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Abstract. The Sunday Market of Kertak Hanyar Pal 7 is a traditional market that offers various culinary, fruit, vegetables 
equipment domestic, and pets as well. The purpose of this research was to collect the name of traded parrot species in 
the market Sunday Market of Kertak Hanyar Pal 7 and interview the people to conserve those birds. The research was 
carried out on 29 November - 6 December 2015. The tools used for taking the data in the field were camera, 
handphone, and clipboard. Method included observing parrot species, matching data to protected bird list and Red List 
of IUCN as well and interviewing. Data was analyzed qualitatively. There were four parrot species; those were Serindit 
(Loriculus galgulus), Betet (Psittacula alexandri), Parkit (Meopsittacus undulate), and Lovebird Agafornis fischeri). Based 
on the Red List of IUCN, 2 species belonged to least concern and 2 species near threatened. According to the PP No. 
7/1999, there was no protected parrot species. 
 
Keyword: conservation, parrot, status, trading 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa 
liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di 
Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% 
dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan 
negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia 
(515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1.539 
jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia (Pro Fauna 
Indonesia, 2007). Meskipun kaya namun Indonesia 
dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar 
panjang tentang satwaliar yang terancam punah. 
Saat ini jumlah jenis satwaliar Indonesia yang 
terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 
jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan, dan 28 
jenis invertebrata (IUCN, 2003 dalam Pro Fauna 
Indonesia, 2007). Satwa-satwa tersebut benar-
benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan 
untuk menyelamatkannya. 

Indonesia memiliki 1598 jenis burung dengan 
ukuran beragam. Ada burung yang berukuran kecil 
misalnya burung berencet Kalimantan (Ptilocichla 
leucogrammica), gemak (Turnix sp.) dan serindit 
(Loriculus sp.), sedangkan yang berukuran besar 
misalya bangau tongtong (Leptoptilos dubius), 
rangkong (Buceros sp.) dan merak hijau (Pavo 
muticus). Burung-burung tersebut ada yang dapat 
terbang, burung pemanjat serta burung pejalan 
yang tidak dapat terbang. Beberapa jenis burung 

perlu dilindungi karena terancam punah (Yulianto 
2008). 

Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal. 7 adalah pasar 
tradisional yang banyak menawarkan berbagai 
kuliner, buah, dan sayur serta berbagai 
perlengkapan rumah tangga maupun hewan 
peliharaan yang selalu ramai dikunjungi para hobies 
karena selain ada beragam jenis burung berkicau 
dan hias juga ada hewan langka. Harganya pun 
bervariasi tergantung kepandaian pembeli untuk 
menawarnya (Wisata di Pasar Tradisional Kertak 
Hanyar, 2015). Burung sebagai kelompok 
vertebrata terbesar yang paling banyak dikenal, 
diperkirakan ada sekitar 8600 jenis burung yang 
tersebar di seluruh dunia. Dalam perdagangan 
burung peliharaan, burung dibedakan menjadi 
burung paruh bengkok (famili Psittacidae) dan non 
paruh bengkok yang biasa disebut burung ocehan. 
Burung ocehan ini biasanya dipelihara karena 
kicauannya merdu atau sekalipun tidak berkicau 
bulunya sangat molek. 

Arief (2001) menyatakan bahwa sepetak hutan 
kecil yang dirusak dapat mengakibatkan banyak 
spesies yang hilang sama sekali atau punah secara 
lokal. Selain itu adanya pertumbuhan penduduk 
menyebabkan meningkatnya penggunaan alih guna 
(konversi) lahan yang juga mengakibatkan 
terjadinya perubahan kondisi ekologis yang ditandai 
dengan menurunnya potensi keragaman hayati 
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khususnya satwaliar (Nandika, 2005). Secara 
mendetail, Low (1984) dalam PHPA/BirdLife (1998) 
mengemukakan bahwa langkanya burung paruh 
bengkok di alam disebabkan oleh kerusakan habitat 
(50%), tekanan gabungan antara perburuan dan 
kerusakan habitat (10%), perburuan (5%), 
perdagangan (3%), habitat yang sempit disertai 
populasi yang rendah (16%), dan sebab lain yang 
tidak diketahui (16%). 

Berdasarkan status keterancaman oleh Badan 
Konservasi Alam Dunia (IUCN), sebagian besar 
jenis-jenis burung paruh bengkok masuk dalam 
daftar burung yang rentan terhadap kepunahan. Hal 
ini terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh 
manusia seperti perburuan yang terlalu berlebihan 
yang melampaui batas kemampuan berkembang 
biak dari satwa. Selain itu juga disebabkan oleh 
degradasi dan fragmentasi habitat sebagai akibat 
dari penebangan liar, pengelolaan hutan dengan 
sistem konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) 
yang kurang terencana, dan kebakaran hutan. 

 

2. METODE  
 
Data dikumpulkan pada 29 November sampai 

6 Desember 2015 di Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal. 
7 batas dari kota Banjarmasin. Alat dan bahan yang 
digunakan untuk pengambilan data di lapangan 
adalah kamera digital, handphone, dan alat tulis.  

Observasi lapangan adalah kegiatan awal 
untuk mengetahui dan mengenal kondisi tempat 
pengambilan data, sehingga pengambilan data tidak 
sulit. Observasi juga untuk memperoleh data 
awal spesies burung yang diperdagangkan di 
Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal 7. 

Wawancara digunakan untuk 
memperoleh informasi tentang spesies 
burung paruh bengkok yang diperdagangkan. 
Wawancara ditujukan langsung kepada 
pedagang burung. Data dari lapangan berupa 
spesies dan status burung paruh bengkok 
serta kondisi umum lokasi. Analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Serindit melayu (Loriculus 

galgulus) 
 

Burung serindit melayu merupakan burung 
berparuh bengkok berukuran kecil dan satu-satunya 
anggota genus Loriculus (serindit) yang mendiami 
pulau Sumatera dan Kalimantan. Panjang tubuhnya 
hanya sekitar 12 cm dan berat 28 gram. Bulu pada 

tubuh dan sayap berwarna hijau muda dan tua 
dengan tunggir dan ekor berwarna merah. Pada 
mahkotanya terdapat bercak berwarna biru 
sedangkan pada sekitar mantel terdapat bercak 
berwarna keemasan. Paruh berwarna hitam, mata 
coklat gelap, iris coklat, dan kaki jingga atau coklat. 
Burung betina serupa dengan burung  jantan hanya 
saja warna bulunya lebih kusam dan tidak terdapat 
bercak merah pada tenggorokannya. 

Cara tidur burung serindit ini cukup unik yaitu 
kepalanya menggantung ke bawah. Cara berjalan 
burung ini mirip dengan burung paruh bengkok 
lainnya yaitu merambat. Ketika berbunyi suaranya 
terkadang terdengar keras mengalun. Sehingga 
banyak penghobi kicauan yang menyukai burung 
ini. Sebagai burung paruh bengkok, burung serindit 
ini memang masih dibawah saudaranya yaitu 
lovebird yang lebih popular di kalangan pecinta 
kicauan burung, tetapi suara dencingan yang tajam 
dengan speed rapat dan cepat dari burung ini bisa 
menyamai suara dari burung lovebird. Makanan 
burung ini terdiri atas sayuran hijau, buah-buahan, 
padi-padian dan berbagai jenis serangga kecil. 

Burung serindit melayu ini hidup berkelompok, 
sering terlihat terbang maupun bertengger dalam 
kelompok kecil. Beberapa kekhasan perilaku burung 
bernama latin Loriculus galgulus ini adalah 
kebiasaannya aktif memanjat dan berjalan di ranting 
pohon ketimbang terbang. Disamping itu, burung 
serindit terlihat sering menggantungkan badan ke 
bawah saat beristirahat. 
 

 

3.2  Betet biasa (Psittacula alexandri) 
 
Betet biasa adalah burung paruh bengkok 

yang biasa dijadikan hewan peliharaan. Burung ini 

 
Tabel 1.  Spesies dan status burung paruh bengkok yang 

diperdagangkan di Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal. 7 
      

No. Famili Nama Ilmiah Nama Indonesia PP IUCN 

1 Psittacidae Loriculus galgulus Serindit melayu - LC  
2 Psittacidae Psittacula alexandri Betet biasa - NT 
3 Psittacidae Melopsittacus undulate Parkit - LC – d 
4 Psittacidae Agafornis fischeri Lovebird  - NT 

Keterangan:  
D  = dilindungi 
LC  = least concern (sedikit / kurang diprihatinkan) 
NT = near threatened (hampir terancam) 
d  = decreasing (populasi cenderung turun) 
s  = stable (populasi cenderung stabil) 
i  = increasing (populasi cenderung naik) 
u  = unknown (kecenderungan populasi tak diketahui) 
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memiliki warna kepala abu-abu, dada merah muda, 
dan punggung, sayap, perut serta ekor berwarna 
hijau. Betet betina akan memiliki warna dada yang 
lebih buram dari betet jantan. Karena warnanya 
yang indah inilah mereka banyak ditangkap dari 
alam dan dijadikan penghias rumah. Dalam bahasa 
inggris burung ini disebut dengan nama red-
breasted parakeet. 

Betet biasa memiliki paruh bengkok, tebal, dan 
kuat. Sangat sesuai untuk mencongkel biji jagung 
dari bonggolnya. Mereka adalah burung yang suka 
berkelompok, terbang bersama mencari makan di 
kebun-kebun petani. Saat musim kawin tiba, 
mereka meninggalkan kelompok dan bereaktifitas 
bersama pasangannya. Burung indah ini akan 
bersarang dan bertelur pada lubang-lubang pohon. 

Mereka dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, 
Bali, dan Kalimantan. Menghuni hutan-hutan dan 
daerah pemukiman yang masih banyak pepohonan. 
Namun saat ini jumlah burung betet biasa telah 
berkurang darstis karena banyak diburu untuk 
diperjualbelikan. 

 

3.3 Parkit (Melopsittacus undulate) 
 
Burung parkit adalah burung kecil dari 

keluarga burung nuri (parrot). Mereka sangat cerdas 
dan merupakan burung sosial (jauh lebih nyaman 
berada dalam kawanan besar). Burung parkit liar 
memiliki bulu hijau diselingi campuran kuning dan 
hitam. Di negara barat, burung parkit dikenal 
dengan nama parakeet atau budgerigar. Melalui 
penangkaran / budidaya parkit telah dihasilkan 
burung parkit dengan warna biru, abu-abu, kuning, 
putih dan kombinasi. Harga burung parkit dengan 
kombinasi warna biasanya lebih mahal daripada 
harga parkit dengan warna umum. 

Ciri-ciri burung parkit jantan dan betina. Parkit 
jantan berwarna biru yang kuat atau keunguan 
lembayung pada bagian hidung sedangkan betina 
berwarna putih atau biru tipis. Kepala jantan 
berbentuk bulat kompak dan lebih besar 
dibandingkan betina. Dengan demikian cara 
membedakan antara parkit jantan dengan betina 
adalah tinggal melihat hidungnya saja, dimana 
parkit jantan warna hidungnya agak kebiru-biruan 
dan posturnya agak sedikit lebih besar, sedangkan 
yang betina sebaliknya. 

 

3.4 Burung Lovebird (Agafornis fischeri) 
 

Burung lovebird merupakan burung sosial. Di 
alam bebas, burung ini hidup berkelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari 5-20 ekor. Burung dewasa 
hidup berpasangan. Disebut lovebird atau burung 
cinta karena burung ini baru berpisah dari 
pasangannya bila salah satunya mati. Burung dari 
genus Agapornis ini ukuran tubuhnya relatif mungil, 
bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya. 
Sedikit lebih besar dari burung parkit. Panjangnya 
sekitar 13-17 cm dengan bobot 30-60 cm gram. 

Burung lovebird bereproduksi dengan bertelur. 
Dalam setiap kelahiran menghasilkan 3-6 telur. 
Lama pengeraman telur berkisar 22 hari. Anak-anak 
burung akan meninggalkan sarangnya setelah 4-5 
minggu sejak menetas. Kondisi alam yang disukai 
burung lovebird adalah lahan kering dan iklim yang 
terik. Burung ini bersarang di cabang-cabang 
pohon, lubang lumpur yang mengering dan lubang 
pohon. Terkadang juga ditemukan di bangunan 
buatan manusia yang terdapat di tepi hutan atau 
perkebunan. 

Burung lovebird A. fischeri memiliki ciri tubuh 
berwarna hijau, dari kepala sampai dada 
kemerahan dengan gradasi hingga orange, lingkar 
mata putih. Wilayah penyebarannya di Tanzania. 
Burung lovebird berkacamata diminati oleh para 
pehobi yang berorientasi pada keindahan dan 
warna tubuh. Lovebird berkacamata seringkali di 
namai berdasarkan kekhasan warna tubuhnya. 
Karena burung ini memiliki silangan-silangan 
dengan warna-warna yang khas. Jenis burung yang 
digolongkan ke dalam lovebird berkacamata antara 
lain fischeri, Personata, Liliana dan Nigrigenis. 
Sisanya dikelompokkan ke dalam lovebird non-
berkacamata. Di pasar Indonesia, jenis lovebird 
berkacamata di hargai lebih mahal dibanding non-
kacamata. 

 

3.5  Status Konservasi Burung  
 

Berdasarkan dari IUCN, burung paruh 
bengkok yang diperdagangkan di Pasar Ahad 
Kertak Hanyar Pal. 7, 2 spesies burung paruh 
bengkok memiliki status Least Concern yaitu burung 
serindit melayu (Loriculus galgulus) dan burung 
parkit  (Melopsittacus undulate) yang populasinya 
cenderung turun. Untuk status Near Threatened ada 
2 spesies burung paruh bengkok yaitu burung betet 
biasa (Psittacula alexandri) dan burung lovebird 
(Agafornis fischeri). Meskipun burung paruh 
bengkok di Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal. 7 
memiliki status Least Concern, tetapi satatus itu 
kapanpun bisa saja berubah kalau kondisi 
penangkapan liar dengan menggunakan jerat jaring 
terus dilakukan. Burung paruh bengkok di Pasar 
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Ahad Kertak Hanyar Pal. 7 mayoritas adalah hasil 
dari tangkapan liar di alam, para pedagang 
mendapatkan burung hasil tangkapan liar dari 
penangkap burung langsung. Menurut PP No. 7 

tahun 1999, burung paruh bengkok yang 
diperdagangkan di Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal. 
7  memiliki status yang tidak dilindungi  

 

 
 

4. SIMPULAN 
 
Pasar Ahad Kertak Hanyar Pal. 7 bukan hanya 

pasar tradisional yang menawarkan berbagai 
kuliner, buah, dan sayur, perlengkapan rumah 
tangga, melainkan juga hewan peliharaan; di 
antaranya burung. Ditemukan 4 spesies burung 
paruh bengkok yang diperdagangkan, yaitu serindit 
melayu (Loriculus galgulus), betet biasa (Psittacula 
alexandri), parkit (Melopsittacus undulate), dan 
burung lovebird (Agafornis fischeri). Berdasarkan 
IUCN, 2 spesies berstatus least concern dan 2 
spesies status near threatened. Menurut PP No. 7 
Tahun 1999 burung paruh bengkok yang 
diperdagangkan tidak ada yang dilindungi. 
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