), Xylocarpus moluccensis, X. grnatum, Santigi (Pemphis acidula), 

dan Nipah (Nypa fructescent). Sedangkan pada daerah yang digenangi air, 

ditumbuhi oleh Api-api (Avicenia sp), Bruguiera, Sonneratia, Rhizophora. 

Permasalahan yang Ditemui di Lapangan 

Selama survai ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan baik itu 

berdasarkan pengamatan ataupun informasi dari masyarakat. Beberapa 

diantaranya adalah masih terjadi pengrusakan dan penebangan pohon di 

hutan bakau. Pemanenan daun pohon Avicennia marina oleh masyarakat 

untuk pakan ternak sampai ke zona pedalaman dari hutan mangrove 

menyebabkan rusaknya vegetasi mangrove yang lain.  

Disamping itu, berdasarkan informasi dari masyarakat, ternyata masih ada 

sebagian oknum aparat di kecamatan yang berusaha untuk meminta burung 

kakatua kepada masyarakat.  
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Usaha Pemulihan Populasi 

Usaha pemulihan populasi Kakatua di Masalembo telah dimulai sejak tahun 

1994 dengan dilakukan survai oleh Cahyadin dari BLIIP, kemudian 

dilanjutkan dengan penyebaran poster dan leaflet serta pengenalan 

konservasi kakatua ke sekolah-sekolah pada tahun 1995. Beberapa 

penelitian telah dilakukan diantaranya, penelitian mengenai perilaku 

harian, perilaku kawin, teritorial dan perilaku makan sejak tahun 1995.  

Pendekatan yang telah dilakukan selama penelitian diterima secara positif 

oleh masyarakat. Menurut kepala desa dari tahun 1995 tidak ada lagi warga 

yang menangkap kakatua apalagi setelah disosialisikannya Intsruksi Bupati 

Kepala Daerah Tk II Sumenep Nomor 5 tanggal 27 Oktober 1995, tentang 

penangkapan Satwa langka Burung Kakatua putih jambul kuning (Cacatua 

sulphurea abbotti) di Kepulauan Masalembu Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sumenep. 

Untuk pemulihan populasi kakatua di Kep. Masalembu harus dilakukan 

usaha-usaha yang konservasi spesies maupun lahan dan rehabilitasi habitat 

serta melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap anak jenis ini 

maupun habiatat. 

 Berdasarkan masukan dari masyarakat untuk pemulihan populasi dan 

rehabilitasi habitat perlu dilakukan usaha -usaha yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Dari hasil pemantauan di lapangan ternyata 

banyak potensi yang belum tergarap di pulau ini. Misalnya tempurung dan 

sabut kelapa yang menggunung bisa dibuat berbagai aneka kerajinan dan 

arang. Penanaman pohon api-api mungkin juga alternatif lain yang bisa 



12 

dilakukan disini mengingat daun pohon ini digunakan masyarakat sebagai 

pakan utama ternak. Sebagai tindakan jangka panjang konservasi dan 

rehabilitasi mangrove perlu dilakukan. Selain sebagai habitat burung 

kakatua hutan mangrove juga melindungi pulau dari abrasi air laut, sebagai 

penyedia unsur hara mikro bagi tambak tradisional yang dikelola oleh 

masyarakat dan sebagai barier yang  menghalangi terjadinya pelumpuran di 

gugusan terumbu karang pulau ini yang kaya akan jenis-jenis hidupan laut 

diantaranya 5 jenis kerapu, Tiram raksasa (Tridacna gigas), 5 jenis teripang, 

udang-udangan dan lain-lain. 
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