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Ringkasan 

Proyek ini bertujuan untuk menggali beberapa data dasar yang diperlukan untuk 
menilai kelestarian praktek pemanenan anis merah di Bali dan pengembangan 
penelitian-penelitian yang lebih kompleks serta menyusun desain untuk monitoring. 
Kegiatan lapangan dilaksanakan selama tujuh bulan di kecamatan Pupuan 
Kabupaten tabanan dan Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, keduanya di 
provinsi Bali. Survey lapangan dilakukan untuk mendeskripsikan ulang peta tutupan 
lahan di Bali. Observasi opportunistik digunakan untuk menemukan sarang dan 
selanjutnya monitoring setiap dua hari sekali dilakukan untuk mengetahui tahap-tahap 
perkebangbiakan anis merah. Observasi partisan digunakan untuk mengumpulkan 
data jalur perdagangan, jumlah burung yang diperdagangkan, dan daerah-daerah 
pemanenan. 

Anakan anis merah dirawat oleh induk di sarang sampai umur antara 12 sampai 14 hari 
setelah menetas. Lama waktu pembuatan sarang, pengeraman, dan perawatan anak 
diluar sarang oleh induk anis merah belum dapat ditentukan. Diduga Anis merah 
termasuk kelompok jenis “multi-brood” karena dari satu pasang induk dapat membuat 
sarang secara serial sebanyak 3 sampai 7 sarang selama 155 hari pengamatan. Jumlah 
anakan anis merah yang dijual oleh tiga dari 12 orang pengepul yang telah 
diidentifikasi selama musim panen antara bulan September 2008 sampai April 2009 
diperkirakan sebanyak 35000 anakan. 

Praktek pemanenan anakan anis merah di Bali memiliki kesesuaian dengan kriteria 
pemanfaatan satwa liar secara berkelanjutan yang disusun oleh Beissinger & Bucker 
(1992b) (Beissinger 2001). Kerjasama antara para penyelenggara lomba burung 
dengan kelompok-kelompok petani pemanen anis merah diperlukan untuk membatasi 
areal pemanenan. Selain itu, masih diperlukan penelitian demografi dan tren populasi 
anis merah pada areal panen untuk dapat menentukan kuota panen. 
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I. PENDAHULUAN 

Proyek “multiagency” yang dipimpin oleh Oxford University Centre for the Environment 
(OUCE) dengan dukungan pendanaan dari Darwin-Initiative telah memberikan 
gambaran lengkap tentang besarnya jumlah pemelihara burung, dampaknya bagi 
konservasi, dan dimensi ekonomi dan budaya dari hobi memelihara burung. Satu dari 
lima keluarga di enam kota besar di Indonesia tercatat memelihara burung berkicau.  
Hobi memelihara burung berkontribusi hampir 700 Milyar rupiah pada perputaran 
ekonomi di enam kota besar tersebut. Lomba burung berkicau juga telah menjadi 
ruang publik bagi semua kalangan dari berbagai strata sosial dan suku. Berbagai fakta 
ini didapatkan dari program penelitian kualitatif dan kuantitatif berskala luas di enam 
kota besar di Jawa dan Bali. 

Proyek tersebut berusaha untuk mengubah kebiasaan para pemelihara dan 
pedagang burung dari memelihara dan memperjual-belikan burung–burung hasil 
tangkapan alam menjadi pemelihara dan pedagang burung-burung hasil 
penangkaran. Perubahan tersebut akan diwujudkan melalui pengembangan 
instrumen-instrumen pasar berbasis kesuka-relaan. Kerumitan, meski juga membuka 
kesempatan baru yang menantang, dalam mencapai tujuan proyek tersebut muncul 
ketika ditemukan fakta bahwa jenis burung yang paling prestise dan digemari untuk 
dipeliharaa saat ini belum dapat dipenuhi dari hasil penangkaran. 

Jenis yang dianggap memiliki prestise tinggi di kalangan para pemelihara burung dan 
saat ini banyak digandrungi adalah anis merah (Zoothera citrina orientis). 
Penangkapan anis merah untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara burung ini 
telah mengakibatkan kepunahan lokal di hampir semua kawasan hutan di pulau Jawa 
sejak tahun 1995. Meski demikian ditemukan fakta lain di Bali. Para petani perkebunan 
kopi di Bali telah menyuplai “bakalan” (burung muda) anis merah secara besar-
besaran sejak tahun 2001 dan masih dapat terus berlangsung hingga saat ini. 
“Bakalan” anis merah tersebut dipanen dari areal perkebunan kopi yang mereka 
kelola.  

Survey awal yang dilakukan oleh Jepson (2008) melaporkan adanya indikasi praktek 
pemanenan anis merah di Bali tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Temuan 
baru tersebut semakin memperumit gagasan untuk mempromosikan pemeliharaan 
burung-burung hasil produksi penangkar yang telah tersertifikasi. Lebih dari itu, upaya 
mensertifikasi praktek pemanenan burung dari alam akan menimbulkan kesulitan 
tersendiri. Kekhawatiran terbesar bagi masa depan konservasi burung adalah fakta 
bahwa para pemelihara burung pemula tidak mampu membedakan anis merah 
dengan jenis kerabat dekatnya yang endemik di pulau sebelah timur Bali dan saat ini 
telah mulai diperdagangkan. Sampai dengan saat ini belum ditemukan alternatif solusi 
untuk mengatasi hal ini. Satu-satunya harapan adalah membangun model praktek 
pemanenan anis merah secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi tekanan 
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terhadap eksploitasi burung-burung di kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia; 
tempat dimana konservasi tengah berjuang untuk dapat diintegrasikan dengan 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di daerah 
pedesaan.  

Hasil dari proyek ini akan berkontribusi pada penyusunan sistem baru dalam sertifikasi 
burung dan terbangunnya etika perdagangan burung yang berkelanjutan tanpa 
menafikkan sumbangan hobi pemeliharaan burung pada aspek ekonomi dan 
budaya. Proyek ini akan mengeksplorasi terciptanya model pemanenan burung yang 
mampu mengurangi ancaman kepunahan pada populasi burung di kawasan hutan 
dan kawasan-kawasan lain di Indoensia serta kontribusinya pada pengembangan 
gagasan pengelolaan bentang alam secara berkelanjutan. 

Tujuan dari proyek ini adalah melaksanakan beberapa penelitian dasar untuk 
mengevaluasi kelestarian praktek pemanenan burung dan pengembangan penelitian 
yang lebih kompleks untuk mendesain model monitoring. Tujuan tersebut akan dicapai 
melalui empat kegiatan utama, yaitu : 1) Menyusun peta terbaru tentang berbagai 
tipe hutan di Bali, 2) Studi awal tentang biologi perkembangbiakan dan pergerakan 
anis merah, 3) Mendokumentasikan praktek pemanenan anis merah oleh petani, dan 
4) Mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan para aktor dalam pemeliharaan 
burung. 



 3 

II. LOKASI DAN METODE PELAKSANAAN PROYEK 

a. Lokasi Proyek 

a.1. Survey lapangan untuk menilai kesesuaian kelas-kelas tutupan lahan yang telah 
ditentukan (Newton A.C., 2007) oleh Departemen Kehutanan dilaksanakan di 11 titik 
yang mewakili tiap kelas tutupan lahan, yaitu di daerah teluk Gilimanuk ( 8°10'54.70"S ; 
114°26'30.04"E), daerah Sumberklampok (8°10'3.41"S ; 114°30'14.09"E), daerah 
Pemuteran (8° 9'22.40"S ; 114°40'1.40"E), daerah Pajahan (8°19'53.00"S ; 114°59'19.59"E), 
daerah Manggisari (8°23'12.50"S ; 114°52'24.80"E), daerah Antosari (8°29'8.45"S ; 115° 
1'16.34"E), daerah Bangli (8°19'45.58"S ; 115°10'4.12"E), daerah Lemuweh (8°11'11.48"S ; 
115°11'11.71"E), daerah Menanga (8°22'33.07"S ; 115°26'42.66"E), daerah Bunuting 
(8°30'0.30"S ; 115°20'26.30"E), dan daerah Ped (8°40'41.83"S ; 115°32'27.66"E). 

a.2. Penelitian pendahulan tentang biologi perkembangbiakan anis merah dan 
kegiatan pendokumentasian praktek pemanenan anis merah oleh petani kami 
lakukan di Kecamatan Pupuan, kabupaten tabanan (08o 15’ 00” N – 08o 22’ 30” N ; 
115o 00’ 00” E – 115o 07’ 30” E) , dan di kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng (08o 
15’ 00” N – 08o 22’ 30” N ; 114o 52’ 30” E – 115o 00’ 00” E), Provinsi Bali (Gambar 1.). Total 
luas areal penelitian 37.594 ha (6,67% dari luas total Pulau Bali), dengan 13.076 ha 
merupakan areal perkebunan kopi rakyat (41,27% dari total luas perkebunan kopi 
rakyat di Bali), dan 9.971,66 ha merupakan areal hutan (7,63% dari total luas hutan di 
Pulau Bali) (Tabel  1). Menggunakan metode observasi opportunistik, kami memilih 
empat areal perkebunan kopi milik petani untuk mengumpulkan data perilaku 
perkembangbiakan, teritori, dan habitat berbiak anis merah dengan total luas areal 
5,74 ha. 

Table 1. Luas perkebunan kopi rakyat dan kawasan hutan di lokasi penelitian 

Kecamatan Perkebunan 
kopi rakyat 
(ha) 

Kawasan 
Hutan (ha) 

Lokasi 
Penelitian (ha) 

Pupuan 7.782 2.687 17.902 
Busungbiu 5.294 7.284 19.692 

                     Sumber : Bali dalam angka, 2008 

Penelitian perilaku perkembangbiakan dan dokumentasi praktek pemanenan pada 
kawasan hutan belum dapat dilaksanakan karena setelah survey selama 14 hari tidak 
berhasil mencatat perjumpaan dengan anis merah di kawasan hutan di lokasi 
penelitian. Survey bersama seorang pemanen anis merah di hutan juga tidak berhasil 
mendapatkan sarang anis merah. 
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Gambar 1. Peta lokasi Peneitian 

 

Areal penelitian merupakan daerah berbukit dan pegunungan, dengan rentang 
ketinggian antara 300 - 2276 meter diatas permukaan laut dan kemiringan 15- 40 %. Titik 
tertinggi merupakan puncak G.Batukaru di bagian paling timur areal penelitian. Areal 
penelitian merupakan daerah hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS)  Yeh Balian dan 
DAS Yeh Pulukan yang bermuara di pesisir selatan Pulau Bali dan DAS Yeh Pancuran 
dan DAS Yeh Sabah yang bermuara di pesisir utara pulau Bali. 

Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, lokasi penelitian berada pada zona musim 
124 dengan sifat hujan normal pada musim kemarau 2009 yang diperkirakan dimulai 
pada minggu pertama bulan Mei. Curah hujan di areal penelitian 3.314,6 mm, 
kelembapan relatif 85%, dan suhu 24,60 oc (Bali dalam Angka, 2008).    

b. Pengumpulan Data 

Kegiatan lapangan dilaksanakan dari bulan Oktober 2008 sampai April 2009 dengan 
serangkaian kegiatan antara lain survey tata guna lahan, penelitian perilaku berbiak, 
dan dokumentasi praktek pemanenan anis merah. 
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b.1. Survey tutupan lahan secara cepat 

Kami menyewa kendaraan untuk menuju setiap titik yang telah ditentukan dengan 
menggunakan GPS Garmin  76CSx. Pada setiap titik kami memotret bentuk tutupan 
vegetasi dengan kamera Digital SLR Nikon D.60 dan lensa Nikkor 35 – 70 mm f 1.8 – 5.5 
serta lensa Nikkor 70 – 300 mm f 4 - 5.6. Kami mencari orang yang tinggal disekitar lokasi 
titik untuk melakukan wawancara terkait sejarah aktivitas penggunaan lahan, 
keberadaan burung anis merah , dan praktek pemanenannya. Jika responden tidak 
mampu menjelaskan, maka kami meminta rekomendasi untuk menemukan orang 
yang mampu menjawab pertanyaan kami secara lebih akurat.  

b.2. Penelitian Perilaku berbiak Anis merah 

Selama jangka waktu penelitian lapangan, team peneliti mencari sarang Anis merah 
secara opportunistic di seluruh areal penelitian (xin lu, 2004). Peneliti mengikuti seorang 
pengecer saat memanen anis merah dari lahan petani. Setelah menemukan sarang 
dan mendapatkan ijin dari pemilik lahan, team peneliti mencari sarang-sarang lain di 
areal kebun milik petani untuk mengetahui jangka waktu setiap tahapan proses 
perkembangbiakan, memetakan pergerakan burung, dan menghitung keberhasilan 
dari setiap tahapan proses perkembangbiakan (Green, R.E., 2004; Debus S.J.S, 2006).  

Data Karakteristik habitat bersarang diambil dengan membuat plot berukuran 20 x 20 
meter pada delapan sarang aktif yang dipilih secara acak. Parameter yang kami 
catat adalah materi sarang, lokasi sumber materi sarang, tinggi dan diameter kanopi 
pohon. Beberapa parameter abiotik juga kami catat sejauh memungkinkan. 

 b.3.  Dokumentasi praktek pemanenan 

Observasi partisan (Sarantakos, 1993) digunakan untuk mengumpulkan data jalur 
perdagangan, jumlah burung yang diperdagangkan, dan daerah-daerah 
pemanenan. Team peneliti juga secara langsung membantu pencatatan transaksi 
jual-beli anak anis merah yang dilakukan oleh salah satu pengepul. Pengepul ini kami 
pilih karena merupakan salah satu pioneer pelaku perdagangan anis merah di Bali. Dia 
memulai perdagangan anis merah sejak tahun 1992. Sebagai tambahan, kami juga 
melakukan in depth interview (Sarantakos, 1993) dengan para pengepul lain yang 
dapat kami jangkau. 

Setelah tinggal bersama salah satu petani selama dua minggu dan menemukan 
keseragaman praktek pemanenan anis merah oleh petani, kami memutuskan untuk 
melakukan survey kuesioner untuk mendapatkan data metode pemanenan anis 
merah oleh petani. Wawancara kami lakukan terhadap 18 petani pemanen anis 
merah yang dipilih dari satu jaringan perdagangan anis merah. 
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III. HASIL DAN PENCAPAIAN TUJUAN PROYEK 

a. Pemetaan  

Pusat Perpetaan Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan 
telah mengintepretasikan Citra Landsat 7ETM + tahun 2002 – 2003 di Pulau Bali menjadi 
tiga klasifikasi dan 17 kelas (tabel 2.). Hasil lengkap terlampir pada lampiran 1. 

b. Penelitian perilaku berbiak dan pergerakan anis merah 

b.1. Biologi Perkembangbiakan anis merah 

Pencarian sarang dimulai pada tanggal 5 november 2009 pada areal perkebunan kopi 
dan kawasan hutan di lokasi penelitian. Sarang pertama ditemukan pada tanggal 10 
november 2008. Pencarian sarang dilakukan sampai akhir bulan Maret, dan proses 
monitoring sarang dihentikan pada tanggal 15 april 2009. Total jumlah sarang yang 
ditemukan sebanyak 58 sarang dan monitoring dilakukan untuk menentukan status 
terakhir tiap sarang yang ditemukan (tabel 2).  

Tabel 2. Status sarang tiap sarang yang ditemukan 

Kondisi saat 
ditemukan 

Jumlah Kondisi terakhir setelah monitoring Jumlah 

Sarang ditinggalkan 7 
sarang sedang dibuat 8 

Sarang rusak akibat bencana 1 

Telur dimangsa predator 15 
Telur rusak akibat bencana 1 
Anak dimangsa predator 1 
Anak dipanen 1 

sarang berisi telur 21 

Tidak diketahui (kemungkinan dicuri) 3 

Anak mati akibat bencana 1 
Anak dipanen 26 Sarang berisi anakan 29 
Anak berhasil keluar dari sarang 2 

 
Semua individu anis merah yang terpantau saat membawa material sarang atau 
menata materi sarang pada pohon tempat bersarang tidak pernah ditemukan 
bertelur. Kegagalan pada tahap pembuatan sarang ini ditentukan setelah dilakukan 
monitoring selama enam hari setelah perjumpaan pertama. Hal ini membuat lama 
waktu pembuatan sarang oleh induk belum dapat diketahui. Pendugaan terhadap 
umur telur yang ditemukan juga tidak dapat dilakukan, sehingga lama waktu 
pengeraman sampai menetas belum dapat diketahui.  
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Pendugaan terhadap lama waktu perawatan anak di dalam sarang dapat diketahui 
dari monitoring terhadap dua sarang yang tidak dipanen oleh petani. Pendugaan 
awal terhadap umur anak di sarang saat pertama kali ditemukan didasarkan pada 
pengetahuan petani pemilik kebun. Kedua sarang yang dimonitoring adalah : 

i. Sarang SPB C 6 

Sarang SPB C 6 diketahui pertama kali pada tanggal 21/februari/2009 
dengan perkiraan umur nestling 6 – 7 hari. Individu anakan terpantau terakhir 
berada di sarang pada tanggal 26/februari/2009, dan pertama kali 
terpantau di luar sarang pada tanggal 2/maret/ 2009 dengan perkiraan 
telah berumur 16 – 17 hari. Sehingga diperkirakan anak dirawat oleh induk 
sampai berumur 13  - 14 hari setelah menetas. 

ii. Sarang SPA B 001 

Sarang SPA B 001 diketahui pertama kali pada tanggal 8/maret/2009 
dengan perkiraan umur nestling 5-6 hari. Pada tanggal 14/maret/2009 
dilakukan morfometri dan pemasangan tanda pada semua anakan yang di 
monitoring dan kemudian dikembalikan lagi ke sarang. Pada tanggal 
15/maret/2009, pada jam 06.30 WITA anakan masih terpantau di dalam 
sarang, dan pada jam 09.30 WITA semua anakan telah keluar dari sarang. 
Sehingga diperkirakan anak dirawat oleh induk di dalam sarang sampai 
umur 12 – 13 hari setelah menetas.  

Foto 1. Tahapan umur anakan di sarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan urut nomor : Foto  telur ; Umur 1 – 3 hari setelah menetas ; Umur 4 – 6 hari setelah menetas ; Umur 6 – 
7 hari setelah menetas ; Umur 7 – 8 hari setelah menetas ; Umur 8 – 10 hari setelah menetas ; : Umur 10  – 11 hari 
setelah menetas ; Umur 11  – 12 hari setelah menetas ; Umur 12  – 13 hari setelah menetas 

 Foto : Umur 16  – 17 hari setelah menetas 
 

 1 

 

 2                            3                                4                              5                        6 

  

 

 

           7                                          8       9                                10             
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Total jumlah telur diperkirakan mencapai 145 butir ( n= 50 sarang). Setelah monitoring 
dapat diketahui sebanyak 89 telur menetas (n= 47 sarang), 40 telur dimangsa oleh 
predator (n= 15 sarang), sembilan telur tidak terdeteksi (n=3 sarang), empat telur tidak 
menetas (n=3 sarang), dan tiga telur pecah karena tertimpa pohon tumbang (n= 1 
sarang). Predator telur yang terpantau adalah tupai (Tupaia spp.). Meski demikian tikus 
(Rattus spp.), bunglon (Brochocela jubata) , dan kucing diduga juga merupakan 
predator. 

Foto 2. Predator Anis Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total jumlah anakan yang keluar dari sarang hanya enam ekor (n= 2 sarang), 78 
anakan dipanen oleh petani (n= 27 sarang), dua anakan dimakan predator (n=1 
sarang), dan tiga anakan mati karena sarang tertimpa pohon tumbang (n = 1 sarang). 
Predator anakan yang terpantau adalah ular (Ahaetulla spp.) dan Celepuk reban 
(Otus lempiji). Predator lain yang mungkin adalah burung elang-alap (Accipiter spp.), 
Bentet (Lanius schach), dan predator yang juga memangsa telur.  

b.2. Pergerakan dalam pembuatan sarang 

Pergerakan enam pasang induk anis merah dapat dipetakan dari dua areal lahan 
kebun milik Ketut Amarta (gambar 2) dan kebun milik Jero Sumantra (gambar 3). 
Keenam pasangan induk ini dapat kami identifikasi dari ditemukannya tiga sarang aktif 
dalam areal kebun secara bersamaan. Keberadaan tiga pasangan induk pada areal 
kebun Ketut Amarta diketahui dari ditemukannya tiga buah sarang pada fase 
pengeraman pada tanggal 20 dan 22 desember 2008. Rata-rata jarak antar sarang 
aktif di kebun Ketut Amarta adalah 67 ± 3 meter (n = 2). Dengan mengasumsikan 

Foto kanan atas.  Tupai  
dan bunglon : Predator 
telur anis merah) 

Foto kiri dan tengah 
bawah. Ular dan 
burung hantu : 
Predator anakan anis 
merah di sarang) 
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setengah dari jarak antar sarang aktif sebagai jari-jari keliling batas teritori, maka dapat 
diperkirakan luas teritori setiap pasangan pada areal kebun Ketut Amarta adalah 3523 
± 7,07 m2.  

Sementara itu, tiga pasangan induk pada areal kebun Jero Sumantra diketahui dari 
ditemukannya tiga buah sarang yang dipanen pada tanggal 27 januari 2009, 1 
februari 2009, dan 5 februari 2009. Rata-rata jarak antar sarang aktif di kebun Jero 
Sumantra adalah 72 ± 23 meter (n = 2). Luas teritori setiap pasangan pada areal kebun 
Jero Sumantra adalah 4069,44 ± 415,27 m2. 

Anis merah dapat membuat sarang baru ketika anakan di sarang gagal fledgling 
(Tabel 3). Rata-rata jarak perpindahan sarang setiap pasangan adalah 21 ± 14 meter 
(n = 20). Perpindahan sarang setiap pasangan ini masih bersifat dugaan karena kami 
tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan untuk menangkap dan melakukan 
penandaan pada setiap pasangan yang kami temukan. Kami juga menduga 
terdapat sarang yang tidak terpantau karena dibangun diluar areal kebun milik yang 
menjadi lokasi penelitian. Perpindahan tempat bersarang terjadi saat sarang 
mengalami gangguan, baik pada tahap pengeraman (incubating) maupun pada 
saat perawatan anak di dalam sarang (nestling). 

 

Table 3. Jumlah sarang anis merah dalam 155 hari pengamatan 

Nest final status 

Nest Failure Nest 
Succes 

unknown 

Pair 
Code 

Total 
Number 
of nest 

Abandon
ed nest 
during 
nest 

building 

Disaster 
during 
nest 

building 

Depredate
d during 

incubation 
stage 

Disaster 
during 

incubation 
stage 

Harvested Offspring 

Predicted 
to be 
stolen 

SPJ A 4   2  2    
SPJ B 3   1  2    
SPJ D 3 1    2    
SPB A 7 1  4     2 
SPB B 3  1 1  1    
SPB C 6 1  1 1 2  1  
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Gambar 2. Perkiraan pergerakan tiga pasangan induk di kebun Ketut Amarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perkiraan pergerakan tiga pasangan induk di kebun Jero Sumantra 
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b.3. Habitat bersarang 

Semua sarang ditemukan pada rentang ketinggian antara 400 – 800 meter diatas 
permukaan laut, pada kelerengan 0o – 70o, dan pada pH tanah 5 – 7. Rata-rata tinggi 
sarang dari permukaan tanah adalah 2,99 ± 1,87 meter. Jenis pohon yang dipilih untuk 
meletakkan sarang adalah Kakao (Theobroma cacao) (13 sarang), lamtoro (Leucaena 
leucocephala) (13 sarang), gamal (Gliricidia sepium ) (13 sarang), salak (Salacca 
edulis) (8 sarang), kopi (Coffea canephora) (3 sarang), nangka (Artocarpus 
heterophyllus) (2 sarang), Cengkeh (Syzygium aromaticum) (2 sarang), bambu 
(Bambussa spp.)(1 sarang), pisang (Musa spp.)(1 sarang), beringin (Ficus spp.) (1 
sarang), dan Kemiri (Aleurites moluccana) (1 sarang). 
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Foto 3. Sarang di pohon Kakao 

Foto 4. Sarang di Pohon lamtoro 

 

Foto 5. Sarang di pohon Gamal 

 

 

 

 

 

Foto 7. Sumber materi sarang dari kulit batang pisang 

 

Foto 8. Sumber materi sarang dari “pipisan” pohon kelapa 

 

Foto 9. Sumber materi sarang dari pohon “pembungkus” buah salak 

 

Foto 10. Sumber materi sarang dari “ijuk” aren 

 

 

 

 

 

 

Materi sarang tersusun dari kulit batang pisang kering, tulang daun lamtoro kering, tulang 
daun gamal kering, rumput kering, “pipisan” kelapa (Cocos nucifera), “pembungkus” buah 
salak, dan “ijuk”aren (Arenga pinnata). Kami juga mengidentiikasi keberadaan sampah plastik 
yang digunakan sebagai material sarang, namun dalam jumlah yang sangat sedikit. 

Keterangan urut nomor : Atas :  gambar 1: Sarang di pohon salak; 2 sarang di pohon kakao; 3 
sarang di pohon gamal; 4 sarang di pohon lamtoro. Bawah : gambar 5 : sumber materi sarang 
dari kulit batang pisang; 6  Sumber materi sarang dari “pipisan” pohon kelapa; 7 Sumber 
materi sarang dari pohon “pembungkus” buah salak; 8 Sarang dari “ijuk” aren 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3                                                                  4 

 

 

5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             7                                    8 

Foto 3 : Sarang dan Material Sarang 
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Anis merah bersarang pada areal perkebunan kopi multistrata. Struktur vertikal 
berbagai jenis pohon yang terdapat pada areal perkebunan kopi terlihat dari 
perbedaan rata-rata tinggi tiap jenis pohon yang terdapat pada areal perkebunan 
kopi (grafik 1). Tanaman pokok, berupa kopi telah mencapai tinggi yang relatif tetap 
dengan rata-rata ketinggian 1,30 ± 0,32 meter. Pohon perindang, seperti lamtoro dan 
gamal juga selalu dipangkas pada waktu-waktu tertentu sehingga juga memiliki rata-
rata ketinggian yang tetap, yaitu 2,37 ± 1,91 meter untuk lamtoro dan 4,12 ± 1,76 meter 
untuk gamal. Tanaman Sela, seperti Nangka dan Kelapa masih terus mengalami 
pertumbuhan dengan rata-rata ketinggian saat penelitian mencapai 3,27± 1,74 meter 
untuk nangka, dan 4,53 ± 4,88 meter untuk kelapa. 

Hampir semua jenis pohon terdistribusi merata (grafik 2). Hanya beberapa jenis seperti 
beringin, Nangka, Salam (Syzygium polyanthum), dan Mindi (Melia azedarach) yang 
tersebar secara sporadis. Persebaran yang merata dan tinggi pohon yang berbeda-
beda membuat tajuk pohon saling tumpah tindih (grafik 3). 

 

Grafik 1. Rata-rata tinggi tiap jenis pohon pada habitat bersarang anis merah (m) 
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Grafik 2. Rata-rata kepadatan populasi tiap jensi pohon pada habitat bersarang anis 
merah (pohon/m2) 

 

 

Grafik 3 . Rata-rata luas tajuk tiap jenis pohon pada habitat bersarang anis merah (m2) 
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c. Dokumentasi Praktek Pemanenan  

c.1. Metode Panen 

Pemanenan anis merah di lokasi penelitian diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 
1990. Seorang petani di daerah Manggissari (Kec.Pekutatan, kab.Jembrana), yang 
ditemui saat survey tata guna lahan, mengaku praktek pemanenan anis merah di 
daerahnya baru dimulai sekitar tahun 2005. Seiring dengan terus meningkatnya harga 
anakan anis merah setiap tahun, areal pemanenan anis merah juga terus berkembang 
dan meluas (Gambar 4). Praktek pemanenan, yang awalnya hanya dilakukan pada 
areal kebun, juga telah meluas ke kawasan hutan. Beberapa daerah yang tidak 
ditemui adanya praktek pemanenan anakan anis merah juga telah dipetakan. 

Semua anakan anis merah dari setiap sarang yang ditemukan dipanen. Sarang yang 
tidak terpanen diketahui dari ditemukannya anakan diluar sarang di areal kebun. 
Kadang anakan inipun berusaha ditangkap, meski harga jualnya lebih rendah karena 
sering mati dalam perawatan pasca panen. Musim puncak pemanenan anakan anis 
merah dimulai seiring datangnya musim penghujan yang bertepatan dengan 
selesainya kegiatan panen kopi (Grafik 4). Meski demikian, saat mempresentasikan 
hasil penelitian kepada masyarakat pada bulan juli 2009, team peneliti masih dapat 
memetakan sebuah sarang yang akan dipanen. Hal ini memberikan gambaran baru 
bahwa praktek pemanenan kemungkinan berlangsung sepanjang tahun dengan 
puncaknya pada musim penghujan. 

Gambar 4. Lokasi pemanenan anis merah di Bali 

 

Keterangan :   : Lokasi panen pada areal perkebunan salak ;  : Lokasi panen pada 
areal perkebunan kopi rakyat ;   : Lokasi panen pada areal perkebunan kopi rakyat 
dan kawasan hutan ;  : Lokasi yang tidak ada praktek pemanenan 
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Grafik 4. Fluktuasi jumlah panen anakan anis merah setiap bulan (n = 18 petani dengan 

total luas kebun kopi rakyat yang dikelola 25,36 ha.) 

 

 

c.2. Jalur Perdagangan 

Kami mengidentifikasi 68 aktor yang terlibat dalam rantai perdagangan anis merah di 
lokasi penelitian. Berdasarkan peran mereka dalam perdagangan anis merah, kami 
mengklasifiasikan para aktor kedalam tiga kategori, yaitu Pengecer (48 orang), 
Pengepul (12 orang), dan Pemborong (8 orang) (Tabel 4.). Hubungan antar kategori 
aktor kami gambarkan dalam Gambar 5. 

Berdasarkan modal yang digunakan dalam perdagangan anakan anis merah, para 
aktor dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu menggunakan modal bersama dan 
menggunakan modal sendiri. Adanya penggunaan modal bersama telah membentuk 
sebuah jaringan antar aktor. Kami memperkirakan terdapat sepuluh jaringan yang 
terbentuk dalam perdagangan anakan anis merah pada musim panen antara tahun 
2008 sampai 2009. Setiap musim, jaringan ini dapat berubah sesuai perikatan modal 
yang terbentuk. 
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Tabel 4. Kategorisasi aktor dalam rantai perdagangan anis merah 

Kategori Peran 

Pengecer 

 Petani kopi yang membeli anakan anis merah dari petani lain 
 Seringkali juga membeli anakan anis merah dari pengecer lain  
 Merawat anakan anis merah setelah dipanen dari petani (antara umur 

tiga sampai 15 hari setelah menetas) 
 Catatan : Satu orang pengecer diketahui telah mampu menetaskan 

telur dengan alat penetas, sehingga ia juga membeli telur anis merah 
dari petani untuk kemudian ditetaskan. 

Pengepul 

 Pedagang burung musiman yang hanya menjual anakan anis merah 
 Kadang bekerjasama dengan pengepul lain untuk pengiriman anakan 

burung ke luar daerah  
 Merawat anakan anis merah sampai umur aman untuk pengiriman jarak 

jauh (antara umur 12 sampai 20 hari setelah menetas) 

Pemborong 

 Pedagang burung yang mendistribusikan anakan anis merah ke pasar-
pasar burung di berbagai daerah di Jawa dan Bali 

 Melakukan perawatan anakan anis merah sampai layak jual di pasar 
burung (antara umur 16 sampai 30 hari setelah menetas) 

  
 

 

Dari salah satu jaringan 
perdagangan anis merah yang 
ada, kami menghitung sebanyak 
14.845 ekor anakan anis merah 
yang dijual oleh seorang pengepul 
(Gambar 6). Keseluruhan anakan 
yang dijual di dapatkan dari empat 
orang pengecer dengan sistem 
modal bersama dan enam orang 
pengecer yang menggunakan 
modal sendiri (Gambar 7). Dari 
seorang pengecer yang 
menggunakan modal bersama 
kami menghitung sebanyak 1.874 
ekor dan dari pengecer yang 
menggunakan modal sendiri kami 
menghitung sebanyak 462 ekor 
anakan anis merah yang dijual ke 

pengepul. Jumlah yang tercatat merupakan perkiraan minimal, karena beberapa 
transaksi terlewat untuk dicatat terkait keterbatasan waktu. 

Gambar 5. Hubungan antar kategori 
aktor 
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Pada dua jaringan perdagangan anis merah yang lain jumlah yang terjual hanya kami 
dapatkan dari hasil wawancara, masing-masing pengepul mengaku telah menjual 
sekitar 10.000 ekor anakan anis merah. Diperlukan pendekatan yang intensif untuk 
dapat terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan transaksi karena ketatnya 
persaingan antar jaringan perdagangan. 

 

Gambar 6. Perkiraan minimal jumlah anakan anis merah yang terjual pada musim 
panen tahun 2008 – 2009  oleh seorang pengepul 
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Gambar 7. Perkiraan minimal jumlah anakan anis merah yang terjual pada musim 
panen tahun 2008 – 2009  oleh pengecer 

 

c.3. Peraturan lokal 

Semua desa pekraman (desa adat) di Bali memiliki peraturan adat atau yang biasa 
disebut dengan awig-awig. Peraturan adat bertujuan menjaga keseimbangan antara 
tiga hal yaitu : pahrayangan (hubungan manusia dengan tuhan); pawongan 
(hubungan antara sesama manusia); dan palemahan (hubungan manusia dengan 
lingkungan). Ketiga hal tersebut merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam trihita karana (tiga sebab kemakmuran). 

Sampai dengan akhir kegiatan lapangan, belum dapat ditemukan peraturan adat 
yang secara khusus mengatur tentang pemanenan anis merah di lokasi penelitian. 
Meski demikian, tiap subak abian telah merumuskan denda atau sanksi yang lebih 
spesifik bagi masyarakat yang tertangkap basah memasuki dan mencuri barang 
bernilai ekonomi dari kebun orang lain. Umumnya setiap subak abian di lokasi 
penelitian menerapkan sanksi yang sama, yaitu pertama, denda sebesar tiga kali lipat 
harga barang yang dicuri. Kedua, mengembalikan barang yang dicuri kepada 
empunya. Ketiga, meminta maaf secara terbuka dalam pertemuan subak abian yang 
dihadiri oleh seluruh anggota. Jika pelanggar menolak untuk memenuhi ketiga sanksi 
yang dibebankan, maka subak abian akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut 
kepada polisi untuk diproses sesuai hukum positif yang berlaku di negara republik 
Indonesia. 
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Subak abian merupakan salah satu organisasi masyarakat yang secara struktural 
berada dibawah desa adat dengan fungsi utama mengatur pengelolaan kebun. 
Anggota subak abian adalah kelompok masyarakat pemilik kebun yang berada 
dalam satu daerah aliran sungai atau sub daerah aliran sungai pada wilayah desa 
adat tertentu. Peraturan-peraturan yang dirumuskan dalam setiap subak abian bersifat 
dinamis dan terus dikembangkan sesuai kesepakatan anggota subak abian. 

Satu-satunya subak abian di lokasi penelitian yang telah menerapkan sanksi yang 
berbeda bagi pencuri anakan anis merah adalah Subak abian Gunung Amerte. 
Pencuri yang tertangkap basah mengambil anakan anis merah dikenakan denda 
sebesar sepuluh ribu rupiah dikalikan jumlah anggota Subak abian gunung amerte, 
yaitu sebanyak 166 kepala keluarga sehingga total denda adalah sebesar Rp 
1.660.000, 00. 

Peraturan lain yang berkembang di masyarakat adalah pelarangan penembakan dan 
penangkapan individu anis merah dewasa. Peraturan ini tidak diatur oleh desa adat 
maupun dalam organisasi subak abian. Peraturan ini muncul sebagai inisiatif dari para 
petani berdasarkan informasi yang tersebar bahwa penembakan dan penangkapan 
individu dewasa (terutama dengan jaring) dapat mengakibatkan penurunan jumlah 
panen anakan anis merah di kebun. 

Kami menemukan adanya praktek penembankan dan penjaringan individu dewasa 
anis merah di daerah Unggahan (kec.Sririt, kab.Buleleng) dan di daerah Pujungan 
(kec.Pupuan, kab.Tabanan). Seorang petani yang kami wawancarai di daerah 
Unggahan mengaku melakukan penangkapan individu dewasa anis merah untuk 
kemudian dilepaskan kembali pada suatu daerah yang dirahasiakan dengan harapan 
pada musim panen tahun depan dapat memanen anakan anis merah dari tempat 
tersebut. Sementara itu, seorang petani lain yang kami wawancarai di daerah 
Pujungan mengaku melakukan penembakan individu dewasa anis merah karena 
frustasi akibat sarang anis merah yang ada di kebun yang ia kelola selalu dicuri oleh 
orang lain sehingga ia tidak pernah berhasil memanen.  

d. Mengkomunikasikan hasil peneitian dengan para aktor dalam hobi 
pemeliharaan burung 

Secara intensif, melalui berbagai media, kami mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian 
kepada para penyelenggara lomba burung berkicau. Salah satu organisasi yang 
memberi tanggapan cukup positif adalah Perhimpunan Pelestari Burung Indonesia 
(PBI).  Kami berencana untuk menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat 
pada bulan november 2009. Penentuan waktu ini terpaksa dipilih untuk memastikan 
semua pihak akan dapat hadir. Salah satu rencana yang akan dilakukan oleh PBI 
adalah mendistribuskan “ring” burung kepada petani yang telah menerapkan praktek 
pemanenan secara berkelanjutan. 
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PBI berencana akan membatasi lomba burung kelas Anis merah. Anis merah yang 
boleh dilombakan hanyalah yang berasal dari penangkaran dan atau dipanen secara 
berkelanjutan dengan penciri “ring” pada burung. Rencana ini telah mengarah pada 
upaya sertifikasi burung lomba. Selain itu, distribusi ring juga dapat mencegah praktek 
pemanenan pada kawasan hutan yang saat ini berlangsung di beberapa tempat di 
Bali. Terjaganya populasi pada kawasan hutan akan membuka peluang terjaganya 
kelestarian anis merah. Disamping itu, keberadaan populasi di kawasan hutan dapat 
menjadi sumber indukan baru untuk populasi pada areal perkebunan. 

Kami juga membangun diskusi yang cukup intensif dengan para pemelihara dan 
pelomba burung melalui forum www.kicaumania.org. Forum yang memiliki anggota 
lebih dari 10.000 orang dengan jumlah anggota aktif lebih dari 1.000 orang ini 
memberikan respon yag cukup positif. Beberapa anggota forum, khususnya yang 
berasal dari daerah jawa barat telah berencana mereplikasi praktek “pemanenan 
berkelanjutan” yang berlangsung di Bali untuk melestarikan anis merah di wilayah 
Jawa Barat. Hal serupa juga telah banyak didiskusikan oleh para anggota forum 
kicaumania di wilayah DI.yogyakarta. 

Pada tanggal 15 Maret 2009, kami telah mempresentasikan hasil peneltian kepada 
para penghobi lomba burung dan beberapa penyelenggara lomba burung di 
DI.Yogyakarta. Acara ini juga dihadiri oleh para pengurus PBI dan beberapa kelompok 
hobi pemelihara dan lomba burung yang lain. Acara ini telah diliput oleh tabloid 
agrobis burung. 
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Foto 4. Peneliti dan beberapa pengurus event organiser lomba burung dan kelompok 
hobi pemelihara burung setelah acara diskusi dan presentasi 

 

Keterangan foto : dari kiri kekanan : 
Bryan (Tokoh PAPBURI Pusat ), Hartono (Ketua I PBI Pusat - membidangi keorganisasian, 
keanggotaan & pengendalian lomba), Rudy (Tokoh EO-POM Yogya), Makarius Sukoco 
(Ketua KMYK-DIY), dan Ige Kristianto ( Peneliti) 

Salah satu artikel yang saya tulis telah dimuat oleh www.agroburung.com pada 
tanggal 17 maret 2009. Artikel ini memuat tentang upaya pemanenan anis merah 
secara berkelanjutan di Bali dan perlunya dukungan semua pihak, terutama para 
pemelihara burung berkicau dan para penyelenggara (event organiser) lomba burung 
sehingga kelestarian anis merah dapat terjaga. Artikel ini telah mendapat 29 
tanggapan dari para pembaca sejak pertama kali dimuat. Sebagian besar pembaca 
media ini adalah para pemelihara burung. Salah satu kelebihan media online adalah 
lebih interaktif daripada media surat kabar. Artikel sebelumnya tentang upaya-upaya 
pelestarian burung anis merah juga telah dipublikasikan di 
www.wwwkabarburung.blogspot.com pada tanggal 22 februari 2009. Penulis juga 
telah mengirimkan artikel ke tabloid mingguan Agrobis Burung, namun sampai dengan 
laporan ini ditulis belum mendapatkan konfirmasi pemuatan artikel tersebut. 
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IV. DISKUSI 

Praktek pemanenan anakan anis merah di Bali menunjukkan kecenderungan 
kesesuaian dengan kriteria pemanfaatan satwa liar secara berkelanjutan yang disusun 
oleh Beissinger & Bucker (1992b) (Beissinger 2001), yaitu antara lain : 

1. Jenis yang dipanen berada pada areal lahan yang dikelola oleh pemanen.  
Salah satu permasalahan yang muncul untuk memenuhi kriteria ini adalah 
adanya beberapa orang yang saat ini juga memanen pada kawasan hutan. 
Gagasan PBI untuk melakukan pembatasan burung anis merah yang dapat 
dilombakan hanya pada burung-burung yang diperoleh dari praktek yang 
berkelanjutan, dapat menjadi solusi untuk memenuhi kriteria ini. PBI bersama-
sama dengan seluruh penyelenggara lomba yang lain dapat mendistribusikan 
“ring” (sebagai penanda burung yang diperoleh dari praktek pemanenan yang 
berkelanjutan) hanya pada para petani yang memanen anis merah dari areal 
kebun. 

2. Kelas umur yang dipanen adalah yang memiliki nilai reproduktif rendah atau 
yang sudah tidak mampu bereproduksi dan yang belum mampu bereproduksi. 
Sebagian besar petani di Bali hanya memanen anakan yang ditemukan di 
sarang. Anakan yang sudah keluar dari sarang dan atau sudah dewasa 
(diperoleh dengan cara ditangkap dengan mistnet) tidak diminati oleh 
pedagang dan memiliki harga jual yang sangat rendah. 
Kriteria ini dirumuskan untuk menjaga produktivitas dan kepadatan populasi 
tetap tinggi, sehingga ketika panen dilakukan pada tahap anakan maka faktor 
regenerasi indukan harus diperhatikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
petani akan memanen semua anakan dari semua sarang yang dapat 
ditemukan sepanjang tahun. Pengetahuan petani tentang penempatan sarang 
oleh anis merah semakin baik sehingga jumlah panen terus meningkat. Dari 18 
orang petani yang kami wawancarai, Sembilan orang menyatakan jumlah 
anakan anis merah yang dipanen dari kebunnya meningkat, lima orang 
menyatakan menurun, dua orang menyatakan tetap dan dua orang 
menyatakan tidak ingat.   
Ditemukan tiga penyebab yang membuat petani mengabaikan faktor 
regenerasi indukan dalam praktek pemanenan anis merah di Bali, yaitu: 
1) Setiap tahun petani mengamati keberadaan individu muda (offsping) pada 

areal kebun yang dikelola. Petani memiliki keyakinan bahwa individu 
tersebut berasal dari sarang yang tidak berhasil ditemukan keberadaannya 
di areal kebun yang ia kelola. Individu-individu inilah yang diprediksikan akan 
menjadi indukan baru. 

2)  Petani tidak memiliki informasi dan pengetahun terkait keberlanjutan nilai 
ekonomi anakan anis merah. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa 
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suatu saat anakan anis merah tidak akan laku atau paling tidak harganya 
turun. Hal inilah yang menjadi penyebab petani memanen sebanyak 
mungkin anakan yang dapat ditemukan. 

3) Petani tidak memilliki informasi dan pengetahuan tentang usia produktif anis 
merah. 

Petani dan penyelenggara lomba memiliki ikatan saling ketergantungan yang 
tinggi. Jika penyelenggara lomba menghentikan lomba burung anis merah, 
maka Anis merah akan kehilangan nilai ekonominya. Sebaliknya, jika tidak ada 
lagi produksi anis merah dari para petani, maka tidak akan ada lagi lomba 
burung anis merah. 
Ikatan ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kelestarian anis merah. 
Kelompok petani dan kelompok peyelenggara lomba dapat menyepakati 
kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak. 
Penyelenggara lomba dapat memberikan jaminan kepada para petani bahwa 
lomba burung anis merah akan terus dilaksanakan jika petani mampu menjamin 
keberlanjutan produksi, dengan salah satu caranya adalah menjaga regenerasi 
induk.  

3. Jenis yang dipanen menghabiskan siklus hidupnya pada areal kebun yang 
dikelola sehingga lebih mudah dimonitoring. 
Selama jangka waktu proyek berlangsung tidak ditemukan adanya perilaku 
migrasi pada anis merah. Beberapa sub species anis merah yang diketahui 
melakukan migrasi adalah: Z. c. citrina, Z. c. Innotata, Z. c. Melli, Z. c. Courtoisi, 
dan Z. c. Gibsonhilli (Clement,P.,2000). 

4. Produk dijual segera setelah dipanen. Hal ini akan menghindarkan pemanen 
dari kerugian akibat kematian pasca panen dan biaya yang besar untuk 
perawatan. 
Sebagian besar petani (66%) masih merawat anakan yang dipanen sebelum 
menjualnya ke pengecer. Perawatan dilakukan jika anakan yang dipanen 
masih dibawah umur delapan hari setelah menetas. Pada umur delapan hari 
setelah menetas petani memperoleh harga paling optimal. Meski menghadapi 
resiko kerugian, hal ini membuka peluang bagi pemasangan “ring burung” 
pada anakan yang dipanen.  

5. Terdapat potensi yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas melalui 
kegiatan-kegiatan pengelolaan. Praktek pemanenan berkelanjutan tidak selalu 
sama dengan produktivitas yang rendah. 
Tiga dari 18 orang petani responden telah melaksanakan kegiatan dalam 
pengelolaan kebun untuk meningkatkan jumlah panen anis merah. Kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan antara lain: 1) Penempatan replikasi sarang anis 
merah pada beberapa tempat, 2) Pemusnahan satwa yang diketahui sebagai 
predator anakan anis merah, 3) memupuk kopi dengan pupuk kandang, dan 4) 
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Mencangkul tanah disekitar tempat bersarang untuk memudahkan induk anis 
merah mencari cacing tanah. Petani meyakini bahwa kegiatan-kegiatan 
tersebut membuat induk anis merah akan terus bersarang pada areal kebun 
kopi yang dikelola. 
Struktur tajuk pada perkebunan kopi yang menyerupai hutan alam dan 
keberadaan kandang kambing atau sapi di tengah-tengah kebun menjamin 
ketersediaan makanan utama anis merah, yaitu cacing tanah. Hasil penelitian 
Hairiah dkk. (2004) menunjukkan bahwa populasi cacing tanah pada 
perkebunan kopi multistrata di Lampung-Sumatra lebih tinggi daripada di 
kawasan hutan, meskipun memiliki biomassa yang lebih rendah. Keberadaan 
pohon pisang pada areal kebun juga menjamin ketersediaan material sarang. 
Hanya dua dari 58 sarang yang ditemukan tidak menggunakan kulit batang 
pisang sebagai materi sarang.  
Predasi dan pemanenan anakan oleh petani merupakan dua faktor utama 
penyebab kegagalan fledgling. Meski demikian, muncul dugaan bahwa anis 
merah termasuk dalam kelompok multi-brood species. Beberapa jenis multi-
brooded species lain yang telah banyak diteliti antara lain adalah: 1) Wood 
Thrushes (Hylocichla mustelina) (Friesen, L.E. et all., 2001;), 2) Black Redstarts 
(Phoenicurus ochruros) (Martin W., 2006), and 3) Sagebrush Brewer’s Sparrows 
(Spizella breweri breweri) (Mahony N. A. et all., 2001). Thompson B. C. et. all. 
(2001) mencatat sebanyak 100 artikel ilmiah dari jurnal-jurnal ornithologi yang 
menyebutkan tentang upaya bersarang kembali atau multi-brooded. 
Kegagalan bersarang pada multi-brooded species tidak menunjukkan rata-rata 
kelahiran setiap induk sama dengan nol. Induk akan terus berkembangbiak 
sampai dua atau tiga kali pada kondisi habitat bersarang yang ideal (Driscoll, M. 
J. L., et all., 2005). Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perbedaan interval 
waktu bersarang kembali, keberhasilan bersarang, jumlah anakan yang berhasil 
keluar dari sarang, dan kemampuan bertahan hidup anak dan induk 
menyebabkan adanya variasi pada produktivitas berbiak setiap musim (Powel L. 
A., et al., 1999). 

6. Jenis yang memiliki tingkat reproduksi tinggi dan lebih mudah beradaptasi pada 
perubahan lingkungan lebih berpotensi untuk dipanen secara berkelanjutan 
daripada jenis-jensi yang memiliki tingkat reproduksi rendah dan bergantung 
pada habitat yang spesifik dan rentan. 
Ditemukannya material sarang yang berasal dari sampah domestik (meski 
dalam jumlah yang tidak significant) dapat dijadikan indikator bahwa Anis 
merah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki interaksi intensif 
dengan permukiman penduduk. 

 Sistem sertifikasi nasional bagi para penangkar burung, yang saat ini tengah 
dikembangkan, berpotensi menjadi faktor pendorong terpenuhinya kriteria-kriteria 
praktek pemanenan berkelanjutan. Penentuan kuota panen anakan dari setiap lahan 
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yang dikelola oleh petani untuk menjamin keberlanjutan indukan dapat ditentukan 
setelah diketahui demografi dan tren populasi anis merah pada areal panen. 
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V. KEGIATAN LAIN 

Meski setiap bulan anggota subak selalu mengadakan pertemuan namun inovasi-
inovasi dalam pengelolaan kebun tersebar secara lambat di kalangan petani. 
Mengkhawatirkan akan adanya penurunan populasi anis merah secara tiba-tiba 
(population crash) karena rendahnya tingkat regenerasi induk anis merah, kami 
mengambil langkah taktis. Kami mendokumentasikan inovasi praktek pengelolaan 
kebun yang telah dilakukan oleh beberapa petani untuk menjaga kelestarian panen 
anis merah dan menyebarkannya kepada petani-petani lain melalui booklet dan film 
dokumenter. Dalam media yang kami sebarkan tersebut kami juga berusaha 
membangun kesadaran para petani tentang arti penting upaya melestarikan anis 
merah. Konsekuensi yang kami ambil berupa perubahan jadwal pelaksanaan projek 
sehingga laporan projek ini tidak dapat dikirimkan tepat waktu. 

Hasil berupa film dokumenter dapat di akses di : 

First chapter:  http://www.youtube.com/watch?v=9N5Wx5MB5Us 
Second chapter:   
http://www.youtube.com/watch?v=BDl1qNNfXBM&layer_token=9a31bf3edc784950 
 

Hasil berupa booklet, kami lampirkan (lampiran 2) namun dengan kualitas yang tidak 
cukup bagus karena keterbatasan ukuran file. 
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V. REKOMENDASI DAN KEGIATAN KEDEPAN 

Jangka pendek: 

1. Pemanenan semua anakan yang dihasilkan oleh induk yang terdapat di areal 
panen membuka peluang terjadinya praktek pemanenan yang tidak 
berkelanjutan karena tidak adanya regenerasi indukan. Informasi tentang usia 
produktif, demografi, dan tren populasi anis merah di areal pemanenan anis 
merah  perlu diketahui untuk dapat merumuskan jumlah anakan yang harus 
disisakan untuk menjaga populasi induk.  

2. Sistem sertifikasi nasional bagi para penangkar burung dapat direplikasi untuk 
pengembangan sistem sertifikasi bagi “petani pemanen anis merah”. Inovasi 
praktek pengelolaan kebun untuk meningkatkan jumlah panen anis merah oleh 
beberapa petani dapat membawa mereka menjadi in-situ breeder untuk 
membedakan dengan penangkar yang telah dikenal selama ini (ex-situ 
breeder). Kesamaan kegiatan antara in-situ breeder dengan ex-situ breeder 
terletak pada penyediaan makanan, penyediaan tempat bersarang, dan 
pengendalian hama/predator pada lingkungan yang terkontrol. Beberapa 
faktor pembeda terletak pada luas lingkungan yang harus dikontrol, 
penyediaan induk, dan pengendalian penyakit.  

 

Jangka Menengah : 

1. Penelitian uji-coba untuk menguji berbagai kegiatan pengelolaan untuk 
meningkatkan daya dukung yang mengarah pada peningkatan jumlah indukan 
(dengan memperkecil luasan teritori dan daerah jelajah ansi merah) yang 
terdapat di lokasi panen juga dapat dikembangkan. Penelitian-penelitian 
seperti ini akan membantu petani untuk meningkatkan pendapatan dari 
praktek pemanenan secara berkelanjutan. 

2. Dugaan perilaku berbiak multi-brood pada anis merah perlu dikaji dengan 
metode yang lebih sophisticated karena akan sangat berpengaruh pada 
demografi dan tren populasi anis merah. Jika Anis merah adalah single-brooded 
species yang mampu bersarang kembali ketika sarang terpredasi, maka 
penentuan kuota panen guna menjamin praktek pemanenan berkelanjutan 
dapat dilakukan dengan metode “pengganti predator”. Rata-rata jumlah 
panen setiap tahun sama dengan potensi predasi dari setiap predator yang 
dapat dimusnahkan oleh petani. Gagasan ini masih harus diuji karena 
penurunan jumlah salah satu jenis predator dapat berdampak pada 
peningkatan predasi oleh jenis predator lain (Schmidt, K. A. 2008). 
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Jangka Panjang : 

Praktek beberapa petani perkebunan kopi di Bali dalam upayanya meningkatkan 
hasil panen dari anis merah memiliki dasar-dasar pengetahun yang mirip dengan 
pengetahuan bagi para land manager yang telah dikembangkan oleh para 
ornitholog di Cornell Lab of Ornithology (Rosenberg, K.V. et. all. 2003; Rosenberg, 
K.V. et. all. 1999). Perbedaannya mungkin hanya terletak pada sistematisasi 
pengetahuan. Para petani mengembangkan pengetahuan sebagai salah satu 
strategi bertahan hidup. Pengetahuan beberapa petani yang terpisah-pisah dapat 
distrukturkan ulang untuk menciptakan bangunan ilmu pengetahuan baru, 
khusunya dalam pemanfaatan satwa liar secara berkelanjutan. Pengetahuan ini 
sangat penting untuk mengintegrasikan konservasi dengan upaya pengentasan 
kemiskinan yang menjadi masalah utama, khususnya di Indonesia dan banyak 
negara berkembang lain. 
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VI. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

1. Keterbatasan waktu responden. 

Selain untuk menggarap kebun, waktu masyarakat di Bali banyak diguakan 
untuk berbagai kegiatan upacara adat dan keagamaan. Hal ini membuat 
waktu untuk berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sangat terbatas. 
Waktu-waktu luang yang ada hanya di siang hari antara jam 12.00 - 14.00 dan di 
saat malam hari antar jam 20.00 – 21.00. 

Team peneliti melibatkan diri dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan 
yang tengah berlangsung. Kami mengambil peran untuk mendokumentasikan 
kegiatan ini dalam bentuk film dan foto. Beberapa hasil dokumentasi kami 
kembalikan kepada masyarakat sebagai kenang-kenangan dan ternyata hal ini 
membuat peneliti lebih mudah diterima sebagai bagian dari komunitas 
masyarakat. Kami membutuhkan proses adaptasi selama kurang lebih dua 
bulan, sampai kami yakin bahwa data yang kami dapatkan tidak bias. Masa 
adaptasi ini sekaligus digunakan sebagai masa observasi awal untuk menyusun 
pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. 

  

2. Objek penelitian merupakan aset ekonomi. 

Hampir semua petani tidak memberikan ijin kepada tim peneliti untuk memasuki 
areal kebun mereka dan memetakan persebaran sarang anis merah yang 
terdapat pada areal kebun yang mereka kelola. Penolakan ini terjadi akibat 
adanya kekhawatiran kehadiran peneliti akan mengakibatkan kegagalan pada 
proses perkembangbiakan anis merah sehingga dapat mengakibatkan 
kerugian pada petani.  

Solusi yang kami ambil adalah dengan mengikuti pengecer ketika memasuki 
areal kebun petani untuk memanen anakan anis merah di sarang. Kemudian 
kami meminta pengecer tersebut untuk membantu menjelaskan kepada petani 
terkait tujuan penelitian kami. Kami juga mengikuti saran dari pengecer untuk 
memberikan uang jaminan kepada petani. Uang tersebut akan menjadi hak 
petani jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan  terhadap objek penelitian. Uang 
tersebut akan dikembalikan oleh petani kepada kami jika tidak terjadi hal-hal 
yang merugikan mereka. 

Permasalahan baru muncul ketika kami meminta ijin untuk menangkap indukan 
anis merah dan menandai mereka. Meskipun dengan uang jaminan yang lebih 
besar, tidak ada satupun petani yang memberikan ijin. Hal ini membuat kami 
gagal memetakan pergerakan anis merah pada areal kebun. Meski demikian 
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ada pembelajaran yang kami dapatkan. Pemetaan pergerakan tidak akan 
dapat dilakukan dengan metode penandaan. Metode yang paling mungkin 
adalah dengan radio telemetri karena anis merah memiliki pergerakan yang 
cepat diantara semak dan seresah dibawah tegakan sehingga sangat sulit 
diamati. 

3. Dokumentasi praktek pemanenan pada kawasan hutan 

 Pada bulan oktober kami telah melaksanakan survey pada kawasan hutan dan 
kami tidak berhasil mencatat perjumpaan dengan anis merah. Selanjutnya kami 
mendapatkan informasi pada bulan januari terkait adanya praktek pemanenan 
pada kawasan hutan. Kami mengulangi proses survey dengan menjadikan 
salah seorang pemburu sebagai pemandu lokal. Namun setelah dua minggu, 
kami tetap tidak berhasil mencatat perjumpaan dengan anis merah. Metode 
“play back tape” tidak dapat kami lakukan karena kerusakan alat saat survey 
pertama. Pemanen anakan anis merah pada kawasan hutan berlangsung 
dalam periode yang lebih pendek daripada praktek pemanenan pada areal 
perkebunan kopi. Sehingga dokumentasi terhadap praktek pemanenan di 
hutan hanya dapat dilakukan pada awal musim penghujan, yaitu antara bulan 
september sampai desember.  
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