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molekuler dan genetika. Selain itu, kami menerima 150 naskah penelitian yang 

akan disampaikan dalam bentuk presentasi oral dan poster. Kegiatan 

workshop, terdiri dari 3 topik yang yaitu: (1) Penandaan Burung, (2) Penelitian 
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Rawapening Kabupaten Semarang. 
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bereputasi internasional. Kegiatan ini sebagai wujud implementasi tekad 

Universitas Negeri Semarang dalam meningkatkan upaya konservasi sumber 

daya alam melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati. Melalui 

konferensi ini, diharapkan terjadi pertukaran informasi, pengetahuan, dan 

pengalaman yang terkait dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian di bidang 
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Abstrak 

 

Burung adalah salah satu komponen ekosistem yang penting bagi manusia terutama di daerah 
perkotaan. Ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dapat membantu meningkatkan 
keanekaragaman jenis burung.   Sebagai   salah   satu   kota   dengan   ruang  terbuka   hijau   yang   cukup   
luas,   informasi   tentang keanekaragaman burung di Kota Jambi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendata ragam jenis burung di tiga tipe habitat area terbuka hijau kota. Data diperoleh melalui 
metode daftar jenis MacKinnon pada tiga tipe habitat, yaitu Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi, 
Hutan Kampus Universitas Jambi dan Kebun Karet Tua Masyarakat di Kota Jambi. Pengamatan dilakukan 
selama 5 hari pada masing-masing tipe habitat. Penelitian ini hanya dilakukan pada pagi hari mulai pukul 
06.00 WIB sampai 09.00 WIB. Peneliti mencatat ada sebanyak 40 jenis burung (18 famili dan 6 ordo) dari 
seluruh lokasi pengamatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada tipe habitat Hutan Kota 
Muhammad Sabki dan Hutan Kampus Universitas Jambi memiliki jumlah jenis yang lebih banyak jika 
dibandingkan dengan Kebun Karet Tua Masyarakat. Keragaman jenis tertinggi diperoleh di Hutan Kota 
Muhammad Sabki dan Hutan Kampus Universitas Jambi (H’= 2,86). Jenis burung yang memiliki dominansi 
tertinggi pada semua tipe habitat yaitu Cucak Kutilang (Pycnonotus aurigaster). 

 

Kata kunci : dominansi, metoda daftar jenis MacKinnon, ruang terbuka hijau. 

 

 

Pendahuluan 

Kota jambi merupakan salah satu kota yang memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) naik dari tahun ke tahun, meskipun BPS mencatat bahwa angka kenaikan tidak naik secara 

signifikan. Tahun 2013 sampai 2016 kenaikan IPM rata-rata di Provinsi Jambi memiliki selisih 0,62 

per tahun (BPS, 2017). Menurut UU No. 26 Tahun 2007 penataan ruang terbuka hujau (RTH) 

wilayah kota dialokasikan minimal 30% dari luas wilayah kota. Jika merujuk pada UU No. 26 Tahun 

2007 tersebut maka Kota Jambi perlu memenuhi sekitar 6.163 ha untuk RTH yang sesuai. Namun 

RTH seperti hutan kota, kebun-kebun karet masyarakat, dan areal bervegetasi lainnya yang ada di 

mailto:akbarsuryatanjung@gmail.com
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Kota Jambi saat ini masih dibawah rata-rata atau hanya 24% (5.017 ha) yang baru terealisasi dari 

luasan keseluruhan kota sebesar 20.543 ha. Meningkatnya angka IPM di setiap tahun dengan 

ketersediaan RTH yang tetap, menjadikan ketersediaan RTH di wilayah kota perlu mendapatkan 

perhatian nyata jika dibandingkan dengan di desa dan sebagai peran dalam meminimalisir  

permasalahan lingkungan. 

Keberadaan RTH di sekitar kota memiliki banyak fungsi dan manfaat dari sisi ekologi. RTH 

juga memiliki nilai ekonomi, sosial budaya, pendidikan, siklus hidrologi dan diperlukan bagi 

strategi konservasi di masa akan datang. Menurut Hadinoto et al. (2012) salah satu manfaat hutan 

kota ialah memberikan habitat bagi satwa liar, terutama burung. Kualitas sebuah lingkungan 

perkotaan selain dilihat dari proporsi RTH yang memadai juga ditandai dengan keberadaan satwa 

liar khususnya burung yang mendiami RTH tersebut. 

Burung adalah salah satu komponen ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik dan 

saling tergantung dengan lingkungannya. Bagi manusia, burung merupakan salah satu jenis 

satwaliar yang memiliki banyak fungsi dan manfaat secara ekologi, ekonomis, budaya, estetika 

dan ilmu pengetahuan. Atas dasar peran dan manfaat ini maka kehadiran burung dalam suatu 

ekosistem perlu dipertahankan (Arumasari, 1989). Burung dapat dijadikan sebagai salah satu 

indikator yang sangat baik untuk kesehatan lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati lainnya 

(Rombang & Rudyanto, 1999). Keragaman jenis burung berbeda tiap tipe habitat, tergantung 

pada struktur vegetasi penyusun habitatnya (Hamzati dan Aunurohim 2013). Pada kawasan 

tertentu seperti daerah perkebunan, habitat terakhir bagi satwa liar seperti burung di kawasan 

pelestarian plasma nutfa (KPPN) penting untuk dijaga keberadaannya (Iqbal et al, 2016). 

Berdasarkan hal ini maka diduga bahwa keanekaragaman jenis burung di tiap-tiap RTH di provinsi 

jambi berbeda. Semakin beragam jenis burung yang mendominasi di suatu lokasi menandakan 

kawasan tersebut memiliki kekayaan vegetasi yang masih terjaga (Rudini, 2016). Namun 

penelitian mengenai keberadaan satwa liar di perkotaan, seperti burung di wilayah RTH di 

Provinsi Jambi belum pernah ada sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendata ragam jenis burung di areal RTH Provinsi Jambi, yaitu hutan kota, hutan 

kampus dan kebun-kebun karet tua masyarakat sekitar Provinsi Jambi. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2017. 

Pengamatan dilakukan di pagi hari, mulai pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB, mengacu pada 

hasil yang dipapakan oleh Rusmendo (2009) dalam penelitiannya bahwa keberadaan burung di 

saat pagi hari di masing-masing habitat lebih banyak dibanding dengan sore hari.  Lokasi 

pengamatan yaitu Hutan Kota Muhammad Sabki dengan luas 10 ha (Gambar 1), Hutan Kampus 

Universitas Jambi dengan luas 100 ha (Gambar 2) dan Kebun Karet Tua Masyarakat dengan luas 

20.3 ha (Gambar 3).  
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Gambar 1. Lokasi Pengamatan di Hutan Kota Muhammad Sabki. 

 
Gambar 2. Lokasi Pengamatan di Hutan Kampus Universitas Jambi. 
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Gambar 3. Lokasi Pengamatan di Kebun Karet Masyarakat 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu binokuler, buku panduan lapangan, buku tulis, pensil 

2B, arloji dan stopwatch.  Data yang dikumpulkan ialah jenis dan jumlah jenis burung yang 

ditemukan serta waktu perjumpaan. Data dikumpulkan menggunakan metode daftar jenis 

MacKinnon, pengamat berjalan menyusuri sepanjang areal pengamatan. Jenis burung yang 

dijumpai secara langsung diidentifikasi dengan panduan identifikasi burung-burung di Sumatra, 

Kalimantan, Jawa dan Bali (MacKinnon, 1993). Selain perjumpaan langsung, perekaman suara 

juga dilakukan. Identifikasi data jenis burung yang terekam dibantu melalui situs www.xeno-

canto.org/. Analisis data dilakukan dengan menghitung keragaman jenis, kelimpahan, dan 

dominansi jenis burung. 

Keanekaragaman spesies burung dihitung dengan menggunakan Indeks Shannon-Wiener 

(H’) dengan persamaan sebagai berikut (Magurran 2004). 

 

 H’= -Σ Pi ln Pi  

Pi= ni / N 

 

Keterangan : 

H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

Pi = Proporsi jenis ke-i (diperoleh dari jumlah 

individu jenis ke dibagi jumlah seluruh individu 

yang diperoleh di suatu lokasi 

Ni = Jumlah individu suatu spesies 
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N = Jumlah individu seluruh spesies 

 

Indeks   keanekaragaman   merupakan   nilai   yang   menunjukan   tinggi   rendahnya   

keanekaragaman komunitas. Nilai keragaman (H’) memiliki variabel yang dapat digunakan untuk 

menentukan tinggi rendahnya keragaman di lokasi, dengan kriteria sebagai berikut: 

H' < 1     =Menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang rendah 

1 <H' <3 =Menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang sedang 

H' >3       =Menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis yang tinggi 

 

Kelimpahan jenis dianalisis menggunakan nilai percent similarity (Brower & Zar, 1997). 

Persamaan yang dipakai sebagai berikut: 

 Psi = n / N x 100% 

 

Keterangan : 

Psi = Nilai percent similarity untuk jenis ke-i 

N = Jumlah individu jenis ke-i 

N = Jumlah individu total 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil pengamatan menemukan sebanyak 87 individu burung yang tergolong ke dalam 40 

jenis (18 Famili dan 6 ordo). Ke-40 jenis burung tersebut ada yang ditemukan di areal hutan kota, 

hutan kampus, dan ada yang ditemukan di kebun karet tua masyarakat. Sebanyak 19 jenis burung 

ditemukan di areal hutan kota, 19 jenis di hutan kampus, dan 14 jenis di kebun karet masyarakat 

(Tabel 1). Jenis burung yang ditemukan di ketiga lokasi pengamatan pada tabel 1 diketahui ada 

tiga jenis burung yang ditemukan di ketiga lokasi pengamatan, yaitu cekakak sungai (Todiramphus 

chloris), cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster), dan cinenen merah (Orthotomus sericeus). Ketiga 

jenis burung tersebut lebih banyak ditemukan dari pada yang lain, dikarenakan ketersediaan 

makanan yang cukup dan adanya kehidupan yang mengelompok/berpasangan (cucak kutilang 

dan cinenen merah) menjadi peluang besar untuk berbiak (Hadinoto, 2012). Cucak kutilang di 

hutan kota dijumpai pada habitat yang beragam, baik yang memiliki banyak pohon tinggi maupun 

di wilayah terbuka. Cekakak sungai lebih banyak dijumpai di dekat wilayah berair saat pagi hari 

dan hinggap di cabang ranting mati/tegakan pohon yang telah mati. Cinenen merah lebih 

cendrung dijumpai bermain di pohon-pohon tinggi dan menyembungikan diri di balik-balik daun 

yang rimbun. Data kelimpahan jenis di tiap lokasi didapat jenis yang mendominasi di semua tipe 

habitat yaitu cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster) dengan nilai berurut dari Hutan Kota M. 

Sabki, Hutan Kampus UNJA dan Kebun Karet Tua yaitu 9,09%; 11,54% dan 14,81%. Kutilang 

(Pycnonotus aurigaster) dapat ditemukan di semua tipe habitat didalam lokasi penelitian, 

dikarenakan jenis ini omnivorous, yaitu hewan pemakan apa saja. Sawitri (2007) didalam hasil 
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penelitiannya, ditemukan Kutilang memanfaatkan buah-buahan, serangga dan madu sebagai 

sumber pakan. 

 

No Famili 
Jenis Burung Hutan 

Kota 
Hutan 

Kampus 
Kebun 
Karet Nama Indonesia Nama Ilmiah 

1 Columbidae Tekukur Biasa Streptopelia 
chinensis 

 √   

2 Columbidae Delimukan 
Zamrud 

Chalcophaps 
indica 

√ √  

3 Cuculidae Bubut Alang-
Alang 

Centropus 
bengalensis 

√  √ 

4 Strigidae Beluk Jampuk Bubo 
sumatranus 

 √  

5 Apodidae Walet Linci Collocalia 
esculenta 

√   

6 Alcedinidae Raja Udang 
Meninting 

Alcedo 
meninting 

√   

7 Alcedinidae Cekakak Cina Halcyon pileata  √  

8 Alcedinidae Cekakak Sungai Todiramphus 
chloris 

√ √ √ 

9 Capitonidae Takur Ungkut 
Ungkut 

Megalaima 
haemacephala 

√   

10 Hirundinidae Layang Layang 
Pasir 

Riparia riparia  √  

11 Hirundinidae Layang Layang 
Batu 

Hirundo tahitica  √  

12 Hirundinidae Layang Layang 
Loreng 

Hirundo striolata  √  

13 Hirundinidae Layang-Layang 
Rumah 

Delichon dasypus   √ 

14 Campephagidae Jinjing Batu Hemipus 
hirundinaceus 

√   

15 Aegithinidae Cipoh Kacat Aegithina tiphia √   

16 Pycnonotidae Cucak Kuning Pycnonotus 
melanicterus 

√   

17 Pycnonotidae Cucak Kutilang Pycnonotus 
aurigaster 

√ √ √ 

18 Pycnonotidae Merbah Cerucuk Pycnonotus 
goiavier 

 √ √ 

19 Pycnonotidae Merbah Corok - 
Corok 

Pycnonotus 
simplex 

√  √ 

20 Pycnonotidae Empuloh Janggut Alophoixus bres √   

21 Pycnonotidae Empuloh Irang Alophoixus 
phaeocephalus 

 √  

22 Timaliidae Pelanduk Merah Trichastoma 
bicolors 

  √ 

23 Silviidae Kerakbasi Besar Arocephalus 
orientalis 

  √ 

24 Sylviidae Perenjak Jawa Prinia familiaris  √  

25 Silviidae Perenjak Rawa Prinia 
flaviventris 

  √ 
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26 Sylviidae Cinenen Belukar Orthotomus 
atrogularis 

 √  

27 Sylviidae Cinenen Merah Orthotomus 
sericeus 

√ √ √ 

28 Sylviidae Cinenen Kelabu Orthotomus 
ruficeps 

√ √  

29 Sylviidae Cinenen Jawa Orthotomus 
sepium 

√   

30 Muscicapidae Sikatan Bubik Muscicapa 
dauurica 

√   

31 Muscicapidae Sikatan Emas 
(jantan) 

Ficedula 
zanthopygia 

  √ 

32 Muscicapidae Sikatan 
Mugimaki 

Ficedula 
mugimaki 

 √  

33 Acanthizidae Remetuk Laut Gerygone 
sulphurea 

  √ 

34 Dicaeidae Cabai Tunggir 
Coklat 

Dicaeum everetti  √  

35 Dicaeidae Cabai Bunga Api Dicaeum 
trigonostigma 

√  √ 

36 Dicaeidae Cabai Polos Dicaeum 
concolor 

 √  

37 Estrildidae Bondol Tunggir 
Putih 

Lonchura striata   √ 

38 Estrildidae Bondol Peking Lonchura 
punctulata 

√   

39 Ploceidae Burung Gereja 
Erasia 

Passer montanus  √  

40 Artamidae Keket Babi Artamus 
leucorynchus 

√     

 

 

a. Hutan Kampus Universitas Jambi 

Dari  ke-40  jenis  yang ditemukan  sebanyak 13  jenis  merupakan  spesies  berbeda jika  

dibandingkan dengan lokasi lainnya selain di hutan kampus UNJA. Ke-13 jenis tersebut ialah 

tekukur biasa (Streptopelia chinensis), beluk jampuk (Bubo sumatranus), cekakak cina (Halcyon 

pileate), layang layang pasir (Riparia riparia), layang-layang batu (Hirundo tahitica), layang-

layang loreng (Hirundo striolata), empuloh irang (Alophoixus phaeocephalus), perenjak jawa 

(Prinia familiaris), cinenen belukar (Orthotomus atrogularis), sikatan mugimaki (Ficedula 

mugimaki), cabai tunggir coklat (Dicaeum everetti), cabai polos (Dicaeum concolor), burung 

gereja erasia (Passer montanus). 

Jenis-jenis ini tidak ditemukan di lokasi lain dalam penelitian mengingat historis lokasi yang 

merupakan hutan skunder tua yang sudah mengalami pemulihan kurang lebih 28 tahun. 

Didukung dengan adanya beberapa tipe sub habitat menjadikan tempat pakan tertentu bagi 

beberapa jenis burung. Pada lokasi Hutan Kampus Universitas Jambi dibagi   kedalam beberapa 

sub habitat, seperti wilayah berhutan, wilayah terbuka, kolam, pembibitan dan kebun 

percobaan. 
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Wilayah berhutan didominasi oleh pohon dan tumbuhan beragam beberapa diantaranya 

seperti Shorea leprosula, Shorea pinanga, Switenia mahagoni, Durio zibentinus, Calophyllum 

inophylum, Ficus benjamina, Eusideroxilon zwagery dan lain sebagainya. Rata-rata didalam hutan 

lebih sulit ditemukan burung yang berada  pada lantai atau di tengah hutan. Lebih umum 

dijumpai keberadaan burung di atas canopy pohon atau didalamnya, seperti jenis cinenen 

mencari makanan dari bunga dan aktifitas sing , sedangkan keberadaan burung lainnya hanya 

hinggap di canopy kemudian pergi. Keberadaan pohon didalam hutan lebih cocok sebagai 

tempat bersarang bagi kebanyakan burung dibandingkan aktifitas mencari makan, karena 

tutupan tajuk yang rapat dan banyak cabang. Lokasi ini dihuni jenis Streptopelia chinensis, 

Chalcophaps indica, Bubo sumatranus, Alophoixus phaeocephalus, Orthotomus ruficeps, Ficedula 

mugimaki dan Dicaeum concolor. 

Wilayah tak berhutan dan kebun percobaan didominasi tanaman tepi dari suku Araceae, 

lalu pohon seperti   Sweitenia   mahagoni,   Pterocarpus   indicus,  jenis   tanaman-tanaman   

ilalang,   semak   Melastoma polyanthun, padi-padian, tanaman buah dan sayur.ketersediaan 

makanan di tempat ini sangat melimpah, namun karena kecendrungan burung yang sensitive 

dengan kehadiran manusia mungkin jadi pertimbangan kenapa sedikit ditemukan jenis burung di 

wilayah ini. Lokasi ini dihuni jenis Todirhamphus chloris, Riparia riparia, Hirundo tahitica, Prinia 

familiaris dan Orthotomus atrogularis. Untuk kolam didominasi oleh jenis Ficus sp., Calophyllum 

inophylum dan tumbuhan paku. Lokasi ini diketahui sebagai penyedia sumber pakan dari 

tanaman Ficus sp. dan jenis ikan yang terdapat di kolam. Lokasi ini dihuni jenis Halcyon pileata, 

Todirhamphus chloris, Hirundo striolata, Pycnonotus goiavier, Dicaeum everetti dan Passer 

montanus. 

Sub habitat pembibitan dijumpai jenis dominan Shorea leprosula dan Eusideroxylon 

zwagery. Lebih cendrung digunakan burung sebagai tempat singgah karena lebih banyak 

ditemukan cabang yang tertutup rapat, sehingga  menyediakan  tempat  bagi  burung untuk 

beraktifitas  seperti  sing.  Spesies  yang dijumpai  seperti Halcyon pileata, Pycnonotus aurigaster, 

Orthotomus ruficeps dan Dicaeum everetti. 

 

b. Hutan Kota Muhammad Sabki 

Sebelas jenis ditemukan di wilayah Hutan Kota Muhammad Sabki merupakan jenis yang 

berbeda dengan lokasi lainnya. Sebelas jenis tersebut ialah walet linci (Callocalia esculenta), raja 

udang meninting (Alcedo meninting), takur ungkut ungkut (Megalaima haemacephala), jinjing 

batu (Hemipus hirundinaceus), cipoh kacat (Aegithina tiphia), cucak kuning (Pycnonotus 

melanicterus), cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster), empuloh janggut (Alophoixus bres), 

cinenen jawa (Orthotomus sepium), sikatan bubik (Muscicapa daurica), bondol peking (Lonchura 

punctulata) dan keket babi (Artamus leucorynchus). 

Jenis-jenis yang ditemukan tersebut diperkirakan adalah spesies burung yang memiliki 
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tingkat adaptasi yang tinggi, karena berada didalam wilayah yang terisolir pada wilayah 

perkotaan. Hutan Kota Muhammad Sabki merupakan hutan yang sengaja di alih fungsikan dari 

perkebunan karet milik pribadi lalu dilakukan pengkayaan jenis dengan ditanaman tanaman-

tanaman keras sejak tahun 1995 dengan surat keputusan Walikota Jambi No. 607 tahun 1995. 

Lokasi pengamatan di Hutan Kota Muhammad Sabki dapat di bagi menjadi beberapa tipe sub 

habitat yaitu wilayah berhutan, wilayah terbuka dan kolam. 

Wilayah berhutan didominasi oleh jenis pohon-pohon tinggi seperti Shorea leprosula, 

Shorea balangeran, Eucaliptus delguptra, Cinamomum sp., dan lain sebagainya. Jenis burung 

pada lokasi ini lebih cendrung hinggap dan diam di ranting-ranting pohon. Ada kemungkinan 

jenis burung yang ditemukan di lokasi ini memilih mencari serangga sebagai sumber pakannya. 

Jenis yang ditemukan adalah Chalcophaps indica, Pycnonotus melanicterus, Pycnonotus 

aurigaster, Pycnonotus simplex dan Dicaeum trigonostigma. 

Wilayah terbuka didominasi oleh jenis-jenis tanaman perdu dan bunga serta beberapa 

tanaman palem-paleman dari suku Araceae.  Jenis cabai bunga api lebih memilih singgah di daun 

tumbuhan dari famili Araceae, sedangkan jenis lainnya hanya melintas dan singgah ke tanah 

seperti cucak kutilang. Jenis yang berhasil teramati di sub habitat ini yaitu Dicaeum 

trigonostigma, Pycnonotus aurigaster dan Artamus leucorynchus. 

Pada sub habitat kolam didominasi oleh jenis tanaman buah seperti Mangifera indica dan 

Bambusa sp. Pada pagi hari sangat banyak burung yang ditemukan di wilayah ini dengan aktifitas 

makan seperti dari jenis cekakak, raja udang meninting, jenis cinenen dan takkur ungkut-ungkut. 

Sedangkan jenis lainnya beraktifitas sing dan bermain di balik dedaunan pohon yang lebat.Pada 

sub habitat hutan kota ditemukan jenis burung seperti Centropus bengalensis, Collocalia 

esculenta, Alcedo meninting, Todiramphus chloris, Megalima haemacephala, Hemipus 

hirundinaceus, Aegithina tiphia, Pycnonoctus simplex, Alophoixus bres, Orthotomus sericeus, 

Orthotomus ruficeps, Orthotomus sepium, Muscicapa dauurica dan Lonchura punctulata.  

 

c.       Kebun Karet Masyarakat 

Kebun Karet Masyarakat ditemukan 6 jenis yang berbeda yaitu layang laying rumah 

(Delichon dasypus), pelanduk merah (Trichastoma bicolors), kerak basi besar (Arocephalus 

orientalis), perenjak rawa (Prinia falaviventris), remetuk laut (Gerygone sulphurea) dan bondol 

tunggir putih (Lonchura striata). 

Pada lokasi Kebun Karet Tua Masyarakat hanya didominasi jenisnya Hevea braziliensis dan 

beberapa jenis ilalang dan tumbuhan perdu. Lokasi merupakan daerah perkebunan masyarakat 

yang hanya didatangi sewaktu ingin menyadap dan memanen hasil getah karet, sehingga banyak 

tumbuhan-tumbuhan perdu tumbuh dibawahnya.   Lebih banyak burung-burung yang ditemukan 

beraktifitas singgah dan sing seperti dai jenis cucak kutilang dan cekakak sungai. Jenis yang 

menghuni habitat tersebut antara lain Centropus bengalensis, Todirhamphus chloris, Delichon 

dasypus, Pycnonotus aurigaster, Pycnonotus goiavier, Pycnonotus simplex, Trichastoma bicolors, 
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Arocephalus orientalis, Prinia flaviventris, Orthotomus sericeus, Ficedula zanthopygia, Gerygone 

sulphurea, Dicaeum trigonostigma dan Lonchura striata. 

Berdasarkan hasil analisis, angka indeks keanekaragaman jenis burung di ketiga lokasi 

memiliki nilai yang hampir sama (Gambar 4). Dengan demikian, ketiga lokasi memiliki tingkat 

keanekaragaman yang hampir sama pula, kecuali di kebun karet tua masyarakat (H’=2,47). 

Tingkat keanekaragaman jenis di kebun karet tua paling rendah dibandingkan di hutan kota dan 

hutan kampus yang tergolong sama. Hal ini diduga berhubungan dengan kompisisi vegetasi 

penyusun di tiap-tiap lokasi pengamatan. Rendahnya angka keanekaragaman jenis burung di 

kebun karet tua masyarakat bisa dikarenakan jenis vegetasinya homogen yaitu Hevea 

braziliensis, sedangkan di hutan kota dan hutan kampus masih ditemukan jenis-jenis yang 

beragam.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Indeks Keanekaragaman Jenis di tiga tipe habitat sekitar wilayah Kota Jambi 

 

Menurut Sayogo (2009) jenis-jenis burung yang bisa ditemukan pada semua habitat, 

mungkin memiliki rentang habitat yang luas dan bisa beradaptasi di setiap tipe habitat yang 

berbeda. Seperti jenis Todirhamphus chloris, Pycnonotus aurigaster dan Orthotomus sericeus 

yang ditemukan di 3 habitat lokasi pengamatan. Pendapat itu diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Syafrudin (2011) yang mengatakan bahwa jenis burung yang selalu dijumpai pada 

berbagai tipe habitat memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Burung yang hanya ditemukan pada 

satu atau beberapa habitat saja diperkirakan hanya mampu menempati tipe habitat tertentu 

atau memiliki populasi yang rendah (Darmawan, 2006).Jenis seperti Bubo sumatranus juga 

hanya bisa ditemukan di hutan yang rapat. Wiens (1992) dalam Sulistyadi (2010) menyatakan 

bahwa burung mampu memilih habitat yang sesuai dengan sumberdaya bagi kebutuhan 

hidupnya. Ketersediaan pakan di alam akan mempengaruhi jenis-jenis tertentu di suatu habitat 

(Watalee et al, 2013). Burung memiliki tingkat kesukaan terhadap jenis pakan tertentu, sehingga 

dalam memenuhi kebutuhan pakan, burung akan mencari habitat yang mampu menyediakan 

jenis pakan yang sesuai. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan didapat kesimpulan telah ditemukan 40 jenis 

burung dari 16 famili   pada tiga tipe habitat di wilayah Kota Jambi. Didapat keragaman tertinggi 

yaitu di Hutan Kota Muhammad Sabki dan Hutan Kampus Universitas Jambi. Serta ditemukan 
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jenis yang mendominasi di ke tiga tipe habitat yaitu cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster). 
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mahasiswa yang turut serta membantu dalam pengumpulan data yaitu Ario Digdo Prayudha, 

Noprian Topi, Pitren Aldono, Beta Moeslimah, Monica Ria Felicia, Puji Rahayu, Sesy Monica, 
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data diperoleh saat pelatihan didanai oleh dana ABS2017/CRC990/EFFORTS 
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Lampiran 

Data Jenis dan individu tiap jenis yang didapat diolah untuk menduga tingkat keragaman tiap jenis 

dilokasi. Lebih lengkapnya data disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Indeks Keragaman Jenis di Hutan Kota Muhammad Sabki 

No Nama Jenis 
Jumlah 
Individu 
(Ekor) 

Metode Perjumpaan 

S V T 

1 Chalcophaps indica 1 1     

2 Centropus bengalensis  2 2 
  

3 Collocalia esculenta  2 
 

2 
 

4 Alcedo meninting   2 
 

1 1 

5 Todiramphus chloris  3 
 

3 
 

6 Megalaima haemacephala        1 
 

1 
 

7 Hemipus hirundinaceus     2 
 

2 
 

8 Aegithina tiphia      2 2 
  

9  Pycnonotus melanicterus     1 
 

1 
 

10 Pycnonotus aurigaster  3 
 

3 
 

11 Alophoixus bres  1 
  

1 

12 Pycnonotus simplex    2 
 

2 
 

13  Orthotomus sericeus       2 
 

1 1 

14 Orthotomus ruficeps       1 
 

1 
 

15  Orthotomus sepium  1 
 

1 
 

16 Muscicapa dauurica    3 
 

3 
 

17 Dicaeum trigonostigma    2 2 
  

18  Lonchura punctulata       1 
 

1 
 

19  Artamus leucorynchus      1   1   

Jumlah Individu 33 
   

Jumlah Jenis 19 
 

H"=2.86 
 

 
Psi = n / N x 100% 

 

Keterangan : 

Pi = Porsi Kenis Ke i 
Ln = Logaritma Natural 
N 
Nomer 
urut (-) 
S 
H’ 
E 
S 
V 
T 

= Kelimpahan Jenis (%) 
= Belum didaftarkan di daftar buku burung 
 
= Jumlah Jenis 
= Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener  
= Indeks Kemerataan Jenis  
= Suara 
= Visual 
= Tertangkap Jaring 

  



  

15 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

Tabel 5. Ideks Keragaman Jenis di Hutan Kampus Universitas Jambi 

No Nama Jenis 
Jumlah 
Individu 
(Ekor) 

Metode Perjumpaan 

S V T 

1 Streptopelia chinensis 1 1     

2 Chalcophaps indica 1 1 
  

3 Bubo sumatranus 1 1 
  

4 Halcyon pileata 1 1 
  

5 Todirhamphus chloris 2 2 
  

6 Riparia riparia       1 
 

1 
 

7 Hirundo tahitica     1 
 

1 
 

8 Hirundo striolata    1 
 

1 
 

9  Pycnonotus aurigaster    3 3 
  

10 Pycnonotus goiavier 2 2 
  

11 Alophoixus phaeocephalus 1 1 
  

12 Prinia familiaris 2 1 1 
 

13  Orthotomus atrogularis       1 1 
  

14 Orthotomus sericeus      1 1 
  

15  Orthotomus ruficeps 2 
 

2 
 

16 Ficedula mugimaki 1 
 

1 
 

17 Dicaeum everetti 2 
 

2 
 

18  Dicaeum everetti 1 
 

1 
 

19  Passer montanus 1   1   

Jumlah Individu 26 
   

Jumlah Jenis 19 
 

H"=2.86 
 

 
Psi = n / N x 100% 

 

Keterangan : 

Pi = Porsi Kenis Ke i 

ln = Logaritma Natural 

N 

Nomer 

urut (-) 

S 

H’ 

E 

S 

V 

T 

= Kelimpahan Jenis (%) 

=  Belum didaftarkan di daftar buku burung 

 

= Jumlah Jenis 

= Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener  

= Indeks Kemerataan Jenis  

= Suara 

= Visual 

= Tertangkap Jaring 
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Tabel 5. Indeks Keragaman Jenis di Kebun Karet Tua Masyakat 

No Nama Jenis 
Jumlah 
Individu 
(Ekor) 

Metode Perjumpaan 

S V T 

1 Centropus Bengalensis 1  1   

2 Todirhamphus chloris 4  4 

 3 Delichon dasypus 2  2 

 4 Pycnonotus aurigaster 4  4 

 5 Pycnonotus goiavier 3  3 

 6 Pycnonotus simplex 3 1 2 

 7 Trichastoma bicolors 1  1 

 8 Arocephalus orientalis 1  1 

 9 Prinia flaviventris 1  1 

 10 Orthotomus sericeus 1  1 

 11 Ficedula zanthopygia 1  1 

 12 Gerygone sulphurea 1  1 

 13 Dicaeum trigonostigma 3  3 

 14 Lonchura striata 1  1 

 Jumlah Individu 27 
   Jumlah Jenis 14 
 

H"=2.47 
  Psi = n / N x 100% 

 

Keterangan : 

Pi = Porsi Kenis Ke i 

ln = Logaritma Natural 

N 

Nomer urut 

(-) 

S 

H’ 

E 

S 

V 

T 

= Kelimpahan Jenis (%) 

=  Belum didaftarkan di daftar buku burung 

 

= Jumlah Jenis 

= Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener  

= Indeks Kemerataan Jenis  

= Suara 

= Visual 

= Tertangkap Jaring 
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Abstrak 

 

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan kawasan yang menyediakan habitat beberapa jenis 
burung. Selama tahun 2014, kampus UM melakukan upaya peningkatan prasarana perkulihan melalui 
pembangunan gedung baru dan perbaikan gedung lama, baik untuk kegiatan perkuliahan, laboratorium, 
maupun untuk kegiatan layanan akademik lainnya. Pembangunan yang dilakukan tersebut dapat 
menyebabkan ancaman bagi habitat dari burung liar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan keanekaragaman jenis burung berdasarkan 
aktivitas pembangunan gedung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 menggunakan 
metode point count dan checklist pada waktu pagi (07.00 – 09.00 WIB) dan sore (15.00 – 17.00 WIB) 
kemudian dibandingkan dengan data sekunder pengamatan burung di kampus yang tercatat sebanyak 36 
jenis burung pada tahun 2009 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman burung di kampus 
UM terjadi penurunan dan perpindahan habitat menurut hasil data keragaman jenis burung pada tahun 
2009 – 2012. 

 
Kata kunci:  Habitat, keanekaragaman burung liar, Universitas Negeri Malang 

 

 

Pendahuluan 

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan perguruan tinggi di pusat kota Malang, yang 

memiliki luas lahan sekitar 4 Ha, lahan tersebut digunakan sebagai penunjang fasilitas pendidikan 

perguruan tinggi dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Seiring dengan berjalannya waktu, 

fasilitas penunjang yang diberikan oleh Pihak Universitas mengalami perkembangan yang pesat 

seperti, penambahan jurusan baru, perluasan lahan parkir dan beberapa bangunan penunjang 

lainnya. Aktivitas tersebut dapat mengganggu keanekaragaman hayati, salah satunya dapat 

menyebabkan ancaman bagi habitat burung liar yang ada di lingkungan kampus UM. 

Menurut Shanaz, dkk., (1995), akibat penurunan kualitas, modifikasi dan hilangnya habitat 

merupakan ancaman yang berarti bagi jenis-jenis burung. Saat ini diketahui sekitar 50 % burung di 

dunia terancam punah, karena menurunnya kualitas dan hilangnya habitat. Menurut Howes, dkk., 

(2003), kehadiran suatu jenis burung tertentu pada umumnya disesuaikan dengan kesukaannya 

terhadap habitat tertentu. Keanekaragaman jenis burung dipengaruhi oleh keanekaragaman tipe 

habitat. Struktur vegetasi dan ketersediaan pakan pada habitat merupakan faktor utama yang 

mailto:kusumanada@gmail.com
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mempengaruhi keanekaragaman jenis di suatu habitat (Tortosa 2000), sehingga habitat dengan 

variasi vegetasi lebih beragam akan memiliki keanekaragaman jenis burung yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan habitat yang memiliki sedikit jenis vegetasi. Secara umum, habitat burung 

dapat dibedakan atas habitat di darat, air tawar dan laut, serta dapat dibagi lagi menurut 

tanamannya, seperti hutan lebat, semak maupun rerumputan (Rusmendro, 2004). 

Menurut Sholihah, dkk., (2017), burung merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi 

diberbagai tipe habitat dan tersebar di seluruh muka bumi. Selain itu, burung memiliki peran 

ekologis vital bagi ekosistem yang ditempatinya. Burung memerlukan tempat atau ruang yang 

digunakan untuk mencari makan, minum, berlindung, dan tempat berkembang biak. Tipe habitat 

utama pada jenis burung sangat berhubungan dengan kebutuhan hidup dan aktivitas hariannya. 

Koskimies (1989) keberadaan burung dapat menjadi indikator apakah lingkungan tersebut 

mendukung kehidupan suatu organisme atau tidak, sedangkan menurut Bibby (2000), burung 

juga sebagai indikator perubahan lingkungan. Sebagai salah satu komponen ekosistem, burung 

mempunyai hubungan timbal balik dan saling tergantung dengan lingkungannya maka dari itu, 

kehadiran burung dalam suatu ekosistem perlu dipertahankan.  Penelitian ini dilakukan untuk 

membandingkan keanekaragaman jenis burung berdasarkan aktivitas pembangunan gedung. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan di kampus Universitas Negeri Malang, pengamatan dilaksanakan pada 
bulan Desember 2017 . Waktu pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 07.00–09.00 WIB dan 
sore hari pukul 15.00 – 17.00 WIB, selama 4 kali. Alat yang digunakan pada penelitian ini antara 
lain alat tulis, teropong binokuler, kamera digital, tally sheet, dan aplikasi Burungnesia serta 
Mackinnon. Penelitian ini menggunakan metode checklist dan titik hitung (point count) dengan 
menggunakan enam titik pengamatan yang ditentukan secara purposive sampling. Pada setiap 
titik dilakukan pengamatan selama 20 menit. Data yang dicatat meliputi waktu dan tanggal, 
cuaca, lokasi, jenis burung, dan perilaku burung yang teramati kemudian data tersebut 
dibandingkan dengan data sekunder pengamatan burung di kampus yang telah dilakukan 
sebelumnya pada tahun 2009-2012. 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan Desember 2017, 

ditemukan 21 jenis burung yang sama dengan data sekunder. Jumlah ini lebih sedikit 

dibandingkan dengan hasil yang tercatat pada data sekunder penelitian serupa yang dilakukan 

sebelumnya (Tabel 1). Pada tahun 2009 - 2012 tercatat sebanyak 36 jenis burung yang berada di 

kampus Universitas Negeri Malang. 
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Tabel 1: Cheklist data burung di Universitas Negeri Malang pada tahun 2009 – 2012 dan 2017 

No Nama Spesies 
Cecklist Data 

2009 - 2012 2017 
1 Pycnonotus aurigaster √ √ 

2 Todiramphus chloris √ √ 

3 Lonchura leucogastroides √ √ 

4 Lonchura maja √ √ 

5 Streptopelia chinensis √ √ 

6 Geopelia striata √ √ 

7 Cinnyris jugularis √ √ 

8 Zasterops palpebrosus √ √ 

9 Passer montanus √ √ 

10 Amaurorniis phoenicurus √ √ 

11 Cacomantis sepulcralis √ √ 

12 Aeghitina tiphia √ √ 

13 Dendrocopus analis √ √ 

14 Otus lempii √ √ 

15 Lonchura punctulata √ √ 

16 Columba vitiensis √ √ 

17 Prinia ionarta √ √ 

18 Dicaeum throchileum √ √ 

19 Parus major √ √ 

20 Hirundo rustica √ √ 

21 Collocallia linchi √ √ 

22 Pynonotus goiavier √  
23 Halcyon cyanoventris √  
24 Acridotheres javanicus √  
25 Cacomantis merulinus √  
26 Lanius schach √  
27 Orthotomus sutorius √  
28 Orthotomus sepium √  
39 Treron vernans √  
30 Padda aryzivora √  
31 Sitta frantalis √  
32 Hypothymis azurea √  
33 Copsychus saularis √  
34 Centropus nigrorufus √  
35 Tyto alba √  
36 Anthreptes malacensis  √ 

37 Ixobrychus favicollis √  

 

Penurunan jumlah jenis burung tersebut terjadi karena adanya aktivitas pembangunan 

gedung baru dan perbaikan gedung lama, baik untuk kegiatan perkuliahan, laboratorium, 

maupun untuk kegiatan layanan akademik lainnya. Aktivitas tersebut dapat mengancaman 

habitat burung liar yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Persiapan lahan 
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untuk berbagai macam kegiatan pembangunan dengan cara menebang pohon ataupun 

memotong pohon secara selektif seringkali merusak telur burung atau menimbulkan kematian 

burung muda yang berada diluar sarang mereka, jika tempat sarang tidak tersedia maka burung 

dewasa akan menghilang dari kawasan tersebut. Pembangunan yang terjadi tanpa 

mempertimbangkan pengelolaan keanekaragaman hayati ini dapat menghilangkan habitat alami 

dari beberapa jenis burung. 

Menurut alikodra (1990), burung seringkali menjadi sumber daya alam yang terpengaruh 

karena adanya kegiatan pembangunan, namun tidak semua kegiatan pembangunan mempunyai 

pengaruh terhadap burung. Hal ini terlihat pada data bulan Desember 2017 tercatat ada satu 

jenis burung yang tidak ada di data sekunder tahun 2009-2012, yaitu burung madu kelapa. Pada 

saat pengamatan terlihat bermain-main di tajuk pohon sikat botol, tidak hanya itu burung ini 

juga menghisap sari dari bunga pohon tersebut. Sikat botol dapat tumbuh pada daerah tropis di 

dataran rendah dan tinggi. Tumbuh sebagai tanaman evergreen, berbungasepanjang tahun dan 

pada zona wilayah subtropis bunga tumbuh pada musim semidan musim panas. Adaptif 

terhadap kondisi tanah berdrainase baik, asam, sedikit basa, dan jenis tanah liat, lempung, dan 

berpasir. Tumbuh baik dengan paparan sinar matahari penuh dan toleran terhadap kondisi 

kering (Gilman dan Watson, 1993). 

Habitat yang terus menerus berkurang menyebabkan burung sulit beradaptasi untuk 

mampu bertahan. Jika burung mengalami kesulitan beradaptasi, maka lama kelamaan akan 

punah, karena habitat burung secara umum berfungsi sebagai tempat untuk mencari makan, 

minum, istirahat dan berkembang biak.   Pada dasarnya pengelolaan habitat merupakan inti dari 

pelestarian satwa liar. Menurut Alikodra (1990), kondisi habitat meliputi kuantitas dan kualitas 

yang menentukan distribusi dan populasi margasatwa sehingga perhatian yang seksama dari 

pihak pengelola harus dilakukan secara bijaksana. Kualitas habitat yang baik akan mendukung 

kehidupan jenis-jenis burung dan sebaran terbatas. Menurut Wellty (1982), menyatakan bahwa 

penyebaran burung dipengaruhi oleh kesesuaian lingkungan tempat hidup burung, meliputi 

adaptasi burung terhadap perubahan lingkungan, kompetisi dan seleksi alam. Selain itu 

penyebaran burung sangat erat kaitannya dengan ketersediaan pakan, sehingga habitat burung 

berbeda antara jenis satu dengan yang lainnya, disebabkan jenis makanan yang berbeda pula 

(mulyani,1985). 

Hilangnya habitat burung di Universitas Negeri Malang akibat aktivitas pembangunan 

merupakan faktor yang menyebabkan keanekaragaman burung yang ada mengalami penurunan. 

Jika dibandingkan data yang ditemukan dengan data sekunder tahun 2009-2012,   dapat 

diketahui jenis burung yang tidak ditemukan pada bulan Desember 2017 yaitu Merbah Cerukcuk, 

Cekakak Jawa, Kerak Kerbau, Wiwik Kelabu, Bentet Kelabu, Cinenen Pisang, Cinenen Jawa, Punai 

Gading, Gelatik Jawa, Munguk Beleduk, Bambangan Hitam, Kehicap Ranting, Kucica Kampung, 

Bubut Jawa, dan Serak Jawa. 
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Kesimpulan dan Saran 

Terdapat 21 jenis burung yang ditemukan di Universitas Negeri Malang (UM) selama bulan 

Desember 2017, di mana jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan data sekunder 

pada penelitian selama periode tahun 2009-2012 yang tercatat sebanyak 36 jenis burung. 

Penurunan keragaman jenis burung di kampus UM merupakan akibat dari aktivitas 

pembangunan gedung baru dan perbaikan gedung lama, baik untuk kegiatan perkuliahan, 

laboratorium, maupun untuk kegiatan layanan akademik lainnya. 
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Abstrak 

 

Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang memiliki berbagai macam tipe 
ekosistem yang tergolong utuh di pulau Jawa. Salah satu kawasan yang mendominasi adalah vegetasi 
hutan bambu. Vegetasi bambu memungkinkan adanya asosiasi antara burung dengan bambu. Asosiasi bisa 
terjadi karena bambu menyediakan sumber pakan bagi burung maupun sebagai tempat yang nyaman bagi 
burung tinggal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan asosiasi burung pada vegetasi 
bambu dan non-bambu untuk melihat seberapa banyak pemanfaatan bambu oleh burung di Taman 
Nasional Alas Purwo. Berdasarkan hasil analisis dapat simpulkan bahwa terdapat perbandingan nilai 
asosiasi antara burung dengan vegetasi bambu dan burung dengan vegetasi non-bambu. Burung yang 
berasosiasi dengan bambu sebanyak 3 jenis, lebih sedikit dibanding burung yang berasosiasi dengan non 
bambu sebanyak 6 jenis. Nilai asosiasi tererat terdapat pada asosiasi antara burung dengan vegetasi non-
bambu. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya burung dengan spesialis bambu. Dalam hal ini burung-
burung tersebut memanfaatkan bambu dan pohon selain bambu sebagai sumber pakan, tempat 
bertengger, berteduh serta beristirahat. 

 

Kata kunci:  asosiasi, burung, hutan bambu, hutan non bambu 

 

 

Pendahuluan 

Ekosistem hutan yang beranekaragam memiliki peran penting sebagai tempat interaksi 

satwa. Adanya interaksi tersebut menimbulkan hubungan antar jenis, yang salah satunya berupa 

asosiasi (Mangi, 2009; Hariyono, 2011), yang merupakan bagian dari proses keseimbangan 

ekosistem di alam (Taba et.al, 2011). Di Taman Nasional Alas Purwo, keanekaragaman ekosistem 

menjadikan kawasan tersebut kaya akan jenis fauna daratan, seperti mamalia, reptilia, burung 

dan lain-lain. Tercatat 302 jenis burung diantaranya elang laut perut putih, elang ular bido, ayam 

hutan hijau, mentok rimba, rangkong badak, dan merak hijau (Tisnawati et.al, 2012). Dalam hal 

flora, terdapat kekayaan jenis bambu di Taman Nasional Alas Purwo yang juga cukup tinggi. 

Menurut Balai Taman Nasional Alas Purwo 1999, hutan bambu memiliki luas yaitu 17.000 Ha atau 

sekitar 40 % dari seluruh kawasan hutan di Alas Purwo. Tercatat bahwa dikawasan ini terdapat 10 

jenis bambu yang sudah teridentifikasi. 

mailto:animarianixi2@gmail.com
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Hubungan antara hewan dan vegetasi, termasuk bambu cukup banyak diobservasi. Di Benua 

Amerika, berdasarkan penelitian Areta (2009) di Hutan Atlantik Argentina, terdapat tiga spesies 

burung spesialis bambu yang ditemukan yaitu Purple Winged Brown-Dove, Temminck’s 

Seedeater, dan Buff fronted Seedeater. Beberapa bentuk asosiasi lain antara satwa dengan 

vegetasi bambu yaitu asosiasi antara monyet ekor panjang dengan vegetasi bambu sebagai pohon 

tidur, pohon pelindung, dan pohon pakan (Sinaga et. Al, 2010) serta lemur yang berasosiasi 

dengan bambu untuk mendapatkan makanan (Ballhorn, 2016). Hutan bambu yang umum di 

Taman Nasional Alas Purwo mungkin merupakan tempat yang baik terjadinya asosiasi antara 

burung dengan vegetasi bambu. 

Asosiasi antara burung dengan vegetasi bambu mungkin terjadi karena bambu menyediakan 

sumber pakan bagi burung seperti biji dari buah bambu yang menjadi sumber makanan burung 

pemakan biji, misalnya pada jenis Amaurospiza moesta di Tenggara Brazil (Lopez, 2011). Serangga 

hama bambu, seperti larva Hymenoptera dapat menjadi sumber pakan bagi burung insectivore 

(Shibata, 2005). Pada hutan Atlantik, burung Drymorphilla ferruginea menjadikan bambu sebagai 

tempat mencari mangsa, yaitu serangga yang terdapat di bagian-bagian bambu seperti pada 

nodus bambu, internodus bambu, dan daun bambu (Haeming, 2012). Bambu digunakan sebagai 

tempat berlindung dan beraktivitas oleh burung Anabazenops fuscus di Hutan Atlantik (Haeming, 

2012). Selain itu bambu juga digunakan sebagai tempat bersarang oleh burung Paradoxornis 

verreauxi di barat daya China, sarang P. verreauxi berbentuk seperti cangkir (cup-shaped) yang 

mengantung pada ranting bambu (Yang, 2011). Sejauh ini belum ada penelitian yang 

mengkhususkan pada jenis-jenis burung yang berhubungan dengan bambu di Indonesia. Jika ada, 

apakah hubungan tersebut bersifat asosiasi atau hubungan lain juga belum diketahui. Jika ada 

burung yang beraktivitas pada vegetasi bambu, apakah vegetasi bambu lebih penting bagi jenis 

burung tersebut dibandingkan vegetasi non-bambu? Atau, apakah vegetasi non-bambu lebih 

penting dibandingkan vegetasi bambu? Bahkan, keanekaragaman jenis burung di vegetasi bambu 

saja belum diketahui secara spesifik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai 

perbandingan asosiasi burung dengan vegetasi bambu dan non-bambu (hutan hujan dataran 

rendah) untuk melihat seberapa besar pemanfaatan vegetasi bambu oleh burung di Taman 

Nasional Alas Purwo. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur pada 2 

lokasi berbeda yaitu wilayah Sadengan dan Pancur. Pengambilan data dilakukan selama 2 hari 

pada tanggal 23-24 April 2017. Pengamatan pertama dilakukan pada pukul 05.00-07.00 WIB & 

pukul 09.00-10.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan pengamatan kedua pada pukul 14.00-

15.00 WIB & pukul 15.00-16.00 WIB.  
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Gambar 1. Rancangan Plot Penelitian 

 

 

Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan adalah binokuler, kamera, peta lokasi, GPS, meteran, jam tangan, 

weathermeter dan buku panduan lapangan burung-burung di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan 

Bali.  

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data point count dengan teknik pemilihan 

lokasi purposive sampling. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian akan 

dilakukan selama 2 hari pada 2 lokasi berbeda yaitu wilayah Sadengan dan Pancur. Menurut 

data Balai Taman Nasional Alas Purwo (2012) wilayah Sadengan dan Pancur memiliki luas 

±84.220 Ha (Sadengan). Hari pertama penelitian dilakukan di wilayah Sadengan serta hari kedua 

di wilayah Pancur. Penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

 Setiap pengamat memiliki daerah jelajah pada setiap plot dengan radius 50 meter ke 

empat arah mata angin (Timur, Barat, Selatan dan Utara).  Hari pertama: 5 pengamat 

terbagi menjadi 3 tim dengan lokasi wilayah sama namun berbeda plot. 

 Pengamatan ke-1 pukul 06.00-07.00 WIB & pukul 09.00-10.00 WIB Setiap pengamat 

mengamati selama 1 jam. Dalam 1 jam, pengamat mengamati setiap 15 menit sekali 

kearah hutan bambu dan kearah hutan non bambu.  

 Pengamatan ke-2 pukul 14.00-15.00 WIB & pukul 15.00-16.00 WIB Pengamatan dilakukan 

pada plot yang berbeda dengan pengamatan ke-1. Pengamat mengamati selama 15 menit 

ke arah hutan bambu kemudian 15 menit ke arah hutan non bambu secara bergantian 

dalam waktu 1 jam. 

 Sehingga dalam 2 hari didapat 12 plot pengamatan dari 2 lokasi berbeda. 

 Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data berupa jenis burung, jumlah individu di dua 

lokasi pengamatan, jenis pohon non bamboo dan jenis bambu Alas Purwo.  
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Rumus asosiasi untuk melihat hubungan antara 2 jenis yang melakukan interaksi digunakan 

analisis asosiasi yang dihitung berdasarkan rumus yang ditemukan oleh Goodall (1953) dalam 

Mangi (2009): 

   
(     )   

(   )(   )(   )(   )
 

Keterangan: 

a: Jumlah plot pengamatan yang mengandung jenis a dan b 

b: Jumlah plot pengamatan yang mengandung jenis b 

c: Jumlah plot pengamatan yang mengandung jenis a 

d: Jumlah plot pengamatan yang tidak mengandung jenis a dan b 

n: Jumlah plot pengamatan 

 

Untuk mengetahui ada tidaknya asosiasi antara dua jenis dilakukan perbandingan antara chi-

square hitung (x2 hitung) dengan x2 tabel pada derajat bebas 1. 

Jika: 

 X2 < X2 tabel 0,05% maka kedua jenis yang diuji tidak berasosiasi 

 X2 hitung > X2 tabel 0,05 maka terdapat asosiasi 

 X2 hitung > X2 tabel 0,01 maka berasosiasi erat sekali 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Antara hutan Sadengan dan Pancur Alas Purwo, ditemukan 2 jenis bambu yaitu 

Gigantochloa hasskarliana dan Bambusa blumeana dan 16 jenis pohon non-bambu dalam plot 

pengamatan. Komposisi dan komunitas burung pada masing-masing plot berbeda-beda, 

tergantung jenis dan vegetasi bambu dan non-bambu dalam plot tersebut. 

 

Jenis Burung pada Bambu 

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat 5 jenis burung yang ditemukan di vegetasi bambu 

yaitu Merops superciliosus, Pavo muticus, Microhierax fringillarius, Corvux enca dan Streptopelia 

chinensis pada dua jenis bambu (Tabel 1). 

Tabel 1. Burung – burung yang ditemukan pada bambu 

No. Jenis burung Jenis bambu 

1. Microhierax fringillarius Bambusa blumeana Bl. ex Schul. f. 

2. Pavo muticus Bambusa blumeana Bl. ex Schul. f. 

3. Streptopelia chinensis Giganthocloa hasskarliana (Kurz) Backer 

4. Merops leschenaulti Bambusa blumeana Bl. ex Schul. f. 

5. Corvus enca Bambusa blumeana Bl. ex Schul. F 



  

26 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

 

Sebagian besar burung dijumpai pada bambu jenis Bambusa blumeana atau bambu duri. 

Jenis bambu tersebut memiliki karakteristik batang mudanya berlilin putih sehingga tampak 

berwarna abu-abu, dengan cabang yang penuh duri sehingga tampak rumpun sangat padat 

(Widjaja, 2001). Burung yang dijumpai di bambu tersebut, dimungkinkan karena bambu tersebut 

memiliki duru-duri yang berguna sebagai tempat berlindung burung dari predatornya serta 

sebagai tempat istirahat bagi burung. 

Bambusa blumeana memiliki duri mungkin dimanfaatkan burung sebagai tempat 

berlindung, meskipun mungkin tidak menyediakan pakan yang mencukupi bagi burung tersebut 

seperti serangga-serangga yang ada di bambu. Menurut Areta et.al. (2012), burung tipe insektivor 

yang memakan serangga di bambu, menetap lebih lama selama masa vegetatif bambu karena 

ketersediaan pakan yang mencukupi dan saat bambu mati, burung-burung tersebut akan 

berpindah mencari bambu lain. Burung-burung insektivor antara lain jenis burung kelompok 

Picidae, Tyrannidae, Thamnophilidae, Furnaridae dan Timaliidae.   

Lokasi bersarang potensial biasanya berupa tutupan vegetasi yang berdaun rapat, batang 

lebar, distribusi tegakan yang merata sehinggga aman dijadikan tempat perlindungan (Hagenbuch 

et.al, 2011). Bambusa blumeana dan Gigantochloa hasskarliana memiliki bagian perlindungan 

berupa duri, namun tidak merata sehingga tidak potensial sebagai lokasi pemilihan sarang. Bambu 

tidak memiliki daun yang rapat dan batang yang lebar sehingga burung tidak memilih bambu 

sebagai tempat bersarang dan hanya sebagai tempat singgah atau beristirahat (resting). 

Hanya burung Streptopelia chinensis yang ditemukan di bambu Giganthocloa hasskarliana. 

Bambu jenis Gigantochloa hasskarliana merupakan salah satu jenis bambu yang sulit untuk berbiji 

(Widjaja, 2001), sehingga diamatinya burung tekukur (Streptopelia chinensis) di jenis bambu ini 

adalah sebagai tempat istirahat (resting) dan bukan untuk mencari makan. Menurut MacKinnon 

(2013), burung tekukur ini termasuk dalam merpati tanah yang makanan utamanya adalah buah-

buahan dan biji-bijian. 

Meskipun vegetasi bambu merupakan salah satu yang mendominasi Taman Nasional Alas 

Purwo yaitu seluas 17.000 Ha atau sekitar 40 % dari seluruh kawasan hutan (Balai TN Alas 

Purwo,2012) berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa perjumpaan burung di bambu yaitu 

sebanyak 5 jenis jauh lebih sedikit dibanding jumlah burung yang ditemukan di non bambu yang 

saling berdekatan yaitu sebanyak 21 jenis burung, namun tidak semua burung yang dijumpai 

menunjukkan suatu asosiasi. Hal tersebut dapat memungkinkan asoiasi burung lebih tinggi pada 

vegetasi non bambu daripada bambu. 
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Jenis Burug pada Non Bambu 

Tabel 2. Jenis burung yang ditemukan pada non bambu 

No Jenis Burung Jenis Non Bambu 

1 Butastur indicus Albizia saman 

2 Treron olax Cordia sp. 

3 Streptopelia chinensis Corypha utan 

4 Todirhamphus chloris Corypha utan 

5 Merops leschenaulti Voacanga foetida 

6 Anthracoceros albirostris 
Lagerstroemia speciosa 

Corypha utan 

7 Megalaima javanensis Ficus microcarpa 

8 Megalaima australis 
Albizia saman 

Acacia auriculiformis 

9 Dinopium javanense Swietenia macrophylla 

 
 

Lagerstroemia speciosa 

10 Coracina javanensis Tamarindus indica 

11 Aegithina tiphia Albizia saman 

12 Pycnonotus atriceps Sapindaceae sp. 1 

13 Pycnonotus aurigaster 
Dysoxylum gaudichaudianum 

Diospyros sp. 

14 Pycnonotus goiavier 

Vitex sp. 

Cordia sp. 

Cocos nucifera 

15 Pycnonotus brunneus Vitex sp. 

16 Dicrurus macrocercus Sapindaceae sp. 1 

17 Dicrurus paradiseus Sapindaceae sp. 1 

18 Corvus enca Nauclea sp. 

19 Sitta frontalis Vitex sp. 

20 Orthotomus sutorius Peltophorum pterocarpum 

21 Prinia familiaris Peltophorum pterocarpum 

 

Tabel 2 menunjukkan 21 jenis burung pada non bambu, dengan asosiasi yang terjadi pada 

jenis burung Megalaima javanensis dengan Ficus microcarpa, Anthracoceros albirostris  dengan 
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Corypha utan, dan Todirhamphus chloris dengan Corypha utan (tabel 3) adalah kedua jenis pohon 

dijadikan pohon pakan berupa biji yang dimakan oleh Megalaima javanensis dan Anthracoceros 

albirostris , sementara Todirhamphus chloris sebagai tempat bertengger, resting, dan saat diamati 

sedang memakan belalang yang kemungkinan belalang tersebut didapatkan dari pohon Corypha 

utan. 

 

Asosiasi Burung dengan Vegetasi Non Bambu dan Vegetasi Bambu 

Hubungan antara jenis burung dengan jenis bambu yang ada pada plot pengamatan 

menampakan adanya sifat positif dan negatif. Hasil tersebut dapat diketahui dari hasil uji tabel 

Chi-Square X2 tabel 0,05, X2 0,01 pada derajat bebas satu dengan rumus asosiasi antara dua jenis. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis asosiasi antara dua jenis yang merupakan 

perbandingan antara hasil yang didapatkan untuk mengetahui ada tidaknya asosiasi yang terjadi. 

Berdasarkan hasil perhitungan ada perbedaan jumlah jenis burung yang ditemukan memiliki 

asosiasi dengan bambu dan vegetasi non bambu. Ada enam jenis burung yang menunjukkan 

adanya sosiasi yang positif dengan vegetasi non bambu. Pada vegetasi bambu ada tiga jenis 

burung yang menunjukkan asosiasi positif dengan vegetasi bambu (tabel 3). 

Asosiasi merupakan suatu bentuk interaksi adanya saling ketergantungan antara jenis 

dengan jenis yang lain. Baik hewan maupun tumbuhan dari yang paling sederhana sampai yang 

bertingkat tinggi (Simon, 1978) dalam (Olfa, 2012). Dalam penelitian ini, burung diamati 

perbandingan asosiasinya dengan vegetasi bambu dan non bambu. 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan asosiasi jenis burung dengan vegetasi hutan non bambu dan vegetasi 

bambu 

No Jenis Burung Jenis Non 

Bambu 

Nilai 

Asosiasi 

 No Jenis 

Burung 

Jenis Bambu Nilai 

Asosiasi 

1. Coracina 

javanensis 

Tamarindus 

indica 

12  1. Halcyon 

chloris 

Bambusa 

blumeana 

5.6 

2. Pycnonotus 

brunneus 

Vitex sp. 12    Giganthocloa 

hasskarliana 

5.6 

3. Sitta frontalis Vitex sp. 12  2. Megalaima 

australis 

Bambusa 

blumeana  

4.8 

4. Pycnonotus 

goiavier 

Vitex sp. 12    Giganthocloa 

hasskarliana 

4.8 

5. Pavo muticus Nauclea sp. 7,2  3. Pycnonotus 

goaiver 

Bambusa 

blumeana 

4 



  

29 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

6. Pycnonotus 

goiavier 

Lagerstroemi

a speciosa 

7,2    Giganthocloa 

hasskarliana 

4 

 

Nilai asosiasi yang tinggi pada keenam jenis burung pada vegetasi non bambu dimungkinkan 

karena burung dan pohon tersebut ditemukan pada plot yang sama, atau dimana ada pohon 

tertentu disana ada burung tertentu juga. Nilai asosiasi burung pada vegetasi bambu tertinggi 

yaitu 5,6. Nilai asosiasi tersebut masih jauh lebih kecil dari nilai asosiasi terendah burung dengan 

vegetasi non bambu yaitu 7,2. Hal tersebut menunjukkan bahwa burung berinteraksi lebih banyak 

pada vegetasi non bambu.  

Sementara pada jenis bambu dijumpai lima jenis burung dan ada tiga jenis burung yang 

menunjukkan asosiasi positif dengan bambu, yaitu Megalaima australis, Halcyon chloris dan 

Pycnonotus goaiver. Ketiga spesies tersebut menunjukkan asosiasi positif dengan Bambusa 

blumeana dan Giganthocloa hasskarliana.  Ketiga jenis burung yang dijumpai berasosiasi dengan 

vegetasi bambu termasuk kelompok pemakan serangga. Hal ini terjadi dimungkinkan karena jenis 

bambu dapat menyediakan sumber makanan bagi burung yaitu berupa serangga-serangga yang 

menjadi hama pada bambu. Pada saat pengamatan tidak ditemukan burung yang termasuk 

pemakan biji (gramnivore) hal ini mungkin disebabkan bambu tidak dalam masa generative jadi 

bambu tidak memproduksi biji.  

Berdasarkan penelitian Lopes di Brazil (2011), ada jenis burung pemakan biji yang 

merupakan burung spesialis bambu, yaitu Amaurospiza moesta. Amaurospiza moesta merupakan 

spesialis bambu Guadua sp. karena pada masa generatif jenis bambu ini menyediakan sumber 

pakan yang melimpah. Maka diduga akan ada lebih dari tiga jenis burung yang berasosiasi dengan 

bambu apabila bambu sedang dalam masa generatif. Selama pengamatan juga tidak ditemukan 

sarang pada vegetasi bambu dan vegetasi non bambu. Meskipun vegetasi bambu mampu 

memberikan perlindungan bagi beberapa jenis burung. 

Perbedaan kehadiran jenis burung ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jenis 

tumbuhan, tingkat kenyamanan dan habitat pendukung yang berdekatan (Jarulis, dkk 2005). 

Keberadaan tumbuhan sangat terkait dengan ketersediaan pakan, tempat bersarang, 

perlindungan dari pemangsa dan juga faktor iklim mikro, dengan demikian tumbuhan dapat 

mempengaruhi ada dan tidaknya suatu jenis burung di suatu lokasi (Sulistyadi 2010). 

Kelestarian burung sangat ditentukan oleh ketersediaan habitat yang sesuai sebagai tempat 

hidupnya. Keberadaan vegetasi pohon sebagai habitat bersarang dan sumber pakan merupakan 

dua hal yang sangat penting bagi kelestarian burung (Himmah, 2010). Dengan demikian berarti 

bahwa vegetasi bukan hanya kumpulan dari individu–individu tumbuhan saja, akan tetapi 

merupakan suatu kesatuan dimana individu–individu penyusunnya saling tergantung satu sama 

lain dan disebut suatu komunitas tumbuhan (Martono, 2012). 
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Perilaku Burung di Pohon Bambu 

Seluruh perilaku burung yang teramati pada bambu yaitu beristirahat (resting). Tidak 

ditemukannya perilaku burung seperti makan (eating), bergerak (moving) membuat sarang 

(nesting), komunikasi (communicating), dan kawin (mating). Asosiasi yang terjadi antara burung 

dengan bambu menunjukkan adanya interaksi yang jarang dijumpai di alam, karena umumnya 

burung lebih memilih lokasi beraktifitas yang memiliki ketersediaan pakan maupun tempat yang 

nyaman baginya untuk tinggal. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Lopes et.al (2011) di 

Argentina mengenai burung spesialis bambu, menjelaskan bahwa perilaku dominan yang 

dilakukan oleh burung yang berasosiasi yaitu mencari makan. Karena adanya ketergantungan 

burung terhadap bambu yang menyediakan sumber pakan baginya. Apabila sumber pakannya 

sudah tak tercukupi lagi, burung akan cenderung melakukan migrasi ke lokasi yang 

memungkinkannya untuk bertahan hidup dengan sedikit persaingan.  

Burung yang ditemukan di bambu diamati sedang beristirahat di pucuk bambu dan dahan 

bambu yang rebah vertikal. Diamati burung beristirahat pada pucuk bambu adalah Microhierax 

fringillarius,  burung ini memiliki habitat di pepohonan daerah terbuka dan sering tengger di 

pucuk pohon yang sudah kering atau mati. (Raptorindonesia.org).  

Perilaku beristirahat yang ditunjukkan burung dimungkinkan karena burung sedang dalam 

perjalanan (travelling) dalam mencari makan atau melakukan aktifitas sosial lainnya. Sehingga 

burung menjadikan bambu sebagai tempat persinggahan sementara sebelum melanjutkan 

aktifitasnya. Perilaku beristirahat masuk kedalam kategori perilaku diam. Perilaku diam bertujuan 

untuk mengurangi penguapan cairan tubuh akibat terik matahari, dan saat suhu lingkungan 

menurun, berdiam diri dilakukan untuk menghambat pengeluaran panas ke lingkungan (Putry, 

2011). 

Aktifitas lain selain resting tak teramati dimungkinkan karena bambu tidak menyediakan 

tempat yang nyaman bagi burung melangsungkan seluruh aktifitasnya seperti kurangnya sumber 

pakan dan struktur bambu yang tidak memungkinkan burung untuk membuat sarang dan 

berkembang biak. 

 

Perilaku Burung di Pohon Non-Bambu 

Variasi perilaku burung lebih banyak ditemukan pada vegetasi non-bambu yaitu beristirahat 

(resting), makan (eating), bergerak (moving), bersarang (nesting) dan berinteraksi sosial 

(communicating). Sementara untuk perilaku kawin (mating) tidak teramati saat pengamatan. 

Pada vegetasi non-bambu sebagian besar memanfaatkan buah yang terdapat pada pohon 

tersebut sebagai sumber makanan, dijadikan sebagai tempat bertengger, pohon-pohon memiliki 

tajuk yang rimbun serta percabangan yang kokoh sebagai tempat burung-burung bertengger. 

Perilaku yang  teramati adalah Anthracoceros albirostris yang sedang memakan buah Corypha 

utan. Megalaima javanensis memanfaatkan buah Ficus microcarpa sebagai sumber makanan. 

Todirhamphus chloris memanfaatkan Nauclea sp. sebagai tempat bertengger untuk makan, 
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teramati T. chloris sedang memakan belalang yang mungkin tersedia di pohon tersebut. 

Selain sebagai tempat untuk mencari makan, burung juga memanfaatkan vegetasi non-

bambu sebagai tempat untuk bersarang (nesting). Burung senang menempatkan sarang di 

percabangan pohon yang kokoh, memiiki banyak tumpuan agar sarangnya tidak rapuh. Asosiasi 

yang terjadi, menjadikan burung dan vegetasi non-bambu membentuk suatu interaksi yang 

bersifat mutualisme. Keberadaan pohon sangat terkait dengan ketersediaan pakan, tempat 

bersarang, dan perlindungan dari pemangsa, dengan demikian jenis tumbuhan mempengaruhi 

ada atau tidaknya jenis nburung di lokasi tersebut (Sulistiyadi, 2010). Di sisi lain, pohon 

mendapatkan keuntungan karena burung membantu dalam pemencaran biji untuk vegetai hutan 

(Karr, et al., 1992). Perbedaan perjumpaan jenis burung pada vegetasi bambu yang lebih banyak 

kemungkinan disebabkan oleh perbedaan yang mencolok antara percabangan yang dimiliki 

bambu dan non-bambu, tingkat kenyamanan dan habitat pendukung yang berdekatan (Jarulis, 

dkk 2005). 

Asosiasi burung dengan vegetasi bambu dan non bambu menunjukkan perbedaan yang 

terlihat jelas baik saat pengamatan maupun berdasarkan data nilai asosiasi. Walaupun vegetasi 

bambu dan non bambu letaknya saling berdekatan, burung lebih banyak melakukan aktifitas di 

vegetasi non bambu,  terlihat dari perilaku yang teramati yaitu beristirahat (resting), makan 

(eating), bergerak (moving), bersarang (nesting) dan berinteraksi sosial (communicating). 

Sementara pada vegetasi bambu, burung hanya melakukan aktifitas beristirahat dan bertengger 

(resting). Perilaku yang lebih banyak pada non bambu menunjukkan nilai asosiasi yang lebih tinggi 

karena burung menjadikan vegetasi non bambu sebagai hal yang penting untuk kelangsungan 

hidupnya. Nilai indeks asosiasi burung dengan vegetasi bambu terbesar yaitu 5,6 masih jauh lebih 

kecil daripada nilai indeks asosiasi terendah pada non bambu (7,2). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa burung lebih memilih vegetasi non bambu daripada vegetasi bambu sebagai tempat untuk 

hidup. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu burung yang berasosiasi dengan bambu yaitu sebanyak 3 

jenis lebih sedikit dibanding dengan non bambu yaitu 6 jenis. Perilaku burung yang lebih banyak 

pada non bambu menunjukkan nilai asosiasi yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

burung lebih memilih vegetasi non bambu daripada vegetasi bambu sebagai tempat untuk 

hidup. Dalam penelitian yang lebih lanjut, diharapkan waktu untuk penelitian dilakukan lebih 

lama serta pembagian yang jelas terhadap pengamat di plot masing-masing. Cukup beragamnya 

jenis burung yang ada di Taman Nasional Alas Purwo, dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti 

lain untuk melakukan penelitian serupa 
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Abstrak 

 

Kampus  IPB  Darmaga  memiliki  beragam  tipe  habitat  dengan  keanekaragaman satwa  liar  yang  
tinggi, terutama burung. Penelitian dilakukan untuk mengetahui komposisi jenis burung di habitat padang 
ilalang dan tepi Sungai Cihideung di sebelah barat kebun Cikabayan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode titik hitung dan daftar jenis MacKinnon pada periode 16 November-17 Desember 2017. Data 
keanekaragaman burung dianalisis dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener (H’). Dominasi jenis 
dihitung berdasarkan jumlah individu per waktu pertemuan (individu/jam). Total 37 jenis (49,3 % dari 
seluruh jenis burung di Kampus IPB Darmaga) dari 22 suku tercatat selama penelitian. Delapan belas jenis 
(12 suku; H' 1,23) ditemukan di habitat padang ilalang dan 19 jenis (13 suku; H’ 1,57) ditemukan di habitat 
tepi sungai. Pada habitat padang ilalang, suku yang dominan adalah Apodidae (1,55 individu/jam), 
Pycnonotidae (1,49 individu/jam), dan Estrildidae (1,26 individu/jam). Pada habitat tepi sungai, suku yang 
dominan adalah Psittacidae (0,44 individu/jam), Cisticolidae (0,42 individu/jam), dan Alcedinidae (0,38 
individu/jam). Perbedaan jenis burung dominan antar kedua habitat terjadi karena perbedaan sumberdaya 
yang tersedia bagi jenis-jenis burung.  Habitat  padang  ilalang  yang  lebih  terbuka  menyediakan pakan  
bagi  burung-burung pemakan serangga aerial dan pemakan biji-bijian. Habitat tepi sungai yang ditumbuhi 
pepohonan dengan tajuk cukup rapat lebih disukai oleh burung-burung arboreal. 

 
Kata kunci:  Cikabayan, keanekaragaman, Mackinnnon, padang ilalang, Sungai Cihideung 

 

Pendahuluan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, burung dapat diartikan sebagai binatang berkaki 

dua, bersayap dan berbulu. Burung merupakan satwa yang digemari banyak orang karena warna 

dan keindahan suaranya. (MacKinnon et al. 2010). Indonesia sebagai salah satu negara beriklim 

tropis memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama untuk jenis burungnya. 

Sebanyak 17% spesies burung dunia ada di Indonesia, 4% di antaranya tidak ditemukan di tempat 

lain (Jepson et al 1997). Keanekaragaman burung dapat dijadikan salah satu indikator bahwa 

lingkungan yang menjadi habitatnya masih baik (MacKinnon et al. 2010; Praja 2016). Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan burung yang dapat hidup hampir di semua tipe habitat dan 

kemudahan burung untuk diamati (Praja 2016). 

Keanekaragaman jenis burung rentan dengan perubahan. Burung di Indonesia merupakan 

binatang yang umum diperjualbelikan untuk dijadikan peliharaan, sehingga burung banyak dijerat 

dan diburu (MacKinnon et al. 2010). Hal ini menyebabkan penurunan keanekaragaman jenis 
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burung setiap tahunnya. Perusakan habitat dan deforestasi juga membuat keanekaragaman jenis 

burung menurun. Pendataan keanekaragaman burung diperlukan setiap tahunnya untuk 

mengetahui kondisi lingkungan terkini. 

Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu kampus yang masih terjaga habitatnya 

(Hernowo et al. 1991). Hal ini diketahui salah satunya dari banyaknya jenis satwa liar dan 

keanekaragaman habitat yang ada di Kampus IPB Darmaga. Terdapat setidaknya 85 jenis burung 

yang tercatat berada di Kampus IPB Darmaga pada periode 1986 – 2012 (Himakova 2012). Habitat 

di Kampus IPB darmaga terbagi menjadi 6 tipe, yaitu tegakan campuran, lahan basah, lahan 

pertanian, tegakan murni atau sejenis, bangunan perumahan dan taman (Mulyani et al. 2013; 

Munandar 2016). Kondisi lingkungan hidup Kampus IPB Darmaga perlu diperbarui sebagai dasar 

penentuan arah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kampus IPB Darmaga, 

sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga. 

Selain sebagai indikator lingkungan, kekayaan jenis burung di kampus penting sebagai 

sarana pembelajaran bagi mahasiswa.  Baik bagi pembelajaran morfologi, perilaku hingga ekologi 

burung, serta interaksinya dengan komunitas margasatwa yang lainnya. Mengingat kondisi 

lingkungan kampus yang berubah-ubah, pengamatan dan pemantauan keanekaragaman jenis 

burung ini penting untuk dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui karakteristik jenis 

burung yang ada di habitat padang  ilalang  dan  tepi  Sungai  Cihideung  di  sebelah  barat  kebun  

Cikabayan.  Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik habitat serta hubungan 

antara habitat dengan jenis burung yang ditemukan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini 

dapat digunakan sebagai panduan jenis burung yang ada di area kampus IPB Darmaga terutama di 

area padang ilalang dan tepi Sungai Cihideung, serta sebagai acuan untuk menyusun strategi 

konservasi burung di lingkungan kampus IPB Darmaga 

 

Metode Penelitian 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kampus IPB Darmaga.  Pengamatan dilakukan pada periode 16 

November-17 Desember 2017. Dua lokasi dipilih untuk pengamatan keanekaragaman jenis 

burung, yaitu habitat padang ilalang dan tepi Sungai Cihideung. Pengamatan dilakukan pada jam 

aktif burung yaitu pada jam 06.00 – 08.00 dan jam 16.00 – 18.00 
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Gambar 1. Peta lokasi pengamatan di Kampus IPB Dermaga 

 

Bahan dan Alat 

Alat yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah teropong binokuler, buku catatan, pensil, buku 

panduan lapang, kamera, alat pengukur waktu, dan alat perekam suara. Bahan yang dibutuhkan 

dalam pengamatan ini adalah kertas dan tally sheet berupa tabel daftar jenis burung MacKinnon. 

Dengan objek yang diamati adalah burung.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Jenis Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan di lapangan berupa jenis tumbuhan yang dominan dan keanekaragaman 

burung. Data keanekaragaman burung terdiri dari jenis burung, jumlah individu per jenis, lokasi 

ditemukan, dan jenis habitat. 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati burung di habitatnya. Identifikasi 

burung dilakukan langsung di tempat. Identifikasi burung dilakukan melalui ciri yang terlihat dan 

suara burung. Burung difoto menggunakan kamera dan direkam suaranya menggunakan perekam 

suara jika burung tidak dapat diidentifikasi. Burung juga disketsa di buku catatan apabila burung 

tidak memungkinkan untuk difoto. 



 

 

37 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

Pengamatan burung akan dilakukan menggunakan metode MacKinnon dan Metode IPA 

(Indices Ponctuele de ‘l Abondance). Metode Mackinnon dilakukan dengan cara menuliskan setiap 

burung yang teridentifikasi pada tabel daftar jenis burung dengan jumlah jenis maksimal 10 buah 

(Mackinnon et al. 2010). Jenis burung yang teramati setelahnya dimasukkan dalam tabel baru jika 

tabel pertama sudah memuat 10 jenis burung. Metode IPA dilakukan dengan cara menghitung 

dan mencatat perjumpaan burung di suatu titik pada waktu tertentu (Munandar 2016; van 

Helvoort 1981). Pengamatan dilakukan dalam plot berbentuk lingkaran dengan waktu masing-

masing plot sebanyak 10 menit (Munandar 2016). 

 

Analisis Data 

Analisis keanekaragaman jenis burung akan dilakukan menggunakan tiga indikator, yaitu 

kekayaan jenis, keanekaragaman jenis, dan kemerataan jenis. Analisis ketiga indikator tersebut 

berturut-turut dianalisis menggunakan indeks kekayaan jenis Margalef, indeks keanekaragaman 

jenis Shannon-Wiener, dan indeks kemerataan jenis (Krebs 1989) dengan rumus sebagai berikut: 

1. Indeks Kekayaan Jenis Margalef  

   

   

    
 

 

dengan S = jumlah jenis; N = jumlah individu. 

 

2. Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon-Wiener 

H’= -∑ pi ln pi 

 

3. Indeks Kemerataan Jenis (Evenness Index)  

  
  

   
 

Dengan H’ = indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener; S = jumlah jenis. 

 

Analisis data juga dilakukan terhadap data tabel daftar jenis burung untuk menyusun grafik 

penemuan jenis (MacKinnon 2010). Grafik penemuan jenis menggambarkan jumlah jenis yang 

ditemukan sebagai fungsi dari jumlah tabel yang dibuat. Analisis data jenis tumbuhan yang 

dominan dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil pengamatan mencatat total 37 jenis burung. Habitat terdiri dari dua jenis habitat, yaitu 

padang ilalang dan tepi sungai.  Walet  linci  (Collocalia  linchi)  merupakan  jenis  burung  yang  

mendominasi  lokasi  pengamatan,  dengan  jumlah  129  ekor.  Habitat yang terdapat di lokasi 

pengamatan memiliki indeks kekayaan jenis Margalef sebesar 5.56, indeks keanekaragaman jenis 
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Shannon-Wiener sebesar 2.14, dan indeks kemerataan jenis sebesar 0.59. 

Tabel 1. Daftar Jenis Burung  

No Suku Nama Lokal Jenis Jumlah 

1 Accipitridae  Elang Bondol  Haliastur indus  1 
2 Falconidae  Alap-alap wallet  Falco subbuteo  1 
3 Phasianidae Gemak Loreng  Turnix suscitator 2 
4 Rallidae  Kareo Padi  Amaurornis phoenicurus  9 
5 Columbidae  Punai Gading  Treron vernans  5 
6  Columbidae  Tekukur Biasa  Steptopelia chinensis  27 
7 Psittacidae  Betet Biasa  Psittacula alexndri  34 
8 Psittacidae  Betet Ekor Panjang  Psittacula longicauda  3 
9 Cuculidae  Wiwik Lurik  Cacomantis soneratii  2 
10  Cuculidae  Wiwik Kelabu  Cacomantis merulinus  25 
11 Cuculidae  Kedasi Hitam  Surniculus lugubris  1 
12  Cuculidae  Bubut Alang-alang  Centropus bengalensis  12 
13 Apodidae  Walet Linchi  Collocalia linchi  129 
14  Apodidae Kapinis Rumah  Apus affinis  1 
15 Alcedinidae  Raja Udang Meninting  Alcedo meninting  3 
16 Alcedinidae  Cekakak Jawa  Halcyon cyanoventris  17 
17 Alcedinidae  Cekakak Sungai  Todirhamphus chloris  12 
18 Picidae  Caladi Tilik Picoides moluccensis 2 
19 Hirundinidae  Layang-layang Batu  Hirundo tahitica  21 
20 Chloropseidae Cipoh Kacat  Aegithina tiphia  24 
21 Pycnonotidae   Cucak Kutilang  Pycnonotus aurigaster  115 
22 Pycnonotidae   Merbah Cerucuk  Pycnonotus goiavier 10 
23 Oriolidae  Kepudang Kuduk Hitam  Oriolus chinensis  3 
24 Corvidae  Gagak Hutan  Corvus enca  2 
25  Sittidae  Munguk Beledu  Sitta frontalis  1 
26 Timaliidae  Pelanduk Topi Hitam  Pellorneum capistratum  9 
27  Timaliidae Pelanduk Semak  Malacocincla sepiarium  9 
28  Cisticolidae  Cinenen Jawa  Orthotomus sepium  35 
29 Laniidae Bentet Coklat  Lanius cristatus  1 
30 Nectariniidae  Burung-madu Kelapa  Anthreptes malaccensis  1 
31  Nectariniidae  Burung-madu Sriganti  Cinnyris jugularis  8 
32  Nectariniidae Pijantung Kecil  Arachnothera longirostra 2 
33 Nectariniidae  Pijantung Besar  Arachnothera robusta 1 
34 Dicaeidae Cabai Jawa  Dicaeum trochileum  22 
35 Ploceidae  Burung Geraja Erasia  Passer montanus  32 
36 Ploceidae Bondol Jawa  Lonchura leucogastroides  25 
37 Ploceidae Bondol Peking Lonchura punctulata 49 

TOTAL 652 

 

Tipe Habitat 

Habitat merupakan tempat tinggal suatu organisme melaksanakan kehidupannya (Morisson 

et all, 1992; Odum, 1971). Menurut Alikodra (2002) dalam Syafrudin (2011), habitat didefinisikan 

sebagai kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, baik fisik maupun biotik, yang merupakan 
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satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biaknya satwaliar. 

Menurut Welty (1982) dalam Darmawan (2006), setiap burung yang hidup di alam membutuhkan 

dua kebutuhan dasar yaitu bahan dan energi. Bahan menyediakan media untuk hidup burung, 

seperti udara dan daratan, sedangkan energi didapatkan burung dari makanan dan energi 

matahari. 

Tipe  habitat  yang  dominan  ditemukan  pada  lokasi  merupakan  habitat  padang  ilalang. 

Tumbuhan yang umum dijumpai pada tipe habitat ini merupakan tanaman jagung (Zea mays L.) 

dan rumput ekor kucing (Pennisetum polystachion L.). Selain itu, terdapat pula semak Harendong 

(Melastoma malabathricum L.) dan Angsana (Pterocarpus indicus Willd.). Habitat padang ilalang 

yang ditemukan berupa lokasi terbuka yang didominasi oleh semak dengan jumlah pohon sedikit. 

Tingginya jumlah tumbuhan jagung dikarenakan penanaman jagung oleh manusia. Sementara itu 

dominansi rumput ekor kucing pada habitat ini dikarenakan kemampuan adaptasi yang baik dari 

jenis ini. Rumput ekor kucing diketahui dapat bertahan dalam semua kondisi tanah dan curah 

hujan (Heuzé dan Tran 2015). 

Habitat lainnya yang ditemukan pada lokasi pengamatan merupakan habitat tepi sungai. 

Tumbuhan yang banyak ditemui pada habitat ini adalah jenis Sengon (Falcataria moluccana Miq.) 

dan Secang (Caesalpinia sappan L.). Jenis tumbuhan lainnya yang ditemukan di tepi sungai antara 

lain Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.). Sengon dan secang diduga ditanam manusia sebagai 

tanaman pagar. 

 

Keanekaragaman Jenis Burung 

Data hasil penelitian menunjukkan terdapat 652 individu dari 37 jenis burung yang 

ditemukan di lokasi pengamatan. Tiga burung yang paling sering ditemukan adalah Walet linci 

(Collocalia linchi), Cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster), dan Bondol peking (Lonchura 

punctulata).  

Walet linci (Collocalia linchi) merupakan jenis burung yang dominan di lokasi pengamatan. 

Walet linci diketahui merupakan burung pemakan serangga yang aktif mencari pakan sambil 

terbang dan menggunakan mulut lebarnya untuk menangkap mangsa (MacKinnon 2010). Cucak 

kutilang merupakan burung yang sering ditemukan di lokasi pengamatan kedua setelah Walet 

linci. Cucak kutilang kerap mengunjungi tempat-tempat terbuka, tepi jalan, kebun, pekarangan, 

semak belukar dan hutan sekunder, dengan ketinggian sampai 1.600 mdpl. Hernowo dan 

Prasetyo (1989) juga menyebutkan  bahwa  Cucak  kutilang  merupakan  burung  yang  mencari  

makan  di  pohon  durian, sengon,  mangga,  petai,  dan  semak  belukar.  Cucak  kutilang  

merupakan  burung  yang  senang beraktivitas secara berkelompok, baik dengan jenisnya sendiri 

maupun dengan jenis burung yang lain sehingga  dapat  mempengaruhi  kelimpahan  jenis  burung  

(Darmawan  2006). Bondol peking merupakan burung pemakan biji-bijian dengan makanan utama 

berupa padi dan biji rumput (Ziyadah 2011). Bondol peking senang mendiami habitat lahan 

terbuka seperti tegalan, padang rumput terbuka, dan lahan budidaya terbuka (Coates dan Bishop 
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2000). Selain itu, Bondol peking juga memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Hal ini dapat dilihat 

dari penelitian Azis et al. (2016) yang menemukan Bondol peking sebagai burung yang beraktivitas 

di hampir semua pohon di IPB. 

Hasil pengamatan menunjukkan indeks kekayaan jenis Margalef sebesar 5.56, indeks 

keanekaragaman jenis Shannon-Wiener sebesar 2.14, dan indeks kemerataan jenis sebesar 0.59. 

Indeks kekayaan jenis hasil pengamatan lebih besar dari hasil penelitian Dewi (2014), sedangkan 

indeks keanekaragaman jenis hasil pengamatan lebih kecil dari hasil penelitian Dewi (2014). 

Indeks kekayaan jenis Margalef hasil penelitian Dewi (2014) yang dilakukan di lokasi yang sama 

sebesar 4.85 dan indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener sebesar 2.40. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2014) berhasil menemukan 262 individu dari 28 jenis. Indeks 

keanekaragaman hasil pengamatan lebih kecil dibandingkan indeks keanekaragaman jenis hasil 

penelitian Dewi (2014). Artinya, tingkat keanekaragaman jenis burung berkurang dari 

pengamatan sebelumnya. Hal ini diduga karena adanya perubahan pada habitat akibat 

pembangunan jalan sehingga mempengaruhi keanekaragaman jenis burung. Indeks kemerataan 

jenis merupakan sebuah indikator keberadaan spesies yang mendominasi habitat tertentu 

(Munandar 2016). Keberadaan jenis yang mendominasi berbanding terbalik dengan besarnya 

angka; semakin kecil nilai indeks kemerataan, maka semakin besar dominansi suatu jenis di 

habitat tersebut (Munandar 2016).  

Indeks kemerataan jenis hasil pengamatan menunjukkan nilai 0.59. Artinya, terdapat spesies 

yang mendominasi di habitat tersebut. Hal ini diduga karena adanya dominasi dari tiga jenis 

burung yang paling sering ditemukan, yaitu Walet linci, Cucak kutilang, dan Bondol peking. 

Perbedaan besar indeks-indeks hasil pengamatan dengan penelitian Dewi (2014) kemungkinan 

dipengaruhi oleh perbedaan durasi pengamatan dan adanya double counting pada pengamatan 

ini. 

 

Hubungan antara Habitat dengan Keanekaragaman Jenis Burung 

Burung memiliki pemilihan jenis pohon yang berbeda sesuai dengan faktor yang tersedia 

untuk mendukung kelangsungan hidupnya (Pettingill 1970). Ukuran, warna, dan bentuk daun 

menentukan fungsi suatu pohon di dalam lanskap, di samping itu juga mempengaruhi kehadiran 

burung ke pohon tersebut (MacKinnon 2010).  Terdapat 34 jenis burung yang ditemukan di lokasi 

pengamatan dengan didominasi oleh Walet linchi (Collocalia linchi), Cucak kutilang (Pycnonotus 

aurigaster), dan Bondol peking (Lonchura punctulata). Tiga burung yang mendominasi pada lokasi 

pengamatan tersebut merupakan burung pemakan serangga dan biji-bijian. Hal ini dikarenakan 

adanya sumber pakan berupa serangga dan biji alang-alang yang terdapat pada lokasi penelitian.  

Walet linci (Collocalia linchi) merupakan burung yang paling banyak ditemukan di lokasi 

penelitian.  Tingginya  jumlah  walet  linci  dikarenakan  kondisi  habitat  yang  terbuka  sehingga 

memudahkan  jenis  ini  untuk  melakukan  perburuan  pakan  (Munandar  2016).  Cucak kutilang 

(Pycnonotus aurigaster) dan Bondol peking (Lonchura punctulata) juga merupakan jenis-jenis 
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yang terlihat mencolok dapat beradaptasi dengan seluruh bentuk tajuk (Azis et al. 2016). 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kawasan Cilintang TNUK, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat 2 jenis habitat yang ditemukan di lokasi penelitian, yaitu padang ilalang dan tepi 

sungai. Habitat padang ilalang didominasi oleh jenis rumput ekor kucing (Pennisetum 

polystachion), sementara   habitat   tepi   sungai   didominasi   oleh   jenis   Sengon   

(Falcataria moluccana) dan Secang (Caesalpinia sappan). 

2. Terdapat 37 jenis burung dari 22 suku yang ditemukan di lokasi penelitian dengan indeks Dmg 

sebesar 5.56, H’ sebesar 2.14, dan E sebesar 0.59. 

3. Habitat ilalang yang lebih terbuka menyediakan pakan bagi burung-burung pemakan 

serangga aerial dan pemakan biji-bijian. Habitat tepi sungai ditumbuhi pepohonan dengan 

tajuk cukup rapat lebih disukai oleh burung-burung arboreal. 

 

B. Saran 

1. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang lebih baik agar 

identifikasi lebih jelas. 

2. Metode pengamatan untuk menghindari kejadian double counting perlu dikaji untuk 

mendapat data yang lebih valid. 
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Abstrak 

 

Indonesia tercatat memiliki keragaman burung sebanyak 1598 jenis Menurut Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 1999, hanya terdapat 92 jenis burung yang dilindungi, termasuk famili Ardeidae 
dan Ciconiidae. Famili tersebut merupakan burung yang menyukai lahan basah dan kawasan pesisir seperti 
hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung, tingkat 
keanekaragaman jenis burung, dan dominasi burung dari famili Ciconiidae dan Ardeidae di Kawasan 
Mangrove Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Titik 
Hitung (Point Count Method) dengan membagi kawasan menjadi 5 plot melalui perjumpaan langsung 
dengan burung. Pengamatan dilakukan pagi hari pukul 06.00 – 09.00 WIB dan sore hari pukul 15.30 – 17.00 
WIB. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa burung famili Ardeidae yang ditemukan menggunakan 
metode titik hitung sebanyak tujuh jenis, sedangkan data dari famili Ciconiidae didapatkan melalui 
wawancara dengan pengelola kawasan mangrove dan masyarakat setempat. Nilai indeks keanekaragaman 
jenis burung (H’) termasuk dalam kategori sedang. Burung Blekok Sawah (Ardeola speciosa) merupakan 
jenis burung yang mempunyai nilai kelimpahan dan nilai dominasi tertinggi dibandingkan dengan jenis 
burung lainnya. 

 
Kata kunc:  Ardeidae, Ciconiidae, Mangrove, Kaliwlingi. 

 

Pendahuluan 

Burung merupakan salah satu satwa yang mempunyai keanekaragaman tinggi di Indonesia 

(Sukmantoro, 2007). Burung famili Ciconiidae dan Ardeidae merupakan jenis burung  yang  

terancam  punah  seperti  yang  terlampir  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No. 7 

Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (IUCN Red List, 2015). Pada PPRI No. 

7 Tahun 1999 disebutkan beberapa jenis burung yang dilindungi dari famili Ciconiidae yaitu Kuntul 

Kerbau (Bubulcus ibis), semua jenis dari genus Egretta, Bangau Bluwok (Mycteria cinerea), dan 

Kowak-malam merah (Nycticorax caledonicus) (PP RI No. 7, 1999). 

Famili Ciconiidae dan Ardeidae termasuk jenis burung yang menyukai lahan basah seperti 

persawahan, rawa, dan kawasan pesisir seperti hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki 

mailto:ariyantidesidwi@gmail.com
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kawasan yang lebih luas dan dari segi makanan lebih banyak karena mendapat makanan 

tambahan dari laut. Sampai saat ini, penelitian terkait famili Ciconiidae dan Ardeidae  di  wilayah  

utara  pulau  Jawa  sebagian  besar  terpusat  di  Pulau  Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Selain 

tiga kawasan tersebut, masih terdapat kawasan hutan mangrove di pesisir utara Jawa yaitu di 

kawasan hutan mangrove Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Burung famili 

Ciconiidae dan Ardeidae memiliki peran sebagai bioindikator dan indikator keanekaragaman 

hayati yang ada di kawasan mangrove. Menurut Ismanto (1990) dalam Dewi (2006), beberapa  

jenis  burung  air  termasuk  famili  Ardeidae menjadikan daerah perairan air tawar dan sekitarnya 

(rawa, tambak, hutan bakau, dan muara  sungai)  sebagai  habitat  untuk  mencarai  makan.  

Sedangkan famili Ciconiidae umumnya memilih daerah estuarin sebagai tempat hidupnya, hal ini 

berkaitan dengan proses pencarian makan. Kepunahan atau hilangnya famili Ciconiidae dan 

Ardeidae pada ekosistem mangrove akan berdampak pada lingkungan. Ketika burung dari famili 

Ciconiidae dan Ardeidae punah maka kemungkinan air lingkungan kawasan mangrove tersebut 

sudah tercemar limbah. Hal itu akan menurunkan keanekaragaman hewan dan tumbuhan 

mangrove tersebut sehingga juga akan membuat rusaknya lingkungan serta menurunnya 

keanekaragaman hayati. 

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dilakukan  penelitian  untuk  memperoleh  data primer 

mengenai jenis burung, keanekaragaman, kemelimpahan dan dominasi burung famili Ardeidae 

dan Ciconiidae, yang ada di kawasan hutan mangrove Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa 

Tengah. Harapan data yang terkumpul dapat digunakan untuk studi lebih lanjut dalam bentuk 

artikel ilmiah dan sebagai upaya konservasi burung dalam bentuk poster kampanye konservasi 

burung di kawasan tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pengamatan dan pengambilan data dilaksanakan pada 15 Mei 2017 sampai 21 Mei 2017. 

Wilayah yang dijadikan kawasan penelitian merupakan kawasan hutan mangroveDesa Kaliwlingi 

Kabupaten Brebes Jawa Tengah.  

 

Studi Area 

Kawasan mangrove Desa Kaliwlingi merupakan hutan mangrove yang berada di Kecamatan 

Brebes dengan luasan area mangrove mencapai 161,31 ha. dari total 243,20 ha. yang berada di 

wilayah pantai Kabupaten Brebes dengan kategori kepadatan vegetasi mangrove berturut-turut 

sangat jarang, jarang, dan sedang. Di daerah tersebut dijumpai tiga jenis vegetasi mangrove 

yakni Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Avicennia marin. Secara umum Rhizophora 

mucronata memiliki kepadatan paling tinggi berada di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes dengan 

kepadatan 35.731 individu/ ha. pada tahun 2015. 
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Observasi Lapangan 

Pengambilan data dimulai dengan mensurvei kembali seluruh kawasan mangrove Desa 

Kaliwlingi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan waktu, jalur dan membagi kawasan 

mangrove menjadi 5 plot pengamatan yang akan digunakan dalam pengambilan data. 

Pengambilan data populasi dilakukan menggunakan metode titik hitung (point count method) 

secara acak. Penempatan titik hitung ditentukan dengan melalukan survei pendahuluan terlebih 

pada seluruh kawasan mangrove dan jumlah titik hitung plot pengamatan ditentukan sebesar 

10% dari luas total kawasan mangrove Desa Kaliwlingi. 

Pengambilan   data   keanekaragaman   burung   famili   ciconiidae   dan   ardeidae 

dilakukan pada pagi (06.00 – 09.00 WIB) dan sore (15.30-17.30 WIB) selama 5 hari di 5 stasiun 

pengamatan yang telah ditentukan pada saat survei. 

 

Interview 

Metode interview/wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang keberadaan, 

aktivitas, waktu kemunculan dari sarang, dan lokasi mencari makan burung famili Ciconiidae dan 

Ardeidae di kawasan mangrove Desa Kaliwlingi. Narasumber berasal  dari  pengelola  kawasan  

mangrove  dan  masyarakat  yang  tinggal  di  Desa Kaliwlingi. 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil dari pelaksanaan PKM-Penelitian “Inventarisasi Famili Ciconiidae dan Ardeidae pada 

Ekosistem Mangrove Desa Kaliwlingi sebagai Upaya Konservasi Burung di Pesisir Kabupaten 

Brebes Jawa Tengah” adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Keanekaragaman burung famili ardeidae dan ciconiidae di kawasan mangrove desa 

Kaliwlingi Brebes, Jawa Tengah 

Famili Nama 

Indonesia 

Nama Ilmiah A B C D 

Ardeidae 

Blekok sawah Ardeola speciosa 20

1 

0.3 60

% 

0.3

6 Kokokan laut Butorides striatus 20 0.1

6 

6

% 

0.0

0 Kuntul kecil Egretta garzetta 66 0.3

1 

20

% 

0.0

4 Kuntul perak Egretta 

intermedia 
2 0.0

3 

1

% 

0.0

0 Cangak abu Ardea cinerea 3 0.0

4 

1

% 

0.0

0 Cangak besar Egretta alba 43 0.2

6 

13

% 

0.0

2 Kuntul kerbau Bubulcus ibis 2 0.1

6 

1

% 

0.0

0 Ciconiidae Bangau 

bluwok*) 
Mycteria cinerea - - - - 

 Jumlah   33

7 

1.2

6 

  

Keterangan : A= jumlah individu, B= Indeks Keanekaragaman, C= Kelimpahan relatif, D= 

Dominansi 
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Jenis Burung Famili Ardeidae dan Ciconiidae di Kawasan Mangrove Desa Kaliwlingi 

Jenis burung famili Ardeidae dan Ciconiidae yang ditemukandikawasan mangrove Desa Kaliwlingi 

menggunakan metode titik hitung (pointcount) dilakukan melalui 2 jalur yaitu jalur darat dan jalur 

air. Pengamatandilakukan pagi hari pukul 06.00 – 09.00 WIB dan sore hari pukul 15.30 – 17.00 

WIB dengan membagi kawasan mangrove menjadi lima stasiun pengamatan. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan sebanyak 8 spesies burung air yang hidup di kawasan  mangrove Desa 

Kaliwlingi  dengan 7 diantaranya adalah famili Ardeidae. Kawasan ini merupakan hutan mangrove 

buatan yang terdapat peran manusia dalam menjaga dan  melestarikannya sehingga mendukung  

kehidupan satwa khususnya burung-burung yang menyukai lahan basah. 

 

Keanekaragaman  Jenis  Burung  Famili  Ardeidae  dan  Ciconiidae  di  Kawasan Mangrove Desa 

Kaliwlingi 

Di dunia terdapat 60 spesies burung famili Ardeidae dan terdapat 30 spesies di Asia. Famili 

Ardeidae dicirikan dengan terbang secara berkelompok, berkecepatan lambat dengan sayap yang 

lebar dan leher yang ditarik mendekati tubuh. Sedangkan untuk famili Ciconiidae terdapat 19 

spesies di dunia dan 11 spesies di Asia. Burung ini terbang luas dengan kaki dan paruh yang kuat, 

sayap lebar, ekor pendek dan leher yang panjang. Biasanya ditemukan di air dangkal dan di area 

lahan basah, tetapi beberapa spesies lebih menyukai lahan kering dan wilayah hutan. Burung ini 

termasuk burung hidup dalam kelompok kecil pada saat mencari makan (Bhushan, Fry, Hibi, et 

al., 1993). 

Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon- Wiener 

(Ludwig dan Reynold, 1998 : 92) yang diperoleh nilai indeks keanekaragaman sebesar 1.26 dari 

keseluruhan spesies yang dijumpai. Berdasarkan nilai indeks tersebut, keanekaragaman burung 

di kawasan tersebut termasuk dalam kategori sedang. 

 

Kemelimpahan  dan  dominasi  burung  famili  ardeidae  dan  ciconiidae  di  kawasan mangrove 

Desa Kaliwlingi 
Burung jenis Ardeola speciosa merupakan burung dengan kemelimpahan dan nilai dominasi  

tertinggi  diantara  spesies  burung lainnya. Hal  ini  terkait  dengan  kebiasaan burung  tersebut  

yaitu  hidup  di  lahan  basah  secara  mengelompok  dan  tersebar  serta terbang  dan  bersarang  

dalam  koloni  bersama  burung  air  lain  dalam  jumlah  yang melimpah (MacKinnon, 2010). 

Sedangkan yang terendah yaitu Bubulcus ibis yang hanya dijumpai 2 individu selama pengamatan. 

Hal ini juga berkaitan juga dengan kebiasaan burung tersebut yaitu saat sore hari, terbang rendah 

dalam kelompok-kelompok kecil menuju sarang (MacKinnon, 2010). Salah satu penyebab 

kemelimpahan burung pada suatu lokasi adalah ketersediaan bahan makanan. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya tambak ikan milik warga setempat. Bahkan beberapa burung dapat hidup 

lestari hingga saat ini karena berhasil menciptakan relung yang khusus bagi individu tersebut 

untuk mengurangi kompetisi atas kebutuhan sumberdaya dan sebagai bentuk adaptasi terhadap 
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kondisi lingkungan.  

Spesies burung dari famili Ardeidae kebanyakan merupakan burung air  yang  biasa  mencari  

mangsa  di  daerah  pesisir  pantai  atau  muara  sungai  yang berlumpur. Burung-burung tersebut 

merupakan pemangsa ikan dan umumnya mempunyai kebiasaan khusus dalam mencari makan, 

yaitu dengan cara berdiri pada suatu tempat atau mengikuti mangsa (Dewi et. al., 2006). Menurut  

Ruskhanidar  (2007),  famili  Ciconiidae  yaitu  Bangau  Bluwok  (Mycteria cinerea) merupakan 

salah satu spesies yang terancam punah di Indonesia. Data mengenai spesies burung tersebut 

tidak dijumpai dalam pengamatan dikarenakan keterbatasan akses untuk   menyusuri kawasan 

hutan mangrove menggunakan perahu dan karena keadaan pesisir  di  sekitar  hutan  mangrove  

yang  sedang  mengalami  air  pasang  sehingga keberadaan burung tidak dapat dijangkau melalui 

pengamatan secara langsung sehingga data didapatkan dari hasil wawancara dengan pengelola 

kawasan mangrove dan warga setempat. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai “Inventarisasi Famili Ciconiidae dan Ardeidae pada 

Ekosistem Mangrove Desa Kaliwlingi sebagai Upaya Konservasi Burung di Pesisir Kabupaten 

Brebes Jawa Tengah” dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jenis  burung  yang  dijumpai  ada  tujuh  jenis  yang  berasal  dari  famili  Ardeidae 

sedangkan burung dari famili Ciconiidae hanya didapatkan dari wawancara dengan 

penngelola kawasan dan warga setempat. 

2. Keanekaragaman jenis burung famili Ardeidae dan Ciconiidae di kawasan mangrove Desa 

Kaliwlingi termasuk dalam kategori sedang. 

3. Burung dengan kemelimpahan tertinggi dan mendominasi di kawasan mangrove Desa 

Kaliwlingi yaitu Ardeola speciosa. 
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Abstrak 

 

Hutan  hujan  tropis  Kalimantan  menyimpan  keanekaragaman  hayati  yang  sangat  tinggi. Taman 

Nasional Kutai menjadi salah satu  kawasan yang  mendukung  kelestarian keanearagaman hayati tersebut, 

salah satunya adalah burung. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengukur tingkat keanekaragaman jenis 

burung; (2) Mengkaji pemanfaatan habitat oleh burung yang dominan pada dua tipe habitat. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 23-28 Agustus 2017 di Resort Rantau Pulung pada waktu aktif burung diurnal, 

dengan menggunakan metode daftar jenis MacKinnon dan titik hitung di ekosistem hutan dataran  rendah 

sekunder dan ekosistem riparian.  Data dianalisis  dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-

Wiener (H’) dan indeks kemerataan (E). Ditemukan 54 jenis burung dari 20 famili pada ekosistem hutan 

dataran rendah sekunder dengan H’= 2,88 dan E= 0,798.  Keanekaragaman  burung  di  hutan  dataran  

rendah  sekunder  ini  lebih  tinggi  dibandingkan ekosistem riparian yang memiliki  jumlah burung 

sebanyak  38 jenis dari 16 famili dengan H’= 2,71 dan E = 0,797. Komunitas burung hutan hujan dataran 

rendah sekunder lebih beragam akibat ketersediaan pakan yang lebih melimpah serta pemanfaatan 

vegetasi yang lebih banyak teramati dibandingkan pada habitat riparian. Pada hutan dataran rendah 

sekunder dominan dijumpai burung- burung frugivora dan pada habitat riparian memiliki dominan 

ditemukan burung-burung insektivora 

 

Kata kunci:  keanekaragaman hayati, frugivora, insektivora, pemanfaatan habitat, vegetasi 

 

 

Pendahuluan 

Kalimantan telah dikenal sebagai salah satu pulau dengan hutan hujan tertua di dunia yang 

menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, diantaranya adalah jenis-jenis burung yang 

beragam. Terdapat 552 jenis burung dapat dijumpai di Kalimantan dimana 4 diantaranya  

merupakan jenis endemik yang hanya dapat dijupai di Indonesia (Sukmantoro et al, 2007). 
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Keanekaragaman jenis burung pada suatu wilayah menandakan kawasan tersebut merupakan 

habitat yag mendukung kehidupan burung, keberadaan burung yang menetap di suatu habitat 

dapat menjadi indikasi suatu habitat sebagai sumber  kebutuhan  hidupnya  (Partasasmita,  1998). 

Ramdhani (2006) menjelaskan bahwa secara ekologis  burung  memiliki  berbagai  manfaat  dalam  

menjaga kelestarian hutan diantaranya sebagai penyebar  biji,  polinator,  menjaga  keseimbangan  

piramida  ekosistem,  dan mencegah hama. Menyadari peranan burung yang begitu penting bagi 

lingkungan hidup (Odum, 1993), diperlukan suatu usaha untuk mempertahankan keberadaan 

burung-burung pada suatu wilayah agar lingkungan hidup relatif stabil dan terjaga nilai 

keanekaragaman hayatinya.  

Taman Nasional Kutai (TNK) menjadi salah satu kawasan yang  melestarikan 

keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur tetap terjaga dan lestari, upaya konservasi dilakukan 

dengan tujuan mempertahankan nilai ekologi juga  sebagai pertimbangan dalam sistem 

pengelolaan Taman Nasional Kutai yang berkelanjutan. Resort Rantau Pulung menjadi salah satu 

resort terbaru dalam sistem pengelolaan taman nasional berbasis resort yang diterapkan di 

Taman Nasional Kutai sehingga diperlukan penelitian dan kegiatan inventarisasi keanekaragaman 

hayati untuk mendapatkan data  terbaru mengenai  kondisi  Resort  Rantau  Pulung.  Kondisi  

habitat  di  Resort  Rantau Pulung dominan oleh hutan dataran rendah sekunder yang dialiri 

sungai-sungai berukuran kecil hingga menengah di dalamnya. Keanekaragaman jenis burung 

tertinggi umumnya dijumpai pada ekosistem hutan dataran rendah (Alikodra, 2002) sedangkan 

keberadaan sungai menjadi komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan habitat burung 

(Elfidasari dan Junardi, 2006). 

Habitat berperan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan mahluk hidup, diantaranya adalah 

komponen ketersediaan pakan (Munandar, 2016). Ketersediaan pakan menjadi komponen 

penting dalam keberadaan berbagai jenis burung,bahkan diantaranya dapat mempegaruhi siklus 

reproduksi dan perilaku bersarang (Dahlan, 2015). Keanekaragaman jenis burung umumnya 

disebabkan oleh ketersediaan pakan yang melimpah dan menyediakan relung pakan yang spesifik 

untuk setiap jenis burung (Ekowati et al, 2016). Informasi mengenai pemanfaatan habitat sebagai 

sumber pakan menjadi penting dalam mempertahanan keanekaragaman jenis burung yang 

menunjang kelestarian hutan dan kualitas ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan yang 

berkelanjutan. 

 

Metode Penelitian 

Lokasi dan Waktu 

Pengambilan  data  dilakukan  di  Resort  Rantau  Pulun,  Taman  Nasional  Kutai,  Kalimantan 

Timur. Lokasi pengamatan berada di ekosistem hutan dataran rendah dan ekosistem riparian. 

Pengamatan yang dilakukan di Resort Rantau Pulung berjalan mulai tanggal 23-28 Agustus 2017. 

Waktu pengamatan disesuaikan dengan waktu aktif burung diurnal pada pagi hari pukul 06.00 - 

10.00 WITA dan sore hari pukul 15.00-18.00 WITA. 
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Alat dan Bahan 

Peralatan  yang  digunakan  selama  pengamatan  berlangsung  yaitu  binokuler,buku  panduan 

lapang pengenal jenis burung Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali (MacKinnon, Philipps, dan 

Van Balen 2010), tally sheet metode MacKinnon, tally sheet metode titik hitung, kamera, Global 

Positioning System (GPS), alat tulis, handphone untuk merekam suara, dan tripod. Objek 

pengamatan yaitu adalah burung yang teridentifikasi secara langsung melalui perjumpaan 

maupun secara tidak langsung melalui rekaman suara. 

 

Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode daftar jenis MacKinnon dan metode 

titik hitung pada dua tipe habitat. Penggunaan metode daftar jenis Mackinnon berjalan sejak 

awal masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kutai  hingga  meninggalkan kawasan dengan  

menuliskan 10  spesies burung yang teridentifikasi ke dalam daftar jenis, burung yang  teramati 

secara langsung didokumentasikan dengan kamera dan burung ang   tidak dijumpai secara 

langsung dapat direkam suaranya dengan menggunakan handphone dan diidentifikasi lebih 

lanjut dengan menyamakan suara rekaman dengan suara dari kumpulan data suara burung di 

www.xenocanto.com. 

Metode titik hitung dilaksanakan dengan menentukan 5 titik pengamatan yang memiliki 

diameter sepanjang 100 meter, durasi pengamatan pada setiap titik dilakukan selama 10 menit 

dengan jarak antar titik tengah plot pengamatan sepanjang 100 m (Gambar 1). Penentuan titik 

pengamatan dilakukan secara non-acak terpilih (purposive sampling) dimana titik pengamatan 

ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud mencakup 

kerapatan tajuk, potensi ditemukannya burung dan aksesibilitas serta keamanan dalam kegiatan 

pengamatan. Data yang dicatat dalam metode titik  hitung yaitu:  nama jenis burung, jumlah 

individu  jenis, aktifitas, waktu saat pertama kali teramati, dan substrat berupa strata tajuk 

pohon tempat burung teramati. Burung yang tercatat selama  metode titik  hitung  meliputi 

perjumpaan langsung selama  pengamatan dan tidak 

langsung melalui identifikasi suara.  

http://www.xenocanto.com/
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Gambar 1. Desain penelitian metode titik hitung yang dipadukan dengan jalur transek 

 
 
Analisis Data 
Dominansi 
 

Penentuan nilai dominansi ini berfungi untuk mengetahui atau menetapkan jenis-jenis 

burung yang dominan atau bukan. Jenis  burung  yang dominan di dalam kawasan penelitian, 

ditentukan dengan menggunakan rumus:  

                            
  

 
       

Keterangan :  

D= indeks dominansi suatu jenis 

Ni= jumlah individu suatu jenis 

N= jumlah individu dari seluruh jenis 

Keriteria  

Di = 0 – 2 % jenis tidak dominan 

Di = 2% - 5% jenis subdominan 

Di = > 5%  jenis dominan 

 

Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) 

Ciri khas komunitas dapat diketahui melalui tingkat heterogenitas dalam keanekaragaman 

spesies yang ditemukan di dalamnya (Krebs, 1989). Tingkat keanekaragaman jenis burung 

ditentukan dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum, 1971) 

dengan rumus:  

H’ = - ∑ pi ln pi 

Keterangan :  

H’ = indeks keanekaragama jenis 

Pi = proporsi nilai penting 

 

500 m 

100 m 
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Indeks kemerataan 

Untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu jenis dalam suatu komunitas digunakan nilai e’ sebagai 

berikut: e’ = 0 < 0,3 tingkat kestabilan keragaman jenis tergolong rendah; e’ = 0,3 < 0,6 tingkat 

kestabilan keragaman jenis tergolong sedang; e’ = > 0,6 tingkat kestabilan keraga man jenis tergolong 

tinggi (Magurran, 1988) : 

 E = 
  

   
 

Keterangan : 

S = Jumlah Jenis 

H’ = indeks keanekaragaman 

 

Indeks Kesamaan Jenis 

Indeks ini digunakan untuk melihat kesamaan komunitas jenis burung antar lokasi 

penelitian. Indeks yang digunakan adalah indeks kesamaan jenis Serenson (1948) dalam Odum 

(1996) 

IS=
  

   
        

Keterangan : 

A = Jumlah jenis yang hanya terdapat di lokasi 1 

B = jumlah jenis yang hanya terdapat di lokasi 2 

C = jumlah jenis yang sama dan terdapat di lokasi 1 dan 2 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Keanekaragaman Jenis Burung 

Berdasarkan   hasil   pengamatan   pada   dua   tipe   habitat   dengan   menggunakan   

metode Mackinnon dan metode titik hitung, ditemukan sejumlah 71 spesies burung dari 23 famili 

di Resort Rantau Pulung  dengan perbandingan 54  spesies  dari 20  famili  ditemukan pada  

ekosistem hutan dataran rendah dan 38 spesies dari 16 famili pada ekosistem riparian. 

Perbandingan jumlah jenis burung yang ditemukan dapat dilihat pada grafik 1. 
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Pada ekosistem hutan dataran rendah, famili yang umum dijumpai selama pengamatan 

yaitu famili Megalaimidae sejumlah 4 jenis yaitu takur ampis (Caloramphus fuliginosus), takur 

tenggeret (Psilopogon australis), takur tutut (Psilopogon rafflesii), dan takur warna-warni 

(Psilopogon mystacophanos) kemudian pada famili Pycnonotidae sejumlah 4 jenis yaitu cucak 

kuricang (Pycnonotus atriceps), merbah cerukcuk (Pycnonotus goaiver), merbah corok-corok 

(Pycnonotus simplex), dan merbah mata merah (Pycnonotus brunneus) . Delapan jenis dari dua 

famili tersebut merupakan burung frugivora yang memanfaatkan vegetasi pada hutan dataran 

rendah sebagai salah satu sumber kebutuhan hidup terutama dalam memenuhi kebutuhan 

pakan. Pada umumnya, 30-50 % burung yang hidup di daerah tropis bergantung pada buah 

(Ismawan et al, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Pizo (2014) menjelaskan bahwa 

burung frugivora memiliki peranan penting dalam penyebaran biji di dalam hutan, daya jelajah 

yang tinggi dan penggunaan habitat yang beragam juga memungkinkan penyebaran biji di dalam 

hutan terjadi secara merata. Mangangantung et al (2015) lebih lanjut menyatakan bahwa 

ketersediaan pakan berupa buah-buahan merupakan aspek utama sebagi sumber biji yang 

disebarkan oleh burung-burung frugivora berukuran menengah hingga besar. 

Pada  ekosistem riparian,  famili  yang umum  ditemukan berasal dari famili Muscicapidae 

sebanyak  5  spesies,  yaitu  sikatan  belang  (Ficedula  westermanni),  sikatan  bubik  (Muscicapa 

latirostris), kehicap ranting (Hypothymis azurea), kipasan belang (Rhipidura javanica), dan 

seriwang asia (Terpsiphone paradisi). Famili Cuculidae juga sering ditemukan selama pengamatan, 

3 spesies diantaranya yaitu kadalan birah (Phaenicophaeus curvirostris), kedasi hitam (Surniculus 

lugubris), dan wiwik kelabu (Cacomantis merulinus). Delapan jenis yang umum ditemukan pada 

tipe habitat riparian  merupakan  burung-burung  insektivora  dengan  ukuran  kecil  hingga  besar.  
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Kondisi dan struktur vegetasi pepohonan berpengaruh terhadap burung-burung yang 

mengandalkan keberadaan serangga sebagai sumber pakannya (Lala et al, 2013). Keberadaan dan 

struktur tajuk pohon memiliki nilai bagi burung sebagai habitat  mikro (Daniele et  al, 2011), salah 

satunya  nilai habitat dalam menyediakan sumber pakan. Salah satu pemanfaatan struktur tajuk 

pohon sebagai habitat dijelaskan lebih lanjut oleh Partasasmita et al (2017) dimana pada lapisan 

sub-kanopi pohon memiliki kerapatan cabang dan dahan yang lebih rendah dibandingkan strata 

tajuk diatasnya sehingga memungkinkan burung insektivora untuk melompat dan hinggap untuk 

emburu serangga pada lapisan tajuk tersebut. Keberadaan sungai juga mendukung 

keanekaragaman jenis serangga yang menjadi sumber pakan burung-burung insektivora. Iwata 

(2013) menjelaskan bahwa kepadatan aliran tepi pada sungai mendukung keanekaragaman jenis 

serangga yang berpengaruh terhadap komunitas burung riparian.  

Salah satu jenis baru diluar data statistik Taman Nasional Kutai 2016 yang ditemukan selama 

pengamatan yaitu Elang Kelalawar (Macheiramphus alcinu) dimana salah satu jenis burung 

pemangsa tersebut sejatinya tidak umum dijumpai saat siang hari. MacKinnon et al (2010) 

mengatakan bahwa elang kelalawar dapat diidentifikasi melalui bulu leher yang berwarna putih 

diantara bulunya yang berwarna hitam dengan bentuk sayap panjang meruncing dengan pangkal 

sayap agak lebar, umumnya dijumpai saat senja hari di dekat gua kelalawar untuk mengincar 

mangsanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Elang kelelawar terbang diatas sungai Sangatta 

 

Pada   kurva   jenis   MacKinnon, peningkatan akumulasi  jenis yang ditemukan selama 

pengamatan lebih tinggi terjadi di habitat hutan dataran rendah sekunder dibandingkan habitat 

hutan riparian, kecuraman pada kurva jenis menunjukan adanya potensi penemuan jenis baru 

pada daftar jenis berikutnya (MacKinnon, 1993). 
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Grafik 2. Grafik Kurva Jenis MacKinnon 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, didapatkan data mengenai keanekaragaman 

jenis, dominansi, kemerataan, dan kesamaan jenis burung pada kedua tipe habitat dengan 

perbandingan sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Tabel perbandingan indeks pada dua tipe habitat 

 Hutan Dataran Rendah 

Sekunder 

Riparian 

Keanekaragaman Jenis (H’) 2,

88 

2,

67 Dominansi (D) Treron curvirostra, Pycnonotus 

simplex, Corvus enca 

Collocalia linchi, Apus affinis 

Kemerataan (E) 0,79

8 

0,79

1 Kesamaan jenis (IS) 30%  

 

Indeks keanekaragaman (H’) di Resort Rantau Pulung memiliki nilai dengan rentang sebesar 

2,67 - 2,88 dai rentang nilai 0-3. Ekosistem hutan dataran rendah memiliki nilai H’ lebih tinggi 

sebesar 2,88 dibandingkan dengan ekosistem riparian memiliki nilai H’ yaitu 2,67. 

Keanekaragaman jenis burung yang tinggi pada suatu habitat dapat mengindikasikan kualitas 

habitat yang baik. Sesuai dengan pernyataan Darmawan (2016) dimana keberadaan beragam jenis 

burung pada suatu habitat dapat menjadi indikasi kualitas lingkungan yang baik dalam 

mempertahankan keanekaragaman hayati di dalamnya. Keanekaragaman dan struktur vegetasi 

juga menjadi hal penting bagi kelestarian burung terutama dalam pemenuhan kebutuhan pakan 

(Azman et al, 2011),  keberadaan buah dari pohon Ficus sp menjadi sumber pakan yang penting 

bagi burung frugivora (Mardiastuti, 1997). Berbeda dengan tipe habitat riparian yang 
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menyediakan sumber pakan berupa buah-buahan dari pohon lebih sedikit dan ikan yang sedikit di 

dalam sungai dengan aliran yang cukup deras sehingga burung-burung yang umum dijumpa yaitu 

burung insektivora. Walet sapi merupakan burung insektivora memiliki perilaku makan dengan 

menyambar serangga yang terbang di atas permukaan air (Umagap, 2007). Hal ini menunjukan 

bahwa keberadaan serangga sebagai sumber pakan burung insektivora mengindikasikan kualitas 

air sungai yang cukup baik dalam mendukung kehidupan di sekitarnya, salah satunya dalam 

menjaga populasi serangga sebagai sumber pakan (Leba et al, 2013). 

Terdapat tiga spesies yang mendominasi pada tipe habitat hutan datara rendah sekunder 

yaitu Punai lengguak (Treron curvirostra), Gagak hutan (Corvus enca), dan Merbah corok-corok 

(Pycnonotus simplex) sedangkan pada tipe habitat riparian didominasi oleh dua spesies yaitu 

Walet linci (Collocalia linchi) dan Kapinis rumah (Apus affinis). Dominansi burung pada suatu 

habitat dipenegaruhi oleh daya dukung lingkungan dalam memenuhi kebutuhan. Pada habitat 

riparian, lebih umum dijumpai burung-brung insektivora akibat banyak dijumpai serangga yang 

melayang-layang di atas permukaan sungai, keberadaan sungai mendukung berbagai jenis 

serangga hidup dan menjadi indikator kualitas air yang masih cukup baik (Sulistiyowati, 2015). 

Akan tetapi, pada habitat hutan dataran rendah ditemui lebih banyak ditemui burung frugivora, 

hal tersebut akibat lebih banyak tumbuhan yang menghasilkan buah dan kondisi vegetasi yang 

lebih banyak menyediakan kebutuhan hidup burung lainnya, sesuai dengan Utari (2000) dimana 

kemampuan burung dalam beradaptasi memungkinkan burung untuk mendominasi dengan 

menciptakan relung khusus bagi dirinya. 

Indeks kemerataan jenis (E')   burung pada kedua tipe habitat berkisar antara 0,791-0,797 

namun berbeda untuk dua tipe habitat tersebut. Pada habitat hutan dataran rendah, indeks 

kemerataan yang tercatat sebesar 0,797 yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan 

habitat riparian sebesar  0,791.  Odum (1971)  menjelaskan  lebih  lanjut  nilai  indeks  kemerataan  

memiliki rentang antara 0-1. Jika nilai (E’) mendekati 0 maka kemerataan antar jenis dikategorikan 

rendah, sedangkan jika  nilai  (E’)  mendekati  1  maka  dapat  dikatakana  bahwa  persebaran  

antar  spesies  merata. Kemerataan  pada  dua  tipe  habitat  hampir  mendekati  1  sehingga  

dapat  dikatakan  tidak  terjadi persaingan intraspesies  yang memperebutkan satu sumber daya 

yang sama pada satu lokasi tertentu.  

Indeks kesamaan jenis (IS) memiliki nilai sebesar 30% untuk kedua tipe habitat. Nilai indeks 

kesamaan memiliki rentang antara 1-100 %  dimana semakin tinggi nilai indeks kesamaan jenis 

maka semakin banyak jenis  yang sama pada kedua tipe habitat (Odum, 1996). Menurut Mawazin 

dan Subiakto (2013) kesamaan jenis dapat dikatakan tinggi apabilan (IS) mencapai diatas 50%. 

Indeks kesamaan jenis yang cukup rendah menandakan bahwa sedikit jenis burung yang 

memanfaatkan dua tipe habitat dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. Purnomo et al (2009) 

mengatakan bahwa perubahan vegetasi yang menciptakan areal hutan sekunder memungkinkan 

burung hutan dan burung pinggir huta untuk hidup bersama sehingga meningkatkan 

keanekaragaman jenis pada suatu habitat. 
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Pemanfaatan Habitat Sebagai Sumber Pakan 

Serangga merupakan pakan yang melimpah dan mudah didapatkan di habitat riparian, 

serangga pada vegetasi maupun pada serangga air. Sehingga sebagian besar yang tinggal di 

habitat riparian merupakan spesies burung insektivora. Burung walet merupakan burung yang 

dominan teramati pada habitat riparian. Whendrato et al (1989) dalam Umagap (2007) 

menyatakan bahwa Walet sapi (Collocalia esculenta) merupakan burung insektivora yang 

menangkap serangga dengan menyambarnya di udara diatas pepohonan maupun perairan. 

Menurut Sekercioglu et al (2002) berdasarkan contoh pakannya, serangga yang banyak 

dikonsumsi burung adalah Coleoptera, Orthoptera, Formicidae dan Arachnidae. Hal ini juga sama 

seperti yang dikatakan Prawiradilaga (1990), serangga ordo Orthoptera adalah kelompok utama 

yang dimangsa oleh lebih dari seratus spesies burung disamping ordo Lepidoptera dan 

Coleoptera. Keberadaan burung insectivora juga dipengaruhi oleh kerapatan pohon. Menurut 

Azman et al (2011), keanekaragaman relatif burung insektivora dan insektivora-frugivore lebih 

tinggi di daerah padat pohon atau hutan sekunder dibandingkan dengan kawasan monokultur. 

Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan bahwa sebagian besar pepohonan yang ada di 

sekitar habitat riparian memiliki kerapatan tajuk yang tinggi. Sehingga burung insektivora banyak 

ditemukan dihabitat riparian. 

Burung dari famili muscicapidae merupakan spesies burung yang paling banyak ditemukan  

di  habitat  riparian  selama  pengamatan.  Hampir  seluruh  dari  famili  muscicapidae merupakan 

pemakan serangga yang ada di tajuk atau ranting-ranting pohon. Menurut Mackinnon et al 

(2010), Sikatan bubik menyukai pinggir hutan untuk mencari makan atau untuk bertengger. Famili 

Cuculidae juga memiliki spesies yang terbanyak di habitat riparian. Sebanyak tiga spesies 

ditemukan dipinggir sungai, yaitu Kadalan birah, Kedasi Hitam, dan Wiwik kelabu. Famili ini juga 

merupakan pemakan serangga di tajuk- tajuk pohon. Hal ini diduga habitat riparian memiliki 

sumber pakan dan tempat untuk bersarang yang dapat mendukung famili tersebut untuk tinggal 

di habitat riparian. 

Buah-buah merupakan salah satu sumber pakan yang dimanfaatkan oleh satwa, salah 

satunya adalah burung. Keberadaan pohon beringin (Ficus altissima, Ficus albipila, Ficus 

sumatrana, Ficus stupenda, Ficus crassiramea) menjadi jenis pohon yang mempengaruhi 

keberadaan jenis burung (Abrini, 2017), terutama burung dari bangsa Bucerotidae yang lebih 

dominan memanfaatkan buah Ficus sebagai sumber pakan (Affandi, 2006). Bamotiwa  et al (2014) 

menjelaskan bahwa pohon berinign yang sedang berbuah   mengundang Julang Sulawesi untuk 

datang memakan buahnya juga menjadikan pohon berigin besar lainnya sebagai tempet 

berlindung bahkan tempat bersarang. Adanya jenis-jenis pohon yang sedang berbuah seperti 

Ficus sp. yang disenangi oleh beragam jenis burung menjadi salah satu penyebab banyaknya 

ditemukan burung karena tersedianya makanan pada habitat hutan dataran rendah (Wiens 1992). 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Garsetiasih (2015) dimana pohon Jawi-
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jawi (Ficus calophylla) menjadi salah satu pohon sumber pakan bagi burung dari famili 

Columbidae. Banyaknya ditemukan spesies di hutan dataran rendah menunjukkan banyaknya 

sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh burung. 

Perbedaan tingkat keanekaragaman jenis di dua habitat diduga disebabkan oleh perbedaan 

struktur habitat (Bibby et. al 2000). Hal ini disebabkan karena pada ekosistem hutan dataran 

rendah dan ekosistem riparian memiliki perbedaan struktur dan komposisi vegetasi. Ekosistem 

hutan dataran rendah  memiliki tajuk  yang sangat  rapat,  vegetasi  beragam,  dan strata yang 

kompeks,  sehingga spesies burung yang hidup di habitat ini cenderung beragam. Rohman et. al 

(1997) menyatakan semakin banyaknya atau semakin beragamnya komponenen penyusun 

habitat tersebut maka akan semakin banyak relung yang tersedia untuk burung, sehingga 

keanekaragamannya pun akan semakin tinggi. Kelengkapan komponen habitat mempengaruhi 

banyaknya jenis burung di habitat tersebut (Mulyani 1985). Kelangsungan hidup burung tidak 

hanya ditentukan oleh ju mlahnya saja, melainkan harus didukung oleh kondisi lingkungan yang 

cocok (Alikodra 2002). Dalam hal ini ekosistem hutan memiliki struktur  dan  komponen  vegetasi  

yang  lebih  kompleks  dan lebih  lengkap  dibandingkan daerah ekosistem riparian sehingga 

keanekaragaman jenis di hutan dataran rendah lebih tinggi dibandingkan dengan ekosistem 

riparian. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Keanekaragaman jenis burung di Resort Rantau Pulung dapat dikategorikan tinggi pada 

kedua tipe habitat. Keanekaragaman tersebut disebabkan oleh adanya unsur pemanfaatan 

habitat sebagai sumber pakan sehingga memungkinkan untuk ditemukannya berbagai jenis 

burung dengan relung ekologi yang serupa, gangguan pada hutan yang menyebabkan menjadi 

hutan sekunder juga memiliki potensi bagi burung untuk memanfaatakan sumberdaya pada satu 

wilayah sehingga terjadi kehadiran bersama co-existence. Habitat hutan dataran rendah 

sekunder didominasi oleh burung frugivora akibat kelimpahan vegetasi penghasil buah sumber 

pakan yang tinggi sedangkan pada habitat riparian menghadirkan burung insektivora yang 

memanfaatkan keanekaragaman jenis serangga di permukaan sungai sebagai sumber pakan. 

Kemerataan jenis burung yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa sumber pakan burung 

tersebar merata sehingga tidak menumpuk pada satu lokas yang menyebabkan persaingan  

antar  spesies  dalam  memperebutkan  sumber  daya.  Kesamaan  jenis  yang  rendah 

menandakan bahwa hanya beberapa jenis burung yang memiliki ketergantungan terhadap dua 

tipe habitat dan menunjukan bahwa kedua tipe habitat menyediakan sumber  daya yang 

berbeda ba gi kebutuhan hidup burung. 

Penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan habitat oleh burung-burung di Resort 

Rantau Pulung perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi habitat Resort Rantau Pulung dalam 

mendukung kestabilan komunitas burung yang ada di area tersebut. Keberadaan beberapa 

spesies langka dan endemik juga perlu dipantau sebagai informasi nilai penting kawasan 
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terhadap beberapa spesies yang terancam punah atau endemik asli Indonesia. 
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Abstrak 

 

Teluk Buo merupakan wilayah lahan mangrove berbukit yang terletak di selatan kota Padang. 
Namun, keberadaan pabrik kapal di area tersebut dapat mempengaruhi keanekaragaman yang ada di 
Teluk Buo.  Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis burung yang ada diwilayah Teluk Buo, 
Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Point Count. 
Pengambilan data dibagi menjadi 3 titik dengan jarak antar titik diperkirakan lebih kurang 150 m yaitu di 
areal perbukitan, pinggir pantai, dan ujung tanjung. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 
19 – 21 Januari 2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Point Count. Dari pennelitian 
tersebut ditemukan 12 spesies burung yang termasuk ke 11 famili dan 6 ordo. 

 

Kata kunci : Bird Count, Burung, Teluk Buo, Bungus Teluk Kabung, Padang 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. 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 nomer satu dalam hal kekayaan mamalia 

(515 jenis), sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia, dan menjadi habitat lebih dari 1539 

jenis burung (www.profauna.net). 

Burung merupakan satwa liar yang mudah ditemukan pada berbagai habitat   dengan tipe 

ekosistem yang berbeda baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan. Keanekaragaman jenis 

burung dipengaruhi oleh keanekaragaman tipe habitat. Struktur vegetasi dan ketersediaan pakan 

pada habitat merupakan faktor utama yang mempengaruhi keanekaragaman jenis di suatu 

habitat (Tortosa, 2000), sehingga habitat dengan variasi vegetasi lebih beragam akan memiliki 

keanekaragaman jenis burung yang lebih tinggi dibandingkan dengan habitat yang memiliki 

sedikit jenis vegetasi. Burung merupakan salah satu jenis hewan yang dapat dengan mudah 

ditemui di lingkungan sekitar kita.  Burung mempunyai kemampuan hidup dihampir semua tipe 
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habitat, dari kutub hingga gurun, hutan konifer hingga hutan keranggas, sungai, rawa maupun 

laut (Dewi, 2005). 

Lahan basah adalah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang 

tinggi, baik permanen maupun musiman. Ekosistemnya mencakup rawa, danau, sungai, hutan 

mangrove, hutan gambut, hutan banjir, limpasan banjir, pesisir, sawah, hingga terumbu karang. 

Ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian 

besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Bahkan dibandingkan dengan 

ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan basah boleh dikatakan yang terkaya dalam 

menyimpan jenis flora dan fauna (Hardjasoemantri,1991). 

Teluk Buo terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Sudah sekitar satu 

tahun tumpukan beragam jenis sampah bercampur sampah rumah tangga mulai tampak di 

kawasan Teluk Buo dan sekitarnya. Sampah ini berasal dari proyek pembangunan PLTU Teluk 

Sirih, Padang, Sumatera Barat. Akibat dibuang begitu saja di hutan bakau, sebagian sampah 

hanyut ke perairan. Selain mengancam biota laut, sampah itu membahayakan ekosistem daratan 

karena sebagian partikel yang berukuran mikron bisa terintrusi ke dalam tanah 

(http://ekonomi.kompas.com). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis burung 

yang ada diwilayah Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang 

(Gambar 1). Pengamatan dilakukan selama 3 hari dimulai pada tanggal 19 – 21 Januari 2016. 

Penghitungan jenis burung dilakukan pada pagi hari pukul 06.30‐09.30 WIB dan sore hari pukul 

16.00‐18.00 WIB. 

 
Gambar 1. Lokasi pengambilan data 

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain alat tulis, teropong binocular, kamera 

digital (Canon 600D), dan buku Panduan lapangan yang berjudul Burung-burung di Kawasan 

http://ekonomi.kompas.com/
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Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan karya Mac Kinnon. Objek penelitan ini adalah jenis burung 

yang berada di lokasi penelitian. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dan pengumpulan data mengikuti 

metode Point Count. Pengambilan data dilakukan dengan membagi 3 titik pengamatan dengan 

jarak antar titik diperkirakan lebih kurang 150 m yaitu di areal perbukitan, pinggir pantai, dan 

ujung tanjung.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tanggal 19-21 Januari 2016 di wilayah Teluk Buo, 

Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang telah ditemukan 12 spesies Aves dari 11 famili 6 ordo 

(Tabel 1). 

 

No Ordo Famili Spesies Nama Umum Status 
IUCN 1 Pelecaniformes Ardeidae Egretta sacra Kuntul Karang LC 

2 Coraciiformes Alcedinidae Todiramphus chloris Cekakak Sungai LC 

3 Passeriformes Nectariniidae Aethopyga siparaja Burung Madu LC 

4 Passeriformes Estrildidae Lonchura punctulata Bondol Peking LC 

5 Passeriformes Pycnonotidae Pycnonotus plumosus Barabah Belukar LC 

6 Passeriformes Motacillidae Motacilla cinerea Kicuit Batu LC 

7 Passeriformes Dicruridae Dicrurus paradiseus Srigunting LC 

8 Columbiformes Columbidae Treron fulvicollis Punai Bakau NT 

9 Apodiformes Apodidae Collocalia maxima Walet Sarang Hitam LC 

10 Charadriiformes Charadriidae Charadrius mongolus Cerek Pasir Mongolia LC 

11 Charadriiformes Charadriidae Charadrius leschenaultia Cerek Pasir Besar LC 

12 Charadriiformes   Laridae Sterna sumatrana Dara Laut Sumatera LC 

 

Teluk Buo merupakan bagian dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Tingkat 

curah hujan rata-rata mencapai 302.35 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per 

bulan pada tahun 2009. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 21,6 – 31,7 C. Kelembabannya 

berkisar antara 78 – 85 persen. 

Wilayah Teluk Buo terdiri dari kawasan lahan basah dan deretan perbukitan.  Tipe vegetasi 

yang terdapat di Teluk Buo diantaranya adalah mangrove dan nipah. Teluk Buo memiliki 

keanekaragaman yang tinggi mulai dari berbagai jenis ikan, moluska, udang dan kepiting serta 

berbagai jenis burung. Pada wilayah ini juga terdapat proyek PLTU, pabrik kapal berskala kecil, 

dan beberapa tambak ikan.  Kegiatan masyarakat disekitar wilayah tersebut menghasilkan limbah 

yang di tumpuk begitu saja di pinggir hutan bakau, bahkan sebagian kecil limbah hanyut ke 

perairan. Hal ini dapat mengganggu ekosistem yang ada di Teluk Buo. 

Pada studi area Teluk Buo Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang telah ditemukan 12 

spesies dari 11 famili dan 6 ordo. Berdasarkan variasi habitat, 1  spesies  dari  ordo  Coraciiformes,  
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1  spesies  ordo Columbiformes, 1 spesies dari ordo Apodiformes, dan 5 spesies dari ordo 

Passeriformes di temukan pada habitat arboreal, sedangkan 3 spesies dari ordo Charadriiformes, 

dan 1 spesies dari ordo Pelecaniformes di temukan pada habitat aquatik. Berdasarkan IUCN Red 

List, dari 12 spesies yang ditemukan, 11 diantaranya berstatus least concern/LC, dan 1 spesies 

berstatus near threatened/ NT. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan, burung-burung yang ditemukan di wilayah Teluk Buo 

Kecamatan Bungus Teluk Kabung terdiri dari 12 spesies yang termasuk kedalam 11 genus, 11 

family, dan 6 ordo. 

Perlu dilakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang dan penambahan 

jumlah titik pengamatan untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang jumlah dan jenis 

burung yang ada dikawasan Teluk Buo. Perlu dilakukan analisis vegetasi di wilayah Teluk Buo 

Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan perlu dilakukan pengkajian ulang AMDAL di wilayah ini. 
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Abstrak 

 

Gunung Burni Telong merupakan gunung api aktif yang berketinggian sekitar 2.646 meter dari 
permukaan laut. Penelitian ini merupakan studi awal tentang keanekaragaman spesies burung di kawasan 
Gunung Burni Telong desa Rembune Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung dan hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi salah satu objek ekowisata berbasis avifauna yang dapat bermanfaat bagi 
masyarakat lokal. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juli sampai Desember 2017 pada 3 titik lokasi 
yaitu di Tansaran Batu Besar, Pos Ranger Burni Telong, dan Selter 1. Hasil penelitian dijumpai sebanyak 51 
spesies burung dan diantaranya terdapat jenis spesies burung endemik Sumatera yang tercatat di Tansaran 
Batu Besar dan Selter 1. Sebanyak 11 spesies burung endemik Sumatera yang teramati diantaranya burung 
Puyuh-bukit Roll, Puyuh-gonggong Sumatera, Kuau-kerdil Sumatera, Celepuk Raja, Paruh-kodok Kepala-
pucat, Luntur Sumatera, Brinji Gunung, Ciungbatu Sumatera, Berencet Dada-karat, Srigunting Sumatera, 
Tangkar-uli Sumatera. Keanekaragaman spesies burung tercatat paling banyak di Selter 1 yaitu 45 spesies. 
Sedangkan pada titik lokasi Tansaran Batu Besar sebanyak 12 spesies dan Pos Ranger sebanyak 9 spesies. 
Beberapa jenis diantaranya termasuk jenis yang dilindungi undang- undang. Jenis gangguan yang 
diitemukan pada lokasi penelitian yaitu berupa penangkapan burung dan aktifitas manusia. 

 

Kata Kunci:  Avifauna Sumatera, Burung Endemik Sumatera, Gunung Burni Telong. 

 

 

Pendahuluan 

Burni Telong adalah Gunung yang terletak di Kabupaten Bener Meriah dan telah menjadi ciri 

khas dari Kabupaten tersebut. Burni Telong merupakan Gunung berapi aktif yang berada 

diketinggian 2624  meter  di  atas  permukaan  laut,  dengan  rentang  ketinggian  yang begitu  

lebar  memungkinkan kawasan  ini  memiliki  keragaman  hayati  yang  cukup  tinggi  dengan  

karakter  vegetasi  yang  khas dataran tinggi basah (Putri, 2015). Satwa liar Burung (Avifauna) 

merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting  bagi  kehidupan  

manusia,  baik  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  rekreasi  dan ilmu pengetahuan (Hernowo dan Praset 

mailto:agus.nurza@gmail.com


  

69 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

yo, 1989). Penelitian mengenai burung penting dilakukan karena jika suatu areal tersebut  

memiliki  kelimpahan  burung  yang tinggi,  maka  bisa  menjadi  salah  satu indikator  bahwa 

kondisi lingkungan baik (Sujatnika et al. 1995). Tingkat penyebaran yang merata menjadikan 

burung sebagai sumber kekayaan hayati yang berperan dalam ekosistem dan peka terhadap 

perubahan lingkungan (Hadinoto et al., 2012).  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman  jenis burung pada kawasan 

Gunung Burni Telong di desa Rembune Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah 

Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu objek ekowisata 

berbasis avifauna yang dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  lokal.  Informasi  data  

keanekaragaman  jenis  burung  juga  dapat dijadikan dasar dalam upaya pelestarian satwa 

burung di areal tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian  dilakukan  pada  tiga  titik pengamatan  yaitu  di  Tansaran  Batu  Besar,  Pos  

Ranger Burni Telong, dan Selter 1 pada kawasan Gunung Burni Telong desa Rembune Kecamatan 

Timang Gajah Kabupaten  Bener  Meriah  Provinsi  Aceh.  Penelitian  telah dilakukan  pada bulan 

Juli sampai Desember 2017. Peralatan yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu alat 

tulis, GPS, teropong binocular 8x42, Teropong Monokular 60x78, Kamera DSLR, Lensa 150-

600mm, tripod, alat recorder dan mic, buku petunjuk lapangan burung Sumatera, Jawa, Bali, dan 

Kalimantan (Mac Kinnon et al, 2010) dan The Birds of Indonesia  Archipelago  (Eaton et al, 2016). 

Penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan  dengan  teknik  observasi  lapangan.  Adapun  

metode  yang  digunakan  yaitu metode  jalur, dilakukan  dengan  berjalan  menelusuri  jalur.  

Penetapan  lokasi  titik  penelitian  ditentukan  secara purposive. Pengamatan dilakukan melalui 

perjumpaan burung secara langsung dan identifikasi suara burung yang merunut kepada 

Scharringa (2005). Pengambilan data dilakukan pada pagi hari dari jam 06.00 s/d 10.00 WIB, sore 

hari dari jam 16.00 s/d 18.00 WIB dan malam dari jam 19.00 s/d 21.00 WIB dengan waktu 

kunjung 1 kali setiap bulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tiga lokasi telah ditemukan sebanyak 51 spesies 

burung dari 23 Famili. Terdapat spesies burung endemik Sumatera yang tercatat di Tansaran 

Batu Besar dan Selter 1. Keanekaragaman  spesies burung tercatat paling banyak di Selter 1 yaitu 

45 spesies dari 21 famili. Secara umum vegetasi di Selter 1 lebih baik dan merupakan  kawasan 

hutan. Widodo (2009) menyatakan bahwa habitat yang kondisinya baik dan jauh dari gangguan 

manusia serta didalamnya mengandung bermacam-macam sumber pakan, memungkinkan 

memiliki jenis burung yang banyak. 

Sebanyak 11 spesies burung endemik Sumatera yang dapat dijumpai pada Selter 1 

diantaranya burung Puyuh-bukit  Roll (Arborophila  rolli), Puyuh-gonggong  Sumatera 
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(Arborophila  rubrirostris), Kuau-kerdil Sumatera (Polyplectron  chalcurum), Celepuk Raja (Otus 

brookii), Paruh-kodok Kepala pucat (Batrachostomus poliolophus), Luntur Sumatera 

(Apalharpactes mackloti), Brinji Gunung (Ixos virescens),   Ciung   Batu   Sumatera   (Myophonus   

melanurus),   Berencet   Dada-karat   (Napothera rufipectus),   Srigunting   Sumatera   (Dicrurus   

sumatranus),    Tangkar-uli   Sumatera   (Dendrocitta occipitalis).   Burung   Paruh kodok   

Kepalapucat   (Batrachostomus   poliolophus)   dan   Srigunting Sumatera   (Dicrurus  sumatranus)   

merupakan  burung  yang  termasuk  dalam  kategori   mendekati terancam  (Near  Threatened)  

menurut  status  keterancaman  yang  mengacu  pada  IUCN  Red  List  of Threatened Species 

(BirdLife International, 2018). 
 

 

Gambar 1. Belukwatu Gunung di Selter 1 (photo kiri). Burung Luntur Sumatera di Selter 1 
(photo kanan). 

 

Pada titik lokasi Tansaran Batu Besar tercatat sebanyak 12 spesies dari 8 famili. Di Tansaran 

Batu Besar juga dapat dijumpai burung endemik Sumatera diantaranya Puyuh-bukit Roll 

(Arborophila rolli),  Celepuk  Raja  (Otus  brookii),  Ciung  Batu  Sumatera  (Myophonus  

melanurus).  Pada  lokasi Tansaran Batu Besar ditemukan burung lebih sedikit dari lokasi Selter 1. 

Menurut Joshi et al., (2012) menyatakan bahwa keanekaragaman  mempunyai  hubungan erat 

dengan kehadiran tumbuhan tertentudi dalam kawasan. Orians (1969) menambahkan bahwa 

faktor lain yang menentukan keanekaragaman jenis pada suatu kawasan adalah kerapatan 

kanopi. 
 

Tabel 1: Keanekaragaman Burung di kawasan Gunung Burni Telong Desa Rembune Kecamatan 
Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh 

 

Famili Nama Imiah Nama Indonesia Lokasi 

Accipitridae 

Pernis ptilorhynchus Sikep-madu Asia 2 

Spilornis cheela Elang-ular Bido 2,3 

Ictinaetus malayensis Elang Hitam 2 

Spizaetus alboniger Elang Gunung 2,3 
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Phasianidae 

Arborophila rolli Puyuh-bukit Roll 1,3 

Arborophila rubrirostris Puyuh-gonggong Sumatera 3 

Polyplectron chalcurum Kuau-kerdil Sumatera 3 
Columbidae Macropygia ruficeps Uncal Kouran 1,3 

Cuculidae 
Cuculus micropterus Kangkok India 3 

Cuculus Lepidus Kangkok Sunda 3 

Strigidae 

Otus spilocephalus Celepuk Gunung 1,2 
Otus brookii Celepuk Raja 1,3 
Otus lempiji Celepuk Reban 1,2 

Bubo sumatranus Beluk Jempuk 3 

Glaucidium brodiei Belukwatu Gunung 1,3 

Podargidae 
Batrachostomus 
poliolophus 

Paruh-kodok Kepala-pucat 3 

Trogonidae Apalharpactes mackloti Luntur Sumatera 3 

Capitonidae 
Psilopogon pyrolophus Takur Api 3 

Megalaima oorti Takur Bukit 3 

Picidae 
Picus chlorolophus Pelatuk Jambul-kuning 3 

Dendrocopos canicapillus Caladi Belacan 3 

Campephagidae 
Pericrocotus solaris Sepah Dagu-kelabu 3 

Hemipus picatus Jingjing Bukit 3 

Pycnonotidae Ixos virescens Brinji Gunung 3 

Laniidae Lanius schach Bentet Kelabu 1,2 

Turdidae 
Brachypteryx leucophrys Cingcoang Coklat 1,3 
Myophonus melanurus Ciungbatu Sumatera 1,3 

Timaliidae 

Napothera rufipectus Berencet Dada-karat 3 

Pnoepyga pusilla Berencet Kerdil 3 

Stachyris chrysaea Tepus Emas 3 

Stachyris striolata Tepus Lurik 3 

Garrulax mitratus Poksai Genting 3 

Pteruthius aeralatus Ciu Besar 3 

Heterophasia picaoides Sibia Ekor-panjang 3 

Sylviidae 

Cettia vulcania Ceret Gunung 3 
Prinia atrogularis Perenjak Gunung 1,2 

Orthotomus cuculatus Cinenen Gunung 3 

Phylloscopus trivirgatus Cikrak Daun 3 

Muscicapidae 

Rhinomyias olivaceus Sikatan-rimba Dada-coklat 3 

Ficedula mugimaki Sikatan Mugimaki 3 
Ficedula westermanni Sikatan Belang 3 

Niltava grandis Niltava Kumbang-padi 3 
Muscicapella hodgsoni Sikatan Kerdil 3 

Culicicapa ceylonensis Sikatan Kepala-abu 3 

Rhipiduridae Rhipidura albicollis Kipasan Gunung 3 
Sittidae Sitta azurea Munguk Loreng 3 

Nectariniidae Aethopyga temminckii Burungmadu Ekor-merah 3 

Zosteropidae Zosterops montanus Kacamata Gunung 1,2,3 
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Dicruridae 
Dicrurus leucophaeus Srigunting Kelabu 1,3 

Dicrurus sumatranus Srigunting Sumatera 3 

Corvidae Dendrocitta occipitalis Tangkar-uli Sumatera 3 
 

Keterangan: 1 = Tansaran Batu Besar, 2 = Pos Ranger, 3 = Selter 1 

 

Pada lokasi Pos Ranger dapat teramati sebanyak 9 spesies dari 5 famili. Pos Ranger 

ditemukan burung lebih sedikit  dari  Tansaran  Batu  besar.  Seacara  umum  gambaran  lokasi  di  

pos  Ranger merupakan  daerah perkebunan  kopi  yang dikelola  oleh  masyarakat.  Menurut 

Azman et al. (2011) yang mengemukakan bahwa keanekaragaman burung di habitat yang 

beragam tumbuhannya tingkat keanekaragamanya akan lebih tinggi 

Habitat mempunyai fungsi  dalam  penyediaan  makanan,  air,  dan  pelindung.  Habitat  

yang mengalami  kemunduran  dalam hal menyediakan  kebutuhan  hidup bagi satwa (daya 

dukung  habitat menurun)  akan  mengakibatkan  penurunan  populasi  satwa.  Jika penurunan 

daya dukung habitat tersebut berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan berpindah 

atau punahnya jenis satwa (Alikodra, 1990). 

Penurunan keanekaragaman burung erat kaitannya dengan aktivitas manusia dalam 

menggunakan sumber daya alam, terutama sumber daya lahan dan sumber daya hayati 

(Prawiradilaga, 1990). Spesies burung yang tergolong dilindungi dalam Undang-undang  No. 

7/1999 yang tercatat dilokasi penelitian diantaranya jenis burung Sikep-madu  Asia (Pernis 

ptilorhynchus),  Elang-ular  Bido (Spilornis cheela), Elang Hitam (Ictinaetus malayensis),  Elang 

Gunung (Spizaetus alboniger), Luntur Sumatera (Apalharpactes mackloti). Berdasarkan  data 

yang diperoleh,  Puyuh-bukit  Roll (Arborophila  rolli) yang di jumapai pada lokasi Selter 1 dan 

Tansaran  Batu Besar memiliki  sebaran terbatas.  Spesies  monotipik  endemik  di pegunungan  

Sumatera  utara,  Indonesia  (Dickinson  & Remsen,  2013; Birdlife International,  2018). Spesies 

ini dilaporkan  umum di montana  rendah dan hutan pegunungan  atas yang tinggi  dari 500- 

2.200  m  (del  Hoyo  et  al  1994).  Burung-burung   endemik  dan  sebaran  terbatas  secara  

umum melakukan  aktivitas bermain dan beristirahat pada pohon-pohon  sumber pakan dan di 

bawah tajuk- tajuk pohon yang rindang serta semak-semak rapat yang masih hijau (Paga dkk., 

2006). 

Melestarikan spesies  burung  yang  berharga  dan  spesifik  serta  karakteristik  suatu  

habitat memainkan peran penting dalam menarik wisatawan (Son et al., 2011). Ekowisata 

berbasis avifauna sangat bermanfaat dan memerlukan data yang baik. Wisata pengamatan 

burung membutuhkan perencanaan yang cermat, investasi yang signifikan,  dan perhatian  

pengelolaan (Glowinski,  2008). Oleh karena itu dengan keanekaragaman burung  dan 

keberadaan burung endemik  di Burni Telong berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata 

avifauna. Keberlanjutan  wisata pengamatan   burung   bergantung   pada   pemahaman   produk   

wisata pengamatan burung dan kemauan wisatawan untuk melihat spesies tertentu. 

Peningkatan pemahaman tentang peluang wisata pengamatan burung dan keinginan wisatawan 
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dapat mendorong pertumbuhan ekowisata, membantu ekonomi masyarakat, perlindungan 

burung dan habitat yang rentan serta dapat membantu membiayai pekerjaan konservasi (Steven 

et al., 2015). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Keanekaragaman jenis burung pada kawasan  Gunung Burni Telong ditemukan sebanyak  

51 spesies burung dan diantaranya terdapat 11 spesies burung endemik Sumatera. Sebanyak 11 

spesies burung endemik Sumatera yang teramati diantaranya burung Puyuh-bukit Roll 

(Arborophila  rolli), Puyuh-gonggong Sumatera (Arborophila  rubrirostris),  Kuau-kerdil  Sumatera  

(Polyplectron chalcurum), Celepuk Raja (Otus brookii), Paruh-kodok Kepala-pucat  

(Batrachostomus  poliolophus), Luntur  Sumatera  (Apalharpactes  mackloti),  Brinji  Gunung  

(Ixos  virescens),  Ciung  Batu Sumatera (Myophonus melanurus), Berencet Dada-karat 

(Napothera rufipectus), Srigunting Sumatera (Dicrurus sumatranus),  Tangkar-uli  Sumatera  

(Dendrocitta  occipitalis).  Berdasarkan  jumlah  burung  endemik yang  ada di Burni  Telong  

dapat  berpotensi  sebagai  objek  ekowisata  berbasis  avifauna  yang akan bermanfaat bagi 

masyarakat lokal. Informasi data keanekaragaman  jenis burung juga dapat dijadikan dasar 

dalam upaya pelestarian satwa burung di areal tersebut. Luasan kawasan penelitian untuk 

mengetahui keanekaragaman burung perlu diperluas mengingat luasnya kawasan Gunung Burni 

Telong. 
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Abstrak 

 

Burung manyar termasuk dalam keluarga Ploceidae, di seluruh dunia terdapat 119 spesies burung 
yang termasuk dalam keluarga ini. Dari jumlah tersebut, 3 spesies di antaranya terdapat di Indonesia, yaitu 
Manyar jambul (Ploceus manyar), Manyar emas (Ploceus hypoxanthus) dan Manyar tempua (Ploceus 
philippinus). Di kawasan rawa g gambut, manyar tempua, populasi ambut Desa Teluk Nilau masih dapat di 
jumpai jenis burung manyar tempua (Ploceus philippinus). Daerah ini merupakan kawasan gambut yang 
banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai areal perkebunan kelapa, pinang dan kelapa sawit. Tingginya 
intensitas penambahan areal perkebunan monokultur oleh masyarakat dapat menimbulkan gangguan 
berupa berkurangnya habitat alami yang mengancam kelestarian burung manyar tempua selain itu 
penangkapan secara berlebihan terhadap spesies burung penenun ini membuat populasinya di alam liar 
kini makin menipis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi manyar tempua di kawasan 
gambut Desa Teluk Nilau. Penghitungan populasi burung menggunakan metode Point Count dengan 3 
lokasi titik hitung jarak antar titik pengamatan adalah 300 M. Berdasarkan hasil penelitian populasi burung 
manyar yang ditemukan 74 ekor dengan kepadatan populasi sebesar 2.46 ekor/ha. Jumlah sarang yang 
ditemukan di areal penelitian sebanyak 15 sarang. Pola penyebaran populasi burung manyar tempua di 
kawasan rawa gambut Desa Teluk Nilau adalah berkelompok. 

 

Kata kunci:  gambut, manyar tempua, populasi. 

 

Pendahuluan 

Burung manyar termasuk dalam keluarga Ploceidae, di seluruh dunia terdapat 119 spesies 

burung yang termasuk dalam keluarga ini. Dari jumlah tersebut, 3 spesies di antaranya terdapat di 

Indonesia, yaitu  Manyar  jambul  (Ploceus  manyar),  Manyar  emas  (Ploceus  hypoxanthus)  dan  

Manyar  tempua (Ploceus philippinus). Burung manyar tempua (Ploceus philippinus Linnaeus, 

1766) adalah jenis burung pemakan biji-bijian (granivora),  namun dapat pula memakan serangga-

serangga kecil. Ini dapat terlihat pada bentuk paruh yang besar dan pendek yang berfungsi 

menghancurkan biji-bijian. Menurut (Kamal, 2016) ciri umum manyar tempua yaitu memiliki 
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tubuh berukuran kecil, bulu berwarna coklat tua dengan garis putis di pinggir helaian bulu pada 

bagian punggung, sayap dan ekor. Bulu berwarna coklat moca pada bagian dada dan bulu 

berwarna pucat pada bagian perut. 

Manyar tempua memiliki peranan penting dalam ekologi yaitu sebagai indikator bagi 

pengelolaan satwa  liar  dalam  suatu  habitat  apakah  habitat  tersebut  stabil  atau  menurun  

kualitasnya.  Hal  ini dikarenakan  burung  memiliki  sifat-sifat  yang  mendukung,  yaitu  hidup  di  

seluruh  habitat  daratan  di seluruh dunia, peka terhadap lingkungan, serta taksonomi dan 

penyebarannya telah cukup diketahui (Sujatnika et al, 1995). 

Burung manyar tempua memiliki keunikan dengan kemampuannya dalam membentuk 

sarang dengan bentuk seperti kendi labu sehingga disebut “weaver bird” yang berarti burung 

penenun. Bahan utama pembuatan sarangnya yaitu dari ranting dan rumput kering. Sangkar yang 

dianyamnya dikaitkan pada dahan pohon sehingga tampak menggantung (BirdLife International, 

2009). Beberapa jenis sarang terdapat pula “pintu tipuan” untuk mengelabui predator yang akan 

masuk ke dalam sarangnya. Menurut MacKinnon (2010) burung manyar tempua hidup 

berkelompok, habitat utama manyar tempua yaitu rawa, persawahan dan padang rumput. Tidak 

terkecuali kawasan rawa gambut juga merupakan   salah satu habitat manyar tempua. Desa Teluk 

Nilau merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Pangabuan, Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dengan topologi daerahnya berupa kawasan rawa gambut terletak pada ketinggian  2-10  m 

dari  permukaan  laut.  Daerah ini banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai areal perkebunan 

kelapa, pinang dan kelapa sawit. 

Meningkatnya perluasan areal perkebunan monokultur oleh masyarakat dapat 

menimbulkan gangguan berupa berkurangnya habitat alami yang mengancam kelestarian burung 

manyar tempua. Selain tekanan terhadap habitatnya, manyar tempua juga mendapat ancaman 

lainnya seperti penangkapan secara  berlebihan  terhadap  spesies  burung  penenun  ini  untuk  

dijadikan  sebagai  hewan  peliharaan sehingga membuat populasinya di alam liar kian menurun. 

Pengamatan populasi manyar tempua perlu dilakukan mengingat peranan pentingnya di alam. 

Penelitian ini akan menjadi informasi awal tentang kondisi populasi manyar tempua di Desa Teluk 

Nilau, data yang diperoleh akan menjadi referensi yang penting guna pelestarian manyar tempua 

dikawasan rawa gambut Provinsi Jambi. 

 

Metode Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kertas kerja (tally sheet), GPS 

binokuler Bushnell, kamera (Nikon P900) dan Buku Panduan Lapangan Jenis Burung di Sumatera, 

Jawa, Bali, dan Kalimantan (MacKinnon dkk., 2010). Penelitian dilakukan di kawasan rawa 

gambut Desa Teluk Nilau selama bulan agustus 2017. 

Penghitungan populasi burung menggunakan metode Point Count dengan 3 lokasi titik 

hitung secara purposive sampling  dengan jarak antar titik pengamatan adalah 300 M. 

Pelaksanaan pengamatan dilakukan dengan diam pada titik tertentu kemudian mencatat 



  

77 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

perjumpaan terhadap burung dengan parameter yang diukur yaitu , jumlah individu, jumlah 

sarang dan waktu perjumpaan. Waktu pengamatan dilakukan selama 180 menit dibagi tiga titik 

pengamatan + 50 menit untuk pengamatan di setiap titik dan + 15 menit adalah waktu untuk 

berjalan ke titik pengamatan selanjutnya dengan jarak +300 meter antar titik pengamatan. 

Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 06.00-09.00 WIB dan pada sore hari pukul 15.00-

18.00 WIB. Pengamatan dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali pengulangan untuk setiap 

lokasi pengamatan. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Desa Teluk Nilau (Sumber:  http://blhd.tanjabbarkab.go.id) 

 

Data kerapatan populasi manyar tempua  dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

sederhana. Dalam menghitung rata-rata kerapatan populasi (K) digunakan rumus: 

 

K = N /A 

Keterangan : 

K = Kerapatan 

N = Jumlah individu jenis yang diteliti 

A = Luas area pengamatan 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan populasi yang dilakukan di kawasan rawa gambut Desa Teluk 
Nilau dengan luas areal pengamatan 30 ha ditemukan 74 individu burung manyar tempua dengan 
kepadatan populasi sebesar 2.46 individu/ha. Populasi terbagi kedalam 3 stasiun pengamatan  
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yaitu T1 berjumlah16 individu T2 berjumlah 27 individu dan T3 bejumlah 31 individu.  Jumlah 
sarang yang ditemukan di areal penelitian sebanyak 15 sarang. 

 

Populasi Manyar Tempua 
 

       Populasi Per Stasiun Pengamatan 
 

40 

30                                                             27                                    
31 

 

16 
10 

0 
T1                                    T2                                    T3 

 
 

Populasi burung manyar tempua di lokasi penelitian memiliki variasi jumlah pada setiap 

stasiun pengamatan. Variasi ini disebabkan oleh faktor habitat dan ketersediaan makanan di 

setiap stasiun pengamatan.  Stasiun  T1  merupakan  daerah  yang  berbatasan  langsung  dengan  

lahan  perkebunan masyarakat yang di dominasi oleh perkebunan kelapa dan pinang sehingga 

memiliki potensi gangguan yang besar terhadap manyar tempua yang bersarang dikawasan 

tersebut. Ketersedian biji-bijian sebagai makanan utama manyar tempua pada stasiun T1 

terbilang rendah dikarenakan vegetasi yang dominan pada stasiun ini berupa pohon kelapa dan 

pinang. Menurut Dudhe, et al (2016) burung manyar termasuk burung pemakan biji-bijian  namun  

terkadang  juga  memakan  serangga-serangga  kecil.  Burung ini biasanya mencari makan pada 

pohon akasia, padang rumput dan areal persawahan. 

 
Gambar 2. Sarang manyar tempua di lokasi penelitian   
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Stasiun pengamatan T2 dan T3 memiliki jumlah individu manyar tempua yang lebih tinggi 

hal ini dikarenakan stasiun T2 berada pada kawasan yang di dominasi oleh padang rumput 

sehingga menjadi habitat yang ideal untuk tempat berbiak burung manyar tempua. MacKinnon 

(2010) menyatakan pada musim kawin (breeding) burung manyar hidup dalam koloni besar di 

sekitar pohon atau semak-semak sebagai tempat berbiak. Musim kawin burung manyar terjadi 

pada bulan April hingga bulan Oktober. Musim kawin pada burung ini ditandai dengan adanya 

suara lengkingan yang memekakkan telinga yang merupakan tanda peringatan bagi burung 

manyar lain supaya mengumpulkan bahan untuk membuat sarang. Stasiun T3 memiliki jumlah 

populasi tertinggi yaitu bejumlah 31 individu hal ini dikarenakan stasiun T3 berada pada daerah 

terbuka yang berbatasan dengan areal perladangan masyarakat sehingga memiliki potensi 

ketersediaan makanan yang cukup beragam. Burung manyar tempua sering terlihat 

mengumpulkan padi dan bijian lainnya di petak-petak sawah yang akan dipanen. Karena sering 

merusak, burung manyar ini dianggap sebagai hama bagi petani. 

 
Gambar 3. Manyar tempua Jantan dan Betina 

 

Sarang manyar memiliki bentuk yang sangat rumit. Burung jantan akan menganyam sarang 

begitu detail, lengkap dengan “pintu tipuan”. Disebut tipuan, karena pintu ini sengaja dibuatnya 

untuk menipu burung-burung predator yang kerap masuk ke dalam sarangnya. Pintu tipuan 

tampak begitu jelas terbuka, namun  sebenarnya  buntu  di  dalam.  Adapun  pintu  asli  menuju  

sarang  malah tersembunyi.  Ketika pemangsa mencoba memasuki sarang melalui pintu tipuan, 

maka dia akan menjumpai area buntu. Sarang burung manyar tempua yang ditemukan dilokasi 

penelelitian lebih sedikit jika dibandingkan dengan penelelitian Dudhe, et al (2016) di Assam, 

India yaitu berjumlah 53 sarang. Rendah nya jumlah sarang dilokasi penelelitian dikarenakan 

terbatasnya areal penelitian dan pohon tempat bersarang dengan tajuk lebat dan tinggi yang 

sedikit. 
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Tabel 1. Daftar Harga Burung Manyar januari 2018 (Sumber:http://hargaburung.id/) 

Jenis Burung Manyar Harga 

Burung Manyar Gacoran Rp 500.000 

Burung Manyar Bakalan Rp 100.000 – Rp 150.000 

Burung Manyar Kembang Rp 200.000 – Rp 300.000 

Burung Manyar Emas Rp 300.000 – Rp 400.000 

Burung Manyar Tempua Rp 250.000 – Rp 350.000 

Burung Manyar Full Gacor Rp 600.000 

Burung Manyar Jantan Rp 125.000 

Burung Manyar Betina Rp 100.000 

 

Perburuan dan perdagangan masih menjadi  ancaman serius terhadap kelestarian populasi 

manyar tempua. Menurut Munandi (2014) burung manyar hanya dikenal dari suaranya yang 

melengking tinggi, dengan beberapa variasi suara yang oleh sebagian orang dinilai kurang enak 

didengar. Tetapi, dalam perkembangannya, burung manyar ini bisa dilatih dengan berbagai 

macam suara, terutama suara burung kenari, blackthroat, dan mozambik. Burung manyar 

memiliki kemampuan meniru kicauan ketiga jenis burung tersebut dengan sangat fasih. Bahkan 

tidak menutup kemungkinan kalau burung ini mampu meniru suara kicauan jenis burung lainnya. 

Keunikan ini menjadikan harga jual burung manyar tinggi sehingga berdampak pada 

penangkapan besar-besaran di alam. Peran serta pemerintah, akademisi dan pemerhati burung 

di Indonesia sangat diperlukan dalam menekan penurunan populasi burung manyar di alam. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Populasi burung manyar tempua di lokasi penelitian memiliki variasi jumlah yang berbeda pada 

setiap stasiun pengamatan. Jumlah total 74 individu burung manyar tempua dengan kepadatan 

populasi sebesar 2.46 individu/ha. Total sarang yang ditemukan di areal penelitian sebanyak 15 

sarang. 
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Abstrak 

 

Gunung Slamet merupakan hutan pegunungan dataran tinggi di Jawa Tengah yang merupakan 
habitat penting bagi berbagai jenis burung. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data 
keanekaragaman spesies pada setiap ketinggian tempat di lereng selatan Gunung Slamet. Penelitian ini 
dilakukan selama 5 hari (Februari 2016) di ketinggian 800, 1400, 2000, 2400, 3000 mdpl. Metode penelitian 
yang digunakan adalah titik hitung (point count). Tercatat 105 individu dari 28 spesies dari 16 famili pada 
kelima ketinggian dilereng selatan. Ketinggian 800 mdpl tercatat paling banyak individu, spesies dan famili 
(39 ekor; 14 spesies; 12 famili) sedangkan ketinggian 3000 mdpl tercatat sedikit individu, spesies dan famili 
(18 ekor; 3 spesies; 3 famili). Nilai Indeks Keanekagaraman Spesies (H’) tercatat paling tinggi pada 
ketinggian 800 mdpl (H’ 2.35) sedangkan paling rendah pada ketinggian 3000 mdpl (H’ 0.56). Indeks 
Kemerataan (E’) paling tinggi terdapat pada ketinggian 2000 mdpl (E’ 0.91) sedangkan paling rendah 
terdapat pada ketinggian 3000 mdpl (E’ 0.51). Beberapa spesies endemik di Pulau Jawa dan Bali tercatat 
pada ketinggian 800 – 2400 mdpl dilereng selatan yaitu Psilopogon armillaris (800 dan 2000 mdpl), 
Psilopogon corvinus (1400 mdpl), Apalharpactes reinwardtii (2000 mdpl), Rhipidura phoenicura, Tesia 
superciliaris, dan Heleia javanica (2400 mdpl). 

 

Kata kunci : Keanekaragaman, Ketinggian tempat, Lereng selatan Gunung Slamet, Spesies endemik 

 

 

Pendahuluan 

Lereng Selatan Gunung Slamet yang berada di Baturraden, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa 

Tengah merupakan salah satu jalur pendakian yang memiliki tipe hutan hujan tropis yang 

menjadikan keanekaragaman hayatinya tinggi khususnya taksa aves/burung (Whitten et al. 1999). 

Menurut Elfidasari (2005) dan Ayu et al. (2013) jumlah spesies burung yang beragam pada setiap 

ketinggian  tempat  juga  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sumberdaya  baik flora dan  fauna  

lainnya. Menurut Stattersfield et al. (1998) Gunung Slamet merupakan habitat burung yang 

memiliki sebaran terbatas (endemik) dan terancam punah. Utomo (2008) dalam penelitiannya 

mencatat 95 spesies di lereng selatan gunung slamet pada tahun 2008. Penelitian terkait 

keanekaragaman spesies di Lereng Selatan Gunung Slamet pernah dilakukan sebelumnya, namun 
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tidak spesifik dan berfokus pada beberapa ketinggian. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian 

terkait hal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk  mendapatkan  data  keanekaragaman  spesies  

pada  beberapa  ketinggian  di  Lereng  Selatan Gunung Slamet. 

 

Metode Penelitian 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pendataan keanekaragaman spesies burung dilakukan di lereng selatan Gunung Slamet, 

Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pendataan dilakukan pada lima ketinggian tempat 

yang berbeda, yaitu ketinggian 800 mdpl (meter diatas permukaan laut), 1400 mdpl, 2000 mdpl, 

2400 mdpl, dan 3000 mdpl (Bakosurtanal, 2001). 

Pendataan dilaksanakan selama lima hari, yaitu pada tanggal 12-16 Februari 2016. Pada 

ketinggian 800 mdpl, kondisi habitat merupakan peralihan antara hutan produksi dengan hutan 

alam. Pada ketinggian 1400 – 2400 mdpl merupakan hutan alam, dan ketinggian 3000 mdpl 

merupakan batas vegetasi di Gunung Slamet (Bakosurtanal, 2001). 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Lereng Selatan Gunung Slamet (Sumber Peta: Google Earth, 2018) 

 

B. Instrumen Penelitian 

Peralatan yang digunakan selama pendataan adalah Binokular, Kamera Prosummer dengan 

perbesaran 50x, Peta kontur lereng selatan Gunung Slamet, GPS (Global Positioning System), 

Altimeter, Jam tangan, tally sheet, dan Buku Panduan Lapangan Burung – burung di Sumatera, 

Jawa, Bali, dan Kalimantan (MacKinnon, 1999). 

 

C. Cara Kerja 

Pengumpulan data burung menggunakan metode titik hitung (point count) (Bibby, 2000) dan 

dilakukan pada tiga lokasi setiap ketinggiannya. Penggunaan titik hitung dikarenakan kontur yang 

terjal dan kondisi hutan yang rapat. Jarak antar titik hitung adalah 50 meter dengan jarak 

pandang seluas 20 meter. Pendataan dilakukan selama 20 menit di setiap titik lokasi dan 
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mencatat semua burung yang teramati. Pengamatan dilakukan mulai pukul 06.00 - 18.00 WIB 

yang dibagi kedalam tiga rentang waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Hal ini dilakukan agar 

rentang waktu pengamatan lebih panjang, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

Burung – burung yang teramati di lokasi pendataan dicatat kedalam tally sheet, kemudian 

didokumentasikan menggunakan kamera. Setelah itu, proses identifikasi dilakukan dengan 

pencocokan karakter tertentu pada burung menggunakan buku panduan MacKinnon (1999) 

 

Analisis Data 

A. Keanekaragaman dan Kemerataan Spesies 

Analisis  Data  dilakukan  menggunakan  indeks  Shannon  (H’),  indeks  Pielou  (E’)  secara 

kuantitatif (Ludwig dan Reynold, 1988) serta kelimpahan individu setiap suku, penyebaran lokal 

spesies endemik, status konservasi dan penyebarannya di Indonesia secara deskriptif dalam 

bentuk tabel dan gambar.  

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Keanekaragaman dan Kemerataan Spesies di 5 Ketinggian Lereng Selatan  

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah spesies pada ketinggian 800 mdpl menuju 1400 mdpl 

menurun, kemudian meningkat sedikit pada 2000 hingga 2400 mdpl, dan   kembali menurun pada 

ketinggian 3000 mdpl. Jumlah individu dari ketinggian 800 menuju 1400 mdpl menurun dan tetap 

pada ketinggian 2000 mdpl, kemudian meningkat pada ketinggian 2400 mdpl, namun pada 

ketinggian 3000  mdpl  kembali  mengalami  penurunan.  Jumlah  spesies  dan  individu  tertinggi  

terdapat  pada ketinggian  800  mdpl,  jumlah  spesies  terendah  ditemukan  pada  ketinggian  

3000  mdpl.  Individu tertinggi tercatat pada ketinggian 800 mdpl, sedangkan individu terendah 

terdapat pada ketinggian 1400 dan 2000 mdpl. 

Tabel 1. Indeks Keanekaragaman (H’) dan Indeks Kemerataan (E’) spesies burung di 5 ketinggian 

tempat yang berbeda  

Ketinggian 
(mdpl) 

Famili Spesies Individu H’ (Shannon-Winner) E’ (Pielou) 

800 12 14 39 2,35 0,89 
1400 5 5 13 1,18 0,73 
2000 7 7 13 1,78 0,91 
2400 9 9 22 1,79 0,82 
3000 3 3 18 0,56  0,51 

*) mdpl: meter di atas permukaan laut (satuan ketinggian)  

Ketinggian 800 mdpl menjadi habitat yang paling banyak dijumpai famili, spesies, dan 

individu burung. Lokasi ini merupakan peralihan antara hutan produksi pohon Damar (Agathis 

dammara) dengan hutan alam. Kondisi tersebut berpengaruh pada jenis tumbuhan yang hidup 

didalamnya. Pada habitat seperti ini, burung – burung yang hadir merupakan perpaduan antara 

burung – burung yang hidup di hutan alam dengan burung – burung urban, seperti Cucak 
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Kutilang (Pycnonotus aurigaster). Ketinggian 800 – 2400 mdpl perjumpaan spesies kian 

meningkat, hal ini disebabkan semakin banyaknya variasi tumbuhan yang menyediakan pakan 

bagi burung. Jumlah famili dan spesies sangat rendah pada ketinggian 3000 mdpl dikarenakan 

pada ketinggian ini vegetasi yang hidup sangat minim dan  hampir  homogen.  Hal  ini  sesuai  

yang  dikatakan  Alikodra  (1990)  dalam  Kuswanda  (2016), wilayah dan tipe habitat akan 

mempengaruhi variasi burung yang hidup didalamnya. 

Nilai indeks keanekaragaman (H’) pada ketinggian 800 menuju 1400 mdpl menunjukkan 

penurunan, kemudian sedikit meningkat pada ketinggian 2000 hingga 2400 mdpl,lalu menurun 

lagi pada 3000 mdpl. Indeks keanekaragaman (H’) tertinggi terdapat pada ketinggian 800 mdpl 

yaitu 2,35 dan indeks keanekaragaman terendah pada ketinggian 3000 mdpl yaitu 0,56. Indeks 

kemerataan (E’) pada ketinggian 800 menuju 1400 mdpl menurun, kemudian meningkat sedikit 

pada 2000 mdpl, dan menurun kembali pada 2400-3000 mdpl. Indeks kemerataan (E’) tertinggi 

adalah 0,91 yaitu pada ketinggian 2000 mdpl dan indeks kemerataan terendah pada ketinggian 

3000 mdpl yaitu 0,51. 

Keanekaragaman burung di Gunung Slamet dari ketinggian 800 – 2400 mdpl termasuk 

sedang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai H’ pada rentang ketinggian tersebut, yaitu 1<H’≤3. Pada 

rentang ketinggian 800 – 2400 mdpl kondisi vegetasi masih cukup beragam, dimana 

ketersediaan makanan burung masih cukup banyak. Namun, keanekaragaman pada ketinggian 

3000 mdpl tergolong rendah karena nilai H’<1. Hal tersebut dikarenakan pada rentang ketinggian 

3000 mdpl, vegetasi yang ada sangat sedikit variasinya dan berbatasan dengan batuan pasir. 

Coates (2000), menyatakan bahwa kekayaan jenis burung akan semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya ketinggian suatu tempat. Bertambahnya ketinggian akan berpengaruh juga 

terhadap perubahan suhu dan karakteristik vegetasi yang tumbuh. Faktor ketinggian dan habitat 

berpengaruh pada komposisi spesies, pada dataran rendah kondisi habitat lebih kompleks 

dibanding dengan puncak gunung (Supriatna, 2008). 

Gambar 2 menjelaskan bahwa kelompok burung dari famili Apodidae tercatat disetiap 

ketinggian dengan jumlah individu tertinggi terdapat pada ketinggian 3000 mdpl. Diikuti oleh 

famili Capitonidae, Columbidae, dan Muscicapidae yang ditemukan pada rentang ketinggian 800 

– 2000 mdpl, serta famili Turdidae pada ketinggian 2000 – 3000 mdpl. Beberapa famili hanya 

ditemukan pada ketinggian tertentu, diantaranya adalah Accipitridae, Campephagidae, 

Estrildidae, Laniidae, Pycnonotidae pada ketinggian 800 mdpl, Trogonidae pada ketinggian 2000 

mdpl, dan Rhipiduridae pada ketinggian 2400 mdpl. Sedangkan famili Dicaeidae, Timaliidae, dan 

Zosteropidae keberadaanya pada beberapa ketinggian hilang dan muncul kembali pada 

ketinggian tertentu. Tuhumury dan Latupapua (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kehadiran burung pada suatu tempat atau habitat tertentu merupakan cara mereka mengetahui 

apakah tempat tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupnya. 
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Gambar 2. Kelimpahan Individu pada setiap Suku pada kelima ketinggian  

 

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa terdapat burung yang hanya dapat dijumpai 

ada ketinggian tertentu dan ada pula yang tersebar merata. Hal tersebut dikarenakan daya hidup 

masing – masing burung terhadap lingkungannya berbeda. Menurut Putra (2016), 

keanekaragaman burung pada masing – masing ketinggian dipengaruhi oleh faktor ketinggian 

tempat, suhu, vegetasi, dan faktor lainnya. Burung dari famili Apodidae memiliki kemampuan 

hidup yang tinggi sehingga mudah beradaptasi  dengan  berbagai  macam  tipe  lingkungan.  

Burung  pemakan  serangga  udara  tersebut ditemui mulai dari 800 mdpl hingga ketinggian 3000 

mdpl, yang berarti ketersediaan serangga udara sebagai  sumber  pakannya terdapat  hingga  

ketinggian  3000  mdpl  (Putra,  2016).  Berbeda  dengan burung dari famili Trogonidae yang 

cenderung memiliki toleransi terhadap lingkungan yang lebih rendah. Berbedanya jumlah 

individu tiap famili pada ketinggian yang berbeda menunjukkan ketersediaan pakan yang ada 

pada ketinggian tersebut tidak sama. Komposisi dan struktur vegetasi sebagai sumber pakan 

burung mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya ketinggian tempat (Setiawan, 2013). 

Famili Apodidae merupakan jenis burung insektivora dengan intensitas terbang yang tinggi, 

ketersediaan pakan di areal yang terbuka akan lebih menguntungkan bagi famili ini dibandingkan 
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area dengan  tutupan  kanopi  yang  rapat.  Individu  dari  famili  columbidae  lebih  banyak  

dijumpai  di ketinggian 800 mdpl karena merupakan perbatasan antara lahan produksi 

masyarakat dengan hutan alam, sehingga sesuai dengan karakter burung ini yang suka area 

terbuka dan variasi buah dan biji yang banyak (Winnasis et al, 2011). Famili zosteropidae 

menyukai buah, serangga, dan nektar sebagai makanannya. Ketinggian 2400 mdpl hingga 3000 

mdpl   mulai di dominasi oleh tumbuhan perdu, salah satunya adalah kaliandra (Calliandra sp.). 

Bunga dari kaliandra dimanfaatkan oleh burung dari famili Zosteropidae untuk diambil nektarnya  

 

2. Spesies Endemik di beberapa Ketinggian Lereng Selatan Gunung Slamet  

Tabel 2. Penyebaran lokal beberapa spesies endemik Jawa dan Bali  

Nama Spesies  
Ketinggian (mdpl) 

800 1400 2000 2400 3000 
Takur Tohtor (Psilopogon armillaris)  v  V   
Takur Bututut (Psilopogon corvinus)   v    
Kipasan Bukit (Rhipidura euryura)    v    
Kipasan Ekor merah (Rhipidura phoenicura)     v  
Opior Jawa (Heleia javanica)     v  
Luntur Jawa (Alpaharpactes reinwardtii)   V   
Tesia Jawa (Tesia superciliaris)     v  

Keterangan: v: tercatat di ketinggian tersebut 

 

Burung  Takur  Tohtor  (P.  armillaris)  tercatat  pada  ketinggian  800  dan  2000  mdpl.  

Takur Bututut (P. corvinus) tercatat hanya pada ketinggian 1400 mdpl. Kipasan Bukit (R. euryura) 

hanya tercatat pada ketinggian 1400 mdpl, Kipasan Ekor merah (R. phoenicura) ditemukan pada 

ketinggian 2400 mdpl. Opior Jawa (H. javanica) ditemukan hanya pada ketinggian 2400 mdpl. 

Luntur Jawa (A. reinwardtii) hanya tercatat di 2000 mdpl. Tesia Jawa (T. superciliaris) dijumpai 

pada 2400 mdpl.  

Tabel  2  menunjukkan  kehadiran  burung  –  burung  dengan  persebaran  terbatas  di  

tiap-tiap ketinggian. Beberapa jenis burung endemik Jawa seperti Takur Bututut, Kipasan Ekor 

Merah, Tesia Jawa, dan Luntur Jawa hanya dijumpai pada ketinggian tertentu. Di Gunung Slamet, 

Luntur Jawa (A. reinwardtii), sebelumnya diketahui hanya tersebar di pegunungan Jawa Barat. 

Sedikitnya catatan perjumpaan dengan spesies Luntur Jawa ini menjadikan perlu dilakukannya 

penelitian lebih lanjut tentang keberadaanya di Gunung Slamet, mengingat statusnya yang 

rentan (vulnerable). Van Balen pada tahun 2016 juga melaporkan persebaran spesies ini hingga 

Gunung Slamet dan Merapi (Birdlife International, 2016). 

 

Tabel 3. Status Konservasi dan Persebaran Burung  

No Famii Nama Ilmiah  Nama Jenis  

Status 

Persebaran  
IUCN 

UU No. 5 

th 1990 

PP No. 7 

tn 1999 

PP No. 8 

th 1999 

1 Accipitridae  Nisaetus cirrhatus  Elang Brontok  LC v V v  

2 Apodidae  Collocalia linchi  Wallet Linchi  LC     

3 Campephagidae  Pericrocotus miniatu Sepah Gunung  LC     
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4 Capitonidae  Psilopogon corvinus Takur Bututut  LC v V v 
Endemik 

Jawa 

5 Capitonidae  Psilopogon armillaris  Takur Tohtor LC v V v 

Endemik 

Jawa dan 

Bali 

6 Columbidae  Macropygia unchall  Uncal Loreng  LC     

7 Columbidae  Macropygia emiliana Uncal Buau LC     

8 Columbidae  Macropygia ruficeps  Uncal Kouran  LC     

9 Dicaeidae  
Dicaeum 

sanguinolentum  
Cabai Gunung  LC      

10 Dicaeidae  Dicaeum trigonostigma  
Cabai Bunga 

Api  
LC     

11 Estrildidae  
Lonchura 

leucogastroides 
Bondol Jawa  LC     

12 Laniidae  Lanius schach Bentet Kelabu  LC     

13 Muscicapidae  Ficedula wetermsnni  Sikatan Belang  LC     

14 Muscicapidae  Muscicapa sibirica  
Sikatan Sisi 

Gelap 
LC     

15 Pycnonotidae  Pycnonotus aurigaster  Cucak Kutilang  LC     

16 Rhipiduridae  Rhipidura euryura Kipasan Bukit  LC v V v  

17 Rhipiduridae  Rhipidura phoenicura  
Kipasan Ekor 

Merah  
LC  v V v 

Endemik 

Jawa  

18 Sylviidae  Tesia superciliaris  Tesia Jawa  LC  v V v 
Endemik 

Jawa  

19 Sylviidae  
Phylloscopus 

trivirgatus  
Cikrak Daun  LC     

20 Sylviidae  Horornis flavolivaceus  Ceret Gunung  LC     

21 Timalidae  Pteruthius flaviscapis Ciu Besar LC     

22 Timalidae  Malacocincla sepiarium  
Pelanduk 

Semak  
LC     

23 Tronodidae  
Alpaharpactes 

reinwardtii 
Luntur Jawa  VU v V v 

Endemik 

Jawa  

24 Turdidae  Copsychus saularis  
Kucica 

Kampung  
LC     

25 Zosteropidae  Zosterops montanus  
Kacamata 

Gunung  
LC     

26 Zosteropidae  Zosterops palpebrosus Kacanata Biasa  LC      

27 Zosteropidae  Heleia javanica  Opior Jawa  LC v V v 

Endemik 

Jawa dan 

Bali  

28         

*) v = Status Dilindungi (Sukmantoro et al 2007 dan Birdlife International 2016) 

LC = Least Concern  

VU = Vulnerable  

 

Elang  Brontok  (N.  cirrhatus),  Takur  Bututut  (P.  corvinus),  Takur  Tohtor  (P.  armillaris), 

Kipasan Bukit (R. euryura), Kipasan Ekor Merah (R. phoenicura), Luntur Jawa (A. reinwardtii), dan 

Opior Jawa (H. javanica) merupakan beberapa spesies yang dilindungi menurut UU No.5 tahun 

1990, PP No. 7 tahun 1999, dan PP No. 8 tahun 1999. Takur Bututut (P. corvinus), Kipasan Ekor 

Merah (R. phoenicura), Tesia Jawa (T. supercilliaris),dan Luntur Jawa (A.reinwardtii) merupakan 

burung – burung endemik pulau Jawa. Sedangkan Takur Tohtor (P. armillaris) dan Opior Jawa (H. 

javanica) endemik Jawa dan Bali. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa ketinggian Gunung Slamet, didapatkan 



 

 

89 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

sebanyak empat jenis burung endemik pulau Jawa. Jenis – jenis burung tersebut termasuk 

kedalam burung – burung dengan persebaran terbatas. Dari keempat burung endemik tersebut, 

Luntur Jawa (A. reinwardtii) memiliki status keterancaman paling tinggi dibanding burung 

lainnya. Burung yang baru belakangan tercatat keberadaanya di Gunung Slamet ini memiliki 

ancaman utama alih fungsi lahan dan perburuan. Birdlife International (2016) menyatakan 

bahwa ancaman besar bagi keberlangsungan Luntur Jawa (A. reinwardtii) adalah penebangan 

hutan, degradasi dan fragmentasi habitat, alih fungsi lahan, dan program pengembangan 

(tempat berlibur dan proyek geothermal). Hal serupa juga akan berdampak  terhadap  

kelangsungan  hidup  burung  –  burung  yang  lain  terutama  burung  –  burung dengan  

persebaran  altitudinal  (Birdlife  international,  2016).  Menurunnya  populasi  mendorong 

beragam jenis burung tersebut untuk dilindungi (Kuswanda, 2016). 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lerengg Selatan Gunung Slamet, maka dapat 

disimpulkan bahwa tercatat 105 individu dari 28 spesies dari 16 famili. Ketinggian 800 mdpl (39 

ekor; 14 spesies; 12 famili), 1400 mdpl ( 13 ekor; 5 spesies; 5 famili), 2000 mdpl ( 13 ekor; 7 

spesies; 7 famili), 2400 mdpl ( 22 ekor; 9 spesies; 9 famili), 3000 mdpl ( 18 ekor; 3 spesies; 3 

famili). Nilai H’ dan E’ di ketinggian 800 mdpl (H’=2,35; E’=0,89), 1400 mdpl (H’=1,18; E’0,73), 

2000 mdpl (H’=1,78;  E’=0,91), 2400 mdpl (H’=1,79; E’=0,82), 3000 mdpl (H’=0,56; E’=0,51). 

Spesies Endemik Pulau Jawa dan Bali yang tercatat pada ketinggian 800 mdpl-2400 mdpl yaitu  

Psilopogon armillaris (800 dan 2000 mdpl), Psilopogon corvinus (1400 mdpl), Apalharpactes 

reinwardtii (2000 mdpl), Rhipidura phoenicura, Tesia superciliaris, dan Heleia javanica (2400 

mdpl).Ketinggian 800 mdpl tercatat paling banyak individu, spesies dan famili (39 ekor; 14 

spesies; 12 famili) sedangkan ketinggian 3000 mdpl tercatat sedikit individu, spesies dan famili 

(18 ekor; 3 spesies; 3 famili). Nilai Indeks Keanekagaraman Spesies (H’) tercatat paling tinggi 

pada ketinggian 800  mdpl  (H’  2.35)  sedangkan  paling  rendah  pada  ketinggian  3000  mdpl  

(H’  0.56).  Indeks Kemerataan (E’) paling tinggi terdapat pada ketinggian 2000 mdpl (E’ 0.91) 

sedangkan paling rendah terdapat pada ketinggian 3000 mdpl (E’ 0.51). 

 

B. Saran 

Saran penelitian ini perlu ditambahkan pengulangan dan berbeda musim. Rekomendasi dari 

penelitian ini  adalah  perlu  adanya  penelitian  lanjutan  terkait  keanekaragaman  pada  

beberapa ketinggian dengan waktu pengambilan data yang lebih lama, ditambahkan musimnya, 

serta penambahan lokasi lereng lainnya di Gunung Slamet untuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal. 
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Abstrak 

 

Keberadaan Kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea parvula) di kawasan Timor barat pada 
masa kini terdata dengan jelas di Taman wisata alam Pulau menipo.  Pemantauan populasi Kakatua kecil 
jambul kuning di Pulau menipo telah dilakukan secara berkala sejak tahun 2012 oleh BBKSDA, namun 
belum ada penelitian yang spesifik tentang habitatnya.  Oleh karena itu penelitian tentang habitat sangat 
penting untuk dilakukan.  Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17-19 November 2017 dan   12 Januari 
2018. Tujuannya adalah mendapatkan informasi awal mengenai   habitat makan, habitat berbiak dan dan 
habitat roosting Kakatua kecil jambul kuning di Pulau menipo. Metode yang digunakan meliputi   jelajah 
dan wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa tumbuhan yang digunakan sebagai sumber pakan adalah 
Borassus flabellifer, Casuarina equisetifolia dan Calotropis gigantea. Habitat bersarang   Kakatua kecil 
jambul kuning hanya pada tegakan Borassus flabellifer yang telah mati. Habitat roosting terdata pada 
pohon Casuarina equisetifolia dan Borassus flabellifer.  Secara umum Pulau menipo dijadikan sebagai 
tempat berlindung saat malam (roosting) dan tempat berbiak Kakatua kecil jambul kuning. sedangkan 
habitat mencari makan berada di dalam kawasan Pulau menipo dan di luar kawasan.  Tumbuhan yang 
digunakan sebagai pakan di luar kawasan menipo adalah Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, Avicennia 
sp, Moringa oleifera, Calotropis gigantea, Nono bninis dan Pohon kola. 

 
Kata kunci:  Cacatua sulphurea, Kakatua kecil jambul kuning, Habitat, Pulau menipo, Telaah awal 

 

 

Pendahuluan 

Kakatua kecil jambul kuning di Pulau timor pada masa kini terdata dengan jelas di Taman 

Wisata Alam (TWA) Pulau Menipo. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh  Balai  Besar  

KSDA  Nusa  tenggara  timur  dari  tahun  2012  sampai  tahun  2016 diketahui ada peningkatan 

populasi dari 8 individu pada tahun 2012 menjadi 28 individu pada tahun 2016. Berdasarkan 

laporan ini pula diketahui bahwa Kakatua kecil jambul kuning mempunyai distribusi yang tidak 

terbatas di TWA Menipo tetapi juga dilaporkan terbang keluar kawasan TWA Menipo.  Dalam 

inventarisasi yang dilakukan ini tidak menampilkan data tentang habitat mencari makan ataupun 

habitat bersarang Kakatua kecil jambul kuning (BBKSDA, 2016). 

Penelitian tentang habitat Kakatua kecil jambul kuning sangat perlu untuk dilakukan 

dikarenakan habitat mencari makan ataupun habitat berbiak berperan penting dalam 
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keberlanjutan populasi suatu jenis.  Penelitian ini akan menjadi informasi awal dan teraktual 

tentang habitat mencari makan, habitat berbiak dan habitat   roosting   Kakatua   kecil   jambul   

kuning di TWA Pulau Menipo. Keseluruhan data yang didapat akan menjadi referensi yang penting 

untuk konservasi jenis ini dimana Kakatua kecil jambul kuning termasuk salah satu dari 14 spesies 

prioritas terancam punah yang ditetapakan melalui SK Dirjen PHKA  No. 138/IV-KKH/2011, yang 

kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.180/IV-KKH/2015 

tentang Penetapan 25 (dua puluh lima) Satwa Terancam Punah Prioritas Untuk Ditingkatkan 

Populasinya Sebesar 10 % (sepuluh persen) pada Tahun 2015 sampai tahun 2019 (BBKSDA, 2016). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17-19 November 2017 dan dilanjutkan pada tanggal 12 

Januari 2018.  Pengambilan data dipusatkan pada tengah dan barat pulau Menipo. Alat  yang  

digunakan adalah binokuler dan monokuler untuk mengamati burung, GPS (Global Positioning 

System) untuk menandai lokasi penting selama penelitian, Kamera Cannon D-SLR 1000 D untuk 

keperluan dokumentasi serta alat tulis, buku catatan lapangan serta buku panduan lapangan 

burung-burung di Kawasan Wallacea (Coates dan Bishop, 2000), untuk keperluan pencatan dan 

informasi tambahan tentang penelitian. 

Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap petugas resort TWA 

Menipo mengenai habitat makan, berbiak dan roosting. Data yang telah diperoleh melalui 

wawancara selanjutnya dikonfirmasi melalui pengamatan langsung dengan metode jelajah 

terhadap tumbuhan yang digunakan untuk pakan, bersarang dan roosting. Data yang dicatat 

meliputi tumbuhan dan penggunaanya oleh kakatua kecil jambul kuning dan aktivitas kakatua 

kecil jambul kuning pada tumbuhan tersebut beserta jumlah individu yang hinggap. Seluruh 

tumbuhan yang penting bagi kakatua kemudian didokumentasikan dengan menggunakan kamera 

digital. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan untuk membedakan antara habitat makan, 

berbiak dan roosting. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Vegetasi di Pulau menipo tersusun oleh tiga bagian besar. Di bagian tengah didominasi 

Pohon lontar (Borassus flabellifer) (gambar 1). Di antara tegakan lontar, tumbuh rumput yang 

merupakan pakan alami Rusa timor (Cervus timorensis).  Tampak juga adanya invasi yang sangat 

masif (Chromolaena odorata) di beberapa tempat. Di pinggiran utara dan timur vegetasinya 

tersusun oleh Manggrove yang didominasi oleh Rhizophora sp. Di selatan pulau yang merupakan 

pantai yang berbatasan dengan Laut timor didominasi Cemara laut (Casuarina equisetifolia). 

Secara umum kondisi tanah di pulau Menipo adalah berpasir. 



 

 

94 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

 
Gambar 1. Vegetasi di bagian tengah Pulau Menipo yang didominasi oleh Lontar (Borassus 

flabellifer) 

 

Populasi Kakatua kecil jambul kuning yang terdata pada bulan Oktober 2017 ketika 

dilakukan inventarisasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) adalah sebanyak 

35 individu (berdasarkan wawancara dengan petugas resort TWA Menipo). Populasi Kakatua 

mulai didata secara berkelanjutan dari tahun 2012 (tabel 1).  Setiawan et al. (2000), mendata 

hanya empat individu yang  teramati  di  Pulau  menipo  pada  survei  yang  dilakukan  bulan  

November tahun 1999.  Dari data ini dapat dilihat adanya peningkatan populasi dari tahun ke 

tahun. Ketika dilakukan penelitian ini, jumlah individu terbanyak Kakatua kecil jambul kuning yang 

teramati adalah sebanyak enam individu di dalam kawasan dan Sembilan individu di luar kawasan 

Menipo. 

 
Tabel 1. Populasi Kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea parvula) di Taman Wisata 
Alam Pulau Menipo 

No Tahun Kegiatan  Jumlah  

1. 2012 8 
2. 2013 24 
3.  2014 Tidak ada kegiatan  
4. 2015 26 
5. 2016 28 

Sumber: Balai Besar KSDA TWA (2016)  
 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 17-19 November 2017 dan dilanjutkan pada tanggal 
12 Januari 2017 diketahui bahwa Kakatua kecil jambul kuning memanfaatkan kawasan Pulau 
menipo sebagai habitat mencari makan habitat berbiak  dan habitat roosting. 
 

Habitat Mencari Makan 

Tumbuhan yang digunakan sebagai pakan Kakatua kecil jambul kuning di dalam kawasan 

Pulau Menipo adalah  lontar (Borassus flabellifer), Cemara laut Casuarina  equisetifolia  dan  

Calotropis  gigantea.  Saat  pengambilan  data  pada bulan November,   pohon Cemara laut 
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sedang berbuah dan ada aktivitas makan Kakatua kecil jambul kuning  di pohon ini. Tampak  dari 

pengamatan kakatua mengambil buah cemara (gambar 2a) dengan kakinya kemudian 

membukanya dengan paruh dan memakan biji-bijinya.  Pohon lontar pada bulan November dan 

Januari tidak digunakan sebagai pakan disebabkan bunga lontar telah mengering. Menurut 

petugas resort yang diwawancarai, pohon ini akan dimanfaatkan setalah muncul  bunga  yang  

baru  dan  segar.  Berkaitan  dengan  Calotropis  gigantea (gambar 2b), pada saat survei pada 

bulan November belum ditemukan jenis ini tetapi pada pengamatan bulan Januari, tumbuhan ini 

telah nampak tumbuh di kawasan Pulau menipo. Nama lokal jenis ini di wilayah Enoraen adalah 

Koleng susu. Kakatua memanfaatkan buah sekaligus bijinya sebagai pakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

Habitat makan Kakatua kecil jambul kuning tidak terbatas di dalam kawasan Pulau menipo 

tetapi juga di luar kawasan. Sebanyak Sembilan individu teramati bertengger di pohon yang telah 

mati di lahan milik penduduk Desa Enoraen.   Berdasarkan   hasil   wawancara   diketahui   Kakatua   

memanfaatkan beberapa tumbuhan di luar Pulau Menipo sebagai pakan antara lain: Sonneratia 

alba, Sonneratia caseolaris, Avicennia sp, Moringa oleifera, Calotropis gigantea, “Nono bninis” 

dan Pohon kola. Tingkat kunjungan di luar pulau terdata paling tinggi ke kelompok Avicennia sp 

yang berada di dekat dermaga untuk penyeberangan ke Pulau Menipo. Mengenai pemanfaatan 

tumbuhan di dalam dan di luar kawasan menipo dapat dilihat pada tabel 1. 

No Nama Tumbuhan Kawasan Bagian yang 
Dimanfaatkan Dalam Luar 

1 Avicennia sp.   V Buah  
2 Borassus flabellifer V  Bunga  
3 Calotropis gigantea  V V Buah dan biji  
4 Casuarina equisetifolia V  Biji  
5  Moringa oleifera   V Buah dan biji  
6 Nono bninis*  V Buah  
7 Pohon kola*   V Buah 
8  Sonneratia alba   V Buah  
9  Sonneratia caseolaris   V Buah  

Gambar 2a. Buah cemara laut (Casuarina 

equisetifolia) 

Gambar 2b. Calotropis gigantea 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis pakan di luar pulau Menipo lebih beragam jika 

dibandingkan dengan di kawasan Pulau Menipo. Dalam penelitian ini tidak melihat intensitas 

kunjungan sehingga tidak diketahui hubungan antara keanekaragam pakan dan intensitas 

kunjungan kakatua di dalam atau luar kawasan Menipo. Namun, teramati bahwa Kakatua kecil 

jambul kuning terbang keluar dan masuk kawasan baik pada pagi maupun siang hari. Dari tabel ini 

pula dapat dilihat bahwa kawasan   manggrove berperan dalam penyediaan pakan di luar Pulau 

menipo. Lebih lanjut, tumbuhan yang digunakan sebagai pakan di luar dan dalam kawasan adalah 

Calotropis gigantea. 

 

Habitat Berbiak 

Berdasarkan pengamatan pada bulan November dan Januari diketahui bahwa Kakatua kecil 

jambul kuning memanfaatkan tegakan lontar (Borassus flabellifer) yang telah mati sebagai  

sarangnya.  Sarang  terletak  pada  batang (gambar 4a) atau  puncak pohon yang daun-daunnya 

telah tumbang (gambar 4b). Pada pengamatan tanggal 18 dan 19 November, terdata satu individu 

yang sedang duduk diam di puncak tegak tegakan yang telah mati (gambar 4b.). Lokasi sarang ini 

pada koordinat S : 10 0  09’30.0”, E : 124 0  08’32.6”. Kemungkinan individu tersebut adalah 

jantan yang sedang menjaga sarangnya. Individu ini tidak bereaksi meskipun pengamat berada di 

dekat pohon sarang. Pada pengamatan tanggal 12 Januari,  tidak  teramati  lagi  individu  tersebut,  

namun  dapat  dilihat  di  sekitar tegakan yang mati tersebut ada pohon lontar dengan daun-daun 

yang telah dipotong-potong   sehingga   tidak   tersisa   lagi   daunnya   (gambar   5).   Prilaku 

memotong daun lontar ini merupakan salah satu prilaku territorial dari burung Kakatua  kecil  

jambul  kuning  pada  musim  berbiak.  Penelitian  Putra  (1998), tentang ekologi berbiak kakatua 

kecil jambul kuning di Pulau Musakambing juga mendata hal yang sama yakni kakatua kecil 

jambul kuning yang bersarang pada pohon kelapa, merusak pohon-pohon kelapa di sekitarnya 

dengan cara memotong- motong daun kelapa, sebagai penanda daerah teritorialnya. Pengamatan 

tanggal 12 januari juga menjumpai dua individu yang sedang bertengger di tegakan lontar yang 

telah mati dekat dengan dermaga di Pulau menipo. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa 

tegakan itu juga dimanfaatkan oleh Kakatua jambul kuning untuk bersarang. Tidak ada informasi, 

Kakatua kecil jambul kuning bersarang di luar Pulau menipo. 
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  Gambar 4a. Sarang Kakatua Kecil Jambul Kuning     (b) satu individu yang duduk diam di puncak lontar yang merupakan sarangnya 

 

 

Gambar 5. Daun pohon lontar yang dirusak sekitar sarang 

 

Musim berbiak kakatua kecil jambul kuning di pulau Menipo belum diketahui secara pasti. 

Namun berdasarkan pengamatan di bulan November dan Januari dapat dilihat bahwa pada kedua 

bulan ini tampak ada aktivitas berbiak dari Kakatua kecil jambul kuning. Dari data ini belum bisa 

disimpulkan secara mendetail tentang musim berbiak sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

 

Habitat Roosting 

Kakatua  kecil  jambul  kuning  terdata  selalu  berada  di  puncak  pohon Cemara baik pada 

pagi maupun sore hari (gambar 6) . Menurut petugas yang diwawancarai, tumbuhan lain yang 

digunakan sebagai roosting adalah lontar yang merupakan vegetasi yang dominan di Menipo. 

Pada sore hari teramati kakatua kecil jambul kuning terbang masuk ke dalam kawasan Menipo. 

Tidak teramati kakatua yang bertengger di luar kawasan pada sore hari. Pengamatan yang 

dilakukan juga mendapati kakatua kecil bertengger bersama dengan kirik-kirik laut (Merops 



 

 

98 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

philippinus), tanpa ada gerakan mengusir  burung tersebut.  Jenis burung yang terdata mengusir 

kakatua adalah kekep babi (Artamus leucorynchus) yang teramati mengejar kakatua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dua individu kakatua jambul kuning yang sedang bertengger di pohon Cemara Laut 

pada siang hari 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya 

Kawasan Pulau Menipo merupakan habitat untuk mencari makan kakatua kecil jambul kuning 

dengan tumbuhan yang digunakan sebagai pakan adalah pohon cemara laut (Casuarina 

equisetifolia), Lontar (Borassus flabellifer) dan Calostropis gigantea. Habitat berbiak kakatua di 

Pulau menipo hanya pada tegakan lontar (Borassus flabellifer) yang telah mati, dan habitat 

roosting pada (Casuarina equisetifolia) serta Lontar (Borassus flabellifer). Secara umum Pulau 

menipo dijadikan sebagai tempat berlindung saat malam (roosting) dan tempat berbiak Kakatua 

kecil jambul kuning. sedangkan habitat mencari makan berada di dalam kawasan Pulau menipo 

dan di luar kawasan. 

Data musim berbiak sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas 

periode berbiak Kakatua kecil jambul kuning di Pulau Menipo.  Selain itu pengamatan yang lebih 

mendetail akan mengungkapkan lokasi bersarang, apakah kakatua hanya bersarang di lontar 

ataukah juga bersarang di pohon lain. Hal ini disebabkan pada penelitian ini pengamatan hanya 

dilakukan pada bagian tengah ke arah barat pulau. Sedangkan di wilayah Timur dengan vegetasi 

yang lebih rapat belum dilakukan pendataan. Penelitan ini penting mengingat salah satu kunci 

kesuksesan berbiak kakatua adalah ketersedian tempat untuk bersarang. 

Penelitian tentang habitat makan juga sangat baik untuk diteliti lebih lanjut sehingga dapat 

dilihat hubungan habitat di dalam dan di luar kawasan terhadap tingkat kunjungan Kakatua kecil 

jambul kuning. Selain itu data daya jelajah di luar kawasan menipo juga belum pernah diteliti 

sehingga baik jika dilakukan penelitian mengenai topik ini. 
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Abstrak 

 

Hutan Lindung Gunung Menaliq memiliki potensi biodiversitas yang baik, salah satunya adalah 

burung. Sayangnya, data jenis burung di tempat ini masih sangat minim sehingga perlu diadakan 

inventarisasi mengenai jenis burung di tempat ini. Penelitian dilakukan pada 24-30 Agustus 2017 dengan 

teknik transek serta susur sungai. Hasil penelitian menunjukan terdapat 59 jenis burung yang terdiri dari 29 

suku. Ditemukannya burung dari suku Bucerotidae menunjukan kondisi Hutan Lindung Gunung Menaliq 

yang baik bagi hewan yang terdapat disana. 

 

Kata kunci:  Burung, Gunung Menaliq, Inventarisasi. 

 

Pendahuluan 

Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman jenis burung yang tinggi, yaitu mencapai 1769 

jenis burung pada tahun 2017. Jumlah jenis yang besar ini berasal diantaranya melalui penemuan 

jenis baru dan revisi serta pemisahan dari jenis-jenis yang sama menjadi dua atau beberapa jenis 

yang berbeda. Diantara jenis tersebut terdapat 435 jenis burung yang dilindungi dengan 512 jeni 

endemik yang tersebar di seluruh Indonesia. Disamping hal tersebut, terdapat 28 jenis berstatus 

kritis, 40 jenis berstatus genting, 92 jenis berstatus rentan, dan 257 jenis terancam punah (Burung 

Indonesia, 2017). 

Burung merupakan jenis satwa yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Dalam suatu 

ekosistem, burung memiliki banyak peran diantaranya adalah sebagai penyerbuk tanaman, 

penyebar benih, serta penyangga ekosistem (Darmawan, 2006). Selain itu, beberapa jenis burung 

juga dapat digunakan sebagai indikator untuk kualitas suatu habitat (Irfanullah, 2017). Burung 

dapat menjadi jenis indikator yang baik karena mampu untuk beradaptasi dalam lingkup 

lingkungan yang lebih luas. Keberadaan burung yang menjadi jenis indikator dapat pula 

mencerminkan kondisi dan karakteristik suatu habitat (Anasari, 2017). 

Hutan Lindung Gunung Menaliq adalah salah satu kawasan lindung yang terletak diantara 

dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten 

Kutai Barat, Kalimantan Timur. Hutan ini memiliki bentang alam yang terdiri dari perbukitan dan 

mailto:mutiarhmawt38@gmail.com
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aliran sungai besar serta dikelilingi oleh kawasan pertambangan batu bara. Terlepas dari kondisi 

yang ada, kawasan ini memiliki data yang sangat minim mengenai biodiversitas yang ada, salah 

satunya adalah burung. 

Minimnya data mengenai keanekaragaman jenis di Gunung Menaliq menyebabkan perlunya 

diadakan inventarisasi mengenai jenis burung yang terdapat di kawasan ini. Dengan adanya data 

jenis yang ada sehingga dapat melihat kondisi hutan serta gangguan yang mungkin terjadi 

terhadap hutan lindung Gunung Menaliq. Data keanekaragaman yang didapat juga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan konservasi wilayah hutan lindung 

khususnya kawasan hutan yang mulai   mengalami   gangguan   akibat   adanya   aktivitas   

pertambangan   batubara   yang   terdapat disekitarnya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di kawasan Hutan Lindung Gunung Menaliq pada 24-30 Agustus 2017. 

Pengambilan data inventarisasi burung menggunakan teknik transek yang terdiri atas enam 

transek serta telusur sungai untuk mendata jenis yang hidup di dekat badan air dan tepian hutan. 

Masing- masing transek memiliki panjang tiga kilometer dengan lebar area pandang 100 meter. 

Pengamatan dilakukan  dari  pukul  08.00-17.00  WITA  pada  setiap  transek  yang  dibuat.  

Penelusuran sungai dilakukan pada pukul 06.00-10.00 WITA dan 16.00-18.00 WITA. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan 59 jenis burung yang termasuk kedalam 29 suku 

di Hutan Lindung Gunung Menaliq (Lampiran 1). Dari keseluruhan suku yang ditemukan, 

kelompok Sylviidae, Nectariniidae,  Pycnonotidae,  Hirundinidae  dan  Apodidae  memiliki  jumlah  

jenis  yang paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 4 jenis. Sedangkan suku Ardeidae, 

Charadriidae, Dicaeidae, Falconidae, Laniidae, Megalaimidae, Meropidae, Monarchidae, Picidae, 

Rallidae, Rhipiduridae, Sturnidae, dan Timaliidae masing-masing hanya ditemukan satu jenis dari 

setiap suku. Ditemukan pula beberapa jenis penting di Gunung Menaliq, yaitu Kuau Raja 

(Argusianus argus) dan beberapa jenis dari suku Accipitridae, Alcedinidae serta Bucerotidae. 

Keberadaan beberapa jenis Alcedinidae yang ditemukan di Gunung Menaliq 

mengindikasikan baiknya kondisi hutan tersebut. Suku Alcedinidae yang terdiri atas raja-udang, 

cekakak dan pekaka hidup dekat dengan badan air.  Raja-udang Meninting (Alcedo meninting), 

Udang Api (Ceyx rufidorsa) dan Pekaka Emas (Pelargopsis capensis) dapat ditemukan sepanjang 

sungai besar yang membatasi Gunung Menaliq dengan kawasan pemukiman di sekitarnya. Raja-

udang Meninting dan Pekaka Emas lebih banyak ditemukan disbanding Udang Api. Hal ini dapat 

dimungkinkan melihat ketersediaan pakan berupa ikan yang lebih disukai oleh Raja-udang 

Meninting dan Pekaka Emas. Udang api memiliki kecenderungan pakan berupa serangga kecil dan 

serangga air (Fry, Kathy, dan Harris, 2010). Selain itu, keberadaan suku Alcedinidae tersebut juga 

menandakan lingkungan yang masih terjaga dengan cukup baik. 
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Kuau Raja (Argusianus argus) merupakan burung khas yang tinggal di hutan Sumatera dan 

Kalimantan. Populasinya yang terus menurun akibat perburuan dan gangguan habitat 

menyebabkan jenis ini termasuk kedalam jenis yang terancam punah. Keberadaan Kuau raja 

masih dapat ditemukan di sekitar Kalimantan dimana masih tersedianya hutand dataran rendah 

sebagai habitatnya (International Master Publishers, 2007).  Gunung  Menaliq  sebagai  salah  satu  

kawasan  yang menunjukan sebagai habitat yang masih cocok bagi jenis ini. Hal ini dapat terlihat 

dari adanya bulu, dan lokasi gelanggang tempat jenis ini melakukan ritual perkawinan dengan 

pasangannya (Kurnia, dkk, 2005). Keberadaan bulu dan gelanggang yang masih bersih dan tidak 

terlalu ditutupi oleh serasah serta ranting menunjukan bahwa gelanggang tersebut masih aktif 

digunakan. 

Jenis Burung pemangsa dari kelompok Accipitridae dan Falconidae juga ditemukan di 

kawasan hutan Gunung Menaliq. Keberadaan jenis burung pemangsa dalam suatu lingkungan 

dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan tersebut. Keberadaan burung pemangsa tentu 

ditunjang oleh keberadaan ketersediaan pakan seperti burung kecil, mamalia, serangga maupun 

hewan kecil lainnya (Widodo, 2013). Elang-ular Bido (Spilornis cheela palidus), Baza Jerdon 

(Aviceda Jerdonii) dan Alap-alap capung (Microhierax fringillarius) menempati kawasan hutan 

yang terbuka dan tepian hutan sedangkan Elang-ikan Kecil (Ichtyophaga humilis) cenderung 

menempati kawasan di tepian sungai. Hal ini dikarenakan Elang-ikan Kecil memiliki 

kecenderungan pakan berupa ikan (Global Raptor Information Network, 2018).  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pada Hutan Lindung Gunung Menaliq 

terdapat 59 jenis burung yang terdiri dari 29 suku. Jenis yang paling umum ditemukan berasal 

dari suku Sylviidae, Nectariniidae, Pycnonotidae, Hirundinidae dan Apodidae. Sedangkan jenis 

yang paling sedikit ditemukan dari suku Ardeidae, Charadriidae,  Dicaeidae,  Falconidae,  

Laniidae,  Megalaimidae,  Meropidae,  Monarchidae,  Picidae, Rallidae,  Rhipiduridae,  Sturnidae,  

dan  Timaliidae.  Hutan Lindung Gunung Menaliq merupakan habitat penting bagi Kuau Raja (A. 

argus), beberapa jenis Accipitridae, Alcedinidae serta Bucerotidae. 
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Abstrak 

 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tidak hanya memiliki bentang alam yang 
mempesona, namun juga memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah baik itu flora maupun fauna. 
Diantara pesona kehati yang ada salah satunya adalah burung (aves). Dari hasil pengamatan dalam kurun 
waktu 2013 s/d 2017, di kawasan TNBTS hingga saat ini sudah terdata 183 jenis burung (PEH, 2017). Dari 
data perjumpaan burung tersebut, 42 jenis diantaranya adalah endemik. Penelitian keanekaragaman 
burung ini dilakukan dalam rangka menggali potensi burung yang ada di TNBTS sehingga dapat membantu 
pemerhati burung dalam mengenal jenis burung yang ada di TNBTS. Mengingat kawasan TNBTS yang 
cukup luas serta jangkauan pengamatan yang belum menyeluruh, pendataan burung-burung di kawasan 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan, terutama pada wilayah yang belum secara rutin 
dilakukan pengamatan dan juga beberapa lokasi yang belum pernah dikunjungi.Kegiatan pengamatan 
burung terus dilakukan dari waktu ke waktu guna menambah catatan sebaran burung dan semoga 
memperoleh temuan baru yang akan memperpanjang daftar jenis-jenis burung di TNBTS. 

 

Kata kunci:  burung, endemik, keanekaragaman, pendataan, taman nasional. 

 

Pendahuluan 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak hanya memiliki bentang alam yang 

mempesona, namun juga memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah baik itu flora maupun 

fauna. Diantara pesona kehati yang ada salah satunya adalah burung (aves). Burung merupakan 

salah satu kelompok terbesar vertebrata yang banyak dikenal, diperkirakan ada sekitar 8.600 jenis 

yang tersebar di dunia. Burung berdarah panas seperti binatang menyusui, tetapi sebenarnya 

burung lebih dekat dengan reptil, yang mulai berevolusi sekitar 135 juta tahun yang lalu.   Semua 

jenis burung dianggap berasal dari sesuatu yang mirip dengan fosil burung pertama, yaitu 

Archaeopteryx. 

Bentuk tubuh burung telah terbukti sangat berhasil dalam penyebarannya di seluruh muka 

bumi.  Mereka menempati setiap tipe habitat dari khatulistiwa sampai daerah kutub, ada burung 

hutan, burung padang terbuka, burung gunung, burung air, ada burung yang menjelajahi samudra 

dan ada juga burung yang hidup di dalam gua dan dapat menemukan arah dalam kegelapan.   Di 

mana saja ditemukan pohon yang tumbuh atau terdapat ikan, serangga dan avertebrata lainnya, 
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di situ ada burung yang mencari kehidupan; sebagai pemakan biji-bijian, buah atau nektar, 

disamping ada yang memakan serangga, ikan dan sebagai pemangsa atau pemakan bangkai. 

(Mackinnon, 1993.) 

Dalam proses pendataan burung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kami 

memulainya dengan catatan kecil perjumpaan burung oleh rekan-rekan senior di lapangan dan 

kemudian mulai intens kami lakukan dokumentasi dan pendataan yaitu pada tahun 2014. Lokasi 

pengamatan tentunya mencakup hampir seluruh kawasan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. Hingga saat ini memang masih ada beberapa lokasi yang belum intens kami lakukan 

pengamatan. Mengingat hal tersebut, pengamatan, pendokumentasian dan pendataan akan terus 

kami lakukan dan berharap akan ada temuan jenis baru yang akan menambah panjang daftar 

burung yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk data keragaman burung yang 

kami sampaikan pada tulisan ini adalah data terbaru yang kami catat sampai pada bulan 

Desember 2017. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu dalam pengenalan jenis-jenis burung 

yang ada  di  Taman  Nasional  Bromo  Tengger  Semeru  khususnya  bagi  pemerhati/  peneliti  

burung, mahasiswa magang/ praktik kerja lapangan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu 

tentunya hasil penelitian tersebut dapat menjadi database burung Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru. Hasil penelitian tersebut nantinya akan kami bukukan dengan harapan bisa 

menjadi panduan lapangan (field guide) dan juga menjadi bahan penyuluhan, kampanye dan 

sosialisasi pelestarian burung khususnya kepada masyarakat sekitar hutan dan masyarakat pada 

umumnya. 

 

Metode Penelitian 

Taman  Nasional  Bromo  Tengger  Semeru  memiliki  luas  kawasan  50.276,2  Ha  dimana 

50.265,95 Ha daratan dan 10,25 Ha perairan berupa ranu/ danau. Kawasan Taman Nasional 

Bromo Tengger  Semeru  berada  pada  ketinggian  750  –  3.676  m  dpl,  dengan  topografi  mulai  

dari bergelombang dengan kelerengan yang landai hingga berbukit dan bergunung dengan 

kelerengan yang  curam  hingga  sangat  curam.  Kondisi tersebut tentunya memiliki dampak pada 

keragaman burung yang ada sehingga fokus kami dalam melakukan pengamatan dan pendataan 

burung harus mewakili semua habitat yang ada dengan ketinggian tertentu. Metode pengamatan 

dilaksanakan terkonsentrasi pada suatu titik yang diduga sebagai tempat dengan peluang 

perjumpaan satwa tinggi. Misalnya  tempat  tersedianya  pakan,  air  untuk  minum  dan  lokasi  

tidurnya.  Pengamatan dapat dilakukan pada tempat yang tersembunyi sehingga tidak 

mengganggu aktivitas satwa. (M. Bismark, 2011). 
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Gambar 1. Topografi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan gambaran lokasi pengamatan 

burung yang mewakili kondisi habitat kawasan. 

 

Gambar diatas menjelaskan mengenai kondisi topografi di Taman nasional Bromo Tengger 

Semeru seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Hutan pegunungan, hutan primer dataran 

rendah, ekosistem ranu dan padang savana menjadi ciri khas habitat Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru. Selain 4 lokasi pada gambar masih banyak lokasi pengamatan lainnya dimana 

lokasi tersebut tersebar merata pada setiap wilayah resort Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. Perlu diketahui Taman Nasional  Bromo  Tengger  Semeru  memiliki  unit  kerja  terkecil  

yang  dinamakan  Resort  Wilayah. Resort Wilayah yang ada di TNBTS berjumlah 12 Resort. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Hasil pengamatan dan pendokumentasian jenis burung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

sampai dengan bulan Desember 2017 sudah mencapai 183 jenis (58 family/ suku). Dari 183 jenis tersebut, 

42 jenis diantaranya adalah endemik dan 19 jenis diantaranya adalah jenis migrant (pendatang). 

Lengkapnya kami uraikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Checklist Burung-burung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

No Suku Nama Indonesia In English Latin 
Status 
Huni 

1 Accipitridae  Elang-alap Cina  
Chinese 
Saprrowhawk  

Tachyspiza 
soloensis  

M 

2 Accipitridae  Elang-alap Jepang  
Japanese 
Sparrowhawk  

Tachyspiza 
gularis  

M 

3 Accipitridae  Elang-alap Jambul  Crested Lophopiza P 
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Goshawk trivirgata  

4 Accipitridae  Elang-alap Besra  Besra  
Tachyspiza 
virgata  

P 

5 Accipitridae Elang Brontok  
Changeable 
Hawk  

Nisaetus 
limnaeetus  

p 

 6 Accipitridae Elang Hitam  Black Eagle  
Ictinaetus 
malaiensis 

P 

7 Accipitridae Elang Jawa  
Javan Hawk 
Eagle 

Nisaetus bartelsi  P & E 

8 Accipitridae Elang Perut Karat 
Rufous-bellied 
Eagle  

Lophotriorchis 
kienerii 

P 

9 Accipitridae 
Elang Sikep Madu 
Asia  

Oriental 
Honey-buzzard  

Pernis 
Ptilorhyncus 

M 

10 Accipitridae Elang Ular Bido 
Crested 
Serpent Eagle 

Spilornis cheela P 

11 Aegithinidae Cipoh Kacat Common Lora Aegithina tiphia P 

12 Alcedinidae 
Raja Udang 
Meninting 

Blue-eared 
Kingfisher 

Alcedo meninting P 

13 Alcedinidae Cekakak Jawa 
Javan 
Kingfisher 

Halcyon 
cyanoventris 

P & E 

14 Alcedinidae Cekakak Batu 
Banded 
Kingfisher 

Lacedo pulchella P 

15 Alcedinidae Cekakak Sungai 
Collared 
Kingfisher 

Todiramphus 
chloris 

P 

16 Apodidae Walet Linchi Linchi Swiftlet Collocalia linchi P 

17 Ardeidae Bambangan Merah 
Cinnamon 
Bittern 

Ixobrychus 
cinnamomeus  

P 

18 Ardeidae Kokokan Laut Striated Heron Butorides striata P 

19 Artamidae Kekep Babi 
White-
breasted 
Woodswallow  

Artamus 
leucorynchus 

P 

20 Bucerotidae Julang Emas 
Wreathed 
Hornbill 

Rhyticeros 
undulatus 

P 

21 Campephagidae 
Kepudang Sungu 
Gunung  

Sunda Cuckoo-
shrike  

Coracina larvata  P & E 

22 Campephagidae 
Kepudang Sungu 
Kecil 

Lesser 
Cicadabird 

Lalage fimbriata P 

23 Campephagidae Kapasan Kemiri Pied Triller Lalage nigra P 

24 Campephagidae Sepah Gunung  Sunda Minivet  
Pericrocotus 
miniatus  

P & E 

25  Campephagidae Sepah Hutan  Scarlet Minivet  
Pericrocotus 
flammeus  

P 

26 Campephagidae Sepah Kecil  Small Minivet  
Pericrocotus 
cinnamomeus  

P 

27  Caprimulgindae  Cabak Maling  
Large-tailed 
Nightjar  

Caprimulgus 
macrurus  

P 

28 Cettidae  Ceret Gunung  
Sunda Bush 
Warbler  

Horomis 
vulcanius  

P 

29 Cettidae  Cinenen Gunung  
Mountain 
Leaftailor  

Phyellergates 
cuculatus  

P 

30 Chloropseidae  Cica Daun Besar  
Greater Green 
Leafbird 

Chloropsis 
sonneratii 

P 
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31 Chloropseidae  
Cica Daun Sayap 
Biru  

Javan Leafbird  
Chloropsis 
cochinchinensis  

P & E 

32 Cisticolidae  Cinenen Jawa   
Javan 
Tailorbird  

Orthotomus 
sepium  

P & E 

33 Cisticolidae  Cinenen Pisang  
Common 
Tailorbird 

Orthotomus 
sutorius  

P 

34 Cisticolidae  Cinenen kelabu  Ashy Tailorbird  
Orthotomua 
ruficeps  

P 

35  Cisticolidae  Perenjak Jawa  
Bar-winged 
Prinia  

Prinia familiaris  P & E 

36 Cisticolidae  Perenjak Padi  Plain Prinia  Prinia inornata  P 

37  Cisticolidae  Perenjak Rawa  
Yellow-bellied 
Prinia  

Prinia flaviventris  P 

38 Columbidae  Delimukan Zamrud  
Asian Emerald 
Dove  

Chalcophaps 
indica  

P 

39  Columbidae  
Pergam Punggung 
Hitam  

Dark-backed 
Imperial-
pigeon  

Ducula 
lacemulata  

P 

40 Columbidae  Uncal Buau  
Parzudaki’s 
Cuckoo Dove  

Macropygia 
emiliana  

P & E 

41 Columbidae  Uncal Kouran  
Little Cuckoo 
Dove  

Macropygia 
ruficeps  

P 

42 Columbidae  Uncal Loreng  
Barrred 
Cuckoo Dove  

Macropygia 
unchall  

P 

43 Columbidae  Walik Kepala Ungu  
Pink-headed 
Fruit Dove  

Ptilinopus 
porphyreus  

P & E 

44 Columbidae Walik Kembang 
Black-naped 
Fruit Dove 

Ptilinopus 
melanospilus 

P 

45 Columbidae Tekukur Biasa Spotted Dove 
Spilopelia 
chinensis 

P 

46 Columbidae Punai Penganten 
Grey-cheeked 
Green- pigeon 

Treron 
griseicauda 

P 

47 Columbidae Punai Gagak 

Wedge-tailed 
Green- 
pigeon 

Treron sphenurus P 

48 Corvidae Gagak Hutan Sunda Crow Corvus enca P 

49 Coraciidae Tiong Lampu Biasa 
Common 
Dollarbird 

Eurystomus 
orientalis 

P 

50 Cuculidae Wiwik Uncuing 
Sunda Brush 
Cuckoo 

Cacomantis 
sepulclaris 

P 

51 Cuculidae Wiwik Kelabu 
Plaintive 
Cuckoo 

Cacomantis 
merulinus 

P 

52 Cuculidae Wiwik Lurik 
Banded Bay 
Cuckoo 

Cacomantis 
sonneratii 

P 

53 Cuculidae Bubut Besar Greater Coucal 
Centropus 
sinensis 

P 

54 Cuculidae Bubut Jawa Javan Coucal 
Centropus 
nigrorufus 

P & E 

55 Cuculidae Kedasi Ungu Violet Cuckoo 
Chrysococcyx 
xanthorhynchus M 
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56 Cuculidae Kedasi Hitam 
Drongo-
Cuckoo 

Surniculus 
lugubris 

P 

57 Cuculidae Kangkok Sunda Sunda-Cuckoo Cuculus lepidus P 

58 Cuculidae Kangkok Ranting 
Himalayan 
Cuckoo 

Cuculus saturatus M 

59 Cuculidae Kadalan Birah 

Chestnut-
breasted 
Malkoha 

Phaenicophaeus 
curvirostris P 

60 Cuculidae Kadalan Kembang 
Red-billed 
Malkoha 

Phaenicophaeus 
javanicus P 

61 Cuculidae Bubut Pacar Jambul 
Chestnut-
winged Cuckoo 

Clamator 
coromandus 

M 

62 Dicaediae Pentis Pelangi 

Crimson-
breasted 
Flowerpecker 

Prionochilus 
percussus 

P 

63 Dicaediae Cabai Gesit 
Modest 
Flowerpecker 

Pachyglossa 
modesta 

P 

64 Dicaediae Cabai Gunung 
Javan 
Flowerpecker 

Dicaeum 
sanguinolentum P & E 

65 Dicaediae Cabai Jawa 
Scarlet-headed 
Flowerpecker 

Dicaeum 
trochileum 

P & E 

66 Dicaediae Cabai Bunga Api 
Orange-bellied 
Flowerpecker 

Dicaeum 
trigonostigma 

P 

67 Dicruridae Srigunting Kelabu Ashy Drongo 
Dicrurus 
leucophaeus 

P 

68 Dicruridae Srigunting Hitam Black Drongo 
Dicrurus 
macrocercus 

P 

69 Dicruridae Srigunting Bukit 

Lesser Racket-
tailet 
Drongo 

Dicrurus remifer P 

70 Dicruridae Srigunting Batu 

Greater 
Racket-tailed 
Drongo 

Dicrurus 
paradiseus 

P 

71 Estrildidae Bondol Jawa Javan Munia 
Lonchura 
leucogastroides P & E 

72 Estrildidae 
Bondol-hijau Dada- 
merah 

Tawny-
breasted 
Parrotfinch 

Erythrura 
hyperythra 

P 

73 Estrildidae Bondol-hijau Binglis 
Pin-tailed 
Parrotfinch 

Erythrura prasina P 

74 Estrildidae Bondol Peking 
Scaly-breasted 
Munia 

Lonchura 
punctulata 

P 

75 Estrildidae Bondol Haji 
White-headed 
Munia 

Lonchura maja P 

76  Erylaimidae 
Sempur Hujan 
Rimba  

Banded 
Broadbill  

Eurylaimus 
javanicus  

p 

77 Falconidae Alap-Alap Sapi 
Indonesian 
Kestrel 

Falco moluccensis P 
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78 Falconidae Alap-alap Kawah 
Peregrine 
Falcon 

Falco peregrinus M & P 

79 Falconidae Alap-alap Capung 
Black-thighed 
Falconet 

Microhierax 
fringillarius 

P 

80 Fregatidae Cikalang Kecil 
Lesser 
Frigatebird 

Fregata ariel M 

81 Hemiprocnidae Tepekong Jambul 
Grey-rumped 
Treeswift 

Hemiprocne 
longipennis 

P 

82 Hirundinidae Layang-layang Batu Pacific Swallow Hirundo tahitica P 

83 Hirundinidae 
Layang-layang 
Loreng 

Daurian 
Swallow 

Cecropis striolata P 

84 Laniidae Bentet Kelabu 
Long-tailed 
Shrike 

Lanius schach P 

85 Laniidae Tangkar Ongklet Jay Shrike 
Platylophus 
galericulatus P 

86 Locustellidae Ceret Jawa 

Sunda 
Grashopper 
Warbler 

Locustella montis P & E 

87 Locustellidae Cica Koreng Jawa 
Striated 
Grassbird 

Megalurus 
palustris 

P 

88 Megalaimidae Takur Tohtor 
Flame-fronted 
Barbet 

Psilopogon 
armillaris 

P & E 

89 Megalaimidae 
Takur Ungkut-
ungkut 

Coppersmith 
Barbet 

Psilopogon 
haemacephalus r. P 

90 Megalaimidae 
Takur Tulung 
Tumpuk 

Black-banded 
Barbet 

Psilopogon 
javensis 

P & E 

91 Megalaimidae Takur Tenggeret 
Blue-eared 
Barbet 

Psilopogon 
australis 

P 

92 Meropidae Kirik-kirik Senja 

Chestnut-
headed Bee- 
eater 

Merops 
leschenaulti 

P 

93 Motacilidae Apung Tanah 
Paddyfield 
Pipit 

Anthus rufulus P 

94 Monarchidae Seriwang Asia 

Blyth's 
Paradise- 
flycatcher 

Terpsiphone 
affinis 

P 

95 Monarchidae Seriwang Jepang 

Japanese 
Paradise- 
flycatcher 

Terpsiphone 
atrocaudata 

M 

96 Muscicapidae Sikatan Belang 
Little-pied 
Flycatcher 

Ficedula 
westermanni 

P 

97 Muscicapidae Sikatan Biru-Putih 
Blue-and-white 
Flycatcher 

Cyanoptila 
cyanomelana 

M 

98 Muscicapidae Sikatan Bodoh 
Snowy-browed 
Flycatcher 

Ficedula 
hyperythra 

P 

99 Muscicapidae Sikatan Biru Muda 

Pale Blue 
Jungle- 
flycatcher 

Cyornis unicolor P 

100 Muscicapidae Sikatan Sisi Gelap Dark-side Muscicapa M 
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Flycatcher sibirica 

101 Muscicapidae Sikatan Bubik 
Asian Brown 
Flycatcher 

Muscicapa 
dauurica 

M 

102 Muscicapidae Sikatan Besi 
Ferruginous 
Flycatcher 

Muscicapa 
ferruginea 

M 

103 Muscicapidae Sikatan Kepala Abu 

Grey-headed 
Canary- 
Flycatcher 

Culicicapa 
ceylonensis 

P 

104 Muscicapidae Sikatan Mugimaki 
Mugimaki 
Flycatcher 

Ficedula 
mugimaki 

M 

105 Muscicapidae Sikatan Narsis 
Narcissus 
Flycatcher 

Ficedula 
narcissina 

M 

106 Muscicapidae Sikatan Ninon 

Indigo 
Warbling- 
flycatcher 

Eumyias indigo P 

107 Muscicapidae Sikatan Emas 
Yellow-rumped 
Flycatcher 

Ficedula 
zanthopygia 

M 

108 Muscicapidae Sikatan Dada Merah 

Rufous-
chested 
Flycatcher 

Ficedula 
dumetoria 

P 

109 Muscicapidae Meninting Besar Javan Forktail 
Enicurus 
leschenaulti 

P & E 

110 Muscicapidae Meninting Kecil Sunda Forktail Enicurus velatus P & E 

111 Muscicapidae Decu Belang Pied Bushchat Saxicola caprata P 

112 Muscicapidae Ciung Batu Siul 
Blue Whistling-
thrush 

Myophonus 
caeruleus 

P 

113 Muscicapidae Cingcoang Coklat 
Lesser 
Shortwing 

Brachypteryx 
leucophrys 

P 

114 Muscicapidae Cingcoang Biru 
Javan 
Shortwing 

Brachypteryx 
montana 

P 

115 Nectariniidae 
Burung Madu 
Gunung 

White-flanked 
Sunbird 

Aethopyga 
eximia 

P & E 

116 Nectariniidae  
Burung Madu 
Sriganti  

Ornate Sunbird Cynniris ornatus  P 

117 Nectariniidae Burung Madu Jawa Javan Sunbird 
Aethopyga 
mystacalis 

P & E 

118 Nectariniidae 
Burung Madu 
Belukar 

Ruby-cheeked 
Sunbird 

Chalcoparia 
singalensis 

P 

119 Nectariniidae Pijantung Gunung 
Javan 
Spiderhunter 

Arachnothera 
affinis 

P & E 

120 Nectariniidae Pijantung Kecil 
Little 
Spiderhunter 

Arachnothera 
longirostra P 

121 Oriolidae 
Kepudang Kuduk 
Hitam 

Black-naped 
Oriole 

Oriolus chinensis P 

122 Pachycephalidae Kancilan Emas 
Tenggara 
Whistler 

Pachycephala 
pectoralis 

P & E 

123 Paridae Gelatik Batu Kelabu Cinereous Tit Parus cinereus P 

124 Pellorneidae Pelanduk Semak Horsfield's Turdinus P 
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Wren Babbler sepiarius 

125 Pellorneidae Pelanduk Bukit 
Temminck's 
Babbler 

Pellorneum 
pyrrogenys 

P & E 

126 Pellorneidae Pelanduk Topi Hitam 
Black-capped 
Babbler 

Pellorneum 
capistratum 

P 

127 Pellorneidae Berencet Besar 
Large Wren 
Babbler 

Turdinus 
macrodactylus 

P 

128 Phasianidae Ayam Hutan Hijau 
Green 
Junglefowl 

Gallus varius P 

129 Phasianidae Ayam Hutan Merah Red Junglefowl Gallus gallus P 

130 Phasianidae 
Puyuh Gonggong 
Jawa 

Chestnut-
bellied 
Partridge 

Arborophila 
javanica 

P & E 

131 Phylloscopidae Cikrak Daun 
Mountain Leaf 
Warbler 

Seicercus 
trivirgatus 

P 

132 Phylloscopidae Cikrak Kutub 
Arctic Leaf 
Warbler 

Seicercus borealis M 

133 Phylloscopidae Cikrak Muda Sunda Warbler 
Seicercus 
grammiceps 

P 

134 Phylloscopidae Cikrak Bambu 
Bamboo Bush 
Warbler 

Abroscopus 
superciliaris 

P 

135 Picidae Caladi Ulam 

Freckle-
breasted 
Woodpecker 

Dendrocopos 
analis 

P 

136 Picidae Caladi Tilik 
Sunda Pygmy- 
woodpecker 

Dendrocopos 
moluccensis P 

137 Picidae Caladi Tikotok 
Liliput 
Woodpecker 

Hemicircus 
concretus 

P 

138 Picidae Caladi Batu 
Buff-rumped 
Woodpecker 

Meiglyptes tristis P 

139 Picidae 
Pelatuk Sayap 
Merah 

Crimson-
winged 
Woodpecker 

Picus puniceus P 

140 Picidae Tukik Tikus Rufous Piculet Sasia abnormis P 

141 Picidae Pelatuk Jawa 
Javan 
Flameback 

Chrysocolaptes 
strictus 

P 

142 Pittidae Paok Pancawarna 
Javan Banded 
Pitta 

Hydrornis 
guajanus 

P & E 

143 Pnoepygidae Berencet Kerdil 
Pygmy 
Cupwing 

Pnoepyga pusilla P 

144 Podargidae Paruh Kodok Jawa 
Javan 
Frogmouth 

Batrachostomus 
javensis 

P & E 

145 Psittacidae Serindit Jawa 
Javan Hanging-
Parrot 

Loriculus pusillus P & E 

146 Pycnonotidae Brinji Gunung Javan Bulbul Ixos virescens P & E 

147 Pycnonotidae Cucak Kuning 
Ruby-throated 
Bulbul 

Pycnonotus 
dispar 

P & E 

148 Pycnonotidae Cucak Kuricang Black-headed Pycnonotus P 
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Bulbul atriceps 

149 Pycnonotidae Cucak Gunung 
Orange-
spotted Bulbul 

Pycnonotus 
bimaculatus 

P & E 

150 Pycnonotidae Cucak Kutilang 
Sooty-headed 
Bulbul 

Pycnonotus 
aurigaster 

P 

151 Pycnonotidae Merbah Cerukcuk 

Sunda Yellow-
vented 
Bulbul 

Pycnonotus analis P 

152 Pycnonotidae Merbah Belukar 
Olive-winged 
Bulbul 

Pycnonotus 
plumosus 

P 

153 Rallidae Kareo Padi 
White-
breasted 
Waterhen 

Amaurornis 
phoenicurus 

P 

154 Rhipiduridae Kipasan Bukit 
White-belied 
Fantail 

Rhipidura euryura P & E 

155 Scolopacidae Trinil Pantai 
Common 
Sandpiper 

Actitis hypoleucos P 

156 Sittidae Munguk Loreng Blue Nuthatch Sitta azurea P 

157 Sittidae Munguk Beledu 
Velvet-fronted 
Nuthatch 

Sitta frontalis P 

158 Strigidae Beluk-watu Jawa Javan Owlet 
Glaucidium 
castanopterum P & E 

159 Strigidae Beluk Jampuk 
Barred Eagle 
Owl 

Bubo sumatranus P 

160 Strigidae Celepuk Reban 
Collared Scops-
owl 

Otus lempiji P 

161 Strigidae Kukuk Beluk 
Bornean Wood 
Owl 

Strix bartelsi P & E 

162 Sturnidae Kerak Kerbau Javan Myna 
Acridotheres 
javanicus 

P 

163 Sturnidae Perling Kumbang 
Asian Glossy 
Starling 

Aplonis 
panayensis 

P 

164 Timaliidae Ciung Air Jawa 
Javan Tit 
Babbler 

Mixornis 
flavicollis 

P & E 

165 Timaliidae Cica Kopi Melayu 
Javan Scimitar 
Babbler 

Pomatorhinus 
montanus 

P & E 

166 Timaliidae Tepus Pipi Perak 
Crescent-
chested 
Babbler 

Cyanoderma 
melanothorax P & E 

167 Timaliidae Tepus Leher Putih 
White-bibbed 
Babbler 

Stachyris 
orientalis 

P & E 

168 Timaliidae Tepus Gelagah 
Chestnut-
capped 
Babbler 

Timalia pileata P 

169 Trogonidae Luntur Harimau 
Orange-
breasted 
Trogon 

Harpactes 
oreskios 

P 

170 Turdidae Anis Gunung Island Thrush Turdus P 
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poliocephalus 

171 Turdidae Anis Hutan Sunda Thrush 
Zoothera 
andromedae 

P 

172 Turdidae Anis Merah 
Orange-
headed Thrush 

Zoothera citrina P 

173 Turdidae Anis Kuning 
Eye-browed 
Thrush 

Turdus obscurus M 

174 Turdidae Anis Sisik 
Horsfield's 
Thrush 

Zoothera 
horsfieldi 

P 

175 Turdidae Anis Siberia 
Siberian 
Thrush 

Geokichla sibirica M 

176 Turnicidae Gemak Loreng 
Barred 
Buttonquail 

Turnix suscitator P 

177 Tytonidae Serak Jawa Barn Owl Tyto alba P 

178 Vangidae Jingjing Batu 

Black-winged 
Flycatcher- 
shrike 

Hemipus 
hirundinaceus 

P 

179 Vangidae Jingjing Petulak 
Large 
Woodshrike 

Tephrodornis 
virgatus 

P 

180 Vireonidae Ciu Kunyit 
Trilling Shrike-
vireo 

Pteruthius 
aenobarbus 

P & E 

181 Vireonidae Ciu Besar Jawa 
Pied Shrike-
vireo 

Pteruthius 
flaviscapis 

P & E 

182 Zosteropidae Opior Jawa Javan Heleia Heleia javanica P & E 

183 Zosteropidae Kacamata Gunung 
Mountain 
White-eye 

Zosterops 
montanus 

P 

Keterangan: P (penetap), P & E (endemik), M (migran/ pendatang) dan M & P (ada 2 ras: migran dan 

penetap) 

Mengingat kawasan TNBTS yang cukup luas serta jangkauan pengamatan yang belum 

menyeluruh, bisa jadi dan besar harapan bahwa catatan temuan jenis baru akan terus 

bertambah. Karenanya, pendataan burung-burung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

terus dilakukan, terutama pada wilayah yang belum secara rutin dilakukan pengamatan dan 

beberapa lokasi yang belum pernah dikunjungi.  

Berikut beberapa foto jenis burung yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: 
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Gambar 2. Anis Gunung (Turdus 
poliocephalus whiteheadi) 

ras pegunungan jawa bagian timur 
 

Gambar 3. Elang Jawa (Nisaetus 
bartelsi). Endemik Jawa. Salah satu icon 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

Gambar 5. Walik Kepala Ungu (Ptilinopus 
porphyreus). Salah satu keluarga burung 
dara endemik Sumatera, Jawa dan Bali 

Gambar 4. Paruh Kodok Jawa 
(Batrachostomus javensis). 

Burung nocturnal endemik Jawa 
 

Gambar 7. Pelatuk Jawa (Chrysocolaptes 
strictus). Endemik Jawa. (hutan Jawa 

bagian timur 

Gambar 6. Ceret Jawa (Locustella 
montis). Endemik Jawa dan Bali, sebaran 

terbatas pada pegunungan Jawa. 
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Gambar 8. Burung Madu Gunung 
(Aethopyga eximia). Endemik Jawa 

Gambar 9. Punai Gagak (Treron 
sphenurus). Burung Dara Khas 

Pegunungan Tinggi 

Gambar 10.Kancilan Emas 
(Pachycephala pectoralis 

javana).Endemik Jawa (hutan Jawa 
bagian timur) 

 

Gambar 11. Pelanduk Bukit  (Pellorneum 
pyrrogenys). Endemik Jawa 

 

Gambar 12. Seriwang Jepang 
(Terpsiphone atrocaudata). Burung 

migrant/ pendatang. Berbiak di Korea, 
Jepang dan Taiwan. 

Gambar 13. Sikatan Besi (Muscicapa     
ferruginea). Burung migrant/ pendatang. 
Berbiak di Himalaya, India, Cina, Taiwan 

dan Vietnam 
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Kesimpulan dan Saran 

Catatan perjumpaan burung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berdasarkan pendataan 

dan pendokumentasian sampai dengan bulan Desember 2017 sudah tercatat 183 Jenis (58 

Family/ Suku). Mengingat kawasan TNBTS yang cukup luas serta jangkauan pengamatan yang 

belum menyeluruh, bisa jadi dan besar harapan bahwa catatan temuan jenis baru akan terus 

bertambah. Jika anda  pernah  dan  atau  akan  melakukan  kegiatan  pengamatan  burung  di  

Taman  Nasional  Bromo Tengger Semeru, kami akan sangat berterimakasih jika data yang anda 

peroleh disampaikan kepada kami. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada anda dan 

membantu dalam pengenalan jenis burung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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Abstrak 

Kepulauan kangean merupakan sebuah gugusan kepulauan yang berada di sebelah timur pulau 

madura. Secara administratif kepulauan ini berada di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.  Kepulauan ini 

memiliki berbagai tipe ekosistem pesisir yang beragam mulai dari mangrove, hutan pantai, lahan 

terbangun, tambak, dan hutan dataran rendah. Kepulauan kangean termasuk dalam ekosistem pulau-

pulau kecil karena berbentuk gugusan kepulauan yang luas pulau-pulaunnya tidak lebih dari 2000 km 

persegi. Ekosistem pesisir kangean termasuk ekosistem yang rentan mengalami gangguan terhadap 

perubahan. Perlu adanya kajian mengenai keanekaragaman burung untuk mengukur kualitas lingkungan di 

kepulauan kangean. Tujuan penelitian ini yakni memberikan data keanekaragaman burung terbaru di 

pesisir kepulauan kangenan, mengetahui indeks keanekaragaman jenis di tiap  lokasi penelitian, dan 

memberikan informasi perlindungan spesies di lokasi ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 

2016 di 15 blok penelitian dari 43 titik pengamatan. Metode yang digunakan ialah metode eksplorasi di 

tiap titik pengamatan selama 15-30 menit. Analisis data menggunakan rumus Shannon-Wiener yang 

dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 58 jenis burung dari 26 famili tercatat 

dalam penelitian ini. Indeks keanekaragam jenis tertinggi berada di Blok pengamatan J02 dengan nilai 

indeks 2,91. Secara keseluruhan 19 jenis burung dilindungi berdasarkan PP RI No. 7 Tahun 1999, 7 jenis 

termasuk dalam daftar Appendix II CITES, dan 2 jenis dinyatakan terancam kepunahan berdasarkan daftar 

merah IUCN. 

Kata kunci:  Keanekaragaman burung, Kepulauan Kangean, Ekosistem Pesisir, Kabupaten Sumenep 
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Pendahuluan 

Kepulauan kangean merupakan sebuah gugusan kepulauan yang berada di sebelah timur 

pulau madura. Secara administratif kepulauan ini berada di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. 

Pada kepulauan ini terdiri dari 39 desa yang membentuk 3 kecamatan (Kemendagri 2016). Pulau 

Kangean dan Pulau Sapeken merupakan pulau yang memiliki penduduk terpadat. Pulau Kangean 

memiliki penduduk sekitar 80.000 jiwa dengan luas pulau 450 km2, sementara Pulau Sapeken 

memiliki penduduk sekitar 10.000 jiwa dengan luas pulau 0,648 km2  (Taunay 2013). Kepulauan 

ini memiliki berbagai tipe ekosistem pesisir yang beragam mulai dari mangrove, hutan pantai, 

lahan terbangun, tambak, dan hutan dataran rendah. 

Kepulauan Kangean terdiri dari sekitar 60 pulau baik yang telah bernama maupun beberapa 

pulau- pulau yang belum diberi nama dan tak berpenghuni (Djojoprajitno 2005, Rini et al. 2014). 

Masyarakat pesisir kangean sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.  Selain 

aktivitas masyarakat di kepulauan kangean, terdapat pula aktivitas industri yang berada di laut 

dan pesisir kepulauan kangean seperti industri pengeboran dan distribusi minyak mentah. 

Aktivitas industri ini akan sangat merusak ekosistem pesisir bila terjadi kecelakaan-kecelakaan di 

kepulauan kangean. 

Kepulauan  kangean  termasuk  dalam  ekosistem  pulau-pulau  kecil  karena  berbentuk  

gugusan kepulauan yang luas pulau-pulaunnya tidak lebih dari 2000 km persegi. Ekosistem pulau-

pulau kecil memiliki kerentanan terhadap lingkungan yang lebih tinggi dibanding dengan 

ekosistem yang terdapat di pulau yang besar (Pelling dan Uitto 2001). Selain itu kepulauan 

kangean juga merupakan salah satu lokasi peralihan wilayah zoogeografi sunda besar dengan 

wallacea menjadikannya memiliki keunikan tersendiri. 

Lokasinya yang sangat strategis sebagai lokasi pemberhentian kapal besar yang berlayar dari 

Pulau Jawa dan Pulau Madura menuju Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi ataupun sebaliknya 

menjadikannya daerah yang memiliki aktivitas pelayaran yang cukup sibuk. Setidaknya ada dua 

jalur pelayaran umum yang berasal dari Pulau Jawa (Banyuwangi) terhubung ke Pulau Sapeken 

dan Pulau Madura (Sumenep) terhubung ke Pulau Kangenan. Kedua jalur tersebut menggunakan 

kapal ferry yang melayani lima kali pelayaran dalam satu minggu (Taunay 2013). 

Burung merupakan satwa yang sangat umum dijumpai di tiap ekosistem mulai dari pesisir 

hingga di gunung-gunung, bahkan di seluruh dunia tersebar mulai dari daerah kutub hingga 

equator. Habitat burung yang luas tersebut menjadikannya dapat difungsikan sebagai sebagai bio-

indikator kesehatan lingkungan (Welty 1982). Ekosistem pesisir kangean termasuk ekosistem yang 

rentan mengalami kerusakan baik akibat dari faktor alam maupun karena kegiatan manusia. Perlu 

adanya kajian mengenai keanekaragaman burung untuk mengukur kualitas lingkungan di 

kepulauan kangean. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan data keanekaragaman burung 

terbaru di pesisir kepulauan kangean. Kemudian menghitung indeks keanekaragaman jenis di tiap 
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lokasi penelitian. Selanjutnya juga memberikan informasi perlindungan spesies di lokasi ini. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 di 15 blok penelitian dari 43 titik 

pengamatan. Tiap blok pengamatan terdiri dari 1 – 5 titik pengamatan tergantung jumlah pulau 

atau daratan di masing- masing blok penelitian. Blok yang terdapat pesisir dan daratan lebih 

banyak dilakukan pengamatan di titik yang lebih banyak pula. Peta penempatan lokasi penelitian 

ditampilkan pada Gambar 1. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan langsung, yaitu 

dengan melihat langsung individu burung yang teramati serta melalui tanda lainnya seperti suara 

(Bibby et al. 2000). Metode yang digunakan ialah metode eksplorasi di tiap titik pengamatan 

selama 15-30 menit. Metode ini digunakan pada penelitian yang singkat untuk memotret keadaan 

suatu lokasi secara cepat dengan mencatat semua perjumpaan di suatu lokasi. Metode ini 

digunakan untuk cakupan lokasi survei yang luas dan memiliki waktu penelitian yang singkat. 

Analisis data menggunakan rumus Shannon-Wiener yang dilanjutkan dengan analisis 

deskriptif. Kekayaan jenis burung ditentukan dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman 

Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut:  

 

H’ = -∑ pi ln pi  

Keterangan : 

H’ = Indeks keanekaragaman 

Pi = Proporsi nilai penting  (jumlah perjumpaan 

jenis i/jumlah perjumpaan seluruh jenis 

Ln = Logaritma natural 

 

Analisis yang diuraikan dalam bentuk deskriptif adalah status konservasi. Status konservasi 

didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan 

dan satwa, Red list IUCN dan CITES. 
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Gambar 1. Peta Blok Penelitian dan Titik Pengamatan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan 58 jenis burung dari 26 famili tercatat dalam penelitian ini 

(Tabel 1). Famili yang terbanyak dijumpai jenisnya ialah Scolopacidae, kemudian disusul oleh 

Ardeidae. Hal ini menunjukkan secara umum Kepulauan Kangean masih menyediakan ruang dan 

pakan yang baik untuk jenis-jenis yang dijumpai tersebut. Menurut MacKinnon et al. (2010) 

famili Scolopacidae umumnya ditemukan di pantai atau di daerah lahan basah terbuka dan 

sering di dekat laut, sementara famili Ardeidae memiliki ciri khas berupa burung-burung berkaki 

dan berleher panjang yang digunakan untuk mencotok ikan, vertebrata kecil, ataupun 

invenrteberata. Keberadaan ruang hidup dan pakan ini merupakan hal yang berpengaruh pada 

struktur komunitas burung di suatu habitat (Alikodra 2002). 

Tabel 1. Seluruh jenis burung yang dijumpai di seluruh lokasi   
     No.                          Famili                                         Nama Indonesia                                              Nama ilmiah   

 

1 Phalacrocoracidae  Pecuk-padi hitam  Phalacrocorax sulcirostris 

2 Fregatidae  Cikalang christmas  Fregata andrewsi 
3 Ardeidae  Cangak laut  Ardea sumatrana 
4   Cangak abu  Ardea cinerea 
5   Cangak merah  Ardea purpurea 
6   Kokokan laut  Butorides striata 
7   Blekok sawah  Ardeola speciose 
8   Kuntul karang  Egretta sacra 
9   Kuntul kecil  Egretta garzetta 
10 Anatidae  Belibis kembang  Dendrocygna arcuate 
11 Pandionidae  Elang tiram  Pandion haliaetus 
12 Accipridae  Sikep-madu asia  Pernis ptilorhynchus 
13   Elang tikus  Elanus caeruleus 
14   Elang bondol  Haliastur indus 

15   Elang-laut perut-putih  Haliaeetus leucogaster 
16   Elang hitam  Ictinaetus malayensis 
17 Scolopacidae  Gajahan penggala  Numenius phaeopus 
18   Gajahan timur  Numenius madagascariensis 
19   Biru-laut ekor-blorok  Limosa lapponica 
20  Trinil kaki-hijau Tringa nebularia 
21  Trinil pantai Tringa hypoleucos 
22  Trinil ekor-kelabu Tringa brevipes 
23  Kedidi golgol Calidris ferruginea 
24  Kedidi putih Calidris alba 
25 Laridae Dara-laut kecil Sternula albifrons 
26  Dara-laut jambul Thalasseus bergii 
27  Dara-laut benggala Thalasseus bengalensis 
28 Columbidae Pergam laut Ducula bicolor 
29  Dederuk jawa Streptopelia bitorquata 
30  Tekukur biasa Spilopelia chinensis 
31  Perkutut jawa Geopelia striata 
32 Cuculidae Bubut besar Centropus sinensis 
33 Apodidae Walet linchi Collocalia linchi 
34  Kapinis rumah Apus affinis 
35 Alcedinidae Raja-udang biru Alcedo coerulescens 
36  Cekakak sungai Todiramphus chloris 
37  Cekakak suci Todiramphus sanctus 
38 Meropidae Kirik-kirik laut Merops philippinus 
39 Hirundinidae Layang-layang batu Hirundo tahitica 

40  Layang-layang loreng Cecropis striolata 
41 Campephagidae Kapasan sayap-putih Lalage sueurii 
42 Aegithinidae Cipoh kacat Aegithina tiphia 
43 Pycnonotidae Cucak kutilang Pycnonotus aurigaster 
44  Merbah cerukcuk Pycnonotus goiavier 
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45 Oriolidae Kepodang kuduk-hitam Oriolus chinensis 
46 Corvidae Gagak hutan Corvus enca 
47 Acrocephalidae Kerak-basi ramai Acrocephalus stentoreus 
48 Cisticolidae Cinenen jawa Orthotomus sepium 
49  Perenjak padi Prinia inornata 
50  Perenjak jawa Prinia familiaris 
51 Rhipiduridae Kipasan belang Rhipidura javanica 
52 Artamidae Kekep babi Artamus leucoryn 
53 Nectariniidae Burung-madu kelapa Anthreptes malacensis 
54  Burung-madu sriganti Cinnyris jugularis 
55 Dicaeidae Cabai bunga-api Dicaeum trigonostigma 
56  Cabai jawa Dicaeum trochileum 
57 Zosteropidae Kacamata biasa Zosterops palpebrosus 
58  Kacamata laut Zosterops chloris 

 

Sebaran jenis burung yang dijumpai pun bervariasi. Jenis yang memiliki sebaran paling luas 

ialah Walet linchi yang tersebar di 14 blok penelitian dari 15 blok penelitian. Kemudian disusul 

oleh Trinil pantai yang tersebar di 13 blok penelitian dari seluruh blok penelitian. Menurut 

MacKinnon et al. (2010) Walet linchi merupakan jenis burung walet yang paling umum terdapat 

di semua ketinggian, sehingga di sepanjang pesisir Kepulauan Kangean Walet linchi merupakan 

jenis burung yang paling mudah dijumpai. Sementara Trinil pantai juga merupakan jenis burung 

air yang sangat umum, sebenarnya jenis ini merupakan jenis yang berbiak di Afrika dan Erasia 

yang bermigrasi ke daerah selatan, tetapi kehadirannya sangat umum dan dapat dilihat hampir 

sepanjang tahun. Wilayah yang sering dikunjungi juga sangat luas, yakni mulai dari pesisir pantai 

hingga dataran tinggi, di pantai-pantai Sunda besar hingga wilayah Australia (MacKinnon et al. 

2010). 

 

 

      

 

 

 

 

(a)                                         (b) 

Gambar 2. Jenis yang memiliki sebaran terluas di Pesisir Kepulauan Kangean  

(a) Walet linchi (b) Trinil pantai 
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Hasil perhitungan indeks keanekaragam jenis menunjukkan Blok penelitian J02 merupakan 

lokasi dengan nilai indeks tertinggi yaitu 2,91 (Gambar 3). Pada lokasi tersebut dilakukan 

pengamatan di 5 titik pengamatan melihat Blok J02 merupakan area yang terdapat 3 pulau 

dengan tiap pulau memiliki karakteristik habitat yang berbeda. Pulau Sepangkor merupakan pulau 

yang dikelilingi oleh mangrove yang cukup tebal, namun kondisi mangrove yang tumbuh tidak 

terlalu tinggi sehingga jenis-jenis yang menggemari tajuk tinggi pun tidak dijumpai. Pulau Saor 

dijumpai mangrove yang tumbuh hanya di sebelah utara, selebihnya ialah hutan pantai dan hutan 

dataran rendah. Selanjutnya Pulau Saebus tidak dijumpai hutan mangrove. 

Lokasi ketiga pulau ini saling berdekatan, tetapi memiliki karakter habitat yang cukup 

berbeda, hal inilah yang membuat blok ini memiliki keanekaragaman burung yang paling tinggi 

dibanding blok penelitian lainnya. Keberadaan mangrove di blok ini juga memiliki peranan yang 

penting untuk kehidupan burung. Menurut Elfidasari dan Junardi (2005) hutan mangrove dapat 

dijadikan sebagai penunjang aktivitas hidup burung air, yaitu menyediakan tempat berlindung, 

mencari makan, dan tempat berkembang biak (bersarang). 

Status konservasi burung mengacu pada tiga skema aturan, yakni aturan hukum yang 

berlaku, aturan skema perdagangan internasional, dan status keterancaman terhadap 

kepunahan. Atura hukum mengacu pada daftar jenis dilindungi di Peraturan Pemerintah No. 7 

Tahun 1999 dengan acuan tersebut kemudian nama jenis diadaptasi menurut perkembangan 

keilmuan di bidang taksonomi. Secara keseluruhan 19 jenis burung dilindungi berdasarkan PP RI 

No. 7 Tahun 1999, 7 jenis termasuk dalam daftar Appendix II CITES, dan 2 jenis dinyatakan 

terancam kepunahan berdasarkan daftar merah IUCN (Tabel 3). Jenis-jenis tersebut memerlukan 

adanya pengelolaan yang serius guna adanya kontrol, pengaturan di tingkat lokal, dan juga 

meminimalisir adanya gangguan dan ancaman dari aktivitas manusia, terutama aktivitas industri 

yang berada di Kepulauan Kangean. 
 

 

Indeks keanekaragaman tiap blok penelitian
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Gambar 3. Diagram indeks keanekaragaman burung di tiap Blok penelitian 



 

 

127 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

Tabel 3. Status konservasi burung di Pesisir Kepulauan Kangean   

No.                    Nama Indonesia                                    Nama ilmiah                     
                                   Status konservasi                 
             PP 7 99                          CITES                   IUCN   

 

1 Pecuk-padi hitam Phalacrocorax sulcirostris Tidak dilindungi Non appendix  LC 

2 Cikalang christmas Fregata andrewsi Tidak dilindungi Appendix II  CR 

3 Cangak laut Ardea sumatrana Tidak dilindungi Non appendix  LC 

4 Cangak abu Ardea cinerea Tidak dilindungi Non appendix  LC 

5 Cangak merah Ardea purpurea Tidak dilindungi Non appendix  LC 

6 Kokokan laut Butorides striata Tidak dilindungi Non appendix  LC 

7 Blekok sawah Ardeola speciosa Tidak dilindungi Non appendix  LC 

8 Kuntul karang                                 Egretta sacra                                          Dilindungi Non appendix LC 

9 Kuntul kecil                                    Egretta garzetta                                     Dilindungi Non appendix LC 

10 Belibis kembang                             Dendrocygna arcuata                            Tidak dilindungi Non appendix LC 

11 Elang tiram                                      Pandion haliaetus                                  Dilindungi Appendix II LC 

12 Sikep-madu asia                              Pernis ptilorhynchus                              Dilindungi Appendix II LC 

13 Elang tikus                                      Elanus caeruleus                                    Dilindungi Appendix II LC 

14 Elang bondol                                   Haliastur indus                                      Dilindungi Appendix II LC 

15 Elang-laut perut-putih                     Haliaeetus leucogaster                           Dilindungi Appendix II LC 

16 Elang hitam                                     Ictinaetus malayensis                             Dilindungi Appendix II LC 

17 Gajahan penggala                            Numenius phaeopus                               Dilindungi Non appendix LC 

18 Gajahan timur                                 Numenius madagascariensis                  Dilindungi Non appendix EN 

19 Biru-laut ekor-blorok                      Limosa lapponica                                   Tidak dilindungi Non appendix NT 

20 Trinil kaki-hijau                              Tringa nebularia                                    Tidak dilindungi Non appendix LC 

21 Trinil pantai                                    Tringa hypoleucos                                  Tidak dilindungi Non appendix LC 

22 Trinil ekor-kelabu                           Tringa brevipes                                      Tidak dilindungi Non appendix NT 

23 Kedidi golgol                                  Calidris ferruginea                                Tidak dilindungi Non appendix NT 

24 Kedidi putih                                    Calidris alba                                          Tidak dilindungi Non appendix LC 

25 Dara-laut kecil                                Sternula albifrons                                  Dilindungi Non appendix LC 

26 Dara-laut jambul                             Thalasseus bergii                                   Dilindungi Non appendix LC 

27 Dara-laut benggala                          Thalasseus bengalensis                          Dilindungi Non appendix LC 

28 Pergam laut                                     Ducula bicolor                                       Tidak dilindungi Non appendix LC 

29 Dederuk jawa                                  Streptopelia bitorquata                          Tidak dilindungi Non appendix LC 

30 Tekukur biasa                                 Spilopelia chinensis                               Tidak dilindungi Non appendix LC 

31 Perkutut jawa                                  Geopelia striata                                     Tidak dilindungi Non appendix LC 

32 Bubut besar                                     Centropus sinensis                                 Tidak dilindungi Non appendix LC 

33 Walet linchi                                     Collocalia linchi                                     Tidak dilindungi Non appendix LC 

34 Kapinis rumah                                 Apus affinis                                            Tidak dilindungi Non appendix LC 

35 Raja-udang biru                              Alcedo coerulescens                               Dilindungi Non appendix LC 

36 Cekakak sungai                               Todiramphus chloris                              Dilindungi Non appendix LC 

37 Cekakak suci                                   Todiramphus sanctus                             Dilindungi Non appendix LC 

38 Kirik-kirik laut                                Merops philippinus                                Tidak dilindungi Non appendix LC 

39 Layang-layang batu                        Hirundo tahitica                                     Tidak dilindungi Non appendix LC 

40 Layang-layang loreng                     Cecropis striolata                                  Tidak dilindungi Non appendix NE 

41 Kapasan sayap-putih                       Lalage sueurii                                        Tidak dilindungi Non appendix LC 

42 Cipoh kacat                                     Aegithina tiphia                                      Tidak dilindungi Non appendix LC 

43 Cucak kutilang                                Pycnonotus aurigaster                           Tidak dilindungi Non appendix LC 

44 Merbah cerukcuk                            Pycnonotus goiavier                               Tidak dilindungi Non appendix LC 

45 Kepodang kuduk-hitam                  Oriolus chinensis                                   Tidak dilindungi Non appendix LC 

46 Gagak hutan                                    Corvus enca                                           Tidak dilindungi Non appendix LC 

47 Kerak-basi ramai                             Acrocephalus stentoreus                        Tidak dilindungi Non appendix LC 

48 Cinenen jawa                                  Orthotomus sepium                                Tidak dilindungi Non appendix LC 

49 Perenjak padi                                  Prinia inornata                                       Tidak dilindungi Non appendix LC 

50 Perenjak jawa                                  Prinia familiaris                                     Tidak dilindungi Non appendix LC 

51 Kipasan belang                                Rhipidura javanica                                 Dilindungi Non appendix LC 

52 Kekep babi                                      Artamus leucoryn                                   Tidak dilindungi Non appendix LC 

53 Burung-madu kelapa                       Anthreptes malacensis                           Dilindungi Non appendix LC 

54 Burung-madu sriganti                     Cinnyris jugularis                                  Dilindungi Non appendix LC 

55 Cabai bunga-api                              Dicaeum trigonostigma                          Tidak dilindungi Non appendix LC 

56 Cabai jawa                                      Dicaeum trochileum                               Tidak dilindungi Non appendix LC 

57 Kacamata biasa                               Zosterops palpebrosus                           Tidak dilindungi Non appendix LC 

58 Kacamata laut                                 Zosterops chloris                                    Tidak dilindungi Non appendix LC 

Keterangan LC             = Least Concern (Risiko rendah terhadap kepunahan) 
NT            = Near Threatened (Hampir terancam punah) 

EN            = Endangered (Genting terhadap kepunahan) 
CR            = Critically Endangered (Kritis terhadap kepunahan) 
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Jenis yang terancam terhadap kepunahan ialah Cikalang christmas dengan status Critically 

Endangered dan Gajahan timur dengan status Endangered. Cikalang christmas merupakan jenis 

yang berkembang biak di Pulau Christmas (Australia), penyebarannya cukup luas hingga di 

kepulauan Indonesia dan juga sampai ke Brunei Darussalam. Jenis ini dinyatakan sebagai jenis 

yang berstatus Kritis terhadap kepunahan atau satu langkah menuju kepunahan di alam. 

Populasinya di alam liar terus mengalami tren penurunan. Hingga tahun 2017 perkiraan jumlah 

individu dewasa hanya pada angka 2400 – 4800 ekor (Birdlife International 2017). Perlu adanya 

pemantauan berkala lokasi-lokasi yang dihuni oleh jenis ini agar jenis ini dapat terkontrol 

populasinya dan dilakukan pembinaan habitat serta jenis ini mampu meningkatkan jumlah 

populasinya, baik secara lokal maupun secara global.  

Gajahan timur merupakan jenis yang bergantung pada lahan basah. Jenis ini juga merupakan 

jenis migrasi dari tempat asalnya di daerah timur Siberia yang bermigrasi sebagian besar melalui 

Semenanjung Korea, daerah sekitar Laut Kuning, hingga ke selatan di Kepulauan Indonesia sampai 

ada yang ke selatan lagi di Benua Australia. Tren dari jenis ini mengalami penurunan yang 

signifikan tiap tahunnya. Dugaan populasi jenis ini masih di kisaran 32.000 individu (Wetlands 

International 2015 dalam Birdlife International 2017). Bahkan Studds et al 2015 dalam Birdlife 

International 2017 menduga tren penurunan populasi Gajahan timur mencapai 81,7% selama tiga 

generasi perkembangan jenis ini. Hal ini sangat disayangkan mengingat burung Gajahan timur 

merupakan burung jenis pemakan invertebrata kecil, kepiting, dan cacing-cacingan yang banyak 

terdapat di pantai-pantai atau sekitarnya yang menjadikan burung ini menjadi salah satu elemen 

penting dalam pengontrol keseimbangan ekologi di daerah pesisir (MacKinnon et al. 2010). 

Dugaan Studds et al. (2015) dalam Birdlife International (2017) memperkirakan perubahan 

lanskap dan juga kerusakan habitat yang ada di sepanjang jalur migrasi burung ini m erupakan 

pemicu utama penurunan tren populasinya. Pada jalur-jalur migrasinya sudah banyak terjadi 

pembangunan dan industri untuk kepentingan manusia seperti di daerah Laut Kuning yang 

merupakan salah satu lokasi jalur migrasi yang mengalami perubahan dan kerusakan habitat 

cukup parah yakni konversi lahan, peningkatan limbah, dan juga pertimbuhan industri ekstraktif di 

lokasi tersebut. 

Sekilas dari pemaparan yang telah disebutkan menunjukkan pentingnya keberadaan burung 

bagi keseimbangan ekosistem. Kepulauan Kangean yang juga merupakan daerah persinggahan 

dari burung- burung tersebut, baik burung penetap maupun burung yang bermigrasi menjadi 

habitat penting guna melihat keseimbangan antar ekosistem pesisir dengan burung yang 

menempati daerah tersebut. Kepulauan Kangean memiliki berbagai tipe habitat di pesisirnya yang 

menjadikannya kaya akan keanekaragaman burung. Perlu adanya keseriusan dari berbagai pihak 

guna mengelola kepulauan ini agar tidak seperti yang terjadi di daerah Laut Kuning yang menjadi 

pemicu terbesar penurunan populasi suatu jenis yang secara global cukup penting 

keberadaannya. 
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Kesimpulan dan Saran 

Simpulan dari penelitian ini ialah total jenis yang dijumpai di pesisir Kepulauan Kangean 

ialah sebanyak 58 jenis dari 26 famili dengan distribusi terluasnya ialah jenis Walet linchi dan 

Trinil pantai. Indeks Nilai Penting yang ada di tiap lokasi berbeda, indeks tertinggi ditunjukkan 

pada lokasi J02 karena pada lokasi tersebut merupakan tiga pulau yang memiliki karakter 

berbeda namun berdekatan sehingga memperkaya habitat di lokasi ini. Terdapat 19 jenis burung 

merupakan jenis yang dilindungi, 7 jenis termasuk dalam Appendix 2 CITES, dan 2 jenis 

merupakan jenis yang terancam terhadap kepunahan dengan masing-masing berpredikat Kritis 

dan Genting. 

Saran yang disampaikan ialah perlu adanya upaya pengelolaan habitat burung yang ada di 

Kepulauan Kangean, selain itu perlu pula adanya pemantauan berkala agar populasi dan status 

keberadaannya bisa lebih jelas. Jenis-jenis migrasi merupakan jenis yang berpindah-pindah 

secara periodik dalam pemenuhan hidupnya, jenis-jenis migrasi perlu menjadi prioritas dalam 

pemantauannya karena skema yang digunakan dalam pengelolaan jenis-jenis migrasi semestinya 

ialah skema pengelolaan secara global yang dapat melibatkan beberapa negara. 
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Abstrak 

 
Upaya perlindungan keanekaragaman hayati dalam pelestarian burung telah menunjukkan hasil 

positif. Upaya yang dilakukan berupa perbaikan kondisi ekosistem melalui penanaman berbagai jenis 
tumbuhan di kawasan pesisir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan program 
penanaman mangrove dan cemara laut dalam meningkatkan kondisi ekosistem dan keanekaragaman jenis 
burung di kawasan pesisir. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2017 di kawasan pesisir Desa 
Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan menggunakan metode point count dan 
membandingkan dengan data sekunder tahun sebelumnya. Penanaman yang dilakukan dari tahun 2015 – 
2017 mencapai 47300 bibit mangrove dan 21000 bibit cemara laut dan berdampak langsung terhadap 
kelestarian burung di kawasan pesisir Desa Randutatah. Jumlah dan jenis burung mengalami peningkatan 
sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Tahun 2015 ditemukan 14 jenis burung dari 10 famili dengan status 4 
jenis yang dilindungi. Tahun 2016 ditemukan 23 jenis burung dari 15 famili dengan status 6 jenis yang 
dilindungi. Tahun 2017 ditemukan 34 jenis burung dari 18 famili dengan status 12 jenis yang dilindungi. 
Peningkatan status dan kecenderungan burung berimplikasi pada indeks keanekaragaman burung di 
pesisir Desa Randutatah tahun 2017, yaitu sebesar 2,98 dan nilai indeks kemerataan sebesar 0,85. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa program perlindungan keanekaragaman hayati melalui penanaman mangrove dan 
cemara laut berdampak positif terhadap kelestarian jenis burung yang ada di kawasan pesisir Randutatah. 

 
Kata kunci:  burung, keanekaragaman, penanaman, pointcount, Randutatah 

 

 

Pendahuluan 

Program perlindungan keanekaragaman hayati dapat berdampak terhadap kelestarian 

burung di habitatnya. Upaya yang dilakukan berupa perbaikan kondisi habitat melalui penanaman 

berbagai jenis tumbuhan, salah satunya penanaman mangrove dan cemara laut di kawasan pesisir 

pantai Randutatah. Sebelum dilakukan penanaman, kondisi mangrove di pesisir pantai 

Randutatah tampak mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan sedikitnya tegakan mangrove yang 

bertahan hidup di lokasi tersebut. Hal ini sejalan dengan angka laju deforestasi hutan mangrove 

sekunder khususnya di Pulau Jawa yang telah berlangsung sejak 1996. Angka tertinggi laju 

deforestasi hutan mangrove sekunder di pulau Jawa terjadi pada tahun 2006-2009 dan 1996-2000 

dengan angka masing-masing 6.783 ha dan 1.078 ha (KLHK, 2015). Penanaman yang dilakukan 

bertujuan untuk memperbaiki kondisi habitat di pesisir pantai dan mengurangi potensi terjadinya 

mailto:muhamadhasan@lgi.co.id


 

 

132 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

abrasi air laut. Kawasan pesisir Randutatah merupakan kawasan yang ditumbuhi mangrove dan 

cemara laut di sepanjang pesisir Randutatah. Kawasan mangrove memiki peran penting sebagai 

habitat dari berbagai macam jenis ikan, udang, kerang-kerang, dan jenis biota air lainnya, karena 

terdapat banyak sumber nutrien yang penting sebagai sumber makanan bagi banyak spesies 

burung khususnya jenis migratory seperti burung-burung pantai (Sulistiyowati, 2009). 

Burung diketahui sebagai satwa yang dapat menggambarkan kondisi kekayaan suatu habitat 

(Sujatnika et al. 1995) karena peka terhadap perubahan yang terjadi pada suatu habitat. 

Perubahan kondisi habitat yang semakin membaik akan berdampak terhadap keanekaragaman 

jenis burung di dalamnya. Keanekaragaman dan kelimpahan jenis burung yang ditemukan dalam 

suatu kawasan dapat mengindikasikan bagaimana keadaan di kawasan tersebut. Menurut 

Alikodra (2002) tingginya keanekaragaman jenis burung di suatu wilayah didukung oleh tingginya 

keanekaragaman habitat karena habitat bagi satwa liar secara umum berfungsi sebagai tempat 

untuk mencari makan, minum, istirahat, dan berkembang biak. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program penanaman mangrove dan cemara laut dalam 

memperbaiki kondisi ekosistem dan keanekaragaman jenis burung di kawasan pesisir pantai 

Randutatah. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kawasan pesisir pantai Randutatah, Desa Randutatah, 

Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo (Gambar 1). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Juni 2017. Pengambilan data burung dilakukan dengan pengamatan langsung, yaitu dengan 

melihat langsung individu burung yang teramati serta melalui tanda lainnya seperti suara (Bibby 

et al. 2000). Pengamatan menggunakan metode poincount (titik hitung) yang dilakukan pada 

pagi hari pukul 06.00 – 09.00 dan sore hari pukul 15.00 – 18.00 WIB. Alat-alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data meliputi peta lokasi, binokuler, alat penunjuk waktu, kamera digital, 

tally sheet, alat tulis, Buku Panduan Lapang Burung Sumatera Jawa Kalimantan dan Bali 

(MacKinnon et al. 2010). 

 

 

 

Analisis Data 

•   Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon-Wiener (Magurran 2004) 

H’   =    - ∑ pi ln pi   dimana pi =  𝑖/  

 

Keterangan: 

H’       = Indeks keanekaragaman jenis pi = Jumlah individu setiap jenis ln = Logaritma natural 

N         = Jumlah individu seluruh jenis 
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•   Indeks Kemerataan (E) 

Proporsi kelimpahan jenis burung dihitung dengan menggunakan indeks kemerataan (Index 

of Evennes) yaitu: 

  E = H’/ln S 

 

Keterangan:     E = Indeks kemerataan 

H’ = Indeks keanekaragaman jenis 

S = Jumlah jenis 

Ln = Logaritma natural 

 

Penentuan nilai indeks kemerataan ini berfungsi untuk mengetahui kemerataan setiap jenis 

burung dalam komunitas yang dijumpai. Analisis juga dilakukan dalam bentuk deskriptif yaitu 

komposisi burung berdasarkan status konservasi. Status konservasi didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah No 7 Tahun 1999, IUCN Red list dan Status Perdagangan Appendix CITES (untuk 

status perdagangan ke luar negeri). Dari hasil data yang didapat juga dilakukan perbandingan 

jenis burung yang di temukan dari tahun – tahun sebelumnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi Umum 

Kondisi mangrove di kawasaan pesisir Randutatah secara umum tumbuh dengan baik, 

meskipun susunan jenis mangrovenya lebih homogen karena didominasi jenis Rhizophora stylosa. 

Jenis lain juga ditemukan di kawasan ini yaitu Sonneratia alba, Rhizophora mucronata, dan 

Avicennia marina. Ketinggian mangrove di kawasan ini berkisar antara 3-4 meter pada kategori 

pohon maupun anakan. Selain itu, faktor lingkungan dan habitat sangat mempengaruhi 

pertumbuhan mangrove di kawasan ini. Substrat dasar pasir berlumpur menjadikan mangrove 

hidup dan berkembang biak dengan baik dengan adanya nutrien yang mengedap di lumpur 

(Choong et al. 1990). Menurut Pramudji (2001), pasir berlumpur  dapat  mengendapkan  nutrien  

sehingga  menjadi  sumber  makanan  selain  serasah  daun mangrove itu sendiri.  

Habitat mangrove di kawasan ini berada di dalam sungai yang masih dapat pengaruh air laut 

dan terlindung dari gelombang laut. Kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan dalam kurun 

waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2015 – 2017 mencapai 47300 bibit mangrove. Penanaman 

yang dilakukan di kawasan pesisir Randutatah selain mangrove ditanam pula cemara laut, dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2015 – 2017 telah ditanam sebanyak 21000 bibit 

cemara laut. Secara umum, kondisi cemara laut di kawasan pesisir Randutatah tumbuh dan 

berkembang dengan baik, yang mana rata-rata ketinggian pohon cemara laut berkisar dari 2-4 

meter. Cemara laut di kawasan ini dapat ditemukan hampir di sepanjang pesisir pantai 

Randutatah. Pertumbuhan cemara laut sangat didukung oleh substrat dasar yang bersifat pasir 

dimana substrat tersebut merupakan habitat dari tumbuhan ini. Keberadaan cemara laut ini 
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memperkaya keanekaragaman flora di sepanjang pesisir pantai Randutatah yang menjadi habitat 

bagi berbagai jenis burung. 

 

Keanekaragaman Jenis Burung 

Berdasarkan hasil pengamatan di kawasan pesisir Randutatah ditemukan 34 jenis burung 

yang terdiri dari 18 famili. Selain itu, terdapat 12 jenis burung yang dilindungi berdasarkan PP 

No.7 th 1999 dan dua jenis burung yang termasuk kategori Appendix II CITES (Tabel 1). 

Tabel 1. Jenis burung yang ditemukan di kawasan pesisir Randutatah 

No Famili Nama Jenis IUCN CITES No.7 th 

1999 Lokal Ilmiah 

1 Ardeidae Blekok sawah Ardeola 

speciosa 

LC  D 

2 Ardeidae Kowak malam 

merah 

Nycticorax 

caledonicus 

LC  D 

3 Ardeidae Kuntul besar Casmerodius 

albus 

LC  D 

4 Ardeidae Kuntul karang Egretta sacra LC  D 

5 Ardeidae Kuntul kecil Egretta 

garzetta 

LC  D 

6 Ardeidae Kuntul kerbau Bubulcus ibis LC  D 

7 Ardeidae Cangak abu Ardea cinera LC   

8 Ardeidae Kokokan laut Butorides 

striata 

LC   

9 Accipitridae Elang laut perut 

putih 

Haliaeetus 

lucogaster 

LC  D 

10 Falconidae Alap-alap sapi Falco 

moluccensis 

LC II D 

11 Charadriidae Cerek Jawa Charadrius 

javanicus 

LC II  

12 Scolopacidae Trinil pantai Actitis 

hypoleucos 

LC   

13 Alcedinidae Cekakak suci Todiramphus 

sanctus 

LC  D 

14 Alcedinidae Cekakak sungai Halycon 

chloris 

LC  D 

15 Alcedinidae Raja udang biru Alcedo 

coerulescens 

LC  D 

16 Apodidae Walet linci Collocalia 

linchi 

LC   

17 Columbidae Tekukur biasa Streptopelia 

chinensis 

LC   

18 Caprimulgidae Cabak kota Caprimulgus 

affinis 

LC   

19 Dicaeidae Cabai jawa Dicaeum 

trochileum 

LC   

20 Nectariniidae Burungmadu 

sriganti 

Cinnyris 

jugularis 

LC  D 
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21 Phasianidae Puyuh 

gonggong                                
biasa 

Arborophila 

orientalis 

VU   

22 Pachyceplhalidae Kancilan bakau Pachypala 

grisola 

LC   

23 Pycnonotidae Merbah cerukcuk Pycnonotus 

goiavier 

LC   

24 Pycnonotidae Merbah corok-

corok 

Pycnonotus 

simplex 

LC   

25 Sylviidae Cici padi Cisticola 

juncidis 

LC   

26 Sylviidae Cinenen pisang Orthotomus 

sutorius 

LC   

27 Sylviidae Perenjak jawa Prinia 

familiaris 

LC   

28 Sylviidae Perenjak padi Prinia inornata LC   

29 Sylviidae Remetuk laut Gerygone 

sulphurea 

LC   

30 Rhipiduridae Kipasan belang Rhipidura 

javanica 

LC   

31 Ploceidae Bondol jawa Lonchura 

leucogastroides 

LC   

32 Ploceidae Bondol peking Lonchura 

punctulata 

LC   

33 Ploceidae Burung gereja 

erasia 

Passer 

montanus 

LC   

34 Zosteropidae Kacamata biasa Zosterops 

palpebrosus 

LC   

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan kawasan mangrove memberikan 

peranan yang penting bagi keberadaan jenis burung. Hal tersebut dikarenakan kawasan mangrove 

dijadikan tempat berbiak berbagai jenis burung, tempat mencari pakan dan menjadi tempat 

beristirahat untuk burung yang berada di kawasan mangrove dan sekitarnya. Menurut Wisnubudi 

(2009), keanekaragaman jenis vegetasi yang tinggi dapat dijadikan sebagai tempat sumber pakan, 

tempat berlindung maupun tempat bersarang dari jenis-jenis burung. 

Keanekaragaman jenis burung yang ditemukan di kawasan pesisir Randutatah mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini diduga karena semakin membaiknya 

kondisi habitat  pesisir  yang ditumbuhi  mangrove  dan  cemara  laut.  Jumlah  dan jenis burung  

mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Tahun 2015 ditemukan 14 jenis 

burung dari 10 famili dengan status 4 jenis yang dilindungi. Meningkat pada tahun 2016 

ditemukan sebanyak 23 jenis burung dari 15 famili dengan status 6 jenis yang dilindungi. Hingga 

tahun 2017 tercatat 34 jenis burung dari 18 famili dengan status 12 jenis yang dilindungi (Gambar 

2). 
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Peningkatan status dan kecenderungan burung berimplikasi pada indeks keanekaragaman 

burung di pesisir pantai Randutatah pada tahun 2017, yaitu sebesar 2,98 dan nilai indeks 

kemerataan sebesar 0,85. Menurut Rusmendro et al. (2009) semakin tinggi nilai keanekaragaman 

maka hubungan antara komponen dalam  komunitas   akan   semakin   kompleks   dan   sebaliknya   

semakin   rendah   nilai keanekaragaman jenis komunitas sedang mengalami tekanan Peningkatan 

ini menunjukkan bahwa kawasan mangrove terus memberikan dampak positif pada ekosistem di 

tempat tersebut. Nilai indeks kemerataan jenis burung pada kawasan mangrove ini tergolong 

tinggi yaitu mencapai 0,85 yang menunjukkan penyebaran burung di kawasan ini merata pada 

tiap jenisnya. 

Data hasil pengamatan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan data jumlah jenis burung 

yang di temukan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan jenis burung yang 

ditemukan. Dimana pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 14 jenis dan pada tahun 2016 

ditemukan sebanyak 23 jenis burung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan dilakukannya 

program perlindungan keanekaragaman hayati melalui penanaman mangrove dan cemara laut, 

maka keaneakaragaman jenis fauna yang ada di kawasan tersebut juga meningkat, salah satunya 

adalah fauna jenis burung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasaan pesisisr pantai 

Randutatah sudah dilakukan dengan baik sehingga laju pertumbuhan ini bisa terjadi terus 

menerus hingga kawasan tersebut mencapai ekosistem yang baik bagi kelestarian burung di 

kawasan pesisir pantai. 

 

Kelestarian Burung di Randutatah 

Selama pengamatan yang dilakukan di kawasan pesisir pantai Randutatah diperoleh 

sebanyak 34 jenis burung dari 18 famili dengan 12 jenis burung termasuk dilindungi. Status 

konservasi ini berdasarkan PP No.7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan 

satwaliar yang mengkategorikan ke dalam jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi. Selain itu, 

terdapat dua jenis burung yang masuk ke dalam kategori Appendix II CITES (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang mengatur perdagangan 

jenis satwa secara global yaitu Alap-alap sapi dan Elang-laut perut  putih. Status burung juga 

dilihat dari kategori tingkat keterancaman kepunahan berdasarkan IUCN (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources) (Tabel 2). 

Tabel 2. Status konservasi burung pada tahun 2017 

  Nama Jenis Status Konservasi 

    

No Famili Lokal Latin IUCN CITES PP 

1 Ardeidae Blekok sawah Ardeola speciose LC  D 

2 Ardeidae Kowak malam merah Nycticorax caledonicus LC - D 

3 Ardeidae Kuntul besar Casmerodius albus LC - D 

4 Ardeidae Kuntul karang Egretta sacra LC - D 
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5 Ardeidae Kuntul kecil Egretta garzetta LC - D 

6 Ardeidae Kuntul kerbau Bubulcus ibis LC - D 

7 Accipitridae Elang laut perut putih Haliaeetus lucogaster LC I

I 
D 

8 Falcaonidae Alap-alap sapi Falco moluccensis LC I

I 
D 

9 Alcedinidae Cekakak suci Todiramphus sanctus LC - D 

10 Alcedinidae Cekakak sungai Halycon chloris LC - D 

11 Alcedinidae Raja udang biru Alcedo coerulescens LC - D 

12 Nectariniidae Burungmadu sriganti Cinnyris jugularis LC - D 
 

Jumlah jenis burung dilindungi yang ditemukan di pesisir pantai Randutatah dalam kurun 

waktu tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2015 hanya 

ditemukan 4 jenis burung yang dilindungi, lalu pada tahun 2016 terjadi penambahan jenis burung 

dilindungi yang ditemukan sebanyak 6 jenis burung. Tahun 2017 tercatat sebanyak 12 jenis 

burung dilindungi yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Randutatah (Table 3). Keberadaan 

jenis burung dilindungi menjadikan kawasan pesisir Randutatah sebagai habitat yang baik dan 

mendukung kelestarian burung di dalamnya. 

Tabel 3. Data status konservasi burung di kawasan pesisir Randutatah 

 

Adanya penanaman dan perawatan mangrove dan cemara laut, sekaligus pembinaan 

habitat yang telah dilakukan maka secara berangsur-angsur kondisi ekosistem pesisir Randutatah 

akan pulih dengan sendirinya. Langkah penanaman mangrove dan cemara laut yang dilakukan di 

kawasan pesisir pantai Randutatah yang merupakan kawasan mangrove pastinya akan memiliki 

dampak positif bagi komunitas satwa yang menghuni di kawasan ini. 

Tahun Jumlah jenis yang 
ditemukan 

Jumlah jenis yang 
dilindungi 

Keterangan 

2015 14 jenis 4 jenis Cekakak Sungai, Kuntul 
Besar, Kipasan Belang, 
dan Alap-alap sapi 

2016 23 jenis 6 jenis Cekakak Sungai, Kuntul 
Kecil, Kuntul Karang, 
Burung-madu sriganti, 
Raja  udang biru dan 
Cekakak sungai 

2017 34 jenis 12 jenis Jenis                           
Cekakak Sungai, 
Kuntul Kecil, Kuntul 
Karang, Burung-
madu sriganti, Raja 
udang biru dan 
cekakak sungai 

Cekakak Sungai, Raja 
Udang Biru dan 
Burung-madu Sriganti 
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Keberadaan satwa liar khususnya burung di Randutatah memiliki dampak lain bagi 

kehidupan manusia. Sebagaimana contoh satwa juga bisa menjadi bio indicator lingkungan, di 

mana keberadaan satwa jenis-jenis tertentu dapat mengindikasikan bahwa suatu ekosistem yang 

dibangun telah menuju ke arah kestabilan ekosistem. Artinya, apabila ekosistem pesisir 

Randutatah ke depannya dapat tumbuh berkembang menjadi ekosistem mangrove yang stabil, 

maka ancaman abrasi dan bencana lain yang berhubungan dengan penurunan kualitas lingkungan 

dapat terbendung. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Program penanaman mangrove dan cemara laut yang dilakukan dalam kurun waktu tiga 

tahun dari 2015 – 2017 mencapai 47300 bibit mangrove dan 21000 bibit cemara laut dan 

berdampak langsung terhadap kelestarian burung di kawasan pesisir pantai Randutatah. 

Tercatat terjadi peningkatan keanekaragaman jenis burung sepanjang tahun 2015 hingga 2017. 

Tahun 2015 ditemukan 14 jenis burung dari 10 famili dengan status 4 jenis yang dilindungi. 

Meningkat pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 23 jenis burung dari 15 famili dengan status 6 

jenis yang dilindungi. Hingga tahun 2017 tercatat 34 jenis burung dari 18 famili dengan status 12 

jenis yang dilindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa program perlindungan keanekaragaman 

hayati melalui penanaman mangrove dan cemara laut berdampak positif terhadap kelestarian 

jenis burung yang ada di kawasan pesisir Randutatah. 

Selain itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi burung agar tidak terjadi 

penurunan tingkat keanekargaman dan distribusi jenis burung. Serta secara bersama-sama 

menjaga kelestarian jenis satwaliar pada umumnya dan burung pada khususnya. 
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Abstrak 

 

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan suatu wilayah hutan hujan tropis dataran rendah, 
serta habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup jenis burung. Salah satu kawasan yang terletak di sekitar 
TNUK adalah kawasan Cilintang. Kawasan Cilintang termasuk ke dalam zona rimba. Tujuan dari penelitian 
ini, yaitu untuk menganalisis pola distribusi dan populasi burung suku Bucerotidae di kawasan Cilintang 
TNUK. Metode yang digunakan, yaitu metode jalur (Transect method) dengan titik awal pengamatan 
dimulai dari titik yang telah ditentukan, kemudian berjalan hingga sejauh ± 2 Kilometer. Berdasarkan hasil 
penelitan, didapatkan pola distribusi burung suku Bucerotidae, yaitu memiliki pola distribusi yang acak, 
kepadatan populasi yang didapatkan dari setiap jenis burung suku Bucerotidae di  tiga jalur pengamatan 
(Barat, Timur dan Selatan) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada jenis Rangkong badak (Buceros 
rhinoceros) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 6,3 individu/Km2 di jalur barat, 4,8 
individu/Km2 di jalur selatan, sedangkan pada jalur timur tidak dijumpai jenis Rangkong badak (Buceros 
rhinoceros). Pada jenis Julang emas (Aceros undulatus) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 
12,5 individu/Km2 di jalur timur, 12,6 individu/Km2 di jalur selatan,  sedangkan pada jalur barat tidak 
dijumpai jenis Julang emas (Aceros undulatus). Pada jenis Kangkareng perut-putih (Anthracoceros 
albirostris) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 29,4 individu/Km2 di jalur barat, 8,3 
individu/Km2 di jalur timur dan 12,0 individu/Km2 di jalur selatan. 

 

Kata kunci : burung, pola distribusi, populasi, suku Bucerotidae. 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang tinggi 

dan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Menurut Burung Indonesia 

(2015) keragaman jenis burung di Indonesia pada tahun 2014 meningkat drastis menjadi 1.666 

jenis dari 1.605 jenis pada tahun 2013. Penambahan tersebut sebagian besar karena hasil 

penelitian terbaru, yaitu perubahan secara taksonomi dengan adanya pemisahan dari jenis yang 

sudah ada. Saat ini Indonesia merupakan negara paling kaya keempat di dunia untuk keragaman 

jenis burungnya, dan negara paling kaya di dunia untuk jenis burung endemis. 

mailto:mutiarhmawt38@gmail.com
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Salah satu jenis burung yang dimiliki Indonesia adalah jenis-jenis burung suku Bucerotidae. 

Indonesia memiliki 14 jenis burung suku Bucerotidae dari 45 jenis burung suku Bucerotidae yang 

ada di dunia. Jenis tersebut tersebar di lima pulau besar, yaitu Sumatera terdapat 10 jenis, Jawa 3 

Jenis, Kalimantan 8 jenis, Sulawesi 2 jenis, dan Irian Jaya 1 jenis (Holmes, 1993). Tiga jenis burung 

suku Bucerotidae yang ada di Jawa adalah Rangkong badak (Buceros rhinoceros), Julang emas 

(Aceros undulatus) dan Kangkareng perut-putih (Anthracoceros albirostris). 

Burung suku Bucerotidae pada umumnya tergolong sebagai burung pemakan buah yang 

berperan dalam penyebaran biji di hutan. Biji-biji tersebut tersebar lewat kotorannya karena 

sistem pencernaannya yang tidak merusak biji buah. Biji-biji itulah yang suatu saat akan tumbuh 

menjulang tinggi sebagai pohon besar (Lusli, 2009). Perburuan terhadap jenis-jenis burung suku 

Bucerotidae terus menerus meningkat sehingga menyebabkan populasinya semakin menurun. 

Jenis-jenis burung suku Bucerotidae merupakan jenis burung yang telah dilindungi oleh Peraturan 

Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Flora dan Satwa serta Perundang-

undangan yaitu, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, antara lain tiga jenis burung suku Bucerotidae yang ada di Jawa, yaitu Rangkong 

badak (Buceros rhinoceros), Julang emas (Aceros undulatus) dan Kangkareng perut-putih 

(Anthracoceros albirostris). Selain itu, jenis tersebut juga dilindungi perdagangannya oleh CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dan masuk 

kedalam appendiks II CITES (Mackinnon,2010). 

Kawasan yang masih dijumpai tiga jenis burung suku Bucerotidae yang terdapat di Pulau 

Jawa adalah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). TNUK merupakan salah satu dari lima 

taman nasional pertama di Indonesia yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 284/Kpts-II/1992. TNUK mempunyai luas 122.956 ha yang terdiri dari 78.619 

ha daratan dan 44.337 ha perairan laut terletak di Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten 

(Kementerian Kehutanan, 2015). 

TNUK merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di 

Pulau Jawa, serta merupakan habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup 240 jenis burung dan 

satwa langka seperti badak jawa (Rhinoceros sondaicus). Terdapat tiga tipe ekosistem di Taman 

Nasional ini, yaitu ekosistem perairan laut, ekosistem rawa, dan ekosistem daratan (WWF, 2010). 

Kawasan Cilintang masuk kedalam zona rimba Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang terdiri 

dari daratan dan perairan. Kawasan Cilintang merupakan kawasan yang masih sedikit dilakukan 

penelitian tentang keberadaan burung suku Bucerotidae, sehingga informasi terbaru tentang 

keberadaan burung suku Bucerotidae di lokasi tersebut masih terbatas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis pola distribusi dan populasi burung suku Bucerotidae di kawasan Cilintang Taman 

Nasional Ujung Kulon. 
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Metode Penelitian 

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 24-29 April 2017. Pengambilan data dilakukan di kawasan 

Cilintang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. (Gambar 1). 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Cilintang,Taman Nasional Ujung Kulon 

 

E. Instrumen Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah binokuler, kamera digital, alat tulis, 

buku catatan (tabulasi data), jam tangan digital, GPS (Global Positioning System), dan buku 

panduan lapangan (Seri Panduan Lapangan Burung-burung di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan 

oleh MacKinnon dan Philips, 2010). Objek yang digunakan adalah burung suku Bucerotidae dan 

habitatnya yang ada di kawasan Cilintang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. 

 

F. Cara Kerja 

1. Teknis Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada tiga jalur yang berbeda di lokasi berbeda. Pada masing- masing 

jalur dilakukan pengamatan sebanyak dua kali, yaitu terdiri dari pengamatan pada pagi hari jam 

07.00-11.00 dan siang hari jam 14.00-17.00 menggunakan metode jalur (Transect method), titik 

awal pengamatan dimulai dari titik yang telah ditentukan. Penentuan titik berdasarkan hasil 

orientasi sebelum melakukan penelitian, kemudian berjalan hingga sejauh ± 2 Kilometer. Setiap 

bertemu dengan burung (target pengamatan), pengamat akan berhenti selama ± 15 menit untuk 

melakukan identifikasi jenis burung dan mencatat parameter yang diamati.  Pola distribusi 

burung suku Bucerotidae diamati berdasarkan jalur dengan arah yang berbeda yaitu barat, timur 

dan selatan, sedangkan jumlah populasi burung suku Bucerotidae dihitung berdasarkan individu 

yang teramati dengan asumsi bahwa setiap individu dianggap berbeda dalam setiap perjumpaan. 
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2. Parameter yang diamati 

Pada saat pengamatan, parameter yang perlu diamati yakni jenis burung, jumlah burung, 

aktivitas burung, titik koordinat, jarak pengamat ke obyek, jenis-jenis tumbuhan yang dihinggapi, 

serta kondisi habitat pada jalur pengamatan. 

 

Analisis Data 

C. Distribusi Populasi Burung Suku Bucerotidae 

Data distribusi berdasarkan titik koordinat yang diperoleh diolah menggunakan QGIS 2.16 

untuk melihat pola distribusi populasi suku Bucerotidae di kawasan Cilintang, Taman Nasional 

Ujung Kulon. 

 

D. Kepadatan Populasi Burung Suku Bucerotidae 

Analisis data suku Bucerotidae dilakukan dengan menghitung kepadatan populasi di 

kawasan Cilintang Taman Nasional Ujung Kulon. Analisis data yang digunakan untuk menentukan 

kepadatan populasi (Buckland dkk., 1994) : 

 

D = N /2WL 

Keterangan : 

D = Kepadatan Populasi (ekor/Km² ) 

W = Lebar jalur (Km) 

N = Jumlah Individu sejenis (ekor) 

L = Panjang Jalur (Km) 

 

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3. Gambaran Umum Lokasi Pengamatan 

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan suatu wilayah hutan hujan tropis dataran 

rendah, serta merupakan habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup jenis burung. Salah satu 

kawasan yang terletak di sekitar TNUK adalah kawasan Cilintang. Kawasan Cilintang termasuk ke 

dalam zona rimba. Zona rimba adalah bagian dari TNUK yang karena letak, kondisi dan potensinya 

mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan pemanfaatan. 

Pengamatan dilakukan pada tiga jalur yang mewakili kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, 

yaitu jalur ke arah barat, jalur ke arah timur dan jalur ke arah selatan. Pada jalur barat merupakan 

jalur perbatasan antara hutan dan pantai serta muara, jalur timur merupakan jalur perbatasan 

antara hutan dan sawah, jalur selatan merupakan jalur hutan (Gambar 2). 
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Gambar 2. (A) Kawasan jalur timur; (B) Kawasan jalur selatan; (C dan D) Kawasan jalur barat. 

 

 

4. Pola Distribusi Burung Suku Bucerotidae 

Persebaran (distribusi) burung suku Bucerotidae dapat digambarkan dengan menggunakan 

titik-titik koordinat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan dimasukkan ke dalam peta 

untuk mengetahui lokasinya. Berikut peta distribusi burung suku Bucerotidae di kawasan 

Cilintang, Taman Nasional Ujung Kulon (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Peta titik distribusi burung suku Bucerotidae di kawasan Cilintang Taman Nasional Ujung Kulon 

 

Berdasarkan peta distribusi, dapat terlihat bahwa distribusi burung suku Bucerotidae 

memiliki pola distribusi acak, yaitu dicirikan dengan jarak antar individu ada yang dekat maupun 

jauh. Pola distribusi yang acak bisa disebabkan karena sumber pakan pada suatu habitat dalam 

jumlah yang sedikit seperti pada saat tidak musim berbuah, sehingga burung tersebut akan 

mencari sumber pakan secara acak. Salah satu sumber pakan yang disukai oleh burung suku 

Bucerotidae yaitu pohon Kiara (Ficus spp), dengan adanya pohon Kiara maka burung suku 

Bucerotidae akan berpindah ke habitat tersebut. 
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Gambar 4. (A) Julang emas (Aceros undulatus); (B) Kangkareng perut-putih (Anthracoceros  

           albirostris) (Dok. Ahmad Baihaqi, 2016); (C) Rangkong badak (Buceros rhinoceros)  

(Dok. Ahmad Baihaqi, 2016) 

 

5. Kepadatan Populasi Burung Suku Bucerotidae 

Populasi adalah kelompok organisme yang terdiri dari individu-individu satu spesies yang 

mampu menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Kepadatan populasi merupakan 

ukuran populasi dalam hubungannya dengan suatu unit ruang. Secara umum digambarkan 

sebagai jumlah individu, atau biomassa populasi, perunit luas atau volume. Nilai kepadatan 

diperlukan karena dapat menunjukkan kondisi daya dukung habitatnya (Alikodra 1990). Jumlah 

individu dalam populasi hewan tidak ada yang selalu konstan. Kepadatan populasi sejalan 

dengan waktu akan mengalami perubahan akibat beberapa faktor yang menjadi parameter 

populasi yaitu natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi (Kramadibrata 1996). Menurut 

Tarumingkeng (1994) sepanjang kehidupan suatu populasi, kepadatannya akan berubah-ubah. 

Hal ini dapat dimungkinkan karena faktor kekurangan sumber pakan, fragmentasi habitat atau 

terkena bencana alam.  

Berdasarkan hasil analisis kepadatan populasi setiap jenis burung suku Bucerotidae di tiga 

jalur pengamatan (Barat, Timur dan Selatan) menunjukkan hasil kepadatan populasi yang 

berbeda satu dengan yang lain. Pada jenis Rangkong badak (Buceros rhinoceros) jumlah 

kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 6,3 individu/Km2 di jalur barat, 4,8 individu/Km2 di jalur 

selatan, sedangkan pada jalur timur tidak dijumpai jenis Rangkong badak (Buceros rhinoceros). 

Pada jenis Julang emas (Aceros undulatus) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 12,5 

individu/Km2 di jalur timur, 12,6 individu/Km2 di jalur selatan, sedangkan pada jalur barat tidak 

dijumpai jenis Julang emas (Aceros undulatus). Pada jenis Kangkareng perut-putih (Anthracoceros 

albirostris) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 29,4 individu/Km2 di jalur barat, 8,3 

individu/Km2 di jalur timur, dan 12,0 individu/Km2 di jalur selatan (Gambar 5). 



 

 

146 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

30 

25 

 

15 

10 

 

 

 

  
 

 
   

 
 

TIMUR 

 

 

 

 

badak 
 

  

 

Gambar 5. Diagram kepadatan populasi suku Bucerotidae 

 

Kepadatan populasi burung suku Bucerotidae pada ketiga jalur (Barat, Timur dan Selatan) 

memberikan gambaran bahwa kondisi habitat di kawasan Cilintang, Taman Nasional Ujung Kulon 

mendukung burung suku Bucerotidae untuk hidup dan berkembang biak. Hal ini didukung 

dengan jenis vegetasi yang ditemukan seperti jenis pohon Kiara (Ficus spp) yang berpotensi 

sebagai sumber pakan utama bagi burung suku Bucerotidae. 

 

Kesimpulan dan Saran 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kawasan Cilintang TNUK, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Distribusi burung suku Bucerotidae memiliki pola distribusi yang acak 

2. Rangkong badak (Buceros rhinoceros) memiliki kepadatan populasi yaitu sejumlah 6,3 

individu/Km2 pada jalur barat dan 4,8 individu/Km2 pada jalur selatan, sedangkan pada jalur 

timur tidak dijumpai burung Rangkong badak. 

3. Julang emas (Aceros undulatus) memiliki kepadatan populasi yaitu sejumlah 12,5 

individu/Km2 pada jalur timur dan 12,6 individu/Km2 pada jalur selatan, sedangkan pada 

jalur barat tidak dijumpai burung Julang emas. 

4. Kangkareng perut-putih (Anthracoceros albirostris) memiliki kepadatan populasi yaitu 

sejumlah 29,4 individu/Km2 pada jalur barat, 8,3 individu/Km2 pada jalur timur, dan 12,0 

individu/Km2 pada jalur selatan. 

 

D. Saran 

1. Keberadaan burung suku Bucerotidae di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) harus 

dilestarikan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. 

2. Data jenis burung suku Bucerotidae yang terdapat pada kawasan Cilintang TNUK harus selalu 
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diperbaharui guna mempermudah dalam mengetahui status jenis burung tersebut di alam. 
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Abstrak 

 

Burung  merupakan  salah  satu  obyek  pelestarian  kenekaragaman  hayati  yang  diperlukan  
datanya sebagai salah satu aspek pengelolaan kawasan cagar alam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keanekaragaman, kelimpahan , serta kemerataan burung berdasarkan tiga tipe habitat di CA 
Leuweng Sancang,  dengan  harapan  dapat  memperbaharui  dan  menambah  data  burung.  Pengamatan  
yang dilakukan selama 10 hari pada tanggal 17 Januari  - 26 Januari 2017 menggunakan metode daftar 
sepuluh jenis MacKinnon dan metode IPA (Index Point of Abundance) dengan 10 titik setiap jalurnya. Hasil 
pengamatan terdapat 76 jenis burung dari 30 famili. Pada habitat hutan dataran rendah terdapat 35 jenis 
burung dari 19 famili, hutan pantai ditemukan 52 jenis burung dari 27 famili, dan hutan mangrove 
didapatkan 34 jenis burung dari 17 famili. Kurva kekayaan jenis menunjukkan kecuraman grafik dan 
dimungkingkan untuk mendapatkan jenis baru di lokasi pengamatan. Dengan menggunkan Indeks 
Keanekaragaman  Jenis Shannon-Wienner  dari pengamatan  metode IPA menghasilkan nilai indeks pada 
habitat hutan dataran rendah sebesar 2.82, hutan pantai sebesar 2.43, dan hutan mangrove sebesar 2.89. 
Hal ini menandakan bahwa tingkat keanekaragaman burung pada tiga habitat ialah sedang. Cagar Alam 
Leuweng Sancang dan habitatnya masih alami dan jarang ada gangguan dari masyarakat, sehingga banyak 
ditemukan jenis burung yang endemik maupun tidak di Pulau Jawa. 

 

Kata kunci : Daftar jenis, Metode IPA ,Shannon-wienner, Kelimpahan, Kemerataan. 

 

 

Pendahuluan 

Burung merupakan salah satu komponen dalam ekosistem yang keberadaannya dapat 

menjadi indikator apakah lingkungan tersebut mendukung kehidupan suatu organisme atau tidak. 

Burung sebagai indikator perubahan lingkungan, dapat digunakan sebagai mengambil keputusan 

tentang rencana strategis dalam konservasi lingkungan yang lebih luas (Bibby et al.,  1998).  Salah  

satu  kawasan  konservasi  yang  memerlukan  perencanaan  strategis  ialah Cagar Alam Leuweung 

Sancang. Cagar Alam (C.A.) Leuweung Sancang (2.157 Ha) secara administrasi  terletak  di  
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Kecamatan  Cibalong,  Kabupaten  Garut,  Jawa  Barat.  Ditetapkan sebagai cagar alam 

berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 370/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978. Secara umum 

kondisi topografi CA Leuweung Sancang sebagian besar merupakan daratan landai pantai dan di 

bagian timurnya terdapat perbukitan dengan ketinggian mencapai  180 m di atas permukaan laut 

(Srimulyaningsih 2012). Dengan luasan CA yang luas dan terdapat  banyak struktur vegetasi dari 

berbagai tipe habitat  dan ketersediaan pakan pada habitat merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi keanekaragaman jenis (Tortosa 2000), sehingga habitat dengan variasi vegetasi 

lebih beragam akan memiliki keanekaragaman jenis burung yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan habitat yang memiliki sedikit jenis vegetasi. 

Dalam pengelolaan kawasan cagar alam diperlukan informasi mengenai kekayaan sumber  

daya  hayati  yang  ada  di  dalamnya,  sehingga  sangat  penting  untuk  dilakukan penelitian 

mengenai jenis dan komunitas mamalia di dalam kawasan CA Leuweung Sancang. Penelitian 

keanekaragaman hayati di CA Leuweung Sancang telah dilakukan beberapa kali, namun masih 

terbilang jarang sehingga publikasi mengenai fauna khususnya burung masih sangat terbatas. 

Keterbatasan informasi mengenai keberadaan burung di CA Leuweung Sancang merupakan salah 

satu hambatan upaya pengelolaan cagar alam ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman, kelimpahan, serta kemerataan 

burung berdasarkan tiga habitat yang ada di CA Leuweng Sancang. Penelitian ini bermanfaat  

untuk  menambah  dan  memperbarui  data  burung  yang  terdapat  di  Leuweng Sancang  

sehingga   data  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  data   pengelolaan  satwaliar khususnya 

burung, maupun acuan dalam penelitian yang lain di CA Leuweng Sancang. 

 

Metode Penelitian 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 hari ( tanggal 17 januari – 26 januari 2017), di Cagar 

Alam Leuweng Sancang. Pengamatan dilakukan pada pukul 06.00-09.00 WIB dan 15.00-17.00 

WIB. 

H. Alat 

Peralatan yang digunakan meliputi binokuler Bushneel dan Nikon , GPS, kamera sony DSC 

500, jam tangan, alat tulis, dan buku panduan identifikasi burung (MacKinnon et al. 2010). 

I. Metode Pengumpulan Data 

Teknik   penentuan   lokasi   pengamatan   dilakukan   secara   non-acak   terpilih   atau 

(purposive sampling) pada tiga tipe ekosistem yang berbeda, yaitu hutan mangrove, hutan 

pantai dan hutan dataran rendah. Pemilihan lokasi titik sampling dilakukan bedasarkan 

aksesibilitas dan potensi ditemukannya satwa. Pengamatan untuk mengetahui kekayaan jenis 

digunakan  metode  sepuluh  jenis  MacKinnon  sedangkan  untuk  perhitungan  jumlah  jenis 

burung dilakukan dengan metode titik hitung atau metode IPA (Index Point of Abundance). 

Jumlah titik pada jalur adalah 10 titik, dengan jarak antar titik adalah 100 m. Data yang dicatat 
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meliputi jenis burung, jumlah individu, aktivitas, dan substrat. 

 
J. Analisa Data 

1. Kekayaan Jenis burung menggunakan Daftar Mackinnon 

Daftar jenis ini disajikan dalam bentuk grafik dengan sumbu X adalah jumlah daftar dan  

sumbu  Y  adalah  jumlah  jenis  burung.  Grafik  ini  dibuat  untuk  setiap  tipe  habitat. 

Umumnya bentuk grafik menyerupai bagian kiri kurva logistik dengan peningktana jumlah 

burung sejalan dengan peningkatan jumlah daftar, dan pada suatu titik kurva tersebut akan 

mendatar/ Pendugankekayaan jenis ditentukan secara isual yaitu ketika kurva mulai 

mendatar. 

2. Indeks Keanekaragaman dan Indeks Kemerataan Jenis Burung 

Indeks    Keanekaragaman    Shannon-Wienner    (Fachrul    2007)    digunakan    untuk 

menghitung keanekaragaman jenis burung : 

 

H’ = -∑ (pi ln pi)  

Keterangan : 

H’ = Indeks keanekaragaman jenis 

pi =  Kelimpahan satwajenis i 

Ln = Logaritma natural 

Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, yakni 

H' < 1   : keanekaragaman rendah 

1< H'< 3  : Keanekaragaman sedang 

H' > 3   : Keanekaragaman tinggi 

 

Untuk  mengetahui  proporsi  kemerataan  jenis  burung  digunakan  indeks  kemeratan 

(Index of Eveness) :  

E = H’/ln S  

Keterangan: 

E       = indeks kemerataan 

H’     = keanekaragaman jenis burung 

Ln    = logaritma natural 

S     = jumlah jenis  
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3. Kelimpahan Tiap Jenis 

Kelimpahan tiap jenis individu burung dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Fachrul 

2007) :  

Pi =    𝑖 /N 

Keterangan : 

Pi  = Kelimpahan jenis spesies i  

ni  = Jumlah individu jenis i 

N  = Jumlah total individu 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Kekayaan Jenis Burung 

Total jenis burung yang dijumpai pada tiga tipe habitat ialah 76 jenis dari 30 famili. Berikut 

adalah grafik jenis kekayaan burung yang diperoleh dengan menggunakan metode daftar jenis 

MacKinnon pada areal CA Leuweng Sancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva kekayaan jenis burung pada tiga tipe habitat di Leuweng Sancang timur 

 

Keanekaragaman jenis burung pada berbagai tipe habitat berbeda, hal ini dikarenakan oleh 

struktur vegetasi pada  tiap tipe habitat  pun berbeda.    Kenakeragaman jenis  burung paling 

banyak didapatkan pada habitat hutan dataran rendah, hal ini dikarenakan jenis vegetasinya lebih 

beragam.. Dewi et al (2007 mengatakan bahwahabitat yang memiliki jenis vegetasi yang beragam 

akan menyediakan lebih banyak jenis pakan, sehingga pilihan pakan bagi burung akan lebih 

banyak. 

Berdasarkan grafik yang terdapat, terlihat dari kecuraman grafik yang dihasilkan sehingga 

masih dimungkinkan adanya pertambahan jenis baru. Penemuan jenis juga berkaitan dengan 
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wilayah pengamatan serta waktu, karena adanya hubungan antara jumlah hari pengamatan 

dengan jumlah jenis burung yang tercatat. Semakin banyak jumlah hari pengamatan, jumlah jenis 

burung yang tercatat semakin banyak pula. 

 

B. Indeks Keanekaragaman dan Kemerataan Jenis Burung 

Inventarisasi   burung   menggunakan   metode   daftar   jenis   MacKinnon   dan   IPA 

menghasilkan 76 jenis burung dari 30 famili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Perbandingan Jumlah Jenis dan Jumlah Famili pada Setiap Tipe Habitat 

 

Jenis burung yang paling banyak dijumpai terdapat di habitat hutan pantai dengan 52 jenis 

dari 27 famili diikuti dengan hutan dataran rendah sebanyak 35 jenis dari 19 famili, dan tidak 

berbeda jauh jenis yang ditemui habitat hutan mangrove terdapat 34 jenis dari 17 famili. Hal ini 

bisa dilihat di diagram 1. Dari ketiga tipe habitat tersebut jenis burung dari famili alcedinidae  

paling  sering  ditemukan  diketiga  lokasi  pengamatan  yaitu  sebanyak  8  jenis, diikuti  dari  

famili  scolopacidae  yang  berjumlah  6  jenis.  Banyaknya  famili  burung  yang ditemui dapat 

dilihat pada diagram 2. 
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Diagram 2. Jumlah Jenis Burung Berdasarkan Famili 

 

Pada hutan dataran rendah ditemukan 35 jenis burung dari 19 famili,. Beberapa jenis 

burung endemik jawa pun masih bisa ditemukan dihabitat ini, yaitu takur tulung tumpuk 

(Megalaima  javensis), dan elang  jawa  (Nisaetus  bartelsi)  yang  masih  terdapat  karena habitat 

masih alami dan masih jarang adanya gangguan elain itu terdapat burung-burung yang hanya 

ditemukan di dataran rendah selama pengamatan, yaitu burung kadalan kembang 

(Phaenicophaeus javanicus), elang jawa (Nisaetus bartelsi), rangkong badak (Buceros rhinoceros), 

kedasi hitam (Surniculus lugubris), dan srigunting hitam (Dicrurus macrocercus). Menurut 

MacKinnon et al. (2010), jenis-jenis burung tersebut merupakan burung yang dapat ditemukan di 

dataran rendah.jenis 

Pada hutan pantai ditemukan 52 jenis burung dari 27 family. Burung jenis kacamata jawa 

(Zosterops flavus),dan cucak kuricang (Pycnonotus atriceps) merupakan jenis yang tidak 

ditemukan di habitat lainnya. Hal ini diduga kemungkinan ketiga jenis tersebut  memang 

menghuni habitat ini, atau terdapat pakan dari jenis tersebut, seperti kacamata jawa yang 

menghuni semak-semak pada pantai dan hutan pantai kecil (MacKinnon et al, 2010). Pada hutan 

mangrove ditemukan 34 burung dari 17 famili. Pada habitat ini dijumpai jenis burung yang tidak 

dijumpai pada habitat lain yaitu cekakak jawa (Halcyon cyanoventris),bondol peking (Lonchura 

punctulata), kedidi putih (Calidris alba), raja udang meninting (Alcedo meninting), sikatan belang 

(Fidecula westermanni), cekakak merah (Halcyon coromanda), dan remetuk laut (Gerygone 
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sulphusssrea). Dimana salah satu jenis burung yaitu kedidi putih merupakan burung migrasi yang 

bermigrasi pada musim dingin. Burung ini lebih sering ditemukan di pesisir selatan Jawa, salah 

satunya adalah CA Leuweng Sancang (MacKinnon et al    2010). 

 

C. Indeks Keanekaragaman dan Kemerataan Jenis Burung 

Analisis indeks Shannon-Wienner menunjukkan bahwa dari tiga tipe habitat yang diteliti, 

tipe habitat  hutan  mangrove adalah  habitat  yang  memiliki  indeks  keanekaragaman  yang 

paling tinggi, dan paling rendah adalah tipe habitat hutan pantai . Menurut Dewi et al. (2007), 

habitat yang memiliki jenis vegetasi yang beragam akan menyediakan lebih banyak jenis pakan, 

sehingga pilihan pakan bagi burung akan lebih banyak. Menurut Rusmendro et al. (2009), semakin 

tinggi keanekaragaman maka hubungan antara komponen dala m komunitas akan  semakin  

kompleks  dan  sebaliknya   semakin  rendah  nilai  keanekaragaman  jenis komunitas sedang 

mengalami tekanan. 

Berbanding lurus dengan nilai kemerataannya dimana tipe habitat hutan mangrove dan 

hutan dataran rendah lebih tinggi dari kemerataan hutan pantai (Tabel 1). Kesamaan nilai indeks 

keanekaragaman jenis pada habitat hutan mangrove dan hutan dataran rendah menandakan 

bahwa komunitas spesies burung yang ada di lokasi pengamatan relatif seragam, di mana setiap 

jenis memiliki populasi yang relatif tidak berbeda atau mencolok (Gunawan et al. 2007). 
 

Tabel 1. Nilai keanekaragaman dan kemerataan jenis burung 
Tipe Habitat H’ E 

Hutan Mangrove 2,88 0,84 

Hutan Pantai 2,43 0,73 

Hutan Dataran Rendah 2,82 0,84 

 

D. Kelimpahan Tiap Jenis 

Pada hutan dataran rendah jenis alap-alap capung (Microhierax fringillarius) memiliki nilai 

kelimpahan paling tinggi, hal ini dikarenakan jumlah individu burung ini paling banyak yaitu 23 

individu. Burung yang memiliki nilai kelimpahannya rendah adalah burung madu sriganti 

(Nectarinia jugularis), elang jawa (Spizaetus bartelsi), elang laut perut putih (Haliaeetus 

leucogaster), kedasi hitam (Surniculus lugubris), meninting besar (Enicurus leschenaulti), merbah 

corok-corok (Pycnonotus simplex), perenjak jawa (Prinia familiaris), dan masih banyak lagi yang 

memiliki nilai kelimpahan terendah. Nilai kelimpahan ini rendah dikarenakan burung ini dijumpai 

hanya masing-masing satu kali saat pengamatan. 
\ 

Tabel 2. Kelimpahan jenis burung (tertinggi dan terendah) pada tipe habitat hutan dataran rendah 
Kategori 

Kelimpahan 
Nama Jenis Famili 

Nilai 

Kelimpahan 

Tertinggi 
Microhierax 

fringillarius 
Falconidae 0,163 

Terendah Nectarinia jugularis Necatriniidae 0,007 
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Tertinggi 
 

 

Terendah 

 
Pycnonotus aurigaster 

 

Nectarinia jugularis 

 
Pycnonotidae 

 

Nectariniidae 

 

0,138 
 

 

0,00476 

 Orthotomus sepium Silviidae 0,00476 

 Haliaeetus leucogaster Acciptridae 0,00476 

 

 

     
 Alcedo meninting Alcedinidae 0,00476 

 Muscicapa dauurica Musciicapidae 0,00476 

 

 
Spizaetus bartelsi Acciptridae 0,007 

 
Haliaeetus leucogaster Acciptridae 0,007 

 
Surniculus lugubris Cuculidae 0,007 

 
Enicurus leschenaulti Turdidae 0,007 

 
Pycnonotus simplex Pycnonotidae 0,007 

  Prinia familiaris Silviiidae 0,007 
 

 

Tipe habitat hutan pantai didapati bahwa burung jenis cucak kutilang (Pycnonotus 

aurigaster)memiliki nilai kelimpahan paling tinggi karena jenis ini dijumpai sebanyak 29 kali. 

Untuk jenis burung yang memiliki nilai kelimpahan rendah karena masing-masing jenis dijumpai  

hanya  satu  kali  dari  210  jenis  burung  yang  dijumpai  di  habitat  hutan  pantai. Burung-burung 

yang memiliki nilai kelimpahan paling rendah di habitat ini ialah burung madu  sriganti (Nectarinia  

jugularis),  cinenen  jawa(Orthotomus  sepium),  elang  laut  perut putih (Haliaeetus leucogaster), 

punai gading (Treron vernans), raja udang meninting (Alcedo meninting), dan sikatan rubik. 

 

Tabel 3. Kelimpahan jenis burung (tertinggi dan terendah) pada tipe habitat hutan pantai 
 

Kategori 

kelimpahan                 
Nama Jenis                   Famili           Nilai Kelimpahan

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Treron vernans                 Columbidae                  
0,00476 

 
 
 
 
 

 

Tipe habitat hutan mangrove ditemui sebanyak 118 jumlah burung dengan nilai kelimpahan 

tertinggi terdapat pada jenis takur tenggeret (Megalaima australis)yang dijumpai sebanyak 19 

individu. Jenis yang memiliki nilai kelimpahan terkecil karena dijumpai hanya sekali  ialah  jenis  

cekakak  jawa,  cekakak  merah(Halcyon  cyanoventris),  cinenen  jawa (Halcyon  coromanda),  

rametuk laut  (Gerygone sulphurea),  udang punggung  merah (Ceyx rufidorsa), dan uncal buau 

(Macropygia emiliana). 
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Tabel 4 Kelimpahan jenis burung (tertinggi dan terendah) pada tipe habitat hutan mangrove 

 

Kategori 

kelimpahan                 
Nama Jenis                    Famili          Nilai Kelimpahan

 

 

Tertinggi       Megalaima australis      Megalaimidae                  0,16102 
 

Terendah     Halcyon cyanoventris    Alcedinidae                     0,00847 
 

       Halcyon coromanda      Alcedinidae                     0,00847 

 

Gerygone sulphurea Acanthizidae 0,00847 

Ceyx rufidorsa Alcedinidae 0,00847 

Macropygia emiliana Columbidae 0,00847 

  

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Kekayaan jenis burung pada penelitian ini dengan metode daftar jenis MacKinnon ditemukan 

sebanyak 76 jenis dari 30 famili. Dari tiga tipe habitat,  hutan dataran rendah memiliki kekayaan 

paling tinggi berjumlah 35 jenis dari 19 famili hal ini dikarenakan oleh struktur vegetasi yang 

beragam serta ketersediaan pakan yang lebih banyak serta gangguan pada burung tidak banyak. 

Dari tiga tipe habitat yang di teliliti indeks keanekaragamannya Shannon-Wiener nilainya tidak 

berbeda jauh, dan nilai paling tinggi terdapat pada habitat hutan mangrove. Nilai kemerataan 

sama pada habitat hutan mangrove dan hutan dataran pantai dikarenakan komunitas spesies 

burung yang ada di lokasi pengamatan relatif seragam, di mana setiap jenis memiliki populasi 

yang relatif tidak berbeda atau mencolok. 

 

B. Saran 

Pembuatan   plot   dalam   lokasi   penelitian   bisa   diperbanyak   untuk   mendapatkan   data 

semaksimal mungkin. 
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Abstrak 

 

Perjumpaan  Knob-billed  Duck  di  Rawa  Pulo,  Jember  merupakan  catatan  pertama  migrasinya  
ke Indonesia. Diketahui bahwa Knob-billed Duck merupakan jenis burung air yang biasa ditemukan di India, 
Afrika, Madagaskar, dan Cina. Habitat  utamanya  adalah rawa, air tawar,  sawah, sungai, dan danau. 
Burung  ini  berkembang  biak  pada  awal  musim  hujan,  dan  saat  memasuki  musim  kemarau  akan 
melakukan migrasi ke daerah beriklim sedang. Ciri utama Knob-billed Duck adalah berukuran cukup besar,  
sekitar  60-76  cm,  kepala hingga  leher  berwarna  putih  dengan  totol-totol  gelap,  sayap  hitam 
kehijauan dan mengkilat, badan berwarna putih, sedangkan paruh dan iris berwarna hitam. Pakannya 
berupa  bibit  rumput,  sedimen,  dan  tumbuhan  air.  Berdasarkan  data  IUCN,  jenis  ini  berstatus  least 
concern. Perjumpaan tercatat pada 8 Februari 2017, di Rawa Pulo, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk 
Mas, Kabupaten  Jember, Jawa Timur. Rawa  Pulo merupakan  salah  satu ekosistem rawa terbesar di 
Kabupaten Jember. Tercatat lebih dari 30 jenis burung yang ditemukan di sini. Sekitar 18 nya merupakan 
jenis burung air. Pengamatan dilakukan dengan metode jelajah bebas. Satu individu Knob-billed Duck 
betina ditemukan tergabung dan beraktifitas bersama dalam kelompok kecil Belibis batu (Dendrocygna 
javanica). Penyebaran global Belibis batu meliputi India, Cina Selatan, Asia Tenggara, dan Sunda Besar. 
Sedangkan di Indonesia, burung ini biasa menetap dan cukup umum di beberapa tempat di Sumatera, 
Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. 

 

Kata kunci : Knob-billed Duck, Migrasi, Rawa Pulo 

 

 

Pendahuluan 

Jember memiliki empat rawa besar, yaitu Rawa Pulo, Rawa Jeni, Rawa Plumpung, dan Rawa 

Kuro. Di masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 terbit perintah untuk membabat hutan 

karena serangan hama babi hutan. Pembabatan dilakukan beberapa kali dan dibiarkan menutupi 

genangan air, akibatnya terbentuk tanah mengapung di permukaan rawa dan oleh masyarakat 

sekitar dinamakan tanah “tabelan” (M.E.P Jack J. and Kinasih Ida. 2000). 

Rawa Pulo terletak di Desa Gumuk Mas Kecamatan Gumuk Mas dan sebagian berada di 

Desa Kraton dan Wonorejo Kecamatan Kencong.  Saat ini, Rawa Pulo merupakan rawa yang masih 

cukup terjaga kealamiannya dan tidak banyak konversi lahan dibandingkan tiga rawa yang lain.  

Konversi lahan yang kerap terjadi  di lahan-lahan rawa  ini adalah konversi lahan rawa menjadi 
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lahan pertanian konvensional ataupun pemukiman penduduk. 

Masifnya konversi lahan menyebabkan penyempitan ekosistem rawa dan mengakibatkan 

terganggunya habitat alami bagi burung air, ikan, dan flora-fauna lainnya. Tercatat ada lebih dari 

30 jenis burung yang ditemukan di Rawa Pulo. Sekitar 17 jenisnya merupakan burung air. 6 jenis 

burung air dan 1 jenis Elang termasuk dalam daftar jenis burung dilindungi di Indonesia. 

Rawa Pulo merupakan jenis rawa musiman, yang berarti tidak sepanjang tahun lahannya 

berair. Pada saat musim kemarau, airnya akan menyusut dan tanahnya dapat ditanami. Salah satu 

komoditas yang biasa dibudidayakan adalah jagung dan padi. Pada musim penghujan, airnya akan 

meluap dan biasa digunakan sebagai tempat mencari ikan oleh masyarakat sekitar.  Dimusim 

penghujan inilah banyak ditemukan burung-burung air berdatangan. 

Banyak burung air yang datang ke Rawa Pulo untuk mencari makan. Pakan bagi burung- 

burung air yang berupa ikan, tumbuhan air, maupun sisa-sisa hasil panen padi tersedia cukup  

banyak  di  sini.  Salah  satu  burung  yang  ditemukan  saat  musim  hujan  adalah  Belibis  batu 

(Dendrocygna javanica). 

Belibis batu memiliki sebaran global yang meliputi India, Cina selatan, Asia Tenggara, dan 

Sunda Besar. Sedangkan di Indonesia, burung ini biasa menetap dan cukup umum di beberapa 

tempat di Sumatera, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat (MacKinnon et al. 2010). 

Belibis  batu  ditemukan  dalam kelompok  kecil,  berjumlah  20  individu.  Namun,  dalam 

kelompok tersebut ditemukan satu jenis burung lain yang ikut beraktifitas. Berdasarkan hasil 

identifikasi, burung tersebut adalah Knob-billed Duck (Sarkidiornis melanotos) betina. 

Knob-billed Duck merupakan jenis burung air yang bisa ditemukan di Afrika, Madagaskar, 

India, dan Cina. Habitat utamanya adalah rawa, air tawar, sawah, sungai, dan danau. Burung ini 

biasa berkembang-biak di tempat asalnya pada awal musim hujan. Biasanya mereka akan mencari 

tempat yang sesuai untuk berkembang-biak. Pakannya berupa bibit rumput, sedimen, dan 

tumbuh- tumbuhan air. Berdasarkan data dari International Union For Conservation Of Nature 

(IUCN), jenis ini berstatus LC (least concern) atau spesies dengan tingkat risiko rendah. 

Berdasakan hasil monitoring yang dilakukan oleh Gaidet Nicolas dengan judul “Ecology of 

Avian Influenza Virus in Wild Birds in Tropical Africa”, Knob-billed Duck (Sarkidiornis melanotos) 

ditemukan di Niger Delta, Mali. Luas areanya sekitar 40.000 km2. Tempat ini merupakan lahan 

basah kontinental terbesar kedua di Afrika. Sedangkan pada musim kemarau, lahan basah 

tersebut akan menyusut drastis. Pada musim kemarau inilah Knob-billed Duck tercatat melakukan 

migrasi ke tempat yang beriklim sedang dan memiliki lahan basah. 

 

Metode Penelitian 

Pengamatan  dilakukan  di  dua  waktu  berbeda.  Pengamatan  pertama  di  Rawa  Pulo 

dilakukan pada 21-22 Januari 2017. Pengamatan dilakukan pada pagi dan sore dengan metode 

jelajah bebas  pada  spot  yang sama.  Kondisi air  rawa  sedang  meluap  akibat  hujan dengan 

intensitas cukup tinggi selama beberapa hari sebelumnya. Vegetasi yang mendominasi adalah 
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jenis Eceng gondok (Eichhornia crassipes). Pada pengamatan pertama ini, penulis tidak 

menemukan kelompok Belibis batu sedang beraktivitas di sana. 

Pengamatan kedua dilakukan pada hari Rabu, 8 Februari 2017 di tempat yang sama, 

dilakukan pada  siang  hingga  sore hari,  mulai pukul  13.30-16.00. Kondisi air  rawa  sedang 

normal dengan vegetasi Enceng gondok yang juga masih mendominasi. Berdasarkan keterangan 

warga sekitar, hujan sempat mengguyur dengan intensitas sedang. Sehingga kapasitas air rawa 

yang menggenang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pengamatan pertama. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perjumpaan dan Identifikasi Lapangan 

Pengamatan kedua ditemukan 31 jenis burung. 18 jenis diantaranya adalah burung air. Dari 

18 jenis burung air tersebut, terdapat satu kelompok kecil  Belibis batu (Dendrocygna javanica) 

yang sedang beraktifitas. 

Deskripsi  ciri-ciri  Belibis  batu:  berukuran  sedang  (sekitar  40  cm),  berwarna  coklat. 

Seluruh sayap coklat gelap, kepala leher, hingga badan bagian bawah coklat muda. Mahkota 

sedikit lebih gelap dibandingkan kepala. Paruh hitam dan kaki abu-abu gelap. Ketika terbang, 

kelompok tersebut mengeluarkan suara yang cukup nyaring. 

Kelompok Belibis batu ini berhasil diamati sedang terbang agak rendah dan berputar- putar. 

Kemudian turun ke permukaan air rawa dan berenang sambil mencari makan cukup lama di satu 

lokasi yang berbatasan dengan lahan pertanian. Satu kelompok tersebut berjumlah 20 individu 

dan satu individu yang memiliki perbedaan cukup mencolok. Satu individu tersebut terlihat  

sangat  berbeda,  karena  memiliki  ukuran  tubuh  yang  lebih  besar  dan  warna  yang berbeda. 

 
Gambar 1. Kelompok Belibis batu dengan seekor Knob-billed Duck (paling bawah) saat terbang 

 

Identifikasi awal kami  mengira  burung ini sebagai  Mentok rimba  (Carina scutulata) betina 

namun memiliki perut berwarna putih dan paruh hitam. Ciri utama Mentok rimba adalah 

berukuran  cukup  besar,  yaitu  sekitar  75  cm.  Kepala  hingga  leher  berwarna  keputih-puihan. 

Penutup sayap kecil putih, penutup sayap tengah dan speculum kelabu. Punggung hitam berbaur 
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hijau mengilap, bagian bawah coklat gelap. Iris coklat, paruh kuning dengan ujung hitam, kaki 

kuning-jingga. 

 

Hasil Identifikasi 

Terdapatnya perbedaan ciri tersebut mendorong kami untuk melakukan identifikasi lebih 

lanjut. Identifikasi dilakukan dengan cara diskusi secara online bersama teman sejawat. Dengan 

ciri-ciri seperti yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi bahwa burung tersebut adalah Knob- 

billed Duck (Sarkidiornis melanotos). Ciri utama Knob-billed Duck adalah berukuran cukup besar, 

yaitu sekitar 60-76 cm. Kepala hingga leher berwarna putih dengan totol-totol hitam yang cukup 

padat dan mendominasi. Sayap berwarna hitam kehijauan dan mengkilat. Badan berwarna putih 

polos. Ekor berwarna hitam, dan bagian bawah ekor berwarna putih. Paruh dan iris mata hitam. 

Individu ini diyakini betina karena tidak memiliki “knob” di atas paruhnya. 

 
Gambar 2. Knob-billed Duck sedang mencari makan dengan kawanan Beibis batu 

 

Berdasakan hasil diskusi, distribusi jenis ini juga belum pernah tercatat dan dipublikasikan di 

Indonesia. Menurut referensi dari beberapa sumber, sebaran Knob-billed Duck (Sarkidiornis 

melanotos) adalah India, Afrika, Madagaskar, dan Cina. Saat memasuki musim kemarau, Knob- 

billed Duck akan melakukan migrasi ke daerah beriklim sedang untuk mencari lahan basah. Selain 

itu, jenis ini juga diyakini dapat melakukan migrasi bersama dengan kelompok lain dan 

mengunjungi tempat-tempat yang baru dan sangat jauh. 
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Gambar 3. Knob-billed Duck sedang mengeringkan bulunya setelah beraktivitas di air 

 

Migrasinya  bebek  ini  mengindikasikan  adanya  perubahan  musim  di  tempat  asalnya. 

Migrasi dimulai dengan berkumpul di lahan basah afrotropika menuju ke daerah beriklim sedang. 

Knob-billed Duck merupakan jenis burung yang adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrim dalam 

masa migrasinya (Gaidet Nicolas, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Stephen J.D dan Tyler Harms berjudul 

“First Record of a Comb Duck (Sarkidiornis melanotos sulvicola) for Costa Rica”,  jenis Knob- billed 

Duck merupakan burung yang bisa melakukan migrasi dengan kelompok lain. Meski belum 

diketahui dengan pasti kenapa burung ini melakukan migrasi bersama dengan kelompok lain dan 

ke tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. 

Diyakini bahwa burung ini kemungkinan besar adalah “gelandangan” sejati karena tiga 

alasan. Alasan Pertama, karena tidak adanya tanda-tanda sejarah ditemukannya jenis burung ini 

ditemukan di Costa Rica. Kedua, selama pengamatan burung tersebut itu tidak memakai band 

atau tanda lain yang jelas, tampaknya liar dan waspada seperti unggas air lainnya. Ditemukannya 

burung ini bertepatan pada tanggal dan lokasi yang sesuai dengan burung migran liar lain. Knob- 

billed Duck ditemukan pada bulan Maret, menjelang akhir musim kemarau, konsisten dengan 

kebiasaan spesies lain untuk menyebar ke daerah air selama periode kering (Todd, 1997). Ketiga, 

waktu terekamnya spesies ini konsisten dengan terekamnya spesies ini di Panama. Tercatat di 

Panama, burung ini datang pada akhir bulan Maret sampai dengan 21 Mei (Wetmore. 1965). 

Menurut Todd 1997, Penyebaran jarak jauh yang melebihi 3000 kilometer telah 

didokumentasikan untuk spesies dari Afrika. (Dinsmore J.S dan Harms T. 2011). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Pengamatan pada tanggal 8 Februari 2017 di Rawa Pulo, Desa Gumuk Mas, Kecamatan 

Gumuk Mas Kabupaten Jember adalah catatan perjumpaan jenis Knob-billed Duck (Sacidornis 

melanotos) untuk pertama  kalinya  di lahan basah di Indonesia.  Hal ini  menunjukkan nilai 

pentingnya  keberadaan kawasan lahan basah di Indonesia  khususnya  di Kabupaten Jember 

sebagai pendukung kehidupan berbagai jenis burung di tengah maraknya alih fungsi lahan yang 

terjadi pada rawa-rawa di Kabupaten Jember. 

Perjumpaan Knob-billed Duck untuk pertama kali di Indonesia ini kedepannya juga perlu 

kajian lebih lanjut dan lebih mendalam, terutama kajian tentang sebaran jenis ini di Indonesia. 

Selain itu, perlu ada berbagai upaya pelestarian ekosistem rawa-rawa di Jember demi kelestarian 

flora dan faunanya. 
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Abstrak 

 

Bubut pacar jambul (Clamator coromandus) merupakan burung migran. Di Indonesia burung ini 
perumakan pengunjung tidak berbiak. Catatan perjumpaan di Jawa dan Bali pernah dilaporkan sejak tahun 
1991.   Perjumpaan di Jawa diantaranya di     , di pulau Sempu (Jawa Timur), pulau Tidung Kecil, Kepulaun 
Seribu dan di Sumber Boyong, di kawasan TN Gunung Merapi. Sedangkan di Bali teramati di Taman 
Nasional Bali Barat pada tahun 1991 da 2015. Makalah ini akan menjabarkan catatan perjumpaan terkini 
Bubut pacar jambul  di Kali Kuning TN Gunung MerapiMetode yang digunakan yaitu metode jelajah 
bertempat di Kali Kuning, Taman Nasional Gunung Merapi. Bubut pacar jambul teramati dan 
terdokumentasi 1 individu pada bulan Januari 2017 setelah sebelumnya pernah teramati pada tahun 2012 
oleh Arif Rudiyanto di Boyong-Sleman berjumlah 1 individu.  Pada saat ditemukan sedang terbang rendah 
di semak-semak dan terbang saat mengetahui keberadaan pengamat. Dari catatan perjumapan ini 
diharapkan sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan kawasan dan pemantauan lebih lanjut untuk jenis 
ini di kawasan TNGM. 

 

Kata kunci : Bubut pacar jambul (Clamator coromandus), burung migran, TN Gunung Merapi, 

Yogyakarta 

 

 

Pendahuluan 

 Bubut pacar jambul (Clamator coromandus) merupakan salah satu burung yang berbiak di 

India, Cina selatan, dan Asia tenggara. Pada musim dingin bermigrasi ke Filipina, Sulawesi, 

Kalimantan, Sumatera, Lingga, Bangka, Mentawai, dan Jawa. Di Kalimantan dan Sumatera kadang-

kadang saja ditemukan sampai ketinggian 1.500 m dan di Jawa jarang terdapat (MacKinnon dkk, 

2010). Bermigrasi ke tempat yang lebih hangat untuk mencari makan dan kembali ke tempat 

asalnya pada saat musim berbiak (Round, 2010). Bubut pacar jambul (Clamator coromandus) 

merupakan burung pemalu, memiliki kebiasaan yaitu hinggap dan memanjat di sekitar vegetasi 

yang rendah untuk berburu serangga.  Pada  waktu  terbang  mengepakkan  sayap  seperti  

bubut  dengan  jambul direndahkan (MacKinnon dkk, 2010) 

 Catatan lain Bubut-pacar Jambul (Clamator coromandus) disebut sebagai pengunjung lokal 
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pada musim panas dan berkembang biak di Bangladesh pada bulan Maret-Agustus. Sebagai 

pengunjung musim panas yang sangat lokal dihilir di Nepal. Merupakan pengunjung musim dingin 

yang biasa tapi langka ke Sri Lanka, tiba sekitar bulan Oktober dan pulang pada bulan   April. 

Dan Di Miyanmar ditemukan di hutan ringan, semak, taman kota,  dan kemungkinan berbiak 

pada bulan April-Juni (Ambastha, 2005). 

 Bubut-pacar  Jambul  (Clamator  coromandus)  pernah  tercatat  pada  beberapa daerah 

seperti di pulau Sempu (Jawa Timur) (Sukistyanawati  dkk, 2016), di Bali pada tahun 1991 

teramati sedang terbang di kawasan Taman Nasional Bali Barat dan pada tahun 2015 teramati 

kembali oleh tim ekspedisi BIOLASKA (Biolaska, 2015), dan di pulau Tidung Kecil, Kepulaun Seribu 

(Jawa Barat) (Sukandar, 2015). 

 Di  yogyakarta  pernah  teramati  di  Boyong-Sleman  oleh  Arif  Rudiyanto  pada tahun 2012 

dan teramti kembali di Kali Kuning Taman Nasional Gunung Merapi pada bulan januari 2017. 

Dalam buku daftar burung DIY (Taufiqurrahman dkk, 2015)  bubut pacar jambul (Clamator 

coromands) belum masuk dalam daftar jenis untuk. Tujuan dari penelitian  ini adalah sebagai  

catatan  perjumapaan untuk jenis baru  Daerah  Istimewa Yogyakarta yang ditemukan di Kali 

Kuning, Taman Nasional Gunung Merapi. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, menggunakan metode jelajah, alat yang 

digunakan yaitu binokuler, kamera, dan GPS,   buku panduan lapangan MacKinnon dkk 2010, dan 

bertempat di Kalikuning, Cangkringan, Taman Nasional Gunung Merapi, Yogyakarta, pada bulan 

Desember 2016. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Bubut pacar jambul (Clamator coromandus) merupakan burung yang sensitif terhadap 

keberadaan manusia, habitat yang ditempati merupakan semak, sehingga sulit untuk ditemukan 

dan lebih sering untuk di identifikasi melalui suaranya (Sukandar, 2015). Burung ini merupakan 

spesies migran dari bagian Utara ke Indonesia (Sukmantoro dkk, 2007). Spesies ini jarang terdapat 

di Jawa (MacKinnon dkk, 2010). Dipulau Sempu jenis ini masuk dalam kategori jenis yang di 

jumpai dalam jumlah sedikit (kecil) (Sukistyanawati  dkk, 2016). 

Pada bulan Januari 2017 teramati dan terdokumentasi di Kali Kuning TNGM, pada saat di 

temukan spesies ini sedang hinggap di dahan pohon yang sangat rendah jaraknya dengan tanah, 

beberapa saat kemudian terbang pindah ke semak-semak. Kemungkinan  diteramatinya  spesies  

ini  karena  bertepatan  pada  saat  musim  migrasi, spesies ini pernah teramati oleh Arif Rudiyanto 

pada tahun 2012 di Boyong-Sleman. Dilakukan   pengamatan   kembali   pada   hari   berikutnya   

namun   tidak   diteramati, kemungkina sudah berpindah ke area lain di kawasan Kali Kuning 

TNGM. 
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Gambar 1. Bubut pacar jambul (Clamator coromandus) 

 

Catatan ini ditunjukan sebagia catatan jenis baru untuk DIY yang di temukan di Kali Kuning, 

TNGM. Dari catatan perjumapan ini diharapkan sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan 

kawasan dan pemantauan lebih lanjut untuk jenis ini di kawasan TNGM. Untuk memastikan 

keberadaan apakah jenis ini merupakan  jenis  migran  yang secara rutin  mengunjungi  kawasan  

TNGM  dan DIY. 

 

 

Simpulan dan Saran 

Bubut pacar jambul (Clamator coromandus) diteramati di Kali Kuning, Taman Nasional 

Gunung Merapi dan merupakan catatan pertama untuk DIY setelah pernah termati di Boyong-

Sleman tahun 2012 oleh Arif Rudiyanto. Dari catatan  ini  maka  perlu  dilakukanya  pengamatan  

lebih  intensif  di  kalikuning dimana  ditemukan  spesies   ini,   dan   untuk  memastikan   

bahwa  burung  ini merupakan spesies migran atau hasil dari lepasan pemelihara burung yang 

didapatkan dari pasar burung maka perlu dilakukan pencarian di pasar burung di sekitar Taman 

Nasional Gunung Merapi. 
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Abstrak 

 

Wisata Pasir Mendit merupakan wisata mangrove yang berada di area laguna Sungai Bogowonto 
Kulon Progo. Wisata ini masih sebatas tempat berswafoto. Pada sisi yang lain, kawasan mempunyai 
potensi untuk dijadikan sebagai edu-ekowisata. Pengembangan edu-ekowisata diawali dengan melakukan 
inventarisasi keanekaragaman hayati yang berpotensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keanekaragaman burung di kawasan wisata Pasir Mendit. Penelitian dilakukan pada bulan Januari, April-
Juni 2017. Metode yang digunakan adalah encounter rate survey dengan membagi kawasan menjadi lima 
blok. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 21 famili burung yang tersebar dalam 36 spesies di kawasan 
tersebut. 36 spesies burung mencakup enam jenis migran, 30 penetap, dan 10 spesies dilindungi oleh 
undang-undang di Indonesia. Berdasarkan penggunaan habitat, terdapat dua burung laut, tiga burung 
pantai, 21 burung terestrial, tiga burung aerial, dan tujuh burung air. Analisis data dengan indeks Shannon-
Wiener menunjukkan nilai H’= 2,89 yang berarti keanekaragaman jenis kategori sedang. Spesies yang 
paling melimpah dalam kawasan tersebut adalah kuntul kerbau (Bubulcus coromandus) yang membuat 
koloni bersarang diatas pepohonan bakau (Rhizophora sp.). Hasil penelitian ini telah dikembangkan dalam 
bentuk leaflet ringkas untuk memandu wisatawan dalam memelajari burung di kawasan wisata Pasir 
Mendit. 

 
Kata kunci : burung, edu-ekowisata, pasir mendit. 

 

 

Pendahuluan 

Daerah Isimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas area 3.185,8 km2 (BPS DIY, 2016). 

Taufiqurrahman (2015) menyebutkan dengan luas wilayah 2,5% dari total wilayah Jawa, DIY tetap 

mempunyai topografi dan ekosistem yang beraneka macam. Salah satunya adalah ekosistem 

mangrove. Ekosistem mangrove mempunyai ciri  tumbuhan penyusunnya mampu beradaptasi 

dengan kadar garam (salinitas). DIY mempunyai dua ekosistem mangrove yaitu ekosistem asli di 

muara Sungai Bogowonto Kulon Progo dan ekosistem buatan di pesisir Baros Kabupaten Bantul 

(Djohan, 2007, Januawati, 2014). 

mailto:widodo26@gmail.com
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Ekosistem mangrove di muara Sungai Bogowonto Kulon Progo terbagi pada tiga dusun yaitu 

Pasir Mendit, Pasir Kadilangu, dan Nglawang. Pasir Mendit merupakan kawasan dengan luas 

ekosistem mangrove terbesar yaitu sekitar 71% dari total kawasan (Pemkab Kulon Progo, 2013). 

Masyarakat Pasir Mendit memanfaatkan ekosistem mangrove untuk melindungi tambak-tambak 

udang dan menahan abrasi. Pemanfaatan kawasan juga pada sektor wisata. Masyarakat Pasir 

Mendit yang diinisiasi oleh kelompok tani Wanatirta membuat jembatan-jembatan bambu di 

sungai Bogowonto dan ditengah hutan mangrove Pasir Mendit sebagai objek wisata. 

Pemanfaatan kawasan Pasir Mendit sebagai objek wisata yang saat ini hanya digunakan 

untuk rekreasi biasa (mengarah ke mass-tourism) dapat dikembangkan lebih luas yaitu sebagai 

edu- ecotourism. Edu-Ecotourism atau edu-ekowisata merupakan suatu konsep wisata yang 

berperan dalam menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi alam berbasis masyarakat 

melalui wisata pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta minat khusus (Fitriyani, 2015). 

Pengembangan suatu kawasan menjadi wisata alam yang memiliki nilai pendidikan atau edu-

ecotourism dapat melalui pemanfaat keanekaragaman hayati ditempat wisata seperti 

tumbuhan/hutan, lebah, dan burung (Sardiana, 2015). 

Pengembangan suatu kawasan menjadi edu-ekowisata diawali dengan tahap menganalisis 

potensi kawasan (Ma’rifah, 2015). Tahap analisis potensi ini mencakup pendataan atau 

inventarisasi objek yang akan dijadikan sebagai sumber belajar atau sumber nilai pendidikan. 

Kawasan Pasir Mendit mempunyai banyak objek biologi, salah satunya adalah burung. Burung- 

burung yang ada di kawasan Pasir Mendit berpotensi untuk menjadi objek pengembangan edu- 

ekowisata. Alasan pemilihan burung tidak terlepas dari topografi kawasan yang berupa pesisir 

sehingga dimungkinkan terdapat beraneka macam burung baik darat, air, maupun pantai. 

Kawasan pesisir memungkinkan disinggahi burung migran. Selain itu, edu-ekowisata pengamatan 

burung di Indonesia juga telah diminati banyak wisatawan baik lokal maupun asing. BirdQuest, 

salahsatu perusahaan jasa wisata burung terbesar didunia menjadikan kawasan Sunda dan 

beberapa kepuluan di Indonesia sebagai tujuan wisata (Winnasis, 2010). 

Penelitian inventarisasi yang menghasilkan data tentang keaneakaragaman jenis burung di 

kawasan Pasir Mendit diharapkan dapat mengembangkan kawasan menjadi edu-ekowisata. Hasil 

inventarisasi dikembangkan menjadi leaflet dan buku panduan edu-ekowisata yang dapat 

digunakan sebagai buku panduan wisata bagi pengunjung yang mendatangi kawasan Pasir Mendit 

sekaligus digunakan sebagai panduan identifikasi dan memelajari burung. Hasil inventarisasi juga 

disosialisasikan kepada masyarakat Pasir Mendit sebagai sarana menumbuhkan semangat 

pelestarian kawasan pesisir. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode encounter 

rate survey (Bibby, 2000) yang dimodifikasi. Kawasan Pasir Mendit yang merupakan pesisir 

disamping Laguna Sungai Bogowonto Kulon Progo dibagi menjadi lima blok pengamatan, yaitu 
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blok pantai, tambak, daerah tepi laguna, hutan mangrove, dan daerah tepi pemukiman penduduk. 

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian adalah teropong (binokuler dan monokuler), buku 

panduan identifikasi burung “Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” 

MacKinnon 2010 dan buku “Daftar  Burung  Daerah  Istimewa  Yogyakarta” Imam  

Taufiqurrahman 2015,  aplikasi  gawai identifikasi burung “Burungnesia”, lembar pendataan, 

kamera, jam tangan, dan alat tulis. Pada setiap blok diamati dan dicatat jenis burung yang terlihat. 

Pengamatan dilakukan pada pagi, sore, dan malam hari dengan total waktu pengamatan per hari 

adalah tujuh jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Blok pengamatan burung di kawasan Pasir Mendit: (A) blok pantai, (B) blok tambak, (C) 

blok tepi laguna, (D) blok hutan mangrove, (E) blok pemukiman penduduk 

 

Daftar jenis burung yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa 

keanekaragaman jenis Shannon-Wiener (Dewi, 2015) dan analisa tingkat pertemuan jenis (Bibby, 

2000) dengan persamaan: 

 
Keterangan : H’ = Indeks keragaman Shannon-Weiner  

ni = jumlah individu setiap jenis 

N = jumlah individu dari seluruh jenis  

ln = logaritma natural 
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Hasil indeks keanekaragaman jenis didefinisikan sebagai berikut : 

a. H’>3 =Keanekaragaman jenis tinggi 

b. 1 ≤ H’ ≤ 3 =Keanekaragaman jenis sedang 
c. H’ < 1 =Keanekaragaman jenis rendah 

   

Np  
                           

 
 x10 

 

Dengan ketentuan nilai Np (kelimpahan jenis):  

<0,1           = Jarang 

0,1-2,0      = Tidak umum 

2,1-10,0    = Sering 

10,1-40,0  = Umum 

>40,0         = Melimpah 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil pengamatan di kawasan wisata Pasir Mendit diperoleh 21 famili burung yang tersebar 

dalam 36 spesies dengan total individu yang tercatat sebanyak 291 (Tabel 1). 

Tabel 1. Sebaran jenis burung tiap famili di kawasan wisata Pasir Mendit 
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Keterangan: Status IUCN (berdasarkan IUCNRedList): (NT) = mendekati terancam, (CR) = kritis, ( ) 

= resiko rendah. Status UU (perlindungan oleh UU 5/1990 dan PP 7/1999): (UU) = dilindungi, ( ) = 

tidak dilindungi. Status migrasi (berdasarkan Daftar Burung DIY 2015): (M) = burung migran, ( ) = 

burung penetap. 

 

Famili burung yang dijumpai di kawasan Pasir Mendit mempunyai jumlah anggota spesies 

yang berbeda. Famili Cisticolidae (MacKinnon (2010) mengelompokan kedalam famili Silviidae) 

dan Columbidae mempunyai jumlah anggota spesies paling banyak, masing masing empat 

anggota. Kawasan Pasir Mendit seperti halnya ekosistem mangrove pada umumnya mempunyai 

banyak area yang tergenang air dan semak yang cukup rapat. Pengamatan di lokasi 

menunjukkan kawasan dengan ciri seperti tersebut dijumpai banyak serangga terutama 

kelompok Diptera (nyamuk dan lalat). Menurut MacKinnon (2010), burung cinenen dan anggota 

suku Silviidae merupakan pemakan serangga dengan paruh sempit menajam. Dalam 

pengamatan dijumpai kelompok burung ini berburu dan memangsa serangga disekitar pohon 

bakau (Rhyzophora stylosa), jeruju hitam (Acanthus ilicifolius), dan widuri (Calotripis gigantea). 

Famili Columbidae atau suku merpati- merpatian merupakan burung pemakan biji dan buah-

buahan (Baptista, 2018). 

Pengamatan di kawasan Pasir Mendit menunjukkan anggota kelompok burung punai sering 

mengunjungi pohon berbuah seperti akasia (Acacia mangium), sedangkan kelompok tekukur 

sering terlihat mencari makan di permukaan tanah pada bekas tambak yang telah ditumbuhi 

banyak rerumputan. Menurut MacKinnon (2010), meskipun termasuk dalam kelompok merpati-

merpatian yang sama, famili Columbidae dibedakan menjadi tiga yaitu pergam, punai/ walik, dan 

merpati tanah, dimana dua kelompok pertama merupakan burung arboreal dan merpati tanah 

adalah kelompok merpati yang mencari makan diatas permukaan tanah. 

Spesies burung yang berjumlah 36 dalam pengamatan menunjukkan penggunaan habitat 

yang berbeda. Terdapat lima habitat yang digunakan yaitu laut, pantai, air, aerial, dan terestrial. 

Distribusi jumlah jenis pada setiap habitat terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik distribusi jumlah jenis burung berdasarkan penggunaan habitat 

 

Secara umum habitat yang digunakan oleh burung terbagi menjadi dua, yaitu habitat darat 

(kering) dan basah (berair). Dua habitat besar tersebut dapat dirinci lebih kecil menjadi habitat 

laut, pantai, air (tawar), aerial, dan terestrial. Redaksi Ensiklopedia Indonesia (1988) 

menyebutkan kelompok burung laut merupakan burung yang mengeram di pantai atau pulau 

dan mencari makan pada wilayah laut yang lebih jauh dari pantai. Dalam pengamatan yang 

dilakukan, dijumpai dua famili burung laut yaitu Fregatidae (cikalang) dan Lariidae (camar). 

Penggunaan habitat perairan selain oleh burung laut juga oleh burung pantai dan air. Burung 

pantai merupakan kelompok burung air yang secara ekologis bergantung kepada kawasan pantai 

sebagai tempat mereka mencari makan dan/atau berbiak (Howes, 2003). Sedangkan burung air 

merupakan istilah untuk menyebut kelompok burung yang memerlukan air tawar sebagai 

tempat mencari makan dan/atau berbiak. Di kawasan Pasir Mendit terdapat tiga jenis burung 

pantai dari famili Charadriidae dan Scolopacidae, sedangkan untuk burung air terdapat tujuh 

jenis dari famili Alcedinidae, Ardeidae, dan Gruidae. Di kawasan Pasir Mendit selain terdapat 

burung dengan habitat lingkungan berair juga terdapat kelompok burung dengan habitat aerial 

dan terestrial. Burung-burung aerial mencakup burung- burung yang umumnya memakan 

serangga sambil terbang di udara (Nebel, 2010). Di lokasi penelitian terdapat dua famili burung 

yang termasuk kelompok aerial yaitu Apodidae (walet) dan Hirundinidae (layang-layang). 

Burung-burung terestrial merupakan kelompok burung yang menemukan makanannya pada 

tetumbuhan atau di tanah (Redaksi Ensiklopedia Indonesia, 1988). Burung terestrial di kawasan 

Pasir Mendit mencakup anggota famili Acanthizidae, Caprimulgidae, Cisticolidae, Columbidae, 

Cuculidae, Dicaeidae, Estrildidae, Meropidae, Nectarinidae, Rhipiduridae, Turnicidae, dan 

Tytonidae. 
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Pengamatan burung yang dilakukan di kawasan Pasir Mendit mendapatkan 36 jenis dengan 

total individu sebanyak 291. Analisis keanekaragaman menggunakan indeks Shannon-Wiener 

menunjukkan nilai H’= 2,89. Nilai tersebut menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis sedang. 

Resosoedarmo (1987) menyatakan keanekaragaman jenis yang kecil menunjukkan komunitas 

berada pada lingkungan dengan kondisi yang ekstrim. Sebaliknya, keanekaragaman jenis yang 

tinggi menunjukkan komunitas berada pada lingkungan yang optimal. Lingkungan yang optimal 

dapat memenuhi kebutuhan semua jenis yang ada sehingga nilai dominasi jenis menjadi lebih 

kecil. Mengacu pada hal tersebut, keanekaragaman jenis burung yang termasuk kategori sedang 

di kawasan Pasir Mendit menunjukkan wilayah tersebut mempunyai lingkungan yang tidak 

ekstrim tetapi tidak cukup optimal untuk mendukung kehidupan banyak jenis burung. Kawasan 

mangrove merupakan suatu kawasan yang terdampak pasang surut air laut dan mempunyai 

kadar salinitas yang lebih tinggi dari habitat terestrial (darat) yang lain. Salinitas atau kadar 

garam yang ada di kawasan Pasir Mendit menjadikan kawasan hanya dapat dihuni beberapa 

jenis burung tertentu yang mampu beradaptasi. Adanya jenis yang mendominasi juga 

merupakan ciri keanekaragaman jenis yang kecil (Resosoedarmo, 1987). 

Kawasan mangrove Pasir Mendit mempunyai jenis burung yang termasuk kategori tidak 

umum hingga melimpah berdasarkan analisis tingkat pertemuan jenis (Bibby, 2000). Terdapat 13 

jenis burung yang termasuk kategori tidak umum dan dua jenis dengan kategori melimpah (Tabel 

1.). Jenis burung dengan kategori melimpah adalah kuntul kerbau (Bubulcus coromandus) 

dengan nilai Np= 71,42 dan blekok sawah (Ardeola speciosa) dengan nilai Np= 51,42. Dalam 

pengamatan, kedua jenis  tersebut banyak dijumpai  membangun koloni bersarang diatas  hutan  

mangrove. Menurut Alikodra (1990), pada musim berbiak berbagai jenis pohon di hutan 

mangrove dipergunakan sebagai tempat bersarang burung-burung merandai. Hutan mangrove 

memberikan ruang bersarang bagi burung kelompok kuntul, bangau, atau pecuk yang memadai 

karena minimnya gangguan yang ditimbulkan oleh predator (Noor, 2006). Bagi burung kuntul, 

mangrove menyediakan tenggeran serta sumber makanan yang berlimpah (Howes, 2003). 

Pengamatan burung yang dilakukan di kawasan Pasir Mendit dijumpai burung cerek jawa 

(Charadrius javanicus) yang berstatus mendekati terancam (near threatened) dan cikalang 

christmast (Fregata andrewsi) dengan status kritis (critically endangered) menurut daftar merah 

IUCN. Dua jenis tersebut mempunyai laju kepunahan yang lebih cepat dibanding dengan 34 jenis 

burung lain yang dijumpai dalam pengamatan. Terdapat 13 karakteristik yang dapat 

menyebabkan suatu spesies rentan mengalami kepunahan, salah satunya adalah spesies dengan 

sebaran geografis yang sempit (Latuconsina, 2016). Burung cerek jawa (Charadrius javanicus) 

dan cikalang christmast (Fregeta andrewsi) termasuk burung dengan sebaran geografis yang 

sempit. Cerek jawa (Charadrius javanicus) merupakan burung endemik Jawa (MacKinnon, 2010), 

tetapi terdapat catatan persebaran lain yaitu di Lampung Timur dan Bangka Belitung (Iqbal, 

2011), Timor Leste (Trainor, 2011), dan Sulawesi bagian barat daya (Tebb, 2008). Cikalang 

christmast (Fregata andrewsi) diketahui hanya berbiak di Pulau Christmast Samudera Indonesia 
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dan memiliki area jelajah di pesisir Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga utara Malaysia 

(MacKinnon, 2010). 

Kawasan Pasir Mendit mempunyai 10 jenis burung yang dilindungi dan enam jenis burung 

migran. Daftar burung yang dilindungi mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dan PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa. Burung-burung migran yang teramati di kawasan Pasir Mendit 

merupakan burung migran dari belahan utara dan selatan. Burung migran dari utara adalah 

burung cerek kernyut (Pluvialis fulva), layang-layang asia (Hirundo rustica), dan trinil pantai 

(Actitis hypoleucos), sedangkan burung migran dari belahan bumi selatan adalah cekakak 

australia (Halcyon sanctus), kedasi  australia (Chrysococcyx basalis) dan  cikalang christmas 

(Fregata andrewsi). Migrasi burung dari utara dilakukan melalui jalur Paleartik dan/atau Asia 

Timur pada bulan September-April, sedangkan migrasi dari selatan menggunakan jalur Australo-

papuan pada bulan Mei-Agustus (Indrawan, 2007). 

Hasil pengamatan dan penelitian burung di kawasan Pasir Mendit telah dikemas dalam 

bentuk leaflet bersama dengan jenis-jenis mangrove yang dapat dipelajari didalam kawasan. 

Selain itu, daftar jenis burung juga ditampilkan dalam bentuk foto yang diberikan kepada pihak 

pengelola wisata dengan tujuan dapat memberikan wawasan kepada wisatawan tentang 

keanekaragaman jenis burung yang ada di kawasan Pasir Mendit. 

 

Simpulan dan Saran  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah di kawasan Pasir Mendit terdapat 21 famili burung 

yang tersebar dalam 36 jenis. 36 jenis burung mencakup 10 jenis burung yang dilindungi undang- 

undang di Indonesia dan enam jenis burung migran. Berdasarkan penggunaan habitatnya, 

terdapat dua jenis burung laut, tujuh jenis burung air, tiga jenis burung pantai, tiga jenis burung 

aerial, dan 21 jenis burung terestrial. Hasil penelitian dikemas dalam bentuk leaflet untuk 

mengembangkan potensi kawasan Pasir Mendit sebagai edu-ekowisata. 

Saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan yang melindungi 

kawasan mangrove Pasir Mendit dan burung-burung yang ada didalamnya. Selain itu, dalam 

tahap pengembangan menuju edu-ekowisata perlu adanya pendampingan kepada pengelola 

wisata secara intensif  supaya  pihak  pengelola  wisata  mempunyai dasar-dasar ilmu  sebagai  

pemandu edu- ekowisata. 
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Abstrak 

 

Kabupaten Samosir merupakan kabupaten di Sumatra Utara yang dikelilingi Danau Toba. Potensi 
flora fauna di Kabupaten ini sangat melimpah, salah satunya adalah buung liar, diantaranya dapat 
ditemukan di Kebun Raya Samosir. Kebun Raya Samosir yang berlokasi di Dusun Pangambatan, Kecamatan 
Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, dengan luas total 100 hektar, merupakan kawasan 
konservasi tumbuhan ex situ Pegunungan Sumatra Utara. Kawasan Kebun Raya Samosir dan Kecamatan 
Simanindo memiliki keanekaragaman jenis burung liar dari berbagai jenis. Pengamatan dilakukan di 
Lingkungan Kebun Raya Samosir dan Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Pengambilan data 
menggunakan metode pengamatan langsung selama Bulan Februari hingga November 2016. Hasil 
pengamatan menunjukkan terdapat sekitar 47 jenis burung liar yang teramati. Burung liar yang umum 
ditemui adalah Passer Montanus, Collacalia sp, Merops sp. Dan Haliastur indus 

 

Kata kunci : Burung liar, Kebun Raya, Samosir, Simanindo 

 

Pendahuluan 

Indonesia telah ditetapkan sebagai Negara megabiodiversity ke dua terbesar di dunia 

(Mittermeier & Mittermeier. 1997). Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah Danau Toba 

dengan Pulau Samosir di tengahnya, yang merupakan hasil bentukan vulkano tektonik (Arjuna. 

2013). Kebun Raya Samosir terletak di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan luas 

total 100 hektar merupakan kebun raya daerah konservasi tumbuhan ex situ yang dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Samosir. Didukung oleh sumber daya alam dan keindahan Danau Toba 

sebagai danau terbesar di Asia Tenggara, sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang 

dapat menjadi andalan di Kabupaten Samosir dimasa mendatang (Adhi. 2016). Pulau Samosir 

mempunyai keragaman jenis flora fauna, salah satunya adalah burung liar. Tetapi 

keanekaragaman ini cenderung belum mendapat banyak perhatian, salah satunya belum banyak 

memiliki data penelitian maupun pengembangan hasil penelitian tersebut, seperti pengembangan 

potensi wisata khusus. 
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Metode Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis burung liar di area Kebun Raya Samosir 

dan di Kecamatan Simanindo. Penelitian dilakukan selama Bulan Februari hingga November 2016 

pada hari Sabtu atau Minggu, antara pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Lokasi pengamatan meliputi 

Kebun Raya Samosir dan Kecamatan Simanindo. Topografi kawasan Kebun Raya Samosir dan 

Kecamatan Simanindo meliputi perbukitan dan lahan yang agak datar dengan ketinggian antara 

900-1.100 mdpl.  

Penelitian dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman burung liar di area Kebun Raya 

Samosir dan Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Alat yang 

digunakan dalam penelitian adalah binokuler, kamera digital, alat tulis, dan buku catatan 

pengamatan  Identifikasi jenis burung liar dilakukan menggunakan metode ad libitum sampling, 

yaitu mengamati berbagai karakteristik morfologi, perilaku, serta gaya terbang individu yang 

terpantau, kemudian membandingkannya dengan buku panduan (Prawiradilaga, dkk. 2003). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, teramati 48 jenis burung liar seperti pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Daftar Burung Di Kebun Raya Samosir dan Kecamatan Simanindo 

No Nama Inggris Nama Ilmiah Nama Indonesia 

1 Cattle Egret Bubulcus ibis Kuntul Kerbau 

2 Grey Heron Ardea cinerea Cangak Abu 

3 Intermediate Egret Ardea intermedia Kuntul Perak 

4 Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus Sikep-Madu Asia 

5 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela Elang-Ular Bido 

6 Changeable Hawk Eagle Nisaetus cirrhatus Elang Brontok 

7 Black Eagle Ictinaetus malaiensis Elang Hitam 

8 Brahminy Kite Haliastur indus Elang Bondol 

9 White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus Kareo Padi 

10 Common Moorhen Gallinula chloropus Mandar Batu 

11 Spotted-necked Dove Streptopelia chinensis Tekukur Biasa 

12 Zebra Dove Geopelia striata Perkutut Jawa 

13 Pink-necked Green Pigeon Treron vernans Punai Gading 

14 Lesser Coucal Centropus bengalensis Bubut Alang-Alang 

15 Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii Wiwik Lurik 

16 Rusty-breasted Cuckoo Cacomantis sepulcralis Wiwik Uncing 

17 Savanna Nightjar Caprimulgus affinis Cabak Kota 

18 Cave Swiftlet Collocalia linchi Walet Linci 

19 Glossy Swiftlet Collocalia esculenta Walet Sapi 

20 Blue-eared Kingfisher Alcedo meninting Raja-Udang Meninting 

21 Blue-throated Bee-eater Merops viridis Kirik-Kirik Biru 

22 Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus Kirik-Kirik Laut 

23 Coppersmith Barbet Psilopogon haemacephalus Takur Ungkut-Ungkut 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6CCDAC53F56435B4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6429024DBA7AB672
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=40B5D4A693F4C373
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1192205BDCBB11D2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=60C8885246C4A4C3
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7189D28DFB65CBB9
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=28D7E7CCE03B9442
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D89A9DC9963D5DDC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F53518E3D78616E7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=8F82FF8C30667D90
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C8EF4F36C6C77DE0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=91C3A5E9262EB61E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D077240166090604
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FD7D022A4569390B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9E932BD457D4039A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D2883A16DA3C06BD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=014F246283EE12CD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9EE08648FC154754
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E51E8C6A29B740AF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=39629250AB76EDB1
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A4FAB34359673C6C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=809951F0A4498585
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2B7AC50ED78F524F
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24 Striated Swallow Cecropis striolata Layang-Layang Loreng 

25 Pacific Swallow Hirundo tahitica Layang-Layang Batu 

26 Barn Swallow Hirundo rustica Layang-Layang Api 

27 Lesser Green Leafbird Chloropsis cyanopogon Cica-Daun Kecil 

28 Common Iora Aegithina tiphia Cipoh Kacat 

29 Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster Cucak Kutilang 

30 Yellow-vented Bulbul Pycnonotus goiavier Merbah Cerukcuk 

31 Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus Srigunting Kelabu 

32 Black-naped Oriole Oriolus chinensis Kepudang Kuduk-Hitam 

33 Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps Tepus Kepala-Hitam 

34 Horsfield's Babbler Malacocincla sepiaria Pelanduk Semak 

35 Mountain Leaf Warbler Seicercus trivirgatus Cikrak Daun 

36 Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris Prenjak Rawa 

37 Golden-bellied Gerygone Gerygone sulphurea Remetuk Laut 

38 Oriental Magpie Robin Copsychus saularis Kucica Kampung 

39 Little Pied Flycatcher Ficedula westermanni Sikatan Belang 

40 Pied Fantail Rhipidura javanica Kipasan Belang 

41 White-breasted 

Woodswallow 
Artamus leucoryn 

Kekep Babi 

42 Long-tailed Shrike Lanius schach Bentet Kelabu 

43 Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis Burung-Madu Sriganti 

44 Oriental White-eye Zosterops palpebrosus Kacamata Biasa 

45 Eurasian Tree Sparrow Passer montanus Burung-Gereja Erasia 

46 Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata Bondol Peking 

47 Little Egret Egretta garzetta Kuntul Kecil 

 

Terdapat jenis-jenis burung yang umum dijumpai di area Kebun Raya Samosir dan 

Kecamatan Simanindo, antara lain Walet Linci (Collocalia linchi) , Walet Sapi (Collocalia 

esculenta), Bondol Peking (Lonchura punctulata), Burung-Gereja Erasia (Passer montanus), Cucak 

Kutilang (Pycnonotus aurigaster), dan Kirik-Kirik (Merops sp). Sedangkan beberapa jenis burung 

seperti Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis), Kuntul Kecil (Egretta garzeta), Kuntul Perak (Ardea 

intermedia) umum dijumpai diarea persawahan, tepi Danau Toba, atau hinggap di punggung 

kerbau. Cangak Abu (Ardea cinerea) merupakan pengunjung tidak tetap diantara kawanan 

Burung Kuntul. Terdapat beberapa koloni Elang Bondol (Haliastur indus) di sekitar tepian Danau 

Toba, terutama di Simanindo dan Tomok. 

Secara umum, penduduk di Kecamatan Simanindo yang mayoritas suku Batak Toba, tidak 

memiliki budaya berburu burung liar atau memelihara burung di sangkar. Tetapi beberapa 

masyarakat penggarap lahan, terbiasa membersihkan lahan dengan membakar lahan hingga 

beberapa hektar. Selain itu, beberapa masyarakat mencari penghasilan dengan menebang 

pohon secara ilegal untuk bahan baku pembuatan rumah. Penebangan kayu dilakukan didalam 

hutan lindung di Kawasan Simanindo. 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=03EB88868DAF13CF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F445EEB91F799EEC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=58C502EA7AF3E023
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3EB2B90E20CC841E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EEC311EA6A5A5319
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E28751A760E927DA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E6413C7FF9265489
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5FD53BB1BBFAE015
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CC216A71A3F24E79
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D58D57B3682C3B59
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=0C21DA3C8761EB13
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6CDC4FFCF5C1D053
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3673189E14C26990
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FE1D140578F3490B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D112C938D2650926
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=58F57E07FF727FAE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=75B49C25AAD16C3F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=05793C3ECB9CDC3D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=69FC190BC179A4FD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CBE7EC407BB927CB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=31A649B01E70286B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C22FBF8D36F91BCA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6D4F72B157D99627
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E28751A760E927DA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6CCDAC53F56435B4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=40B5D4A693F4C373
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=40B5D4A693F4C373
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6429024DBA7AB672
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D89A9DC9963D5DDC
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Simpulan dan Saran 

Danau Toba sebagai danau terbesar di Asia Tenggara, mempunyai potensi sektor 

pariwisata yang menjadi andalan di Kabupaten Samosir dimasa mendatang. Namun beberapa 

tahun belakangan ini, kondisi pariwisata Kabupaten Samosir cenderung menurun yang terlihat 

dari jumlah wisatawan dan lama kunjungan yang rendah dengan kecenderungan stagnasi 

berdasarkan data BPS. Penurunan ini disebabkan minimnya aktivitas pariwisata yang dijual dan 

minimnya kegiatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Padahal kabupaten ini memiliki 

potensi pariwisata, seperti wisata alam atau wisata minat khusus. 

Keanekaragaman burung liar sejumlah 47 jenis burung liar di area Kebun Raya Samosir dan 

Kecamatan Simanindo merupakan potensi wisata yang belum disentuh oleh Pemerintah 

Kabupaten Samosir. Diharapkan, selain dibuat Kebun Raya Samosir yang merupakan wisata 

potensi alam tumbuhan, Kabupaten Samosir, khususnya Kecamatan Simanindo mengembangkan 

pula potensi wisata fauna seperti wisata pengamatan burung liar bagi wisatawan lokal dan 

mancanegara. Pengembangan potensi wisata alam ini diharapkan menjadi lapangan kerja bagi 

penduduk lokal sekaligus meminimalisir pengerusakan lahan seperti pembakaran lahan atau 

penebangan kayu secara ilegal. 
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Abstrak 

 

Ekosistem mangrove Muara Bengawan Solo merupakan wilayah yang dinyatakan penting bagi 

burung, salah satunya ditandai dengan kehadiran kelompok burung air. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghitung jumlah jenis burung air yang berada pada ekosistem mangrove Muara Bengawan Solo dan 

kondisi habitat di lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Januari dan Mei 2017 dengan metode 

pengamatan titik hitung. Jumlah jenis burung air yang teramati pada eksositem tersebut adalah  41 jenis, 

dengan kelompok family paling banyak adalah Scolopacidae (15 jenis). Diantara jumlah jenis tersebut, 

teridentifikasi jenis yang dilindungi dan masuk kategori terancam pada level endangered (EN). Kondisi 

habitat  di belakang  wilayah  mudflat  umumnya  telah  mengalami perubahan tutupan  menjadi tambak 

dengan pola intensif dan tradisional. Pada tambak dengan pola tradisional masih dimanfaatkan oleh 

kelompok Ardeidae dan Phalacrocoridae untuk berbiak. Dengan demikian, adanya jumlah jenis burung air  

yang  menempati ekosistem mangrove tersebut,  mengindikasikan  bahwa peran ekologi ekosistem 

mangrove sebagai habitat  insitu  burung air  masih sangat  penting  sehingga perlu dilakukan tindakan 

konservasi lebih lanjut salah satunya adalah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan ekosistem esensial. 

 

Kata kunci : burung air, muara bengawan solo 

 

 

Pendahuluan 

Ekosistem mangrove Muara Bengawan Solo merupakan salah satu habitat insitu penting 

bagi burung air yang terdapat di wilayah Jawa Timur. Indikasi penting tersebut dapat diketahui 

dari hadirnya jenis Limnodromus semipalmatu  dan Mycterea cinerea (Birdlife International 2004). 

Jenis lain yang menempati ekosistem ini diantaranya adalah Ardeola speciosa, Egretta garzetta, 

Egretta alba, Bubulcus ibis, Ardea purpurea, Butorides striatus, dan Nycticorax nycticorax 

(Damayanti 2015). Namun, situasi yang terjadi saat ini adalah habitat dan burung air di wilayah ini 

masih mengalami tekanan seperti konversi lahan menjadi tambak (Prasita 2007) dan perburuan 

burung air yang telah berlangsung sejak tahun 90-an (MacKinnon et al 1995). Faktor lain  adalah  

mailto:top_blitz2005@yahoo.com
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ekosistem mangrove di  wilayah  ini berada di luar kawasan  konservasi, sehingga hal ini diduga 

dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan terhadap habitat dan burung air. Oleh 

karena itu, dibutuhkan upaya lain untuk mengurangi dan/atau menghilangkan gangguan menjadi 

kondisi yang lebih baik, sehingga fungsi ekologi dari ekosistem mangrove Muara Bengawan Solo  

dapat terus terjaga. Penelitian ini  memberikan informasi   mendasar   terutama   jumlah   jenis   

sehingga   diharapkan   dapat   berguna   untuk mendukung tindakan konservasi keanekaragaman 

hayati lebih lanjut. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dari bulan Januari – Mei 2017, berlokasi di ekosistem mangrove Muara 

Bengawan Solo yang mencakup dua wilayah administrasi desa yaitu Pangkah Wetan dan Pangkah 

Kulon (Kecamatan Ujung Pangkah). Pengamatan menggunakan metode titik hitung (Point count), 

dengan masing-masing ulangan empat kali dan plot pengamatan berada di 4 (empat) titik yang 

terbagi di wilayah hamparan lumpur (tiga lokasi: muara Kali Anyar, Kali Ngapuri dan Muara 

Lewean) dan satu blok areal tambak yang menjadi tempat koloni bagi family Ardeidae dan 

Phalacrocoridae. Penelitian juga dilakukan melalui wawancara terhadap salah satu unsur 

pengelola kawasan yaitu BKSDA Jawa Timur. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif terhadap 

jumlah jenis, status burung air berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 dan daftar merah IUCN. Alat 

yang digunakan diantaranya adalah digital kamera prosumer, GPS, perahu, dan buku panduan 

identifikasi burung wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali (MacKinnon et al 1995). 

 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil pengamatan terhadap komunitas burung air di lokasi penelitian diketahui bahwa 

terdapat 41 jenis yang menempati wilayah ini dan paling banyak dimiliki oleh family 

Scolopacidae (15 jenis). Identifikasi terhadap status perlindungan menunjukan bahwa terdapat 9 

jenis dilindungi diantaranya Alcedo  coerulescens, Todirhamphus chloris dan Todirhamphus 

sanctus, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Numenius arquata, N. madagascariensis, N phaeopus, 

Plegadis falcinelus, Sterna albifrons, S. nilotica, Chlidonias hybridus dan C. leucopterus. Selain itu, 

terdapat dua jenis yang masuk kategori terancam pada level Endangered yaitu N. 

madagascariensis dan Calidris tenuirostris. Muara Kali Anyar tercatat menjadi habitat dengan 

konsentrasi  burung  air  yang  cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  tiga  titik  pengamatan 

lainnya yaitu 35 jenis. Pada titik pengamatan areal tambak, terdapat satu blok tambak yang 

dijadikan  sebagai  tempat  koloni  bagi  kelompok  Ardeidae  (Ardea  alba,  A.  cinerea,  A. 

intermedia, A. purpurea, Ardeola speciosa, B. ibis, E. garzetta dan Nycticorax nycticorax) serta 

Microcarbo niger. Hasil ini memberikan catatan baru bagi jumlah jenis yang ada di wilayah ini 

seperti yang telah disebutkan oleh Damayanti (2015) hanya 7 jenis. Berikut adalah gambaran 

koloni burung air di hamparan lumpur Muara Kali Anyar (Gambar 1). 
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Gambar 1. Koloni burung air (Limosa sp.) di wilayah hamparan lumpur muara Kali Anyar 

 

Pengamatan terhadap kondisi visual tipe habitat pada ekosistem mangrove di dua wilayah 

desa menunjukan bahwa pola alih fungsi lahan yang berpenutupan mangrove cenderung 

dikembangkan menjadi tambak intensif dan hanya dua areal tambak di desa Pangkah Wetan 

yang masih mengembangkan pola tambak tradisional dan salah satunya saat ini digunakan oleh 

kelompok burung Ardeidae untuk berkoloni dan berbiak. Gangguan terhadap habitat dan burung 

air dilokasi  pengamatan  tercatat  diantaranya adalah perburuan  dengan  cara  menembak  dan 

menggunakan layang-layang “nyambit”1. Gangguan lain adalah masih adanya perambahan 

kawasan terutama penebangan jenis kayu api-api (Avicennia sp). Kondisi ini tidak terlepas dari 

status kawasan ekosistem mangrove Muara Bengawan Solo yang berada diluar kawasan hutan 

sesuai dengan RTRW2 Kabupaten Gresik (2010-2030) yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 

Tahun 2011 menyebutkan bahwa ekosistem mangrove di lokasi penelitian termasuk dalam pola 

ruang berupa kawasan pantai berhutan bakau.  Status tata ruang tersebut dinilai masih memiliki 

kelemahan dalam implementasi terutama untuk tujuan konservasi habitat dan spesies, salah 

satunya karena belum adanya keterlibatan berbagai pihak dalam satu wadah pengelolaan. 

Analisis  ini  didasari  pada  dua  model  pengelolaan  wilayah  dengan  kondisi  ekosistem  yang 

hampir sama yaitu di ekosistem mangrove wonorejo (termasuk cabang dari DAS Brantas) dan 

ekosistem mangrove di Teluk Pampang (Banyuwangi) yang dinilai berhasil dalam upaya 

konservasi habitat dan spesies burung air di dalamnya3. 
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Kesimpulan dan Saran 

Kehadiran  burung  air  di  wilayah  kajian  mengindikasikan  bahwa  wilayah  ekosistem 

mangrove di Muara Bengawan Solo masih memiliki peran penting dalam mendukung fungsi 

habitat, terlebih di lokasi ini teridentifikasi jenis yang dilindungi dan beberapa masuk kategori 

terancam pada level Endangered (EN). Namun, melihat bahwa wilayah kajian umumnya berada 

di luar kawasan hutan dan tekanan yang dialami oleh habitat beserta spesies di ekosistem ini 

masih terjadi, maka sudah seharusnya berbagai pihak mulai merumuskan dan menetapkan 

kawasan ini sebagai kawasan ekosistem esensial. Untuk mendukung hal ini, maka masih perlu 

penelitian lanjutan untuk menghasilkan data time series, serta parameter lain mengenai peran 

ekosistem mangrove.  
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Abstrak 

 

Taman Nasional Karimunjawa memiliki potensi burung cukup tinggi yang dapat 
dikembangkan menjadi ekowisata birdwatching. Untuk mengembangkan ekowisata birdwatching 
tersebut diperlukan data dan informasi mengenai potensi burung, lokasi potensial untuk ekowisata 
birdwatching serta strategi pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
potensi burung sebagai obyek ekowisata birdwatching serta sebarannya, mengidentifikasi lokasi 
potensial, dan merumuskan strategi pengembangan ekowisata birdwatching di Taman Nasional 
Karimunjawa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode daftar jenis MacKinnon, 
sedangkan data spasial distribusi burung diolah dengan menggunakan ArcGis 10.1untuk 
menghasilkan peta distribusi burung. Analisa lokasi potensial dilakukan dengan mempertimbangkan 
aspek potensi burung, aspek kondisi lokasi dan preferensi pengunjung yang diperoleh dari hasil 
wawancara responden. Strategi pengembangan ekowisata birdwatching di Taman Nasional 
Karimunjawa dianalisis dengan menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process). Potensi burung 
berdasarkan perjumpaan di delapan  lokasi penelitian adalah 59 spesies yang termasuk dalam 29 
famili dengan perjumpaan 27% spesies burung migran dan 73% spesies burung penetap, 15 spesies 
burung dilindungi, 3 spesies endemis, 1 spesies status NT (Near Threathened) IUCN, dan 3 spesies 
tercatat sebagai appendixs II CITES. Distribusi spesies burung terbanyak di lokasi Legon Lele-Cikmas, 
Pulau Karimunjawa dan distribusi burung migran terbanyak di Terusan, Pulau Kemujan. Kedua pulau 
tersebut merupakan lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi ekowisata birdwatching. 
Analisis AHP menghasilkan arahan strategi pengembangan ekowisata birdwatching yang dapat 
diterapkan di Taman Nasional Karimunjawa yaitu konservasi jenis, genetik dan ekologis; rencana 
pengelolaan ekowisata birdwatching melibatkan para pihak; pelatihan pemandu wisata 
birdwatching; promosi wisata birdwatching; membuat paket wisata birdwatching; dan 
pembangunan/penyediaan sarana prasarana pendukung ekowisata birdwatching. 

 

Kata kunci : Birdwatching, Ekowisata, Minat Khusus, Taman Nasional Karimunjawa 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia dengan keanekaragaman sumberdaya hayati yang tinggi memiliki keunikan 

tersendiri, salah satunya yaitu keanekaragaman jenis burung. Sukmantoro dkk., (2007), 

menjelaskan bahwa terdapat 1.598 jenis burung yang dapat ditemukan di wilayah 

Indonesia. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara-negara yang 

kaya akan jenis burung setelah Columbia, Peru dan Brazil. Keanekaragaman jenis burung 

yang tinggi ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu daerah yang penting bagi jalur 
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migrasi burung. Letak Indonesia yang strategis dan banyak memiliki kawasan pesisir dengan 

garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi tempat persinggahan yang 

sesuai bagi burung migran, salah satu lokasi tersebut di antaranya adalah Kepulauan 

Karimunjawa. 

Menurut Rahayuningsih, (2009) komunitas burung di Kepulauan Karimunjawa 

mempunyai kekayaan spesies sebanyak 54 spesies yang termasuk dalam 22 famili. 

Berdasarkan pengamatan dari Balai Taman Nasional Karimunjawa, selain burung penetap 

terdapat juga jenis burung migran yang dijumpai di Kepulauan Karimunjawa dan sampai 

dengan saat ini telah teridentifikasi sebanyak 126 spesies burung (Susanto, dkk.2012). 

Namun, potensi keanekaraman jenis burung yang tinggi tersebut belum mampu menarik 

minat wisatawan untuk melakukan wisata minat khusus birdwatching.  

Di Indonesia, ekowisata birdwatching belum begitu popular jika dibandingkan dengan 

wisata lainnya, sementara kegiatan birdwatching di Taman Nasional Karimunjawa sejauh ini 

masih terbatas untuk kegiatan penelitian dan identifikasi saja. Padahal dengan faktor 

potensi keragaman jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa kegiatan tersebut akan 

sangat menarik bagi wisatawan terutama pecinta burung apabila ekowisata birdwatching 

dapat dikembangkan di Taman Nasional Karimunjawa. Untuk mengembangkan ekowisata 

birdwatching di Taman Nasional Karimunjawa diperlukan data dan informasi mengenai 

daerah yang berpotensi untuk dijadikan ekowisata birdwatching serta strategi 

pengembangannya sehingga ekowisata birdwatching dapat menjadi alternatif pilihan dalam 

destinasi wisata di Taman Nasional Karimunjawa. Namun, pengembangan tersebut tentu 

saja tetap mempertimbangkan kondisi kawasan TN Karimunjawa sebagai kawasan 

konservasi. Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap 

kelestarian area yang alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan 

keutuhan budaya bagi masyarakat setempat (fandeli, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi potensi burung, mengidentifikasi lokasi potensial untuk lokasi 

birdwatching, dan merumuskan strategi pengembangan ekowisata birdwatching di Taman 

Nasional Karimunjawa. 

 

 

Metode Penelitian 

A. Lokasi  Penelitian 

Penelitian dilakukan di kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa meliputi Legon 

Lele-Cikmas (Pulau Karimunjawa), Terusan (Pulau Kemujan), Pulau Menjangan Besar, Pulau 

Menjangan Kecil, Cemara Besar, Pulau Geleang, Pulau Burung, dan Pulau Bengkoang. 

 

B. Bahan dan Alat 

Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah peta 

kawasan, teropong binokuler, kamera DSLR, GPS (Global Posisioning System), alat tulis, tally 

sheet pengamatan burung, jam tangan/penunjuk waktu, buku catatan lapangan dan buku 

panduan lapangan. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan, identifikasi, penggalian informasi secara 

langsung di lapangan dan wawancara. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder 

diperoleh dari instansi Balai Taman Nasional Karimunjawa. 

a. Potensi Burung 

Pengamatan burung dilakukan dengan menggunakan metode perjumpaan jenis atau sering 

disebut metode daftar jenis Mackinnon. Pelaksanaan pengamatan dilakukan dengan 

mencatat setiap jenis burung baru sampai jumlah jenis yang ditentukan sebelumnya 

tercapai (8 jenis). Satu jenis hanya dicatat satu kali pada setiap daftar tetapi bisa dicatat 

pada daftar berikutnya. Jika suatu jenis ditemukan kembali dalam satu daftar yang belum 

mencapai 8 jenis maka jenis tersebut hanya dihitung sebagai tambahan populasi pada jenis 

yang sama dan bukan merupakan jenis baru (Bibby dkk., 2000). 

 

b. Lokasi Birdwatching 

Penentuan lokasi birdwatching menggunakan metode purposive sampling. Purpossive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam 

penelitian ini pertimbangan yang digunakan adalah lokasi yang diduga memiliki potensi 

burung relatif lebih tinggi (maximizing biodiversity) dibandingkan lokasi yang lainnya 

berdasarkan informasi dari Taman Nasional Karimunjawa. 

 

c. Penyebaran Kuesioner ke Responden 

Penentuan responden dilakukan dengan metode accidental sampling. Jumlah 

wisatawan yang menjadi responden untuk penelitian ini dihitung berdasarkan rumus 

Sevilla, dkk., (1993) sebagai berikut: 

  
 

     
 

 

Keterangan: 

n  = ukuran sampel atau jumlah responden 

N = Ukuran populasi atau jumlah wisatawan dalam waktu tertentu 

e = Nilai kritis (batas ketelitian), dalam penelitian ini digunakan nilai kritis 0,1 

 

d. Wawancara kepada informan kunci 

Pengambilan data persepsi pengelola dan stakeholder dilakukan dengan wawancara 

semi terstruktur yang termasuk dalam kategori indepth interview. Penentuan informan 

kunci/narasumber dipilih secara purpossive sampling pada stakehorder terkait yaitu Kepala 

Balai TN Karimunjawa, KSPTN I Kemujan, KSPTN II Karimunjawa, Camat Karimunjawa, 

Pakar/Akademisi (Dosen UNDIP)  dan LSM mitra (WCS-IP). 
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Analisis Data 

A. Analisis Potensi Burung 

Data potensi burung yang dikumpulkan melalui metode Daftar Jenis MacKinnon dianalisis 

dengan membuat kurva penemuan jenis (Kurva MacKinnon) pada seluruh lokasi 

Birdwatching, membuat kurva penemuan jenis (Kurva MacKinon) dan prediksi jenis 

kumulatif pada tiap lokasi birdwatching, menentukan frekuensi perjumpaan relatif (FR) 

setiap jenis burung pada semua jalur birdwatching, dan membuat peta sebaran burung di 

masing-masing pulau lokasi birdwatching. 

 

B. Analisis Lokasi Potensial Birdwathing 

Pemilihan lokasi ini berdasarkan aspek potensi burung, penilaian kondisi lokasi dan 

hasil kuesioner penilaian responden. Nilai aspek potensi burung diperoleh dari hasil analisis 

potensi burung. Pada aspek penilaian lokasi variabel yang diperoleh berdasarkan penilaian 

ADO-ODTWA tahun 2003 yang diolah oleh peneliti, sedangkan nilai kriteria didasarkan 

pada data sekunder dan studi pustaka yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Aspek 

penilaian kondisi lokasi birdwatching di Taman Nasional Karimunjawa tersaji dalam Tabel 1. 

 

Tabel. 1 Penilaian lokasi birdwatching 

Aspek Variabel Kriteria Keterangan Skor 

Kondisi Lokasi 
Birdwatching 

Jarak dari pulau utama >20 km Jarak jauh 1 

 11-20 km Jarak menengah 2 

 0-10 km Jarak dekat 3 

Transportasi yang bisa 
digunakan 

Kapal nelayan  1 

 Kendaraan 
bermotor 

 2 

 Jalan kaki  3 

Biaya yang harus dikeluarkan 
untuk perjalanan ke lokasi 

≥ 200.000 Mahal 1 

 101.000-200.000 Sedang 2 

 0-100.000 murah 3 

Sumber: Olah data penelitian, 2016 

Pemilihan lokasi potensial birdwatching berdasarkan preferensi pengunjung di lakukan 

dengan pengambilan data melalui kuesioner kepada responden. Untuk pengambilan data 

responden dilakukan dengan metode accidental sampling. Penentuan jumlah sampel 

diperoleh dengan menggunakan metode rumus Sevilla, dkk. (1993) dengan N adalah ukuran 

populasi atau jumlah wisatawan Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2014 yaitu 

sebanyak 16.527 orang. Perhitungan jumlah responden yang dibutuhkan (n) adalah 100 

responden. 

Dari nilai aspek 1, 2 dan 3 kemudian diolah dan diskoring untuk mendapatkan nilai 

lokasi potensial birdwatching di TN Karimunjawa. Pada penelitian ini dilakukan penilaian 

dengan melakukan pembobotan pada masing-masing aspek. Penentuan bobot masing-

masing aspek ditetapkan bobot potensi daya tarik burung burung sebesar 45%, kondisi 
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lokasi 40%, dan preferensi pengunjung 15%. Hal ini dikarenakan burung merupakan objek 

dari wisata birdwatching sehingga mendapatkan bobot yang paling besar. Lokasi yang 

direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai lokasi ekowisata birdwatching adalah lokasi 

yang memenuhi kriteria “cukup potensial” dan “potensial”. Kriteria atau kategori nilai 

potensial disajikan dalam Tabel 2: 

 

Tabel 2. Kategori nilai potensial lokasi birdwatching 
No. Nilai Kategori 

1 40,6 – 52,4 Potensial 
2 28,6 – 40,5 Cukup potensial 
3 16,6 – 28,5 Kurang potensial 

Sumber: Olah data penelitian, 2016 

C. Analisis Lokasi Potensial Birdwatching 

Tahapan metode AHP (Saaty, 1993) dalam pemeringkatan alternatif strategi yaitu 

mengidentifikasi permasalahan dengan menentukan penyelesaian masalah yang 

diinginkan; menyusun struktur hirarki dengan penentuan tujuan, sub tujuan dari 

permasalahan yang ada; melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan 

kuesioner kepada responden terpilih dengan membuat matriks perbandingan 

berpasangan; melakukan penilaian matriks dengan menggunakan program computer 

Microsoft Excel dan dilanjutkan memasukkan data tersebut ke dalam program expert 

choice ver. 11.0; melakukan rekapitulasi data berdasarkan hasil perankingan prioritas 

strategi terpilih. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Potensi dan Sebaran Burung di Taman Nasional Karimunjawa 

Taman Nasional Karimunjawa memiliki potensi keanekaragaman jenis burung yang 

dapat dijadikan sebagai obyek ekowisata birdwatching. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di delapan lokasi penelitian telah tercatat sebanyak 59 jenis burung dari 29 famili 

yaitu Fregata ariel, Ardea purpurea, Egretta garzetta, Egretta sacra, Bubulcus ibis, Ardeola 

speciosa, Butorides striatus, Ixobrychus sinensis, Ixobrychus cinnamomeus, Pernis 

ptylorhynchus, Haliaeetus leucogaster, Anas gibberifrons, Amaurornis phoenicurus, Pluvialis 

squatarola, Pluvialis fulfa, Numenius phaeopus, Tringa totanus, Actitis hypoleucos, 

Heterocelus brevipes, Gallinago gallinago, Sterna hirundo,  Sterna sumatrana, Sterna 

anaethetus, Sterna bergii, Treron vernans, Ptilinopus melanospila, Ducula rosacea, 

Streptopelia chinensis, Chalcophaps indica, Psittacula alexandri, Cuculus saturatus, 

Centropus bengalensis, Collocalia linchi, Pelargopsis capensis, Halcyon sancta, Halcyon 

chloris, Merops philippinus, Eurystomus orientalis, Hirundo rustica, Hirundo tahitica, 

Motacilla flava, Motacilla cinerea,  Pycnonotus goiavier, Cisticola juncidis, Orthotomus 

ruficeps, Muscicapa sibirica, Dicaeum trochileum, Gerygone sulphurea, Hypothymis azurea, 

Pachycephala grisola, Anthreptes malacensis, Leptocoma cascostetha, Cinnyris jugularis, 

Zosterops chloris, Lonchura leucogastroides, Lonchura punctulata, Acridotheres javanicus, 

dan Artamus leucorynchus. Pada penelitian ini dijumpai 3 spesies endemik indonesia yaitu 
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Zosterops chloris (Kacamata Laut), Lonchura leugastroides (Bondol Jawa) dan Dicaeum 

trochileum (Cabai Jawa). Selain itu juga dijumpai Haliaeetus leucogaster (Elanglaut Perut-

putih), Pernis ptylorhynchus (Sikepmadu Asia) dan Psittacula alexamdri (Betet Biasa) yang 

termasuk dalam kategori appendix II CITES serta Ducula rosacea Pergam Katanjar yang 

tercatat berstatus NT (Near Threatened) IUCN. 

Kekayaan jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa dapat digambarkan dalam 

bentuk kurva pertambahan jenis pada masing-masing lokasi penelitian (Gambar 1). Kurva 

tersebut menggambarkan kekayaan jenis dari yang tertinggi sampai dengan terendah yaitu 

pada lokasi Legon Lele-Cikmas (Pulau Karimunjawa) sebanyak 37 jenis, lokasi Terusan (Pulau 

Kemujan) sebanyak 25 jenis, Pulau Bengkoang 19 jenis, Pulau Geleang 17 Jenis, Pulau 

Burung 15 jenis, Pulau Menjangan Besar 15 jenis, Pulau Menjangan Kecil 10 jenis dan pulau 

Cemara Besar 8 Jenis. Keanekaragaman jenis burung berbeda antara satu tempat dengan 

tempat lainnya, tergantung kondisi lingkungan sekitar serta faktor yang mempengaruhinya 

(Welty, 1982).  Keberadaan atau kekayaan spesies-spesies burung tersebut antara lain 

karena habitat di Kepulauan Karimunjawa mendukung kebutuhan spesies-spesies tersebut, 

baik sebagai tempat untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Sebagian 

besar jenis burung yang dijumpai adalah jenis burung air, seperti halnya burung-burung 

yang termasuk dalam family Ardeidae yang merupakan kelompok burung yang hidup 

disekitar pesisir pantai dan kepulauan dengan jenis makanan berupa ikan dan invertebrate. 

Keberadaan burung-burung tersebut tentu sangat didukung oleh kondisi habitat di Taman 

Nasional Karimunjawa yang berbentuk kepulauan. 

 
Gambar 1: Kurva pertambahan jenis 

 

Berdasarkan kurva pertambahan jenis tersebut dapat diketahui bahwa pada lokasi 

Legon Lele-Cikmas (Pulau Karimunjawa) dan lokasi Terusan (Pulau Kemujan) menunjukkan 

kurva yang masih naik. Hal ini dapat diartikan bahwa pada lokasi pengamatan jika terus 

dilakukan pengamatan maka masih memungkinkan adanya pertambahan jenis baru pada 

daftar jenis pengamatan selanjutnya. Sementara kurva jenis yang cenderung mendatar 

mengindikasikan bahwa jumlah jenis yang belum tercatat lebih sedikit jumlahnya 

dibandingkan kurva yang masih naik.  

Pulau Karimunjawa dengan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah memiliki 

luas pulau 4.302,5 Ha, sedangkan pulau Kemujan memiliki luas 1.501,5 Ha, Pulau 

Bengkoang 79 ha, Pulau Geleang 24 Ha, Pulau Menjangan Besar 56 Ha, Pulau Menjangan 
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Kecil 46 Ha, Pulau Cemara Besar 3,5 Ha dan Pulau Burung 1 Ha (Anonim, 2014). Lokasi 

penelitian tersebut jika dikaitkan dengan luasan pulau memilik kecenderungan bahwa 

pulau yang lebih  luas memiliki jumlah jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau 

yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan model biogeografi pulau yang dikembangkan 

MacArthur dan Wilson (1967) yang menyebutkan adanya hubungan antara luas area dan 

jumlah spesies (species-area relationship), yaitu pulau yang lebih luas memiliki jumlah 

spesies yang lebih banyak dibandingkan pulau yang berukuran lebih sempit. MacArthur 

dan Wilson (1967) juga menyatakan bahwa jarak akan menentukan jumlah spesies di suatu 

lokasi, pulau yang berada pada jarak yang lebih jauh dari daratan utama (mainland) atau 

pulau yang terisolasi akan memiliki jumlah spesies yang lebih sedikit dibandingkan pulau 

yang lebih dekat atau berjarak dekat dari daratan utama. 

 

Burung Sebagai Obyek Ekowisata Birdwatching 

Burung sebagai obyek utama pada ekowisata birdwaching. Keberadaan dan kemudahan 

perjumpaan burung di lokasi birdwatching merupakan atraksi yang menjadi daya tarik 

wisata bagi wisatawan ataupun bagi pengamat burung. Menurut Avenzora (2008), berbagai 

jenis fauna baik yang masih bersifat liar ataupun yang didomestikasi dapat menjadi obyek 

dan daya tarik bagi wisatawan dalam melakukan berbagai kegiatan wisata. Pada penelitian 

ini dapat dijumpai 3 spesies endemik Indonesia yaitu Zosterops chloris (Kacamata Laut), 

Lonchura leugastroides (Bondol Jawa) dan Dicaeum trochileum (Cabai Jawa). Ada juga 

Haliaeetus leucogaster (Elanglaut Perut-putih), Pernis ptylorhynchus (Sikepmadu Asia) dan 

Psittacula alexandri (Betet Biasa) yang termasuk dalam kategori appendix II CITES yaitu jenis 

yang statusnya belum terancam tetapi akan terancam punah apabila dieksploitasi 

berlebihan. Ducula rosacea (Pergam Katanjar) yang tercatat berstatus NT (Near Threatened) 

atau nyaris terancam akan tetapi jenis ini masih dijumpai cukup melimpah populasinya di TN 

Karimunjawa (Susanto, dkk., 2012). 

 

Sebaran jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa 

Sebaran jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa menunjukkan jumlah jenis paling 

banyak di lokasi pengamatan adalah di Legon Lele-Cikmas (Pulau Karimun) dengan jumlah 

37 jenis dan paling rendah di pulau Cemara Besar dengan jumlah 8 jenis. Adapun sebaran 

burung tersaji dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Peta sebaran jenis burung di Taman Nasional Karimunjawa 

 

Sebaran jenis burung pada masing-masing lokasi penelitian berbeda-beda, hal ini 

dimungkinkan karena adanya perbedaan jenis habitat sehingga hasil pengamattn ada 

beberapa jenis burung yang hanya dapat dijumpai dilokasi tertentu. Marone (1991) 

menyatakan bahwa perbedaan jenis habitat akan mempengaruhi sebaran spasial jenis-jenis 

burung. 

 

Lokasi Potensial untuk Birdwatching di Taman Nasional Karimunjawa 

Lokasi potensial pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 3 sumber data 

yaitu data potensi burung, data penilaian kondisi lokasi dan data preferensi pengunjung. 

Potensi burung berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian dijumpai 59 jenis burung 

yang termasuk dalam 29 famili dengan perjumpaan jenis pada msing-masing lokasi secara 

berurutan adalah 37 jenis di Legon Lele-Cikmas (Pulau Karimunjawa), 25 jenis di Terusan 

(Pulau Kemujan), 19 jenis di Pulau Bengkoang, 17 jenis di Pulau Geleang, 15 jenis di Pulau 

Burung, 19 jenis di Pulau Menjangan Besar, 10 jenis di Pulau Menjangan Kecil dan 8 jenis di 

Pulau Cemara Besar. Kemudian untuk mengkuantitatifkan data tersebut agar dapat 

digunakan sebagai penilaian lokasi potensial maka dilakukan pembobotan dengan skor nilai 

1-8. dengan kriteria untuk jumlah jenis yang sedikit diberikan bobot lebih kecil dan semakin 

meningkat jumlah jenis maka diberikan bobot lebih besar. 

Dalam penelitian ini penilaian lokasi dilakukan berdasarkan pada aspek kondisi lokasi 

birdwatching dengan menggunakan variabel penilaian berupa jarak dari pulau utama ke 

lokasi birdwatching, transportasi yang digunakan, dan biaya yang harus dikeluarkan 

wisatawan untuk menuju lokasi birdwatching. Pada Tabel 3 disajikan hasil penilaian lokasi 

berdasarkan 3 kategori tersebut. 

 

Tabel 3. Penilaian lokasi birdwatching 
Lokasi 
birdwatching 

Jarak 
dari 
pulau 
utama 

Skor Transportasi 
yang bisa 
digunakan 

skor Biaya yang 
harus 
dikeluarkan 
untuk 
perjalanan 

skor Jumlah 
Skor 
nilai 
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ke lokasi 
(Rp) 

Legon Lele-Cikmas 
 (Pulau  
Karimunjawa) 

0,4 km 3 Motor, Mobil 2 <100.000,- 3 8 

Terusan  
(Pulau Kemujan) 

12,092 
km 

2 Motor, Mobil 2 <100.000 3 7 

Pulau Menjangan 
Besar 

0,67 km 3 Kapal 1 101.000-
200.000 

2 6 

Pulau Menjangan 
Kecil 

4 km 3 Kapal 1 101.000-
200.000 

2 6 

Pulau Cemara 
Besar 

11,13 
km 

2 Kapal 1 101.000-
200.000 

2 5 

Pulau Geleang 12,151 
km 

2 Kapal 1 ≥200.000 1 4 

Pulau Burung 12,307 
km 

2 Kapal 1 ≥200.000 1 4 

Pulau Bengkoang 28,617 
km 

1 Kapal 1 ≥200.000 1 3 

Sumber: Olah data penelitian, 2016 

 

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa lokasi pengamatan Legon Lele-Cikmas 

(Pulau Karimunjawa) dan Terusan (Pulau Kemujan) memiliki nilai 7 dan 8 yang artinya 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding lokasi lainnya. Hal tersebut disebabkan karena 

lokasi tersebut dapat ditempuh melalui jalur darat, dapat menggunakan transportasi 

kendaraan bermotor (kemudahan akses), dan biaya murah. Pulau Menjangan Besar, Pulau 

Menjangan Kecil, Pulau Cemara Besar, Pulau Geleang, Pulau Burung dan Pulau Bengkoang 

memiliki skor lebih 3-6 yang artinya lebih rendah dari lokasi Legon Lele-Cikmas, karena 

untuk mencapai lokasi tersebut harus ditempuh melalui jalur laut dengan menggunakan 

transportasi kapal sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih mahal. Faktor-faktor 

tersebut diduga mempengaruhi keputusan wisatawan dalam menentukan lokasi 

birdwatching. 

Preferensi pengunjung terhadap ekowisata birdwatching di Taman Nasional 

Karimunjawa dilakukan dengan menghitung jumlah wisatawan yang “tertarik” terhadap 

ekowisata birdwatching pada masing-masing pulau dari data kuesioner yang telah di sebar 

kepada wisatawan. Selanjutnya untuk mengkuantitatifkan nilai “tertarik” maka dilakukan 

pemberian bobot terhadap kategori “tertarik” dengan nilai 3, “ragu-ragu” dengan nilai 2 dan 

“tidak tertarik” dengan nilai 1 . 

 

Tabel 4. Perhitungan nilai preferensi wisatahan terhadap ekowisata birdwatching. 
Lokasi Jumlah responden 

tertarik 
Bobot Jumlah nilai 

Legon Lele-Cikmas 
 (Pulau Karimunjawa) 

95 3 285 

Terusan  
(Pulau Kemujan) 

92 3 276 
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Pulau Menjangan Besar 72 3 216 
Pulau Menjangan Kecil 70 3 210 
Pulau Cemara Besar 36 3 108 
Pulau Geleang 62 3 186 
Pulau Burung 67 3 201 
Pulau Bengkoang 32 3 96 

Sumber: olah data penelitian (2016) 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa Legon Lele-Cikmas (Pulau Karimunjawa) 

dan Terusan (Pulau Kemujan) memiliki nilai skor 285 dan 276 yang artinya ketertarikan 

wisatawan/responden untuk melakukan birdwatching di lokasi tersebut lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan lokasi lainnya. Ketertarikan tersebut dikarenakan jarak yang dekat dan 

transportasi murah untuk mencapai lokasi. Untuk pulau lainnya memiliki nilai skor antara 96 

sampai 216 yang artinya responden yang tertarik untuk melakukan ekowisata birdwatching 

di pulau-pulau tersebut relatif lebih sedikit. 

 

Penilaian Lokasi potensial untuk ekowisata birdwatching 

Untuk menentukan lokasi potensial ekowisata birdwatching di Taman Nasional 

Karimunjawa dilakukan penilaian dan pembobotan pada aspek potensi burung sebesar 45%, 

kondisi lokasi 40% dan preferensi pengunjung 15%. Berikut adalah tabel perhitungan nilai 

lokasi potensial birdwatching di Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan penilaian dan 

pembobotan pada aspek potensi burung, penilaian kondisi lokasi dan preferensi 

pengunjung. 

 

Tabel 5. Tabel nilai lokasi potensial birdwatching di Taman Nasional Karimunjawa 
Lokasi Nilai 

potensi 
*45% Penilai

an 
Lokasi 

*40% Preferensi 
pengunjung 

*15
% 

Total Kategori 

Legon Lele-Cikmas, 
Pulau Karimunjawa 

8 3,60 8 3,2 285 42,
75 

50,63 Potensial 

Terusan, Pulau 
Kemujan 

7 3,15 7 2,8 276 41,
4 

48,02 Potensial 

Pulau Menjangan 
Besar 

4 1,80 6 2,4 216 32,
4 

38,88 Cukup 
potensial 

Pulau Menjangan 
Kecil 

3 1,35 6 2,4 210 31,
5 

38,22 Cukup 
potensial 

Pulau Cemara Besar 2 0,90 5 2,0 108 16,
2 

22,65 Kurang 
Potensial 

Pulau Geleang 5 2,25 4 1,6 186 27,
9 

33,82 Cukup 
potensial 

Pulau Burung 4 1,80 4 1,6 201 30,
15 

35,92 Cukup 
Potensial 

Pulau Bengkoang 6 2,70 3 1,2 96 14,
4 

19,77 Kurang 
potensial 

Sumber: Olah data peneliti, 2016 

Berdasarkan hasil penilaian lokasi potensial diatas, lokasi Legon Lele-Cikmas (Pulau 

Karimunjawa) dan Terusan (Pulau Kemujan) termasuk pada kategori “potensial”. Hal 

tersebut dikarenakan selain memiliki potensi burung yang tinggi, kedua lokasi tersebut  

dekat dengan pulau utama dan bisa ditempuh dengan jalur darat sehingga preferensi 
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wisatawan terhadap kedua lokasi tersebut juga paling tinggi. Lokasi Pulau Menjangan Besar, 

Menjangan Kecil, Pulau Burung dan Pulau Geleang termasuk dalam kategori “cukup 

potensial”. Lokasi-lokasi tersebut memiliki potensi burung yang cukup tinggi dan memiliki 

jarak yang tidak terlalu jauh dengan pulau utama, akan tetapi harus ditempuh dengan 

menggunakan kapal laut sehingga biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Hal tersebut 

mempengaruhi keputusan wisatawan untuk melakukan ekowisata birdwatching di Taman 

Nasional Karimunjawa. Pulau Cemara Besar dan Pulau Bengkoang termasuk dalam kategori 

kurang potensial. Hal tersebut dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk 

mencapai lokasi birdwatching dan biaya yang dikeluarkan relatif cukup mahal sehingga 

preferensi wisatawan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pulau-pulau 

lainnya. 

 

Prioritas Strategi Pengembangan Ekowisata birdwatching di Taman Nasional 

Karimunjawa. 

Berdasarkan hasil kombinasi jawaban dari masing-masing informan kunci maka hasil 

analisis prioritas alternatif strategi pengelolaan ekowisata birdwatching di Taman Nasional 

Karimunjawa seperti yang terlihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prioritas alternatif strategi pengembangan ekowisata birdwatching di Taman 

Nasional Karimunjawa 

 

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa pada pengembangan ekowisata birdwatching 

di TN Karimunjawa, konservasi jenis, genetik dan ekologis menjadi prioritas utama dalam 

pengelolaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengembangan ekowisata birdwatching 

perlindungan ekologis sangat penting. Salah satu prinsip ekowisata adalah berbasis pada 

alam, jika konservasi jenis, genetic dan ekologis tetap terjaga maka dimungkinkan populasi 

atau keberadaan jenis-jenis burung yang merupakan obyek ekowisata birdwatching akan 

tetap lestari, sehingga kegiatan ekowisata birdwatching juga akan terus berkelanjutan. 

Pengelolaan bersama para pihak menjadi prioritas kedua setelah faktor ekologis. 

Dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata birdwatching adanya kesepakatan antara 

para pihak yang berwenang menjadi sangat penting untuk terus menjaga kelestarian. Selain 

itu keterlibatan masyarakat untuk turut serta menjadi bagian dari pengembangan ekowisata 
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birdwatching diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan 

peningkatan ekonomi masayarakat lokal yang merupakan prioritas selanjutnya. Kegiatan 

ekowisata yang mendukung pada upaya perlindungan alam dan kelestarian 

keanekaragaman hayati serta paket ekowisata yang menarik dan efektif dengan 

mengedepankan faktor ekologis sehingga wisata yang dilakukan dapat menambah 

pengetahuan bagi pengunjung.  

Pembangunan sarana prasarana pendukung ekowisata birdwatching menjadi prioritas 

paling akhir pada hasil analisis. Pada dasarnya pembangunan sarana dan prasarana 

pendukung ekowisata itu diperlukan untuk membantu memudahkan wisatawan dapat 

menikmati obyek wisata, akan tetapi pada kegiatan ekowisata yang memiliki salah satu 

prinsip dasar berbasis pada alam maka pembangunan sarana prasarana yang bersifat 

permanen bukan pilihan terbaik. Pembangunan sarana dan prasarana dianjurkan dilakukan 

sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan, dan menggunakan bahan-bahan yang ramah 

lingkungan. Seperti yang dinyatakan Fandeli dan Nurdin (2005) bahwa aktivitas wisata 

seperti penelitian, bird/animal watching tidak memerlukan pembangunan fasilitas yang 

permanen. Pada hakikatnya kualitas taman nasional yang bagus, tetap terpelihara 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya menjadi daya tarik yang luar biasa pada kegiatan 

ekowisata. 

 

Kesimpulan dan Saran  

A. Kesimpulan  

1. Potensi burung di delapan lokasi penelitian adalah 59 spesies yang termasuk dalam 

29 famili dengan 27 % spesies burung migran dan 73 % spesies burung penetap, 15 

spesies burung dilindungi, 3 spesies endemis, 1 spesies status NT (Near Threathened) 

IUCN, dan 3 spesies tercatat sebagai appendixs II CITES. Distribusi spesies burung 

terbanyak di Legon Lele- Cikmas (Pulau Karimunjawa) dan distribusi burung migran 

terbanyak di Terusan (Pulau Kemujan). 

2. Lokasi Legon Lele-Cikmas di Pulau Karimunjawa dan Terusan di Pulau Kemujan 

merupakan lokasi yang masuk dalam kategori potensial untuk dikembangkan menjadi 

lokasi ekowisata birdwatching. Pulau Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Pulau 

Burung dan Pulau Geleang meupakan lokasi yang masuk kategori cukup potensial. 

Kategori kurang potensial, lokasi yang termasuk di dalamnya adalah Pulau Cemara 

Besar dan Pulau Bengkoang.  

3. Rencana prioritas strategis pengembangan ekowisata birdwatching yang dapat 

diterapkan di Taman Nasional Karimunjawa yaitu strategi yang mengedepankan 

faktor konservasi ekologis dengan melibatkan kebijakan stakeholder yang sepakat 

untuk menjaga kelestarian alam. Strategi yang melibatkan masyarakat lokal dalam 

pengelolaan dan pengembangan ekowisata birdwatching. Strategi promosi dan paket 

wisata yang menarik serta efektif. Selanjutnya adalah strategi yang tidak 

mengedepankan pembangunan sarana prasarana yang bersifat permanen dalam 

pengembangan ekowisata birdwaching. 
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B. Saran 

a. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus untuk memantau 

potensi burung yang merupakan Obyek Daya Tarik Wisata Satwa Liar di lokasi 

ekowisata birwatching sehingga kelestarian populasi dan habitat burung di Taman 

Nasional Karimunjawa tetap terjaga. 

b. Perlu adanya pengembangan ekowisata birdwatching di lokasi-lokasi yang potensial 

dan cukup potensial di Taman Nasional Karimunjawa dengan tetap memperhatikan 

kondisi ekologis dari lokasi birdwatching. 
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Abstrak 

Kondisi kelestarian keanekaragaman hayati di suatu kawasan hutan konservasi sangat 
dipengaruhi oleh kondisi daerah penyangganya. Laguna Segara Anakan yang berada di antara Pulau 
Jawa dan Pulau Nusakambangan merupakan daerah penyangga untuk Cagar Alam Nusakambangan 
Timur dan Cagar Alam Nusakambangan Barat. Kawasan ini  memiliki ekosistem yang kompleks, di 
mana di dalamnya terdapat ekosistem hutan terestrial, laguna, estuaria, mangrove dan delta. 
Berbagai spesies satwa menjadi penghuni kawasan ini, antara lain dari famili aves,, terutama burung 
air, baik spesies penetap maupun migran. Hasil survey terhadap keberadaan burung air dan migran 
yang dilakukan oleh Balai KSDA Jawa Tengah tahun 2012 dan 2015 dengan metode perjumpaan 
langsung mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 20 jenis burung yang menjadikan kawasan 
Laguna Segara Anakan sebagai tempat mencari makan, bersarang dan berkembang biak. Sebagian 
dari burung-burung ini merupakan jenis dilindungi dan jenis migran. Saat ini kawasan Laguna Segara 
Anakan mengalami tekanan akibat perkembangan populasi masyarakat dan pengelolaan yang masih 
belum optimal. Dengan mengetahui keragaman jenis dan kondisi kawasan laguna, diharapkan dapat 
disusun upaya untuk konservasi jenis dan konservasi kawasan laguna. 

 

Kata kunci : burung air, laguna, perjumpaan langsung 

 

 

Pendahuluan 

Kegiatan eksplorasi keanekaragaman hayati (biodiversitas) diperlukan untuk 

mendemonstrasikan  keberadaan  atau  ketidak  beradaan  nilai-nilai  kualitas ekosistem  

dan  konservasi,  seperti  jenis-jenis  yang  secara  regional  dan  global terancam  

populasinya. Selain itu, data dan informasi tentang keragaman jenis diperlukan sebagai data 

dasar (baseline) dan dasar kegiatan monitoring terhadap  dinamika  populasi  dan  

keragaman  jenis (Bismark, 2011).  

Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap yang dipisahkan oleh Laguna Segara 

Anakan dengan Pulau Jawa masih merupakan wilayah kerja Balai KSDA Jawa Tengah, di 

mana terdapat Cagar Alam (CA) Nusakambangan Barat, CA Nusakambangan Timur, CA 

Wijayakusuma dan CA Karang Bolong. Pulau Nusakambangan dan Segara Anakan memiliki 

ekosistem yang kompleks, di mana di dalamnya terdapat ekosistem hutan terestrial, laguna, 

estuaria, mangrove dan delta. Berbagai spesies satwa menjadi penghuni kawasan ini, antara 

lain burung-burung perairan. 

Menurut Howes (2003), kehadiran burung air telah merupakan suatu indikator 
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penting dalam pengkajian mutu dan produktivitas suatu lingkungan lahan basah, apalagi 

setelah diikrarkannya Konvensi Ramsar pada tahun 1971. Gangguan terhadap burung air, 

fungsi yang dimilikinya serta berbagai misteri yang masih menyelimuti proses migrasi 

mereka, menjadikan burung air sebagai objek penelitian dan pengkajian yang panjang di 

seluruh dunia. 

Maksud dari survey keanekaragaman burung air ini adalah untuk mengetahui jenis-

jenis dan kisaran populasi burung air yang ada di sekitar Pulau Nusakambangan serta 

melakukan observasi terhadap kondisi Nusakambangan terkait dengan kelestarian jenis-

jenis burung. 

Sedangkan tujuan dari survey ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat 

mengenai keberadaan burung-burung dan satwa lain di Pulau Nusakambangan dan 

sekitarnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan 

pengendalian tumbuhan dan satwa liar. 

Metode Penelitian 

Metode  survey  burung  pada  prinsipnya  sama  dengan  metode  survey  mamalia 

termasuk  transek  jalur,  transek  garis  dan  metode  perhitungan  terkonsentrasi 

(concentration  count).   Metode  yang  spesifik  dilakukan  untuk  survey  burung yaitu: 

A. Peralatan  

Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah : 

1. GPS receiver 

2. Kamera 

3. Teropong monokuler dan binokuler 

4. Tally sheet 

5. Alat tulis 

6. Perlengkapan lapangan perorangan 

7. Buku panduan 

B. Metode Pemetaan (mapping) 

Metode  pemetaan  merupakan  cara  efektif  untuk  menghitung  populasi  burung 

dan  ukuran  daerah  jelajah.  Pemetaan  dapat  dilaksanakan  untuk  jenis  burung yang  

memiliki  teritori  dan  musim  berkembang  biak  yang  jelas.    Pengamatan dilaksanakan 

secara berulang setiap pagi pada lokasi teritori burung. Biasanya dilakukan  pada  musim  

berkembang  biak  ketika  individu  burung  berada  pada lokasi yang terbatas, aktif 

mempertahankan teritorinya dan menghabiskan waktu di  sekitar  sarang.   Jika  lokasi  

pasti  dapat  diplotkan  pada  peta,  maka dimungkinkan untuk menghitung jumlah 

pasangan burung dari setiap jenis yang ada. 

Aplikasi  metode  ini  merupakan  pekerjaan  yang  intensif  di  lapangan  maupun 

analisis  data.   Hasil  pengamatan  dapat  menghasilkan  peta  detail  sebaran  dan ukuran  

teritori  serta  dapat  digunakan  untuk  memahami  kondisi  habitat.  Juga menghasilkan  

penghitungan  yang  lebih  konsisten,  dan  tidak  dipengaruhi  oleh waktu pengamatan.  

Beberapa  kelemahan metode ini yaitu, memerlukan peta yang berkualitas untuk 

studi  area,  memerlukan  waktu  sampai  dengan  10  kali  pengamatan,  mencakup areal  
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yang  relatif  kecil  (1-4  km2),  memerlukan  keterampilan  tinggi  dari pengamat  untuk  

mengidentifikasi  dan  merekam  burung,  kesulitan  dalam interpretasi  hasil. 

C. Metode Transek Titik (point transect) 

Metode ini disebut juga metode titik hitung,  dilakukan  dengan  berjalan pada suatu  

transek,  memberi  tanda dan  mencatat  semua  jenis  burung  yang  ditemukan  selama  

jangka  waktu  yang telah ditentukan sebelumnya (10 menit), sebelum bergerak ke titik 

selanjutnya.  

Transek  titik  berbeda  dengan  transek  garis,  dimana  pengamat  berjalan 

disepanjang  garis  transek  dan  berhenti  pada  titik-titik  yang  sudah  ditentukan, 

memberikan waktu bagi burung untuk diamati dan mencatat semua burung yang terlihat 

dan terdengar pada waktu yang telah ditentukan yang  berkisar antara 2-20 menit. 

Sebelum turun lapang, tim Balai KSDA berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota dari 

Biodiversity Society Purwokerto dan GS Photography Yogyakarta terkait penentuan spot 

pengamatan dan metode pengamatan. Spot-spot pengamatan yang diambil adalah yang 

pernah diamati oleh Biodiversity Society di mana diketahui banyak dijumpai burung-burung 

air. 

Pengamatan dilakukan pada 13 plot/titik/spot di sepanjang jalur perairan dari 

Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap (Sleko) hingga ke dekat wilayah Majingklak (ujung barat 

Pulau Nusakambangan). Peta pada Lampiran 1. Tim memasuki Desa Klaces sebagai lokasi 

basecamp dan berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan setempat untuk 

memberitahukan adanya kegiatan eksplorasi burung air di perairan Segara Anakan. 

Kondisi cuaca di atas Segara Anakan selama pengamatan cerah berawan dan perairan 

sedang sering pasang. Pengamatan dilaksanakan di setiap spot bergiliran pada pagi hari 

(06.30 – 10.00 WIB) dan sore hari (15.00 – 18.00 WIB). Obyek yang diamati adalah satwa-

satwa di sekitar hamparan mud (sedimentasi lumpur) Segara Anakan, kondisi lokasi dan 

vegetasi di spot pengamatan. 

D. Titik Pengamatan 

Pengamatan dilakukan di 13 titik pengamatan (termasuk basecamp) seperti pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 1. Koordinat spot pengamatan 

No. Nama Titik Koordinat 

1. Spot 1 S 07
o
40’20,9” - E 108

o
48’33,6” 

2. Spot 2 S 07
o
40’13,7” - E 108

o
49’50,1” 

3. Spot 3 S 07
o
39’52,3” - E 108

o
50’59,4” 

4. Spot 4 S 07
o
40’32,8” - E 108

o
49’53,1” 

5. Spot 5 S 07
o
40’21,4” - E 108

o
50’01,1” 

6. Spot 6 S 07
o
40’04,3” - E 108

o
50’09,6” 

7. Spot 7 S 07
o
39’48,6” - E 108

o
50’32,7” 

8. Basecamp S 07
o
41’07,3” - E 108

o
49’43,4” 

9. Spot 8 S 07
o
40’34,1” - E 108

o
48’21,9” 

10. Spot 9 S 07
o
43’49,0” - E 108

o
59’23,0” 

11. Spot 10 S 07
o
42’36,7” - E 108

o
53’55,0” 

12. Spot 11 S 07
o
45’14,2” - E 108

o
56’40,2”.. 
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13. Spot 12 S 07
o
50’12,7” - E 108

o
57’00,5”.. 

 

Pengamatan dilakukan di atas perahu. Pada spot yang ditentukan, perahu berhenti 

untuk pengamatan. 

E. Analisis Data 

a. Keanekaragaman Jenis Satwa 

Keanekaragaman  jenis  satwa  diketahui  dengan  menggunakan  indeks keanekaragaman 

Shannon, yaitu: 

H’ = ∑ (ni/N0 ln ni/N0) 

Dimana : 

H’ = indeks keanekaragaman jenis (Shannon dan Wiener) 

ni  = jumlah individu dalam satu jenis 

N0 = jumlah individu dalam satu komunitas 

b. Frekuensi satwa  

Frekuensi  keberadaan  jenis  satwa (FR) pada  suatu  lokasi  diketahui  dengan menghitung frekuensi 

relatif (%):  

FR  =  lokasi ditemukannya suatu jenis x 100 % 

       jumlah lokasi plot penelitian 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Hasil 

Dijumpai 25 jenis burung selama pengamatan. Semua burung dijumpai dalam 

pengamatan langsung. Jenis-jenis burung yang dijumpai langsung pada saat pengamatan 

yaitu : 

 

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Burung Yang Ditemui di Segara Anakan Saat Pengamatan 

No. Nama Daerah Nama Ilmiah Jumlah (ekor) 

1.  Pekakak emas Pelargopsis capensis 5 

2.  Trinil pantai Tringa hypoleucos 25 

3.  Trinil kaki merah Tringa totamus 10 

4.  Trinil kaki hijau Tringa nebularia 1 

5.  Kuntul kecil Egretta garzetta 50 

6.  Kuntul besar Egretta alba 20 

7.  Cangak abu Ardea cinerea 8 

8.  Cangak merah Ardea purpurea 6 

9.  Kareo padi Amaurornis phoenicurus 5 

10.  Layang-layang api Hirundo rustica 20 

11.  Raja udang biru kecil Alcedo coerulescens 8 

12.  Dara laut Sterna sp 22 

13.  Kipasan Rhipidura sp 3 

14.  Kirik-kirik laut Merops philippinus 5 

15.  Bubut jawa Centropus nigrorufus 3 

16.  Tangkar centrong Crypsirina temia 1 
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17.  Gajahan pengala Numenius phaeopus 20 

18.  Gajahan kecil Numenius minutus 5 

19.  Gajahan erasia Numenius arquata 3 

20.  Bangau tongtong Leptopilus javanicus 8 

21.  Kokokan laut Butorides striatus 6 

22.  Sepah kecil Pericrocotus innamomeus 2 

23.  Mandar padi sintar Gallirallus striatus 3 

24.  Blekok sawah Ardeola speciosa 5 

25.  Burung madu sriganti Cinnyris jugularis 1 

 

Spot tempat ditemukannya jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Lokasi Perjumpaan Satwa Berdasarkan Spot Pengamatan 

No. Nama Daerah Nama Ilmiah Lokasi Spot 

1.  Pekakak emas Pelargopsis capensis 4, 5, 9 

2.  Trinil pantai Tringa hypoleucos 1, 4, 5, 6, 12 

3.  Trinil kaki merah Tringa totamus 4 

4.  Trinil kaki hijau Tringa nebularia 5 

5.  Kuntul kecil Egretta garzetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 

6.  Kuntul besar Egretta alba 4, 5, 6, 7 

7.  Cangak abu Ardea cinerea 1, 3, 7 

8.  Cangak merah Ardea purpurea 1, 2, 3 

9.  Kareo padi Amaurornis phoenicurus 4 

10.  Layang-layang api Hirundo rustica Basecamp, 2, 5, 6, 7 

11.  Raja udang biru kecil Alcedo coerulescens 1, 3, 8, 9 

12.  Dara laut Sterna sp 2, 3, 4, 5 

13.  Kipasan Rhipidura sp 8 

14.  Kirik-kirik laut Merops philippinus 8 

15.  Bubut jawa Centropus nigrorufus 1, 4 

16.  Tangkar centrong Crypsirina temia 2 

17.  Gajahan pengala Numenius phaeopus 1, 4, 6 

18.  Gajahan kecil Numenius minutus 4, 5 

19.  Gajahan erasia Numenius arquata 7 

20.  Bangau tongtong Leptopilus javanicus 1, 2, 3, 7 

21.  Kokokan laut Butorides striatus 2, 6, 7 

22.  Sepah kecil Pericrocotus innamomeus 1 

23.  Mandar padi sintar Gallirallus striatus 5 

24.  Blekok sawah Ardeola speciosa 5, 7 

25.  Burung madu sriganti Cinnyris jugularis 6 

Jenis burung yang keragamannya tertinggi dapat dilihat pada tabel berikut : 

  

Tabel 4. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis 

No. Nama Daerah Nama Ilmiah 
Nilai Indeks 

Keanekaragaman Jenis 

1. Kuntul kecil Egretta garzetta 0,298626578 

2. Trinil pantai Tringa hypoleucos 0,207075554 

3. Dara laut Sterna sp 0,191600935 
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4. Kuntul besar Egretta alba 0,18053668 

5. Layang-layang api Hirundo rustica 0,18053668 

 

 

 

Jenis dengan frekuensi tertinggi adalah Kuntul Kecil (Egretta garzetta) seperti pada tabel 

berikut : 

 Tabel 5. Nilai Frekuensi Jenis 

No. Nama Daerah Nama Ilmiah Nilai Frekuensi Jenis 

1. Kuntul kecil Egretta garzetta 69,23076923 

2. Trinil pantai Tringa hypoleucos 38,46153846 

3. Layang-layang api Hirundo rustica 38,46153846 

4. Kuntul besar Egretta alba 30,76923077 

5. Raja udang biru kecil Alcedo coerulescens 30,76923077 

 
B. Pembahasan 

Jenis burung yang teramati dan teridentifikasi di perairan Segara Anakan meningkat 

dibandingkan survey pada tahun 2012. Hal ini mungkin disebabkan waktu pengamatan yang 

lebih lama, peralatan yang lebih baik dan cuaca yang lebih mendukung untuk dilakukannya 

pengamatan. 

 

Berdasarkan Habitat 

Habitat adalah kawasan yang terdiri atas berbagai komponen fisik maupun biotik yang 

merupakan kesatuan dan digunakan sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi 

makhluk hidup (Alikodra, 1990 dalam Susanti, 2007). Habitat dapat dikatakan juga sebagai 

tempat hidup organisme (Soemarwoto, 1991, hlm : 21 dalam Susanti, 2007). 

Habitat merupakan tempat dengan setiap unit kehidupan yang berada di dalamnya 

dan mampu melakukan aktivitas hidup dan mengalami interaksi dengan lingkungannya. Ini 

disebabkan karena hewan mempunyai kemampuan hidup, tumbuh dan berkembang pada 

kondisi lingkungan yang sesuai. Komponen habitat yang terpenting bagi kehidupan satwa 

harus terdiri atas sumber makanan, tempat perlindungan dan air (Alikodra, 1990 dalam 

Susanti, 2007).  

Menurut Howes dan Noor (2003) selama periode tidak berbiak, burung pantai 

berkumpul dalam jumlah besar disuatu lokasi tertentu. Hal ini akan menciptakan terjadinya 

kompetisi untuk memperoleh makanan, wilayah mencari makan dan wilayah bertengger 

yang aman. Sebagian besar diantara wilayah tempat mereka mencari makan adalah berupa 

wilayah pasang surut, sehingga burung pantai hanya bisa mencari makan pada saat tertentu 

saja yaitu pada saat air surut. Kondisi tersebut tentu saja akan menimbulkan tantangan lain 

bagi burung pantai untuk mencari makan.  

Untuk mengatasi berbagai halangan tersebut sangatlah penting bagi mereka untuk 

menerapkan mekanisme strategi makan yang efisien. Salah satu jenis lingkungan yang 
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memiliki lingkungan yang produktif adalah bakau dan sekitarnya. Kawasan ini merupakan 

daerah peralihan antara lingkungan teresterial dan lautan. Umumnya ditumbuhi oleh jenis 

vegetasi yang khas berupa tumbuhan yang relatif toleran terhadap perubahan salinitas, 

karena adanya pengaruh dari pasang surut air laut (Davies et al, 1996 dalam Susanti, 2007).  

Dari jenis yang teramati, 18 jenis adalah burung air, dengan mendasarkan kepada 

habitat tempatnya mencari makan dan beraktivitas. 

 

Tabel 6. Habitat Alami Burung Yang Dijumpai dalam Pengamatan 

No. Nama Daerah Nama Ilmiah Habitat Burung Air 

1.  Pekakak emas Pelargopsis capensis Sungai besar, hutan 

mangrove dan pantai 

√ 

2.  Trinil pantai Tringa hypoleucos Gosong lumpur pantai, 

beting pasir, sawah 

sampai dataran tinggi 

√ 

3.  Trinil kaki merah Tringa totamus Beting lumpur, pantai, rawa, 

tambak yang 

dikeringkan, sawah 

dekat laut 

√ 

4.  Trinil kaki hijau Tringa nebularia Rawa, gosong lumpur di 

daratan dan pesisir 

√ 

5.  Kuntul kecil Egretta garzetta Sawah, tepian sungai, beting 

pasir dan lumpur, 

sungai-sungai di pesisir, 

pantai 

√ 

6.  Kuntul besar Egretta alba Mangrove, gosong lumpur 

dan pasir, sawah, laguna 

√ 

7.  Cangak abu Ardea cinerea Habitat lahan basah √ 

8.  Cangak merah Ardea purpurea Lahan basah tidak terbatas 

di pesisir, mangrove, 

sawah, danau, aliran air, 

kadang perbukitan 

√ 

9.  Kareo padi Amaurornis phoenicurus Mangrove, tambak, sawah, 

sungai, rawa, danau 

√ 

10.  Layang-layang api Hirundo rustica Hutan, kebun, tegalan, 

sawah, pedesaan, kota 

x 

11.  Raja udang biru kecil Alcedo coerulescens Rawa pesisir, hutan 

mangrove, muara sungai 

√ 

12.  Dara laut Sterna sp Pantai, perairan daratan √ 

13.  Kipasan Rhipidura sp Daerah terbuka, hutan 

sekunder, hutan 

mangrove, pekarangan 

x 

14.  Kirik-kirik laut Merops philippinus Daerah terbuka dekat 

perairan. persawahan, 

rawa, mangrove, 

tersebar sampai 

ketinggian 1.200 m dpl. 

√ 

15.  Bubut jawa Centropus nigrorufus Hutan mangrove, hutan 

sekunder, perkebunan, 

tegalan 

x 

16.  Tangkar centrong Crypsirina temia Hutan sekunder, rumpun 

bambu, hutan semak, 

x 
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lahan pertanian, 

pekarangan 

17.  Gajahan pengala Numenius phaeopus Gosong lumpur, muara 

pasang surut, daerah 

berumput dekat pantai, 

payau, pantai berbatu 

√ 

18.  Gajahan kecil Numenius minutus Daerah kering terbuka dan 

berumput dekat pantai, 

gosong lumpur 

√ 

19.  Gajahan erasia Numenius arquata Muara, gosong lumpur 

pasang surut 

√ 

20.  Bangau tongtong Leptopilus javanicus Sawah, padang rumput 

terbuka, gosong lumpur, 

mangrove 

√ 

21.  Kokokan laut Butorides striatus Hutan mangrove, kawasan 

dekat perairan yang 

bervegetasi lebat 

√ 

22.  Sepah kecil Pericrocotus 

innamomeus 

Hutan mangrove, hutan 

sekunder, perkebunan, 

tegalan 

x 

23.  Mandar padi sintar Gallirallus striatus Hutan mangrove, rawa-

rawa, sawah, padang 

alang-alang, pulau 

karang 

x 

24.  Blekok sawah Ardeola speciosa Lahan basah; rawa-rawa, 

persawahan dataran 

rendah, perairan pantai, 

tambak 

√ 

25.  Burung madu sriganti Cinnyris jugularis  x 

  Sumber : berbagai referensi 

 

 Status Konservasi 

Dari 25 jenis yang teramati, 12 jenis merupakan satwa dilindungi undang-undang 

(Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pelestarian Jenis Tumbuhan dan Satwa 

Liar), sementara berdasarkan Daftar Merah IUCN (International Union for Conservation of 

Nature), terdapat 2 jenis yang masuk dalam kategori VU/Vulnerable (rentan) yaitu Bangau 

Tongtong dan Bubut Jawa serta 1 jenis yang masuk dalam kategori NT/Near Threatened 

(hampir terancam) yaitu Gajahan Erasia. 

 
  

Tabel 7. Status konservasi Jenis-Jenis Burung Yang Ditemui di Segara Anakan 
No. Nama Daerah Nama Ilmiah Status Konservasi 

PP 7/99 IUCN 

1. Pekakak emas Pelargopsis capensis P LC 

2. Trinil pantai Tringa hypoleucos - LC 

3. Trinil kaki merah Tringa totamus - LC 

4. Kuntul kecil Egretta garzetta P LC 

5. Kuntul besar Egretta alba P - 

6. Cangak abu Ardea cinerea - LC 
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7. Cangak merah Ardea purpurea - LC 

8. Kareo padi Amaurornis phoenicurus - LC 

9. Layang-layang api Hirundo rustica P LC 

10. Raja udang biru kecil Alcedo coerulescens P - 

11. Dara laut biasa Sterna hirundo P LC 

12. Kipasan Rhipidura javanica P - 

13. Kirik-kirik laut Merops philippinus - LC 

14. Bubut jawa Centropus nigrorufus - VU 

15. Tangkar centrong Crypsirina temia - LC 

16. Gajahan pengala Numenius phaeopus P LC 

17. Gajahan kecil Numenius miniatus - LC 

18. Gajahan erasia Numenius arquata P NT 

19. Bangau tongtong Leptopilus javanicus P VU 

20. Kokokan laut Butorides striatus - LC 

21. Sepah kecil Pericrocotus innamomeus - LC 

22. Mandar padi sintar Gallirallus striatus - LC 

23. Blekok sawah Ardeola speciosa P LC 

24. Burung madu sriganti Cinnyris jugularis P LC 

25. Trinil kaki hijau Tringa nebularia - LC 

  
Jenis Endemik/Migran 

Beberapa jenis burung yang ditemui di Segara Anakan merupakan jenis endemik, dan 

ada pula yang merupakan jenis migran. Untuk jenis endemik / migran ini tentunya 

diperlukan konservasi dengan mengajak pihak-pihak terkait dalam pengelolaannya. 

 

Tabel 8. Jenis Burung Endemik/Migran Yang Ditemui di Segara Anakan Saat Pengamatan 
No. Nama Daerah Nama Ilmiah Endemik Migran/ 

Penetap 

1.  Pekakak emas Pelargopsis capensis - Penetap 

2.  Trinil pantai Tringa hypoleucos - Migran 

3.  Trinil kaki merah Tringa totamus - Migran  

4.  Kuntul kecil Egretta garzetta - Migran 

5.  Kuntul besar Egretta alba - Penetap 

6.  Cangak abu Ardea cinerea - Penetap 

7.  Cangak merah Ardea purpurea - Penetap 

8.  Kareo padi Amaurornis phoenicurus - Penetap 

9.  Layang-layang api Hirundo rustica - Migran 

10.  Raja udang biru kecil Alcedo coerulescens - Penetap 

11.  Dara laut Sterna sp - Migran 

12.  Kipasan Rhipidura javanica - Penetap  

13.  Kirik-kirik laut Merops philippinus - Migran 

14.  Bubut jawa Centropus nigrorufus Indonesia Penetap  

15.  Tangkar centrong Crypsirina temia - Penetap  

16.  Gajahan pengala Numenius phaeopus - Migran 

17.  Gajahan kecil Numenius minutus - Migran 

18.  Bangau tongtong Leptopilus javanicus - Migran 

19.  Kokokan laut Butorides striatus - Penetap  

20.  Sepah kecil Pericrocotus innamomeus - Penetap  
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21.  Mandar padi sintar Gallirallus striatus - Penetap  

22.  Blekok sawah Ardeola speciosa - Penetap  

23. B. madu sriganti Cinnyris jugularis - Penetap  

 

Keberadaan Jenis Satwa Lain 

Keberadaan reptilia, mamalia dan primata di kawasan Segara Anakan ini merupakan 

indikator bahwa ekosistem mangrove dapat menunjang kehidupan banyak jenis satwa liar 

selain burung. Satwa lain yang dijumpai sedang beraktivitas di hamparan mud yaitu biawak 

(Varanus salvator), berang-berang (Lutra lutra), lutung jawa (Trachypitecus auratus) dan 

monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). 

 
 Tabel 9. Jenis dan Jumlah Satwa Lain Yang Ditemui di Segara Anakan 

No. Nama Daerah Nama Ilmiah Jumlah (ekor) 

1.  Biawak Varanus salvator 1 

2.  Berang-berang Lutra lutra 2 

3.  Lutung jawa Trachypitecus auratus 2 

4.  Monyet ekor panjang Macaca fascularis 6 

5.  Ikan glodog Gobiidae Teramati > 20 ekor 

6.  Kepiting Crustaceae Teramati > 20 ekor 

  
Vegetasi Segara Anakan 

 Jenis vegetasi di sekitar spot-spot pengamatan antara lain nipah (Nypa fruticans), bogem 

(Sonneratia sp), api-api (Avicennia sp), Rhizopora sp dan Bruguiera sp. Keberadaan satwa liar 

di kawasan Segara Anakan bergantung pada kondisi vegetasi terutama hutan mangrove 

yang berada di atas mud flat. Vegetasi ini menjadi tempat bersarang, berbiak dan mencari 

makan bagi satwa termasuk burung dan mamalia. Jenis vegetasi yang banyak dijumpai pada 

spot-spot pengamatan adalah Nipah (Nypa fruticans), Api-api (Avicennia alba dan Avicennia 

marina), Bogem (Sonneratia sp), Rhizopora dan Bruguiera. Dari beberapa jenis tersebut, 

terdapat dominasi Nipah yang mencolok di beberapa tempat. 

Permasalahan 

Potensi gangguan terhadap keberadaan satwa liar yang berada di kawasan Segara Anakan 

dan sekitar Pulau Nusakambangan antara lain degradasi dan alih fungsi hutan sebagai 

habitat alami, perburuan, pencemaran berupa sampah dan limbah cair ke perairan Segara 

Anakan dan ekspansi Nipah. 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

1. Kawasan Segara Anakan dan mud flat  (hamparan  sedimentasi) dengan hutan 

mangrove-nya merupakan tempat bagi berbagai jenis burung air dan satwa liar lainnya 

beraktivitas dan berkembang biak, serta merupakan kawasan yang penting bagi 

penghidupan masyarakat; 
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2. Jenis burung yang teridentifikasi adalah 25 jenis, terdiri atas 18 jenis burung air. Satu 

jenis di antaranya adalah endemik Indonesia dan 9 jenis merupakan jenis migran. 12 

jenis merupakan jenis yang dilindungi Undang-Undang (PP 7/1999), 1 jenis kategori 

Near Threatened dan 2 jenis dalam kategori Vulnerable menurut IUCN. 

3. Kelestarian satwa liar dan ekosistemnya di Segara Anakan dan sekitar Nusakambangan 

sangat tergantung dari kepedulian masyarakat setempat, lembaga non pemerintah 

dan Pemerintah.  

 

B. Saran 

1. Dilakukan monitoring rutin dari Balai KSDA Jawa Tengah bekerja sama dengan 

lembaga penelitian (akademisi)/LSM/masyarakat, untuk memantau kondisi satwa liar 

dan ekosistemnya di Pulau Nusakambangan dan sekitarnya; 

2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan pendatang di Pulau Nusakambangan 

tentang pelestarian alam; 

3. Memasang papan larangan/himbauan/peringatan untuk tidak memburu/membunuh 

satwa liar dan merusak ekosistem Pulau Nusakambangan (termasuk membuang 

sampah sembarangan) di tempat-tempat strategis menuju/di Pulau Nusakambangan; 

4.  Membuat kolaborasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan untuk melindungi kawasan Segara Anakan agar 

memiliki payung hukum yang lebih kuat dan efektif. 
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Abstrak 

 

Pengalihan lahan Hutan menjadi perkebunan di gunung Ungaran tetap terjadi meskipun 
BirdLife Internasional telah menetapkan kawasan tersebut sebagai Important Bird Area and 
Biodiversity (IBAs). Terjadinya fragmentasi hutan secara menyeluruh memiliki dampak besar 
terhadap populasi burung. Oleh karenanya pemantauan jenis burung pada skala beta perlu untuk 
dilakukan sehingga pengelolaan berkelanjutan hutan di Gunung Ungaran dapat dilakukan dengan 
efektif. Tujuan penelitian mengetahui komposisi jenis dan beta-diversitas pada 3 (tiga) lokasi hutan 
yang berbatasan dengan perkebunan di Gunung Ungaran. Stasiun pengamatan meliputi Kalisidi,  
Gentong, dan  Gentong yang merupakan hutan sekunder dan berbatasan langsung dengan area 
perkebunan. Pengamatan burung dilakukan dengan observasi secara langsung. Komposisi jenis 
burung tiap area dianalisis secara deskriptif, sedangkan perbedaan komposisi burung dianalisis 
menggunakan indeks sorensen. Sejumlah 102 jenis burung dari 35 familia diperoleh dari 3 stasiun 
penelitian. Indeks kesamaan jenis antara Kalisidi dengan Gentong mencapai 58%, Watuondo dengan 
Kalisidi mencapai 72%, dan  Gentong dengan Watuondo mencapai 44%. Sumber pakan dan 
kesesuaian habitat menjadi penyebab perbedaan komposisi burung dari ketiga lokasi. Hutan Gunung 
Ungaran pada dasarnya telah mengalami suksesi sekunder dan proses tersebut tidak boleh 
terganggu, sehingga biodiversitas dapat terbentuk secara alami. 

 

Kata kunci : Hutan sekunder, Indeks Sorensen, Keanekaragaman 

 

 

Pendahuluan 

Persebaran spasial dari keanekaragaman telah menjadi fokus dalam kajian ekologi dan 

konservasi (Plotkin & Mueller-Landau, 2002). Pola keanekaragaman akan menyediakan 

bahan untuk menguji variasi keanekaragaman pada lokasi yang bervariasi pula (Condit et al., 

2002). Survey mengenai beta diversitas merupakan salah satu indikator penting untuk 

memantau efektivitas pengelolaan hutan (Meijaard et al., 2006). 

Menurut Indrawan et al. (2007), keanekaragaman jenis pada suatu landskap dapat 

terbagi atas Keanekaragaman alfa dan keanekaragaman beta. Banyak studi berfokus pada 

keanekaragaman alfa, dimana studi berfokus pada  kelimpahan dan kekayaan jenis pada 1 

lokasi saja. Plotkin & Mueller-Landau (2002) menyatakan bahwa keanekaragaman spesies 

yang tinggi secara keseluruhan terutama disebabkan keragaman beta, yaitu perubahan 

komposisi spesies di beberapa lokasi. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan 
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ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Penjagaan dan perlindungan dari Hutan perlu untuk dilakukan sehingga 

keberlangsungan ekologis dapat tetap terjaga. 

Pengalihan lahan Hutan menjadi perkebunan di gunung Ungaran tetap terjadi 

meskipun BirdLife Internasional telah menetapkan kawasan tersebut sebagai Important Bird 

Area and Biodiversity (IBAs). Lambert dan Collar (2002) dalam Meijaard et al. (2006), 

menyatakan bahwa terjadinya fragmentasi hutan secara menyeluruh memiliki dampak 

besar terhadap populasi burung. Oleh karenanya pemantauan jenis burung pada skala beta 

perlu untuk dilakukan sehingga pengelolaan berkelanjutan hutan di Gunung Ungaran dapat 

dilakukan dengan efektif. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di 3 stasiun hutan yang berbatasan langsung dengan 

perkebunan di Gunung Ungaran yaitu Pasigitan,  Genong, dan  Watuondo. Hutan Kalisidi 

berbatasan lansung dengan perkebunan cengkeh, sednagkan  Gentong dan  Watuondo 

berbatasan langsung dengan perkebunan Teh. Berdasarkan jenis floristik penyusunnya, 

ketiga kawasan termasuk hutan sekunder dengan jenis yang mendominasi antara lain: 

Macaranga spp., Mallotus spp., Berbagai anggota familia Moraceae dan Rubiaceae.  

 
Gambar 1. Lokasi penelitian di Gunung Ungaran (Rahayuningsih et al., 2013) 

 

Survey Kekayaan spesies burung dilakukan dengan metode transek. Pada tiap stasiun 

dibuat 3 transek, masing – masing pada area perkebunan, area peralihan, dan area hutan. 
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Jenis Burung yang hadir pada tiap transek diamati menggunakan binokular kemudian 

diidentifikasi berdasrkan panduan Burung – burung di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali 

(McKinnon et al., 2010). Jenis yang teramati didokumentasi atau dibuat sketsanya. 

Perbandingan komposisi jenis dianalisis menggunakan indeks Sorensen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan di 3 stasiun diperoleh 102 jenis dari 35 familia (Gambar 2). 

90 jenis tercatat sebagai burung penetap, sedangkan 11 jenis lainnya merpakan jenis yang 

bermigrasi ke Gunung Ungaran. Familia dengan jenis terbanyak adalah Cuculidae dan 

Timalidae, masing – masing 10 jenis. Habitat pada ketiga stasiun berupa hutan dengan 

bagian bawah kanopi adalah perkebunan kopi milik masyarakat setempat. Kondisi tersebut 

mendukung perkembangan berbagai jenis serangga yang menjadi makanan utama dari 

kedua familia ini. Selain itu berbagai jenis Ficus tumbuh subur pada ketiga stasiun khususnya 

di Stasiun Gentong juga menjadi makanan dari beberapa jenis burung dari kedua familia. 

 
Gambar 2. Diagram jumlah jenis Burung di 3 stasiun pengamatan 

Berdasarkan pengamatan, jenis Ficus yang telah masuk pada fase reproduktif di 
stasiun Gentong relatif lebih banyak dibanding dua stasiun lain. Oleh karenanya, Gentong 
mampu menjadi habitat yang paling sesuai untuk burung dibanding dua stasiun lain. 
Menurut Kinnaird & O’Brien (2007), Ficus mampu menyediakan pakan bagi banyak 
frugivora. Frugivora yang dimaksud termasuk berbagai jenis burung di Gunung Ungaran. 
Kondisi habitat Gentong yang demikian perlu untuk dijaga tanpa melupakan lokasi lain di 
Gunung Ungaran. 

 
Tabel 1. Indeks kesamaan komunitas antar stasiun  

Stasiun Indeks sorensen 

Watuondo & Gentong 44% 

Watuondo & Kalisidi 72% 

Gentong dan Kalisidi 58% 

 

Tercatat 40 jenis yang hanya ditemukan di stasiun Gentong. Ke-khas-an yang dimiliki 

stasiun Gentong menjadikan rendahnya nilai indeks Sorensen apabila stasiun lain 

dibandingkan dengannya (Tabel 1). Berdasarkan perhitungan indeks Sorensen, Watuondo 

dan Kalisidi memiliki komuitas Burung yang paling mirip. 

1 1 

5 

3 
1 

10 

3 
1 

5 
6 

2 
3 

8 

10 

1 
3 

1 1 1 1 
3 

2 1 

4 

2 1 

6 

1 1 

4 

1 1 1 
3 



 

 

216 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

  

Berdasarkan informasi dari penduduk lokal, gentong menjadi kawasan yang jarang 

diakses karena memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi. Nilai kearifan lokal tersebut 

menjadikan minimnya perburuan yang dilakukan pada stasiun tersebut. Jumlah  jenis paling 

banyak terdapat di  Gentong dengan 95 jenis, diikuti  Watuondo dengan 51 jenis, dan 

terakhir Kalisidi dengan 44 jenis, dapat dikatakan wajar apabila Watuondo dan Kalisidi 

memiliki kesamaan yang tinggi. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Sejumlah 102 jenis burung dari 35 familia diperoleh dari 3 stasiun penelitian. Indeks 

kesamaan jenis antara Kalisidi dengan Gentong mencapai 58%, Watuondo dengan Kalisidi 

mencapai 72%, dan  Gentong dengan Watuondo mencapai 44%. Sumber pakan dan 

kesesuaian habitat menjadi penyebab perbedaan komposisi burung dari ketiga lokasi. 

Gentong memiliki kekhasan vegetasi yang perlu untuk diungkapkan secara spesifik bagi 

komunitas burung. Berdasarkan kekayaan jenis yang diperoleh, Gentong bisa menjadi 

kawasan prioritas untuk konservasi, sedangkan kawasan lain perlu dilakukan usaha – usaha 

yang dapat meningkatkan kelimpahan pakan. Hutan Gunung Ungaran pada dasarnya telah 

mengalami suksesi sekunder dan proses tersebut tidak boleh terganggu, sehingga 

biodiversitas dapat terbentuk secara alami. 
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Gambar 3. Jenis (Familia): A. Eurylaimus javanicus (Eurylamidae); B.  Batrachostomus javensis  

 (Podargidae); C. Zanclostomus javanicus (Cuculidae) 

A B C 
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Abstrak 

 

Rawapening is a natural reservoir that became one of the tourist destinations in Central 
Java. To increase the tourism potential is required new and interesting tour models. Birdwatching is 
one of the alternative tourism models that can be done in Rawapening. This research is to develop a 
guide tool in the form of Birdwatching Tour Guide Map (BTGM) which is a bird dispersal map that 
can show the location of birds in a region. The method used is point count by setting five 
observation stations that are Jembatan Biru, Kampung Pelangi, Bukit Cinta, Kesongo and middle of 
Rawapening lake. The results show that there are 32 species of birds from 12 families with two 
groups of birds that are protected groups of egrets and kingfisher. The most distributed is in 18 
Jembatan Biru stations and 16 species of Kampung Pelangi. Rawapening has a species richness that 
are abundant enough to serve as a birdwatching tourist attraction but still have constraints on road 
access and to the middle of the lake is required to rent a fairly expensive boat, then this tour activity 
can be synchronized with Rawapening water tourism activities that can be made tour packages more 
economical and interesting.. 

 

Kata kunci : Rawapening, BTGM, birdwatching 

 

Pendahuluan 

 Kegiatan mengamati burung merupakan kegiatan wisata yang bisa menghasilkan 
devisa. Beberapa negara seperti Kenya, Costa Rica, Nepal, India, Thailand, dan Malaysia 
adalah beberapa negara yang telah menjadikan kegiatan birdwatching sebagai sebuah bisnis 
dalam sektor pariwisata. Banyak agen perjalanan di Eropa dan Amerika Serikat yang 
bergerak dalam bidang penyedia jasa pemandu wisata pengamatan burung, yang membawa 
wisatawan ke negara-negara tersebut. Padahal bila dibandingkan, negara tersebut tidak 
memiliki keanekaragaman jenis burung sebanyak di yang ada di Indonesia (BirdLife 
International Indonesian Programme, 2017). Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan 
DIY sendiri telah banyak situs-situs yang memungkinkan dijumpainya banyak jenis burung. 
Misalnya di kawasan Kebun Raya Baturraden (lereng Gunung Slamet), Bukit Plawangan dan 
Pronojiwo (TN Gunung Merapi), sepanjang Dataran Tinggi Dieng, serta hutan-hutan di 
Gunung Ungaran. Namun, masih banyak kawasan wisata birdwatching di Indonesia yang 
belum dilengkapi dengan semacam peta yang akan memandu pengamat menemukan 
burung-burung tertentu di kawasan tersebut. Salah satu kawasan wisata di Indonesia yang 
juga merupakan waduk alami adalah Rawapening, yang secara administratif terletak di 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jenis wisata yang ditawarkan Rawapening hingga saat 
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ini masih terbatas, hanya ada jasa sewa perahu, retribusi untuk pemancingan, dan suguhan 
pemandangan Gunung Ungaran, Merbabu, dan Telomoyo. Rawapening juga merupakan 
lahan basah yang keberadaannya sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem di 
dalamnya. 

Hingga saat ini masih sangat sedikit data yang memberikan informasi mengenai 
keadaan burung di Rawapening. Untuk sementara hanya ditemukan informasi dari kegiatan 
Jogja Bird Walk (JBW) tahun 2004 yang menyebutkan bahwa telah tercatat beberapa 
burung hasil pengamatan, di antaranya yaitu Trinil Semak, Kuntul Kecil, Mandar Besar, 
Mandar Bontod, Burung Sepatu Teratai, Cangak Merah, Cangak Abu, Blekok Sawah, dan 
Kerakbasi. Selanjutnya ada pula beberapa catatan hasil pengamatan namun belum 
dipublikasikan, yang memberi keterangan bahwa di Rawapening tercatat pula kehadiran 
Titihan Jelaga, Tikusan Alis Putih, Itik Benjut, Bubut Alang-alang, dan Bambangan Merah 
(Suara Merdeka, 2004). 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di kawasan Rawapening, Kabupaten Semarang, 

tepatnya di setiap lokasi yang telah ditentukan. Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan 
April 2017 hingga November 2017. Alat yang dibutuhkan yaitu GPS, binokular, buku 
panduan identifikasi lapangan (field guide book), alat tulis, papan jalan, tally sheet, peta 
Rupa Bumi Indonesia (RBI) wilayah Rawapening, protaktor, dan penggaris, Seluruh data 
burung diambil dengan menggunakan metode point count (titik hitung). Pada metode titik 
hitung, pengamat berhenti di suatu titik dan menghitung burung yang terdeteksi selama 
selang waktu tertentu (Bibby et al. 2000; Javed & Rahul 2000; Hostetler & Main 2001). 
Kemudian mencatat titik koordinat setiap lokasi menurut informasi dari GPS dan mencatat 
semua nama jenis burung yang terlihat. Identifikasi spesies burung hasil penelitian dilakukan 
secara deskriptif dengan menggunakan panduan lapangan burung burung di Sumatera, 
Kalimantan, Jawa, dan Bali (MacKinnon et al. 2010). Indeks kekayaan spesies dihitung 
dengan menggunakan indeks dari Margalef (1958) (Ismawan, 2013). Nilai keanekaragaman 
spesies burung ditentukan dengan menggunakan Indeks Shannon-Wiener (Magurran 1988; 
2004).  

Hasil dan Pembahasan 
Dari lima lokasi di Rawapening yang telah diamati yaitu Jembatan Biru, Bukit Cinta, 

Kampung Pelangi, Kesongo dan tengah danau didapatkan sebanyak 32 spesies burung yang 
terdiri dari delapan Ordo dan 12 Famili. Jumlah tersebut didominasi oleh kelompok burung 
air yang merupakan kelompok dari famili Ardedidae, pada habitat perairan yang didukung 
dengan vegetasi serta sumber makanan berupa ikan dan crustacea yang melimpah sehingga 
mampu beradaptasi dengan baik. Sedangkan untuk burung-burung yang statusnya 
dilindungi ada sebanyak dua kelompok burung yaitu Kuntul dan Raja Udang, kondisi kedua 
kelompok burung tersebut di Rawapening masih cukup baik karena ditunjang dengan 
habitat yang cukup terjaga dan minim gangguan (perburuan dan pengerusakan). Untuk 
melihat keseluruhan spesies burung di Rawapening, pengamatan dilakukan di lima lokasi 
yang berbeda berdasarkan arah mata angin serta tengah rawa, berikut adalah tabel hasil 
pengamatan berdasarkan lokasi pengamatan. 
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Tabel 1. Data Hasil Pengamatan 
Bukit Cinta  Kampung 

Pelangi 

 Tengah 

Danau 

 Kesongo  Jembatan 

Biru 

 

Bambangan 

Merah 

3 Belibis Batu 1 Bambangan 

Kuning 

3 Blekok 

Sawah 

9 Bambangan 

Kuning 

1 

Bondol Jawa 23 Blekok 

Sawah 

6 Belibis Batu 40 Bondol 

Jawa 

19 Bambangan 

Merah 

1 

Bondol 

Peking 

8 Bondol 

Jawa 

10 Cangak Abu 24 Bondol 

Peking 

16 Bondol Jawa 35 

cekakak Jawa 2 Bondol 

Peking 

2 Cangak 

Merah 

10 Kuntul 

Kerbau 

11 Bondol 

Peking 

17 

Gereja 18 Cangak Abu 2 Koak Malam 

Kelabu 

18 Kutilang 3 Bubut Alang-

alang 

2 

Kuntul Besar 1 Cangak 

Merah 

1 Kuntul Besar 15 Walet 

Linchi 

29 Cabe Jawa 1 

Kuntul kecil 3 Cekakak 

Australia 

1 Kuntul Kecil 26 kekep babi 11 Cekakak 

Jawa 

2 

Kutilang 4 Cekakak 

Jawa 

2 Kuntul Perak 14 bubut 

alang-

alang 

1 Cekakak 

Sungai 

2 

Merpati 5 Koak 

Malam 

Kelabu 

15     Cici Padi 1 

Perkutut 2 Kuntul 

Besar 

2     Kareo Padi 1 

Raja udang 

biru 

3 Kuntul 

Kecil 

14     Kutilang 5 

Tekukur 2 Kuntul 

Kerbau 

13     Madu 

Sriganti 

3 

tikusan alis 

putih 

1 Mandar 

Batu 

3     Mandar Batu 2 

Waket Linchi 42 Tikusan Alis 

Putih 

3     Mandar Besar 1 

  Walet 

Linchi 

35     Perenjak Padi 1 

  Wiwik 

Lurik 

1     Raja Udang 

Biru 

8 

        Tikusan Alis 

Putih 

1 

        Walet Linchi 30 

Tabel 2. Data Hasil Pengamatan

No. Lokasi Tipe Habitat Jumlah Spesies Keterangan 

1. Jembatan Biru Tambak + Rawa 18 Utara 

2. Kesongo Sawah + Rawa 8 Timur 

3. Bukit Cinta Tambak + Rawa 14 Selatan 

4. Kampung Pelangi Sawah 16 Barat 

5. Tengah Rawa Rawa + Perairan 8 Tengah 
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       Berdasarkan data yang diperoleh, lokasi dengan jumlah spesies burung terbanyak berada di 
Jembatan Biru yang merupakan daerah dengan tipe habitat Tambak dan Rawa dengan dominasi 
vegetasi berupa eceng gondok. Titik Jembatan Biru merupakan daerah wisata yang mulai 
dibangun sekitar tahun 2015, selain menawarkan pemandangan Rawapening yang indah tempat 
ini juga menjadi salah spot yang paling menjanjikan untuk dijadikan spot pengamatan burung 
yang bagus. Selain jumlah spesies yang banyak beberapa burung yang termasuk jarang ditemui 
dan bagus untuk dilihat secara langsung seperti Mandar Besar, Tikusan Alis Putih, Raja Udang Biru 
dan Bambangan. 

Dari data yang diperoleh indeks keanekaragaman tertinggi terdapat di lokasi Taman 
Pelangi dimana angka indeks keanekaragamanya adalah 2,2 sedangkan indeks keanekaragaman 
terendah berada di lokasi tengah waduk. Tingginya indeks keanekaragaman di Taman Pelangi 
dipengaruhi oleh lokasinya yang merupakan persawahan yang sering didatangi oleh burung air 
maupun burung persawahan, selain itu taman pelangi sedikit menjorok kearah tengah waduk 
sehingga menjadi tempat melintasnya burung-burung air. Keanekaragaman terendah ditempati 
oleh lokasi tengah waduk hal ini disebabkan lokasinya yang berada di tengah waduk sehingga 
burung-burung kecil tidak dapat menjangkau lokasinya dan hanya ditempati oleh burung-burung 
sejenis Ardeidae 

Kekayan spesies terhitung tertinggi berada pada lokasi jembatan biru yang secara jumlah 
jenis memiliki nilai tertinggi yaitu 17,9 sedangkan yang terendah adalah lokasi tengah waduk dan 
kesongo dengan nilai indeks 7,8. Berikut adalah grafik indeks keanekaragaman dan kekayaan 
spesies di lima titik lokasi pengamatan. 

 
 

 
Gambar 1. Indeks Kekayaan Spesies dan Keanekaragaman 
 

Tinggi dan rendahnya kekayaan spesies umumnya dipengaruhi oleh jenis habitat suatu 
lokasi dengan semakin beragamnya habitat dan minimnya gangguan akan meningkatkan jumlah 
spesies di tempat tersebut.  

Dari hasil survey yang dilakukan penentuan stasiun (titik pengamatan) ditentukan dengan 
melihat kondisi lapangan secara langsung dengan kriteria sudut pandang yang luas dan tak 
terhalang serta tidak berjarak lebih dari 200m dari titik sebelumnya, hal ini dilakukan untuk 
memaksimalkan bidang pengamatan dan konsistensi data. Dari beberapa lokasi pengamatan 
jumlah stasiun yang dipakai berjumlah 5-8 titik sesuai dengan luas dan tipe habitat di lokasi 
pengamatan. Untuk pengamatan tengah rawa maka harus dilakukan dengan menggunakan 
bantuan kapal yang bisa disewa di sekitar danau. 
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Simpulan 
Indeks Kekayaan spesies di Rawapening menurut lokasi pengamatan secara berturut-turut 

adalah Jembatan Biru (17,8) Taman Pelangi (15,8) Bukit Cinta (13,5) Kesongo dan Tengah Rawa 
(7,8) sedangkan Indeks Keanekaragaman spesies di Rawapening menurut lokasi pengamatan 
secara berturut-turut adalah Kampung Pelangi (2,2) Jembatan Biru, Bukit Cinta dan Kesongo (2,0) 
serta Tengah Rawa (1,9). Untuk menunjang potensi ekowisata di kawasan Rawapening terutama 
dari segi wisata Birdwatching adalah menyediakan fasilitas dan petunjuk arah untuk 
mempermudah kegiatan pengamatan burung serta menyediakan guide untuk memandu para 
wisatawan. 

 

Saran 
1. Kegiatan pengamatan dilakukan sepagi mungkin antara pukul 06.00-07.00 WIB sehingga 

dapat memaksimalkan waktu pengamatan dan perjalanan. 

2. Melakukan pengamatan pada hari kerja untuk mengoptimalkan pengamatan, karena 

semakin tinggi aktifitas manusia maka burung yang muncul akan semakin sedikit. 
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Abstrak 

 

Setiap burung memiliki aktivitas yang berbeda termasuk burung cekakak suci (Todirhamphus 
sanctus). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas makan, preening, bertengger, defakasi, dan 
pindah tempat burung cekakak suci (Todirhamphus sanctus) di dalam kampus Universitas Pattimura 
Ambon-Maluku. Penelitian dimulai dengan melakukan observasi jelajah dan penentuan lokasi pengambilan 
sampel pada lingkungan kampus. Pegamatan dilakukan pada pagi sampai sore hari berupa aktivitas 
aktivitas makan, preening, bertengger, defakasi, dan pindah tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
aktivitas mencari makan dan bertengger saja lebih lama dilakukan oleh burung cekakak suci dengan rata- 
rata secara berturut-turut sebesar 331.7 dan 274 menit, sedangkan rata-rata aktivitas preening hanya 114 
menit. Burung cekakak suci melakukan rata-rata defakasi sebanyak 14.3 kali dan rata-rata berpindah 
tempat sebanyak 110 kali. 

 

Kata kunci : Aktivitas, Cekakak Suci (Todirhamphus sanctus) dan Kampus Universitas Pattimura 

 

Pendahuluan 

Jumlah jenis burung di Indonesia sekitar 1.666 spesies burung, dan 426 spesies diantaranya 

merupakan spesies endemik Indonesia yang secara alami di jumpai di Indonesia (Mardiastuti et al., 

2001). Keanekaragaman burung ini tidak lepas dari keberadaan Indonesia yang diapit oleh benua Asia 

dan Australia sehingga memiliki terdapat penyebaran jenis burung dari subwilayah Sunda yang terdiri 

atas Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Pulau Kalimantan, Subwilayah  Australo Papua yang terdiri atas 

kepulauan Kei, Aru dan Papua; dan subwilayah Wallacea yang terdiri atas pulau Sulawesi, kepulauan 

maluku dan Nusa Tenggara (Mackinnon et al., 1998) 

Maluku sebagai salah satu wilayah wallacea, memiliki kekayaan keanekaragaman burung yang 

tinggi. Namun kajian aktivitas burung belum banyak yang diteliti. Menurut Howes et al., (2003) dan 

Gitta et al., (2016) kehadiran suatu jenis burung tertentu, pada umumnya disesuaikan dengan 

kesukaannya terhadap habitat tertentu sehingga setiap jenis burung memiliki aktivitas yang berbeda. 

Menurut Elfidasari (2010) akan tetapi aktivitas burung akan terganggu akibat dari keberadaan 

manusia dengan aktivitasnya. 

Aktivitas manusia dapat berupa pembakaran hutan dan padang rumput, perladangan 

berpindah, perburuan dan perdagangan burung (Kamal et al., 2017). Akhirnya aktivitas manusia akan 
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mengganggu aktivitas burung, sama halnya dengan burung cekakak suci (Todirhamphus sanctus). 

Burung ini penyebarannya cukup luas, namun ada dugaan kuat sudah terjadi pegurangan populasi dan 

daerah penyebarannya di alam. Menurut Primack (1998) saat ini masih sedikit penelitian yang 

mengungkapkan aspek- aspek perilaku burung termasuk burung cekakak suci (Todirhamphus 

sanctus). 

Penelitian ini dilakukan di dalam kampus Universitas Pattimura Ambon, sebagai salah satu 

upaya kampus sebagai wilayah konservasi burung, dan belum membandingkan dengan lokasi lain. 

Secara empirik melalui pengamatan, burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) dapat ditemukan di 

lokasi kampus Unpatti. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Agustus - September 2017, yang dilakukan di dalam 

kampus Universitas Pattimura Ambon. Selama penelitian menggunakan kamera Nikon Coolpix P900 

dengan metode jelajah. Pengamatan dilakukan di sekitar lingkungan kampus pada pagi hari (06.00 

WIT), sampai dengan sore hari (18.00 WIT). Pengamatan yang dilakukan berupa aktivitas mencari 

makan (total waktu atau lama mencari makan), aktivitas istirahat atau resting (total waktu istirahat 

atau resting, membersihkan badan (preening) dan lama bertengger). Data dianalisis secara deskriptif 

dalam bentuk tabel dan  gambar. 

 

Hasil 

Hasil penelitian aktivitas makan, preening, bertengger, defakasi, dan pindah tempat burung 

cekakak suci (Todirhamphus sanctus) disajikan pada Tabel  1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aktivitas makan dan bertengger lebih lama dilakukan oleh burung cekakak suci dengan rata-rata 

secara berturut-turut sebesar 

331.7 dan 274 menit, sedangkan rata-rata aktivitas preening hanya 114 menit. Burung cekakak 

suci melakukan rata-rata defakasi sebanyak 14.3 kali dan rata- rata berpindah tempat sebanyak 110 

kali. 

Tabel 1. Total waktu aktivitas makan, preening, bertengger, defakasi, dan pindah tempat burung 

cekakak suci (Todirhamphus sanctus) di dalam kampus  Universitas Pattimura 

Total Waktu (menit)  Jumlah (kali) 

Hari ke- Betengger 

Prening 

Bertengger 

Makan 

Bertengger 

Saja 

 

Defakasi 

 

Berpindah Tempat 

1 98 347 275 13 109 

2 119 338 263 16 110 

3 126 310 284 14 110 

 

Aktivitas Makan 

Aktivitas makan merupakan aktivitas yang dilakukan burung Cekakak suci setiap hari. Burung 
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Cekakak suci menunjukkan aktivitas ini dengan menggunakan paruh untuk memperoleh makanan. 

Selama penelitian burung Cekakak suci memakan makanannya berupa serangga.. Makanan tersebut 

diambil menggunakan paruhnya. Setelah berhasil mendapatkan mangsanya, maka akan digigit dan di 

hentakkan ke dahan pohon agar mati seperti tersaji pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Aktivitas makan pada burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) 

Aktivitas Istirahat 

a. Membersihkan Badan (Preening) 

Burung Cekakak suci menunjukkan aktivitas membersihkan badan (Preening) dengan 

mengarahkan paruhnya ketubuhnya seperti menelisik, paruh digerakkan atau digigit-gigit hingga ke 

ujung beberapa bagian tubuhnya misalnya sayap, ekor, dada dan perut. Biasanya untuk 

membersihkan bagian kepala yang tidak tersentuh oleh paruh, burung menelisik menggunakan salah 

satu kakinya seperti tersaji pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Aktivitas Preening pada burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) 
b. Bertengger 

Burung Cekakak suci menunjukkan aktivitas ini biasanya di dahan pohon dengan ketinggian 1-2 
meter dari permukaan. Selama penelitian burung Cekakak suci lebih banyak beraktivitas pada jenis-
jenis pohon yang berdaun jarang atau ranting-ranting yang mati dan di bawah tajuk seperti pada 
pohon petai cina (Leucaena leicocephala), pohon trembessi (Samanea saman) dan Gamal (Gliricidia 
sepium). Hal ini tersaji pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Aktivitas bertengger pada burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, Burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) memiliki persentase 

aktivitas harian bertengger yang lebih lama. Aktivitas bertengger juga merupakan perilaku istirahat 

yang dilakukan oleh burung. Menurut Permana (2015) perilaku bertengger merupakan perilaku 

istirahat burung yang tidak melakukan aktivitas dan untuk memulihkan energi setelah melakukan 

aktivitas. 

Perilaku bertengger dilakukan oleh burung setelah melakukan pergerakan terbang bolak-balik 

atau pada saat burung hendak melakukan pembersihan badan (preening). Perilaku membersihkan 

badan (preening) merupakan perilaku yang dilakukan burung dalam merawat tubuh agar bulu tetap 

sehat, segar dan mengkilat. Bulu merupakan bagian utama yang perlu dibersihkan karena berperan 

penting bagi kehidupan burung, yakni sebagai isolator panas, berguna juga untuk terbang mencari 

makan, sebagai penghangat pada saat mengerami telur dan mengasuh anak (Takandjandji and Mite 

2016). Persentase aktivitas burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) yang terendah adalah 

aktivitas defekasi, hal ini dikarenakan selama pengamatan burung Cekakak suci (Todirhamphus 

sanctus) melakukan aktivitas defekasi hanya membutuhkan waktu yang singkat. 

Selama pengamatan, burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) terlihat lebih banyak 

berdiam diri di satu tempat dalam waktu yang cukup lama. Tingginya persentase perilaku bertengger 

burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) dikarenakan luasnya area atau lokasi yang dapat 

berpengaruh terhadap keleluaasaan pergerakan dari burung tersebut sehingga memungkinkan burung 

akan lebih diam, waspada dan selalu memperhatikan keadaan sekitar jika sewaktu-waktu ada 

ancaman atau gangguan. Berdasarkan pengamatan aktivitas burung Cekakak suci (Todirhamphus 

sanctus) dalam memilih tempat bertengger memiliki kesukaan khusus terhadap jenis-jenis pohon yang 

berdaun jarang atau ranting-ranting yang mati. Teramati juga bahwa Cekakak suci (Todirhamphus 

sanctus) dapat bertengger dalam waktu yang lama pada pucuk pohon yang mati, sedangkan strategi 

mencari makan burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) adalah dengan menunggu mangsa 

dengan bertengger pada cabang pohon yang rendah pada tempat yang terbuka Secara umum burung 

Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) lebih menyukai habitat yang terbuka dengan kerapatan pohon 

yang rendah dari pada habitat yang tertutup dengan jumlah pohon yang banyak, menurut Hadi (2008) 

dan Suzanna (2007) setiap burung memiliki pola aktivitas harian tersendiri. 

Pengamatan juga membuktikan bahwa pada beberapa lokasi di dalam kampus Unpatti ternyata 

tidak di jumpai burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus), karena pada area tersebut tidak di 

jumpai habitat yang terbuka. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa burung Cekakak suci 

(Todirhamphus sanctus) lebih menyukai habitat yang terbuka dari pada habitat yang tertutup di 

dukung pula oleh pernyataan Mardiastuti et al., (2001) pada penelitiannya tentang dampak kebakaran 

hutan terhadap satwa liar. Pada perbandingan jenis-jenis burung di hutan sebelum dan sesudah 

kebakaran di sebutkan bahwa burung Cekakak suci (Todirhamphus sanctus) hadir pada hutan setelah 

terbakar dan tidak hadir pada hutan sebelum terbakar. Pada akhirnya hasil penelitian ini dapat 

merekomendasikan kampus Unpatti sebagai lokasi birdwachig khususnya jenis burung 

Cekakak suci (Todirhamphus sanctus). 
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Kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aktivitas makan dan bertengger lebih lama dilakukan 

oleh burung cekakak suci dengan rata-rata secara berturut- turut sebesar 331.7 dan 274 menit, 

sedangkan rata-rata aktivitas preening hanya 114 menit. Burung cekakak suci melakukan rata-rata 

defakasi sebanyak 14.3 kali dan rata-rata berpindah tempat sebanyak 110 kali. 
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Abstrak 

 

Burung rangkong atau enggang (famili Bucerotidae) digolongkan sebagai omnivora (pemakan 
segala) tetapi mengonsumsi buah-buahan sebagai pakan utamanya, khususnya buah dari pohon Ficus spp. 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memetakan pohon-pohon buah serta mengidentifikasi 
jenis-jenis rangkong yang memanfaatkan pohon buah tersebut. Penelitian dilakukan selama tiga bulan 
(April-Juli 2017) dengan menjelajahi areal kebun sawit, hutan dan ekoton untuk mencari pohon buah dan 
menandai lokasinya dengan GPS. Identifikasi jenis rangkong yang memanfaatkan pohon buah dilakukan 
dengan bantuan teropong binokuler. Pohon buah pakan yang ditemukan adalah Ficus sumatrana, F. 
benjamina, F. auriculata, F. variegata, F. fistulosa, Baccaurea bracteata, dan Polyalthia sp. Ficus sumatrana 
merupakan jenis pohon yang disukai oleh rangkong sebagai tempat makan. Pada umumnya pohon-pohon 
buah terdapat di dalam areal hutan konservasi. Spesies rangkong yang dapat ditemukan pada lokasi 
penelitian berjumlah enam spesies yaitu Kangkareng Perut- putih (Anthracoceros albirostris), Kangkareng 
Hitam (Anthracoceros malayanus), Julang Jambul Hitam (Aceros corrugatus), Julang Emas (Aceros 
undulatus), Rangkong Badak (Buceros rhinoceros), dan Rangkong gading (Buceros vigil). Terdapat 
perbedaan pemilihan pohon buah dan lokasi makan pada pohon buah diantara jenis-jenis rangkong yang 
ada. 

 

Kata kunci : burung, pola distribusi, populasi, suku Bucerotidae. 

 

 

Pendahuluan 

Burung rangkong atau enggang (famili Bucerotidae) digolongkan sebagai omnivora 

(pemakan segala) tetapi mengonsumsi buah-buahan sebagai pakan utamanya, khususnya buah 

dari pohon Ficus sp. (Kemp 1995). Rangkong memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

hutan tropis yang sehat dan beragam. Di hutan hujan tropis Indonesia, rangkong sangat 

membutuhkan buah beringin (Ficus sp.) (Anggriawan et al. 2015). Ficus menghasilkan buah 

sepanjang tahun dan menjadi tumbuhan kunci yang sangat potensial untuk menopang kehidupan 
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satwa frugivora pada saat musim kelangkaan (Kattan dan Valenzuela 2013). 

Indonesia memiliki 13 spesies dari 54 spesies burung famili Bucerotidae yang ada di dunia 

(Sukmantoro et al. 2007). Enam spesies burung rangkong ada di Kalimantan Timur, yaitu Julang 

Jambul-Hitam (Aceros corrugatus), Julang Emas (A. undulatus), Kangkareng Perut-Putih 

(Anthracoceros albirostris), Kangkareng Hitam (A. malayanus), Rangkong Badak (Buceros 

rhinoceros), dan Rangkong Gading (B. vigil) (Ramadhan et al. 2014). Habitat utama burung-burung 

rangkong adalah hutan primer, meskipun rangkong juga dilaporkan menggunakan habitat hutan 

sekunder, bahkan beberapa jenis dapat dijumpai di area perkebunan (Yusran 2015). 

Informasi keberadaan spesies rangkong di habitat yang didominasi oleh kegiatan manusia 

(human-dominated landscape) seperti kegiatan pertanian belum banyak didokumentasikan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dasar mengenai keberadaan pohon pakan 

rangkong di area hutan yang berbatasan dengan kebun sawit serta mendukung pengembangan 

pengelolaan lestari terhadap keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi. Penelitian ini 

bertujuan mengidentifikasi dan memetakan sebaran pohon-pohon buah serta mengidentifikasi 

spesies rangkong yang memanfaatkan pohon buah di hutan yang berbatasan dengan kebun sawit 

di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 

 

Metode Penelitian 

Pengamatan Pendahuluan 

Pengamatan pendahuluan dilakukan pada tanggal 9 April sampai dengan 17 Mei 2017 untuk 

mencari lokasi pohon tempat makan rangkong. Metode yang digunakan adalah dengan 

menjelajahi jalan patrol area kebun sawit, jalan setapak hutan dan ekoton serta mengambil titik 

GPS dari lokasi- lokasi tersebut. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Desa Labangka Kalimantan Timur 

Identifikasi Pohon Buah 

Pengumpulan data tentang pohon buah dilakukan dengan cara menjelajahi jalan patrol (kebun 

sawit, hutan, ekoton), dilihat fenologinya (sedang berbunga atau berbuah), apakah ada spesies 

rangkong yang sedang makan atau tidak, dan berdasarkan informasi sebelumnya. Identifikasi 

spesies pohon buah dilakukan dengan cara bertanya nama lokal kepada masyarakat setempat, 

kemudian mengacu pada kunci identifikasi Trees Of Sungai Wain. 

 

Pemetaan Sebaran Pohon Buah 

Pemetaan sebaran pohon buah dilakukan dengan metode grid. Grid dibuat dengan cara 

membentuk jaringan titik segi empat yang tersebar secara teratur ke seluruh area pemetaan. 

Pengambilan sampel plot contoh ditentukan dengan menggunakan systematic sampling. 

Pendugaan pola sebaran pohon buah dilakukan dengan persamaan chi square (x2). 

 

Analisis Vegetasi 

Pengambilan data kondisi vegetasi di sekitar pohon buah dilakukan dengan metode petak 

tunggal. Pohon buah yang sudah diidentifikasi dan ditandai posisinya dengan GPS dijadikan titik 

pusat petak tunggal berukuran 20m x 20m. Selanjutnya, plot-plot berukuran 2m x 2m dibuat di 

dalam plot tersebut untuk mengukur semai dan tumbuhan bawah, 5m x 5m untuk pengukuran 

pohon tingkat pancang, serta 10m x 10m untuk pohon tingkat tiang. Empat petak berukuran sama 

dibuat pada azimuth 900, 1800, 2700, dan 3600 dari petak utama dengan jarak antar petak 

sebesar 20 meter dari tepi (Gambar 2). 

Data vegetasi yang dicatat meliputi nama jenis tumbuhan (nama lokal untuk spesimen yang 

belum diketahui), jumlah individu setiap jenis, diameter batang setinggi dada, lebar dan panjang 

tajuk, tinggi bebas cabang, dan tinggi total pohon. 
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Gambar 2. Ilustrasi pembuatan petak tunggal 

 
Data vegetasi diolah untuk mengetahui indeks nilai penting (INP) setiap jenis tumbuhan. 

Indeks nilai penting memberikan gambaran mengenai peranan suatu jenis dalam komunitas 

tumbuhan (Soegianto 1994). Indeks nilai penting dari suatu jenis pohon merupakan penjumlahan 

dari nilai kerapatan relatif jenis (KR), frekuensi relatif jenis (FR), dan dominansi relatif jenis (DR) 

(Indriyanto 2006). Indeks nilai penting untuk tingkat pertumbuhan tiang dan pohon adalah 

INP=KR+FR+DR dengan kisaran 0%–300%, sedangkan untuk pancang, semai dan tumbuhan bawah 

digunakan rumus INP=KR+FR dengan kisaran nilai 0%–200% (Soerianegara dan Indrawan 1998). 

Persamaan perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Kerapatan (K) yaitu total individu dalam satu luasan petak contoh 
K (N/ha) = Σ individu 

  
                    Luas petak contoh 

2. Kerapatan relatif jenis (KR) yaitu perbandingan antara kerapatan jenis (Ki) dan 

kerapatan seluruh jenis 
K Suatu jenis 

KR (%)=     
K Total seluruh jenis 

x 100%
 

3. Frekuensi jenis (F) yaitu jumlah petak contoh ditemukannya jenis dalam semua 

petak contoh yang dibuat 
 

Σ Sub petak ditemukannya suatu jenis
  

 F=
 

Σ Seluruh sub petak contoh 
 

4. Frekuensi relatif (FR) yaitu perbandingan antara frekuensi jenis (Fi) dan 

frekuensi untuk seluruh jenis (F) 
F Suatu jenis 

  FR (%)   =    
F Total seluruh jenis

x 100%
 

 

5. Dominansi jenis (D) adalah luas bidang dasar jenis (LBDS) dalam satu luasan 
petak contoh 

 

  (𝑚2/ℎ𝑎)=  
       ¼ πD2  

 
                   Luas petak contoh 
 

6. Dominansi relatif jenis (DR) adalah perbandingan antara dominansi jenis (Di) 

dan dominansi total untuk seluruh jenis 
D Suatu jenis 

DR (%)= 
D Total seluruh jenis 

x 100%
  

Teknis Pengamatan 

Pengumpulan data spesies rangkong dilakukan dengan cara pengamatan morfologi tubuh dan 

cara bersuara. Identifikasi spesies burung rangkong mengacu pada buku panduan burung-burung 

di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali (MacKinnon 2010). 
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Pemanfaatan Pohon Buah oleh Rangkong 

Pengamatan dilakukan selama 15 menit ke arah tempat rangkong bertengger pada pohon 

tempat makan. Data yang dicatat yaitu nama spesies rangkong, jumlah individu, jenis pohon 

buah, waktu makan dan posisi rangkong pada pohon pakan (vertikal dan horizontal). 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

1. Pohon Buah yang Ditemukan 

Empat pohon buah yang ditemukan pada petak pengamatan di area hutan yaitu kariwaya (F. 

sumatrana), rambai (Baccaurea bracteata), glodokan (Polyalthia sp.), dan tarap (Artocarpus 

odoratissimus) sedangkan tiga pohon buah yang banyak ditemukan di daerah ekoton yaitu 

beringin biasa (Ficus benjamina), benying (F. fistulosa), dan beringin buah besar (F. variegata). 

Pohon buah ditemukan di ekoton dengan jarak ±50 m dari kebun sawit sedangkan untuk area 

hutan dengan jarak ±2 km dari kebun sawit. 

 

2. Sebaran Pohon Buah dan Komposisi Vegetasi di Sekitarnya 

Pola sebaran pohon buah di area penelitian adalah mengelompok dengan (χ2 = 640,52, χ2 = 

0,94, df= 4) dari total petak pengamatan sebanyak 40 petak berukuran 20mx20m (ekoton=22 

petak, hutan=18 petak). Total keseluruhan pohon buah yang ada sebanyak 66 pohon. Pohon buah 

yang paling banyak di area ekoton yaitu Ficus benjamina sebanyak 5 individu/petak, sedangkan 

untuk area hutan ditemukan Ficus sumatrana sebanyak 3 individu/petak. 

Komposisi vegetasi di area titik pohon buah dihitung untuk masing-masing tingkat 

pertumbuhan. Pohon buah dari famili Moraceae paling mendominasi dari seluruh petak 

pengamatan, sedangkan untuk tingkat tiang didominasi oleh famili Euphorbiaceae. Berdasarkan 

hasil analisis data diperoleh spesies yang dominan berdasarkan INP pada tingkat pohon yaitu Ficus 

benjamina 21,85%, Ficus sumatrana 20,35%, dan Shorea sp. 16,6% (Lampiran 1). Tingkat tiang 

yaitu Macaranga sp. 15,48%, Phoebe sp. 13,1%, dan Syzygium sp. 8,34% (Lampiran 2). Tingkat 

pancang yaitu Ficus benjamina 12,17%, Macaranga sp. 12,16%, dan Shorea sp. 9,74% (Lampiran 

3). Tingkat semai yaitu Syzygium sp. 27,13%, Nephelium sp. 15,89%, dan Elaeis sp. 12,59% 

(Lampiran 4). Sedangkan tingkat tumbuhan bawah yaitu Diplazium sp. 51,29%, Melastoma sp. 

37,75%, dan Caladium sp. 25,61% (Lampiran 5). 

 

3. Spesies Rangkong yang Ditemukan 

Area hutan Desa Labangka, Kalimantan Timur merupakan salah satu area hutan yang menjadi 

habitat bagi rangkong. Spesies rangkong yang dapat ditemukan pada lokasi penelitian berjumlah 

enam spesies yaitu Kangkareng Perut-putih (Anthracoceros albirostris), Kangkareng Hitam (A. 

malayanus), Julang Jambul Hitam (Aceros corrugatus), Julang Emas (A. undulatus), Rangkong 
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Badak (Buceros rhinoceros), dan Rangkong gading (B. vigil). Selama 116 hari pengamatan, 

frekuensi spesies rangkong yang paling banyak ditemukan yaitu Kangkareng Hitam yang sedang 

berpasangan sebesar 84% (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Frekuensi Perjumpaan Rangkong di Lokasi Pengamatan 

 

4. Pemanfaatan Pohon Buah oleh Rangkong 

Aktivitas makan biasanya dilakukan pada pukul 06.00 - 08.00 pagi. Berdasarkan 

pengamatan, rangkong lebih memilih makan di area hutan dibandingkan area ekoton. Rangkong 

biasanya makan dan bertengger pada pohon Ficus benjamina dan F. sumatrana, sedangkan untuk 

spesies julang emas lebih memilih pohon Ficus variegata (Tabel 1). 
Tabel 1 Pemanfaatan Pohon Ficus oleh Rangkong di Area Hutan dan Ekoton  

 

Jenis Rangkong 
 

Nama Lokal Pohon 
 

Nama Ilmiah Pohon 
 

Lokasi 
Jumlah Individu 

Rangkong 

(ind/hari) 

Kangkareng Hitam Kariwaya Ficus sumatrana Ekoton 6 

Kangkareng Perut-Putih Kariwaya Ficus sumatrana Ekoton 3 

Julang Emas Beringin Besar Ficus variegata Hutan 1 

Julang Jambul Hitam Beringin Biasa Ficus benjamina Hutan 1 

Rangkong Badak Kariwaya Ficus sumatrana Hutan 2 

Rangkong Gading Kariwaya Ficus sumatrana Hutan 1 

  
Pohon Ficus berbuah ditemukan di ekoton dengan jarak ±50 m dari kebun sawit sedangkan 

untuk area hutan ditemukan pada jarak ±2 km dari kebun sawit. Selama pengamatan pernah 

ditemukan individu Julang Emas yang terbang dan diduga membawa buah Ficus variegata serta 

membawa buah tersebut ke pohon bangeris (Koompasia excelsa) untuk memakannya. Tidak 

hanya makan buah-buahan, tetapi pernah ditemukan juga spesies jantan Rangkong Badak 
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mendatangi tajuk bagian atas kemudian menggali batang utama pohon K. excelsa dengan 

menggunakan paruhnya diduga untuk mencari serangga (Gambar 4). 

 

 
Gambar 4. Spesies Jantan Rangkong Badak Mencari Serangga 

 

Tepi tajuk bagian atas merupakan tempat termudah untuk didatangi dan juga untuk 

menahan beban rangkong yang berukuran besar, sedangkan Bagian tengah yang lebih terlindung 

dipilih oleh rangkong yang berukuran relatif kecil untuk menghindari persaingan. Pemilihan posisi 

rangkong di pohon buah disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Pemilihan Posisi Rangkong di Pohon Buah 
 

Spesies rangkong yang memiliki tubuh berukuran besar seperti Rangkong Badak memilih 

posisi tajuk tengah atas. Julang Jambul Hitam memilih tajuk kanan atas. Kangkareng Hitam, Julang 

Emas, dan Rangkong Gading lebih memilih tajuk kiri tengah. Sedangkan Kangkareng Perut-putih 

memilih posisi tajuk kanan tengah. 
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Gambar 6. Ilustrasi posisi rangkong dalam satu pohon pakan 
 

B. Pembahasan 

1. Pohon Buah yang Ditemukan 

Hasil pengamatan menemukan empat pohon buah di area hutan yaitu F. sumatrana, Baccaurea 

bracteata, Polyalthia sp., dan Artocarpus odoratissimus sedangkan tiga pohon buah di daerah 

ekoton yaitu Ficus benjamina, F. fistulosa, dan F. variegata. Ficus merupakan genus pohon yang 

paling banyak ditemukan di seluruh area. Polyalthia sp. dan Baccaurea bracteata merupakan 

spesies yang paling sedikit, hal ini dikarenakan kedua spesies tersebut hanya ditemukan satu 

pohon saja pada satu petak dari 40 petak pengamatan. 

 

2. Sebaran Pohon Buah dan Komposisi Vegetasi di Sekitarnya 

Pola sebaran pohon buah di area penelitian adalah mengelompok. Pola sebaran pohon 

buah yang mengelompok dapat menyebabkan adanya sumber buah yang melimpah sehingga 

akan banyak burung yang datang ke area tersebut (Partasasmita 1998). Pohon buah yang paling 

banyak ditemukan yaitu Ficus benjamina dan Ficus sumatrana sedangkan untuk tingkat tiang 

didominasi oleh Macaranga sp., tingkat pancang didominasi oleh Ficus benjamina, tingkat semai 

didominasi oleh Syzygium sp., dan tingkat tumbuhan bawah didominasi oleh tumbuhan dari 

divisi Pteridopyhta (paku-pakuan). 

Spesies yang mendominasi pada suatu area dinyatakan sebagai spesies yang memiliki 

kemampuan adaptasi dan toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan (Arrijani 2008). Suatu 

spesies dianggap dominan diindikasikan oleh indeks nilai penting, yaitu mempunyai nilai 

frekuensi, densitas, dan dominansi lebih tinggi dibanding spesies lain. Indeks nilai penting 

memberikan gambaran bahwa keberadaan jenis tersebut semakin stabil atau berpeluang untuk 

dapat mempertahankan pertumbuhan dan kelestarian spesiesnya. Spesies tingkat pohon dan 
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tingkat tiang dapat dikatakan berperan jika INP ≥15%, sedangkan pada tingkat pancang dan 

semai dikatakan berperan jika memiliki INP > 10% (Mawazin dan Subiakto 2013). 

Terdapat komposisi spesies yang sangat berbeda antara vegetasi masing-masing tingkat 

pertumbuhan. Contohnya yaitu spesies Ficus benjamina dan Ficus sumatrana yang lebih 

mendominasi pada tingkat pohon, sedangkan untuk tingkat tiang didominasi oleh Macaranga sp. 

Jika spesies dominan pada tingkat pohon telah mencapai puncak pertumbuhan, spesies pada 

tingkat tiang dengan komposisi berbeda akan naik menjadi tingkat pohon (Dendang 2015). Hal 

ini menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan terhadap proses regenerasi spesies dominan 

pada tingkat pohon. Proses regenerasi tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain 

bencana angin besar yang menimbulkan rumpang (gap), atau perusakan kawasan secara 

berulang. Rumpang menciptakan terbukanya ruang tumbuh yang cukup sehingga dapat 

merangsang berkembangnya pohon-pohon yang tadinya tertekan untuk tumbuh secara 

bersamaan (Sidiyasa 2009). 

 

3. Spesies Rangkong yang Ditemukan 

Area hutan Desa Labangka, Kalimantan Timur merupakan salah satu area hutan yang menjadi 

habitat bagi rangkong. Spesies rangkong ditemukan pada lokasi penelitian berjumlah enam 

spesies yaitu Kangkareng Hitam, Kangkareng Perut-putih, Julang Jambul Hitam, Julang Emas, 

Rangkong Badak, dan Rangkong Gading. Hal ini sesuai dengan penelitian Ramadhan et al. (2014), 

terdapat enam spesies burung rangkong yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Julang Jambul-

Hitam (Aceros corrugatus), Julang Emas (Aceros undulatus), Kangkareng Perut-Putih 

(Anthracoceros albirostris), Kangkareng Hitam (Anthracoceros malayanus), Rangkong Badak 

(Buceros rhinoceros), dan Rangkong Gading (Buceros vigil). Frekuensi spesies rangkong yang 

paling banyak ditemukan yaitu Kangkareng Hitam sebesar 84%. Jumlah individu kangkareng 

hitam yang dijumpai sekali pertemuan yaitu dua ekor, satu jantan dan satu betina. 

 

4. Pemanfaatan Pohon Buah oleh Rangkong 

Aktivitas makan rangkong di pohon buah dilakukan pada pagi hari saat matahari muncul. 

Menurut Grzimek (2002) burung rangkong mulai aktif pada waktu pagi hari yang dimulai dengan 

merapikan bulu dan berlanjut pada pencarian pakan. Menurut Leighton (1982) dalam 

pengamatannya terhadap spesies rangkong di Kalimantan Timur, buah-buahan yang menjadi 

sumber pakan dikelompokkan ke dalam tiga tipe makanan, yaitu buah pala hutan 

(Myristicaceae) yang kaya protein dan lipid, kenari-kenarian (Burseraceae), dan buah Ficus 

(Moraceae). 

Beberapa buah yang terlihat dikonsumsi oleh keenam spesies rangkong adalah buah Ficus 

sumatrana, Ficus benjamina, dan Ficus variegata. Ficus menjadi pakan utama rangkong karena 

Ficus merupakan pohon buah yang paling banyak ditemukan di hutan Desa Labangka baik di area 

hutan maupun daerah ekoton. Ficus juga bisa hidup pada berbagai tipe hutan, memiliki jumlah 
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spesies yang banyak, merupakan jenis yang umum, sering berbuah, mudah untuk dipotong atau 

digigit, dan lebih banyak daging buahnya (Kemp 1995). Ancrenaz et al. (2011) melaporkan bahwa 

rangkong dapat mengonsumsi buah selain Ficus seperti durian, manggis dan pisang, bahkan 

buah kelapa sawit. 

Terdapat pemilihan posisi rangkong pada pohon buah. Spesies rangkong yang memiliki 

tubuh berukuran besar seperti Rangkong Badak memilih posisi tajuk tengah atas. Julang Jambul 

Hitam memilih tajuk kanan atas. Kangkareng Hitam, Julang Emas, dan Rangkong Gading lebih 

memilih tajuk kiri tengah. Sedangkan Kangkareng Perut-putih memilih posisi tajuk kanan tengah. 

Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa faktor yang memengaruhi posisi di antaranya yaitu 

perilaku sosial, ukuran tubuh, posisi buah, dan karakteristik pohon. 

Affandi dan Winarni (2007) menyatakan bahwa rangkong akan melakukan pergerakan 

dengan luasan tertentu guna mencari pakan khususnya buah ara yang berukuran besar untuk 

memenuhi kebutuhan energinya dalam aktivitas tersebut. Kitamura et al. (2009) menyatakan 

bahwa kangkareng mampu menyeleksi jenis pakan yang berbeda, mampu memanfaatkan 

sumberdaya pada waktu yang berbeda dan makan pada strata yang berbeda guna mengurangi 

kompetisi. Energi yang diperoleh akan digunakan untuk berkembangbiak sehingga populasinya 

pada suatu area akan bertambah. Selama penelitian, spesies rangkong badak pernah terlihat 

memakan serangga dari pohon K. excelsa. Hal tersebut terjadi jika keberadaan jumlah buah 

dalam wilayah teritorinya menurun (Grzimek 2002). 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Empat pohon buah yang ditemukan pada petak pengamatan di area hutan yaitu kariwaya (F. 

sumatrana), rambai (Baccaurea bracteata), glodokan (Polyalthia sp.), dan tarap (Artocarpus 

odoratissimus) sedangkan tiga pohon buah yang banyak ditemukan di daerah ekoton yaitu 

beringin biasa (Ficus benjamina), benying (F. fistulosa), dan beringin buah besar (F. variegata) 

dengan pola sebaran mengelompok. Pohon buah yang paling banyak ditemukan di area ekoton 

yaitu Ficus benjamina, sedangkan untuk area hutan ditemukan Ficus sumatrana. Rangkong lebih 

memilih makan di area hutan dibandingkan area ekoton. Spesies rangkong yang berada di area 

hutan yaitu Rangkong Badak dan Rangkong Gading memanfaatkan pohon Ficus sumatrana, 

Julang Emas memanfaatkan pohon Ficus variegata, dan Julang Jambul Hitam yang 

memanfaatkan pohon Ficus benjamina. Sedangkan spesies Kangkareng Hitam dan Kangkareng 

Perut-Putih lebih memanfaatkan pohon Ficus sumatrana pada area ekoton. 

B. Saran 

Perlu dilakukan adanya pembinaan habitat berupa tanaman pakan potensial untuk rangkong 

seperti tanaman buah dari famili Moraceae, Burseraceae, Myristicaceae, Myrtaceae, dan 

Lauraceae baik di area hutan Desa Labangka maupun di area sekitar hutan yang telah 

dimodifikasi oleh manusia. 
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Abstrak 

 

Rangkong badak (Buceros rhinoceros) umumnya memanfaatkan habitat hutan untuk bertahan dan 
berkembang biak termasuk hutan konservasi di lansekap perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan 
Timur. Penelitian ini bertujuan menduga ukuran populasi rangkong badak termasuk nisbah kelaminnya 
pada fragmen-fragmen hutan konservasi di lansekap perkebunan kelapa sawit. Pengamatan populasi 
burung rangkong badak menggunakan metode variable circular plot dengan jarak antar titik pengamatan 
sebesar 250 meter. Durasi pengamatan pada setiap titik dilakukan selama 15 menit dengan data yang 
dicatat meliputi waktu ditemukan, jumlah individu, dan jenis kelamin. Selain itu dicatat pula aktivitas 
rangkong badak seperti bertengger atau makan. Pengamatan rangkong badak hanya dilakukan terhadap 
individu dewasa. Rangkong badak ditemukan pada tujuh titik pengamatan dari total 27 titik pengamatan. 
Jumlah setiap individu yang ditemukan pada setiap titik pengamatan berbeda-beda. Kepadatan rangkong 
badak di areal penelitian sebesar 0.32±0.14 individu/km2 dengan jumlah dugaan sebanyak tiga individu 
dalam luasan 7.99 km2, dengan nisbah kelamin 1:1. Kepadatan populasi dipengaruhi oleh kondisi habitat, 
khususnya ketersediaan pohon pakan. Nisbah kelamin rangkong badak tersebut dapat dikategorikan 
sebagai nisbah kelamin yang normal karena rangkong bersifat monogami. 

 

Kata kunci:  metode variabel circular plot, nisbah kelamin, populasi, rangkong badak 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia memiliki 13 spesies dari 54 spesies burung famili Bucerotidae yang ada di dunia. 

Pulau Kalimantan diketahui memiliki delapan spesies burung dari famili Bucerotidae (Sukmantoro 

et al. 2007). Tujuh dari delapan spesies tersebut ditemukan di Kalimantan Timur, yakni Anorrhinus 

galeritus, Aceros comatus, A. corrugatus, A. undulatus, Anthracoceros malayanus, Buceros 

rhinoceros, dan B. vigil (Leighton 1982). Rangkong badak (Buceros rhinoceros) merupakan salah 

satu spesies yang umum ditemukan di Kalimantan Timur (Meijaard et al. 2006). Rangkong badak 

memiliki ciri khusus yaitu mempunyai bentuk balung atau cula (casque) melengkung ke atas dan 

berwarna merah-kuning (Kemp 1995). Rangkong badak merupakan salah satu spesies rangkong 
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berukuran tubuh besar sehingga mempunyai daya jelajah tinggi untuk menebar biji tumbuhan 

lebih efektif (Meijaard et al. 2006). Hal tersebut menjadikan rangkong badak mempunyai korelasi 

erat dengan kondisi hutan (Chaisuriyanun et al. 2011). Rangkong badak termasuk hewan yang 

dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999. Menurut Daftar Merah IUCN, rangkong badak 

termasuk spesies dalam status hampir terancam punah (near threatened) (www.iucnredlist.org). 

Pembukaan hutan menjadi perkebunan dan pertanian mengakibatkan adanya habitat 

terbuka atau terfragmentasi (Johns 1987). Penelitian di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 

rangkong badak masih dijumpai di hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) yang 

berbatasan dengan kebun sawit sebesar 24 individu/km (Nur et al. 2013). Penelitian ini bertujuan 

menduga ukuran populasi rangkong badak termasuk nisbah kelaminnya pada fragmen-fragmen 

hutan konservasi di lansekap perkebunan kelapa sawit. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan pada hutan konservasi di lansekap perkebunan sawit di Desa Labangka, 

Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pengambilan 

data dilakukan di ekosistem hutan hujan dataran rendah dengan luas total areal penelitian adalah 

7,99 km2. 

Alat yang digunakan selama penelitian adalah binokuler, kamera, buku dan alat tulis, buku 

panduan lapangan pengamatan burung, kompas, Global Positioning System (GPS), peta topografi, 

dan alat pengukur waktu. Pengamatan pendahuluan atau observasi dilakukan selama tiga minggu 

untuk mengenal lokasi yang akan menjadi tempat pengamatan, penentuan titik pengamatan di 

setiap blok dan pengenalan spesies burung rangkong yang ada di lokasi. 

Pengamatan dilakukan berdasarkan metode  variable circular plot (VCP) atau metode titik 

hitung dengan radius bervariasi (Bibby et al. 2000). Penentuan lokasi pengamatan pada peta 

dibagi menjadi tiga bagian yakni sisi kanan, kiri dan tengah hutan. Penentuan lokasi disesuaikan 

berdasarkan kondisi pada lokasi pengamatan yang berupa karst. Setiap titik pengamatan 

mempunyai jarak antar titik pengamatan sebesar 200-250 meter. Ilustrasi jalur pengamatan 

dengan metode titik hitung disajikan pada (Gambar 1). Durasi pengamatan pada setiap titik 

adalah 15 menit. Pengamatan dilakukan pagi hari pukul 05.30-11.00 dengan data yang dicatat 

yaitu waktu ditemukan, jumlah individu, jenis kelamin individu, dan aktivitas rangkong badak 

pada setiap individu seperti bertengger atau makan. Pengamatan rangkong badak hanya 

dilakukan terhadap individu dewasa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

DISTANCE 7.0. 
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Gambar 1. Ilustrasi pengamatan dengan metode titik 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kepadatan rangkong badak di areal penelitian ialah 0.32±0.14 individu/ km2 dengan jumlah 

dugaan sebanyak tiga individu dalam 7.99 km2. Kepadatan maksimum 0.46 individu/ km2 dan 

minimum 0.18 individu/ km2. Jumlah individu rangkong badak paling banyak dijumpai di titik T1 

120517 dan T1 80617 sebesar empat individu pada setiap titik (Gambar 1). Penamaan titik 

dilakukan berdasarkan tanggal pertama dilakukan pengamatan untuk memudahkan peneliti. 

Rangkong badak di areal penelitian ditemukan pada tujuh titik pengamatan dari total 27 titik 

pengamatan (Gambar 2). 

 

 

 
Gambar 2 Jumlah rangkong badak di setiap titik pengamatan 
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Gambar 3 Peta lokasi titik ditemukan rangkong badak 

 

Individu rangkong badak yang ditemukan di areal penelitian hanya individu dewasa. 

Pengamatan morfologi jantan dan betina dewasa juga lebih mudah dibandingkan saat anakan 

ataupun remaja. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nisbah kelamin pada areal penelitian 

sebesar 1:1. Jumlah individu yang ditemukan yaitu sembilan individu untuk masing-masing jenis 

kelamin. 

Jumlah individu rangkong badak pada ekosistem hutan hujan dataran rendah berbeda-

beda di setiap titik pengamatan. Adanya kelimpahan pohon pakan yang sedang berbuah di titik 

pengamatan tertentu menyebabkan titik tersebut memiliki jumlah individu rangkong badak yang 

lebih banyak. Ketersediaan pakan dalam suatu tipe habitat menjadi salah satu faktor utama bagi 
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kehadiran populasi burung (Wiens 1992). Hal tersebut berkaitan dengan adanya kemampuan 

burung untuk memilih habitat yang sesuai dengan ketersediaan sumberdaya untuk kebutuhan 

hidupnya. 

Penemuan jumlah rangkong badak tertinggi ditemukan pada titik T1 120517 dan T1 80617. 

Pohon yang sedang berbuah, yaitu pohon Ficus ditemukan pada titik-titik pengamatan tersebut. 

Buah Ficus merupakan pakan utama bagi rangkong badak karena buah Ficus memiliki kandungan 

kalori, energi, kalsium, dan lemak yang tinggi (Kinnaird dan O’Brien 2007).  Selain itu, pohon 

Ficus merupakan spesies yang umum, dapat hidup pada berbagai tipe hutan, memiliki jumlah 

spesies yang banyak, dan sering berbuah (Kemp 1995). 

Hasil pendugaan populasi rangkong badak pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan 

penelitian Nur et al. (2013). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan preferensi habitat, 

perbedaan kondisi habitat, dan perbedaan metode yang digunakan. Metode yang digunakan 

oleh Nur et al. (2013) merupakan metode jalur transek yang penghitungan individunya dilakukan 

berdasarkan luas jalur pengamatan dan asumsi individu yang berbeda pada setiap perjumpaan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dan kepadatan populasi yaitu kondisi iklim, 

kemampuan adaptasi suatu spesies, interaksi antar individu maupun antar spesies dan penyakit 

(Alikodra 1990). 

Nisbah jantan dan betina rangkong badak pada individu dewasa sebesar 1:1 di hutan Desa 

Labangka. Nisbah kelamin rangkong badak tersebut dapat dikategorikan sebagai nisbah kelamin 

yang normal karena rangkong bersifat monogami dengan nisbah kelamin 1:1 (Grzimek 2002). 

Rangkong badak hidup dengan pasangan monogami (satu jantan dan satu betina) dan setiap 

pasangan menempati wilayah tertentu di dalam hutan (Kemp 1995). 

 

Simpulan dan Saran 

Kepadatan rangkong badak di areal penelitian sebesar 0.32±0.14 individu/km2 dengan jumlah 

dugaan sebanyak tiga individu dalam luasan 7.99 km2 dan nisbah kelamin 1:1. Kepadatan 

populasi dipengaruhi oleh kondisi habitat, khususnya ketersediaan pohon pakan. Nisbah kelamin 

rangkong badak tersebut dapat dikategorikan sebagai nisbah kelamin yang normal karena 

rangkong bersifat monogami. Perlu dilakukan analisis lanjut mengenai daya dukung habitat 

seperti luasan total untuk populasi. 
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Abstrak 

Burung merupakan satwa liar yang mudah ditemukan pada berbagai habitat dengan tipe 
ekosistem yang berbeda baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan. Wilayah pesisir barat Kecamatan 
Padang Utara merupakan wilayah urban padat penduduk dan terdapatnya Universitas Negeri Padang. 
Wilayah ini diselingi beberapa areal hijau terbuka, rawa - rawa, lahan basah, dan taman hijau. Penelitian 
ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis burung yang ada di wilayah pesisir barat Kecamatan Padang 
Utara, Kota Padang. Pengambilan data dibagi menjadi 8 titik dengan jarak antar titik diperkirakan lebih 
kurang 150 m yaitu di Jalan Belibis, Jalan Parkit, Jalan Gajah, Jalan Patenggangan, Jalan Cendrawasih, Jalan 
Bakti, Lingkungan Gedung Rektorat UNP dan Lingkungan Gedung Perpustakaan UNP. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 7 hari dimulai pada tanggal 22 – 28 Desember 2017. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode Point Count. Dari hasil pengamatan ditemukan 23 spesies yang termasuk kedalam 
18 famili dan 9 ordo. 
 
Kata Kunci:  Inventarisasi, Aves, Point Center, kota Padang 
 
 
Pendahuluan 

Burung merupakan satwa liar yang mudah ditemukan pada berbagai habitat   dengan 
tipe ekosistem yang berbeda baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan. Keanekaragaman 
jenis burung dipengaruhi oleh keanekaragaman tipe habitat. Struktur vegetasi dan ketersediaan 
pakan pada habitat merupakan faktor utama yang mempengaruhi keanekaragaman jenis di suatu 
habitat (Tortosa, 2000), sehingga habitat dengan variasi vegetasi lebih beragam akan memiliki 
keanekaragaman jenis burung yang lebih tinggi dibandingkan dengan habitat yang memiliki 
sedikit jenis vegetasi. Burung merupakan salah satu jenis hewan yang dapat dengan mudah 
ditemui di lingkungan sekitar kita.  Burung mempunyai kemampuan hidup dihampir semua tipe 
habitat, dari kutub hingga gurun, hutan konifer hingga hutan keranggas, sungai, rawa maupun 
laut (Dewi, 2005). 

Secara tidak langsung burung memegang peranan utama dalam mempertahankan 
keseimbangan ekologis. Peranan tersebut antara lain sebagai pengendali populasi serangga, 
agen penyebar biji dan pollinator bagi tanaman, serta bagi tanamn, serta mempercepat 
pelapukan kayu-kayu busuk (Mackinnon, 1990). Selain itu, aves juga dapat dijadikan sebagai 
bioindikator suatu habitat. Bahkan beberapa jenis aves dianggap sebagai spesies kunci karena 

mailto:info@unp.ac.id
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kehadiran mereka di suatu ekosistem dapat memengaruhi keberadaan spesies lain secara tidak 
langsung. (www.endangeredspeciesinternational.org). 

Bedasarkan prinsip dasar dari ekologi maka ekologi daerah urban adalah studi ilmiah 
tentang hubungan organisme hidup satu sama lain dan lingkungannya dalam konteks lingkungan 
perkotaan yang menjadi kajian. Lingkungan perkotaan mengacu pada lingkungan yang 
didominasi oleh bangunan perumahan yang sangat padat dan komersial, permukaan beraspal, 
dan pengaruh manusia yang dominan dalam penciptaan landscape yang unik dan berbeda 
dengan lingkungan yang banyak dipelajari sebelumnya di bidang ekologi (Niemela, 1999).  
Perluasan daerah urban serta peningkatan penduduk akan mengakibatkan laju kepunahan 
berbagai spesies pada kawasan urban menjadi sangat tinggi, baik akibat konversi kawasan alami 
menjadi areal pembangunan maupun karena terjadinya pengurangan berbagai sumberdaya 
pendukung kehidupan spesies (Czech et al., 2000; Czech dan Kausman, 1997).  

Burung merupakan salah satu objek yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam 
kajian ekosistem urban. Hal ini karena burung mudah diamati, memiliki bentuk tubuh, suara dan 
perilaku yang menarik, serta merupakan indikator yang baik bagi mutu suatu lingkungan 
(Surata, 2006). Dalam konteks ekologi urban, kota adalah sistem ekologi yang kompleks 
didominasi oleh manusia, salah satu contohnya adalah kota Padang. Kota Padang merupakan 
salah satu Daerah Tingkat II dan sekaligus sebagai ibu kota propinsi Sumatera Barat. Di kota ini t 
erdapat taman kota dan jalur hijau di samping habitat lainnya yang dapat mendukung 
kehidupan burung perkotaan. Namun karena pesatnya pembangunan fisik sektor industri, 
pertanian dan infrastruktur lainnya telah menyebabkan tekanan terhadap keberadaan habitat-
habitat tersebut, sehingga keberadaan burung yang terdapat di dalam habitat tersebut menjadi 
terancam akibat kegiatan-kegiatan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis 
burung yang ada di wilayah pesisir barat Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pesisir Barat, Padang Utara, Kota Padang (Gambar 1). 
Pengamatan dilakukan selama 7 hari dimulai pada tanggal 22 – 28 Desember 2017. 
Penghitungan jenis burung dilakukan pada pagi hari pukul 06.30-09.30 WIB dan sore hari pukul 
16.00-18.00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Lokasi pengambilan data (Google map, 2018) 
 

http://www.endangeredspeciesinternational.org/
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Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain alat tulis, teropong binocular, 
kamera digital (Canon 600D), dan buku panduan lapangan yang berjudul Burung-burung di 
Kawasan Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan karya Mac Kinnon. Objek penelitan ini adalah jenis 
burung yang berada di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dan 
pengumpulan data mengikuti metode Point Count. Titik hitung dibagi menjadi 8 titik dengan jarak 
antar titik diperkirakan lebih kurang 150-300 m yaitu di Jalan Belibis, Jalan Parkit, Jalan Gajah, 
Jalan Patenggangan, Jalan Cendrawasih, Jalan Bakti, LingkunganGedung Rektorat UNP dan 
Lingkungan Gedung Perpustakaan UNP. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tanggal   22 - 28 Desember 2017 di wilayah 
pesisir barat Kecamatan Padang Utara, Kota Padang telah ditemukan 23 spesies Aves dari 18 
family 9 ordo (Tabel 1). 
Table 1. Daftar Inventarisasi Jenis 

No. Ordo Family Spesies Nama Umum Status IUCN 

1 Passeriformes Pycnonotidae Pycnonotus goiavier Merbah cerucuk LC 

2 Passeriformes Pycnonotidae Pycnonotus aurigaster Cucuk kutilang LC 

3 Passeriformes Estrididae Lonchura punctulata Bondol peking LC 

4 Passeriformes Hirudinidae Delichon dasypus Layang – layang rumah LC 

5 Passeriformes Sternidae Acridotheres javanicus Jalak kerbau VU 

6 Passeriformes Sylviidae Orthotomus ruficeps Perenjak kepala merah LC 

7 Passeriformes Cisticolidae Prinia familiaris Perenjak jawa LC 

8 Passeriformes Nectarinidae Anthreptes malacensis Burung – madu kelapa LC 

9 Passeriformes Nectarinidae Arachnothera longirostra Pijantung kecil LC 

10 Passeriformes Muscicapidae Muscicapa dauurica Sikatan bubik LC 

11 Passeriformes Passeridae Passer montanus Burung gereja LC 

12 Cuculiformes Cuculidae Eudynamys scolopaea Tawur asia LC 

13 Procellariiformes Oceanitidae Pelagodroma marina 
Petrel – badai muka 
putih 

LC 

14 Columbiformes Columbidae Streptopelia chinensis Tekukur LC 

15 Columbiformes Columbidae Geopelia striata Perkutut LC 

16 Coraciiformes Alcedinidae Todirhamphus chloris Cekakak sungai LC 

17 Piciformes Picidae 
Megalaima 
haemacephala 

Takur ungkut – ungkut LC 

18 Piciformes Ramphasitidae Picoides moluccensis Celadi tilik LC 

19 Gruiformes Rallidae Amaurornis phoenicurus Koreo padi LC 

20 Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Kuntul kerbau LC 

21 Pelecaniformes Ardeidae Ixobrychus eurhythmus Bambangan coklat LC 

22 Pelecaniformes Ardeidae Ardea purpurea Cangak merah LC 

23 Accipitriformes Accipitridae Icthyophaga Ichthyaetus 
Elang – ikan kepala 
kelabu 

NT 

 

Tabel 2: Daftar Kehadiran Spesies 

No. Spesies 22-Des 23-Des 24-Des 25-Des 26-Des 27-Des 28-Des 
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1 Pycnonotus goiavier V V V V V V V 

2 Pycnonotus aurigaster V 
 

V V 
  

V 

3 Lonchura punctulata V V V V V V V 

4 Delichon dasypus V V V V V V V 

5 Acridotheres javanicus V 
 

V 
   

V 

6 Orthotomus ruficeps V V V 
 

V V V 

7 Prinia familiaris V V 
     

8 Anthreptes malacensis V V V 
  

V V 

9 Arachnothera longirostra V V 
   

V 
 

10 Muscicapa dauurica 
 

V V 
  

V 
 

11 Passer montanus V V V V V V V 

12 Eudynamys scolopaea 
 

V V 
 

V V 
 

13 Pelagodroma marina V V V 
  

V V 

14 Stigmapelia chinensis V V V V V V V 

15 Geopelia striata 
 

V V V V 
 

V 

16 Todirhamphus chloris V V V V V V 
 

17 Megalaima haemacephala V V V 
V            
V 

V V 
 

18 Dendrocopos moluccensis 
 

V 
  

V 
  

19 Amaurornis phoenicurus 
 

V V 
 

V V 
 

20 Bubulcus ibis V V V 
V            
V 

V V 
 

21 Ixobrychus eurhythmus 
 

V 
 

V 
   

22 Ardea purpurea 
 

V 
 

V 
   

23 Ichthyophaga ichthyaetus V 
   

V 
  

 
Pembahasan 

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 694,96 km2. Dari 
keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi 
oleh pemerintah dan seluas 51,08 km2 atau 7,35% berupa bangunan dan pekarangan seluas 
51,08 km2 atau 7,35 persen.  Selebihnya merupakan pulau-pulau diluar daratan pulau Sumatera.  
Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0–1853 m diatas 
permukaan laut. Tingkat curah hujan rata-rata mencapai 302.35 mm per bulan dengan rata-rata 
hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2009. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 21,6–
31,7 C. Kelembabannya berkisar antara 78 – 85 persen. 

Wilayah pesisir barat Kecamatan Padang Utara merupakan wilayah urban padat penduduk 
dan terdapatnya Universitas Negeri Padang. Wilayah ini diselingi beberapa areal hijau terbuka, 
rawa-rawa, lahan basah, dan taman hijau. Pada wilayah ini terdapat perumahan penduduk yang 
cukup padat sehingga menghasilkan limbah rumah tangga yang cukup banyak. Terkadang 
masyarakat menjadikan beberapa areal terbuka sekitar sebagai tempat pembuangan sampah 
sementara akibat jauhnya lokasi TPA dan jauh dari pantauan dinas kebersihan. Hal ini sangat 
mengganggu ekosistem di wilayah ini. 

Pada studi area pesisir barat Kecamatan Padang Utara, Kota Padang telah ditemukan 23 
spesies dari 18 famili 9 ordo. Berdasarkan variasi habitat,11 spesies dari ordo Passeriformes, 2 
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spesies ordo Columbiformes, 1 spesies dari ordo Cuculiformes, 1 spesies dari ordo Coraciiformes, 
2 spesies dari ordo Piciformes, dan 1 spesies dari ordo Gruiformes di temukan pada   habitat 
arboreal, sedangkan 1 spesies dari ordo Procellariiformes, 3 spesies dari ordo Pelecaniformes, 
dan 1 spesies dari ordo Accipitriformes di temukan pada habitat aquatik. Berdasarkan IUCN Red 
List, dari 23 spesies yang ditemukan, 20 diantaranya berstatus least concern/LC, 2 spesies 
berstatus near threatened/ NT, dan 1 spesies berstatus vulnerable/VU (rentan). 

Berdasarkan kehadiran spesies, spesies yang sering muncul adalah Pycnonotus goiavier, 
Lonchura punctulata, Delichon dasypus, Stigmapelia chinensis, Megalaima haemacephala, 
Bubulcus ibis. Sedangkan spesies yang paling jarang muncul adalah Prinia familiaris, Dendrocopos 
moluccensis, Ixobrychus eurhythmus, Ardea purpurea, Ichthyophaga ichthyaetus. 
 

Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil pengamatan, burung-burung yang ditemukan di wilayah pesisir barat 
Kecamatan Padang Utara kota Padang terdiri dari 23 spesies yang termasuk kedalam 22 genus, 18 
famili, dan 9 ordo. Perlu dilakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang dan 
penambahan jumlah titik pengamatan untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang jumlah 
dan jenis burung yang ada di wilayah Pesisir Barat, Padang Utara, Kota Padang. Perlu dilakukan 
analisis vegetasi di wilayah Pesisir Barat, Padang Utara, Kota Padang  dan perlu dilakukan 
pengkajian ulang AMDAL di wilayah ini karena buruknya sistem drainase dan buruknya sistem 
pengelolaan limbah di wilayah ini. 
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Abstrak 

 

Kampus IPB Dramaga memiliki berbagai macam tipe habitat dan keanekaragaman jenis burung 
yang tinggi. Salah satu tipe habitatnya adalah habitat terbangun di sekitar gedung kampus. Pengamatan 
dilakukan bulan November – Desember 2017. Pengamatan bertujuan untuk mendeksripsikan jenis habitat, 
mengidentifikasi jenis burung, dan pemanfaatan vegetasi di habitat burung. Penghitungan jenis burung 
dilakukan dengan metode daftar jenis MacKinnon dan metode IPA. Pengamatan menggunakan metode 
daftar jenis MacKinnon dan IPA mendapatkan 37 spesies burung dari 23 famili. Jenis vegetasi yang 
mendominasi antara lain sengon (Paraserianthes falcataria), pinus (Pinus merkusii), akasia (Acacia 
mangium), petai cina (Leucaena leucocephala), karet (Hevea brasiliensis), dan pinus (Pinus merkusii). 
Rataan indeks keanekaragaman (H’) yaitu 2.329, indeks kemerataan (E’) yaitu 0.645, dan indeks kekayaan 
(Dmg) yaitu 36.865. Jenis burung yang sering ditemukan antara lain Cucak Kutilang (Pycnonotus 
aurigaster), Walet Linchi (Collocalia linchi), dan Gereja Erasia (Passer montanus). Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No.7 tahun 1999, ada empat spesies burung yang terlindungi. Tidak ada spesies burung yang 
dilindungi oleh IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam) 

 

Kata kunci : burung, keanekaragaman, kemerataan, kekayaan, Kampus IPB Dramaga 

 

 

Pendahuluan 

Kenakeragaman hayati mengandung beragam manfaat dan berperan dalam berbagai fungsi 

sehingga keberadaannya menjadi aspek penting dalam berbagai bidang. Salah satu 

keanekaragaman hayati adalah burung (Peterson 1970). Oleh sebab itu semakin tinggi 

keanekaragaman hayati maka jumlah jenis- jenis burung yang ada di kawasan tersebut juga tingi. 

Kampus IPB Dramaga memiliki berbagai macam vegetasi seperti semak, karet, kebun bambu, 

sawit, tegakan pinus, tegakan sengon, hutan campuran, arboretum bambu dan taman (Mustari, 

2011). Luas Kampus IPB Dramaga sekitar 237,97 ha dengan ketinggian +/- 250 mdpl. Secara 

geografis dilewati oleh garis 6o30’ dan 6o45’ Lintang Selatan, dan 106o30 sampai 106o45’ bujur 

timur. Kampus Dramaga termasuk dalam zone agroklimat A dimana daerah tersebut memiliki 

curah hujan lebih dari 2000 mm lebih besar dari sembilan bulan berturut–turut sehingga curah 

hujan cukup tinggi dengan nilai rata-rata tahunan mencapai 4046 mm dan suhu udara tahunan 

23,2oC dengan suhu maksimum tahunan 31,1oC dan suhu minimum 22,2oC (Mardhotillah 2001). 

Oleh sebab Kampus IPB Dramaga memiliki banyak tipe habitat, salah satunya adalah kawasan 
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gedung kampus yang merupakan habitat yang telah termodifikasi karena telah dipengaruhi oleh 

aktivitas manusia. 

Keberadaan jenis-jenis satwa ini merupakan kekayaan yang dapat mendukung terciptanya 

suasana kampus yang selaras dengan lingkungan alami maupun sebagai obyek penelitian bagi 

kampus IPB Dramaga. Akan tetapi dengan banyaknya kegiatan manusia di areal kampus dapat 

mengancam keberadaan satwa dan habitatnya. Oleh sebab itu untuk menjaga keanekaragaman 

jenis burung perlu dilakukan perlindungan. Akan tetapi sebelum melakukan perlindungan maka 

harus mengetahui metode sampling yang tepat untuk mendata keanekaragaman jenis burung. 

Metode yang akan dilakukan dalam praktikum adalah metode MacKinnon dan metode IPA. 

Pengamatan bertujuan untuk: 1. Mendeksripsikan jenis habitat; 2. Mengidentifikasi jenis burung; 

3. Pemanfaatan vegetasi di habitat burung 

 

Metode Penelitian 

Pengamatan dilaksanakan di tiga wilayah yaitu area Gedung Graha Widya Wisuda, Gedung 

Fakultas Kehutanan, dan Gedung Teaching Lab. Pengamatan dilakukan bulan November 2017 – 

Desember 2017. Waktu pengamatan dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Pengamatan pagi 

dilaksanakan pukul 06.00-07.30 WIB dan pengamatan sore dilakukan pukul 16.00 – 17.30 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta lokasi pengamatan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah binokuler, kamera, jam tangan, 

thermometerdry wet, field guide, dan tally sheet. Binokuler digunakan untuk mengamati burung 

dari jarak jauh. Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi. Jam tangan digunakan untuk 
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mengetahui waktu saat menemukan jenis burung. Pengamatan suhu dan kelembaban 

menggunakan thermometer dry wet. Identifikasi burung menggunakan field guide “Burung-

Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” serta tallysheet untuk mencatat hasil 

pengamatan. 

Data primer yang dikumpulkan meliputi jenis-jenis burung, vegetasi, dan kondisi lapang yang 

dijumpai di kawasan. Data sekunder yang dipakai meliputi studi literatur, jurnal, dan laporan 

ilmiah yang mendukung pengamatan. Seperti karakteristik lokasi pengamatan berupa keadaan 

umum lokasi pengamatan, sumber air yang berada disekitar pengamatan, topografi lokasi 

pengamatan, dan data pendukung lainnya. Studi literatur juga meliputi identifikasi jenis burung 

yang didasarkan pada “Buku Lapangan Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan” 

(MacKinnon et al2010). Identifikasi burung dilakukan melalui foto, suara, jejak kaki dan bulu 

burung yang tertinggal. Dokumentasi dengan menggunakan kamera dilakukan untuk mendukung 

pada saat pengamatan dan identifikasi jenis burung yang ditemui. 

Karakteristik habitat pada burung dapat diukur dari beberapa komponen yaitu komponen 

habitat fisik dan komponen habitat biotik. Komponen habitat fisik meliputi ketinggian tempat, 

suhu dan kelembaban udara, lokasi sumber air dan intensitas cahaya. Sedangkan, komponen 

habitat biotik meliputi vegetasi, sumber pakan, satwaliar dan predator (Rahayu 2015). 

Metode pengambilan data burung di lapangan menggunakan metode IPA (Indices Ponctules 

d’Abondence) atau Point Count dan metode MacKinnon. Metode MacKinnon adalah dengan cara 

berjalanan dengan kecepatan konstan dan setiap burung yang ditemukan diidentifikasi jenisnya. 

Burung- burung yang telah diidentifikasi dimasukan kedalam daftar jenis-jenis burung yang sudah 

diamati dan satu daftar memuat maksimal sepuluh jenis burung, apabila sudah mencapai sepuluh 

jenis burung maka membuat daftar yang baru (MacKinnon et al 2010). Menurut Rusmendro et al 

(2009) dalam metode IPA, pengamat berhenti pada suatu titik di habitat yang diamati dan 

menghitung semua burung yang terdeteksi (baik yang terlihat langsung lewat lensa binokuler 

maupun melalui suara burung yang didengar) selama selang waktu 20 menit dalam setiap titik 

hitung yang beradius 50m kemudian menuju titik lainnya (Gambar 2). Pengamatan dilakukan pada 

pagi hari pukul 06.00-07.30 WIB dan sore hari pukul 16.00-17.30 WIB. Penentuan jalur 

pengamatan dilakukan secara terarah agar burung yang ditemui adalah jenis burung yang berada 

di habitat tersebut. 

Data jumlah individu tiap jenis burung pada setiap plot menghasilkan data mengenai 

keanekaragaman jenis burung yang dianalisis menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-

Wiener (H’), kemerataan jenis burung burung menggunakan indeks kemerataan jenis (E’) dan 

Indeks kekayaan jenis Margalef (Dmg). Untuk habitat dianalisis secara deksriptif berdasarkan 

kondisi lapangan kemudian dihubungkan dengan jenis burung disana. Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 
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DMg = (S-1)/ln 

Keterangan : 

DMg = Indeks Kekayaan Jenis 

S = JUmlah Kenis yang ditemukan 

N = Jumlah Seluruh Individu 

 

Menurut Jorgensen et al (2005) indeks kekayaan jenis Margalef >4,0 dikategorikan baik, 

selanjutnya nilai 2,5 hingga 4,0 dikategorikan moderat dan nilai <2,5 menunjukkan 

keanekaragaman yang buruk. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi habitat di tiga area terdiri dari komponen biotik dan abiotic. Vegetasi di area Grha 

Widya Wisuda dan Fakultas Pertanian terdiri dari antara lain tanjung (Mimusops elengi), sawo 

duren (Chrysophyllum cainito), asam londo (Pithecellobium dulce), trembesi (Samanea saman), 

flamboyan (Delonix regia), kecrutan (Spathodea campanulata), dan biola cantik (Ficus lyrata). Di 

area parkir Grha Widya Wisuda terdapat beberapa pohon soliter seperti kapuk (Ceiba pentandra) 

dan kalpataru (Barringtonia asiatica). Di area menuju koin IPB terdapat beberapa tegakan sengon 

(Paraserianthes falcataria), meranti (Shorea sp.), dan bintaro (Cerbera manghas). Di area tersebut 

juga terdapat beberapa pohon berbunga menarik seperti kembang kupu-kupu (Bauhinia 

purpurea), pohon bunga sikat botol (Callistemon citrinus), dan nusa indah (Mussaenda pubescens) 

serta kumpulan bunga bougenville (Bougainvillea sp.) di butterfly feeding site. Area tersebut juga 

terdapat jajaran pohon trembesi (Samanea saman) yang berada di tepi salah satu jalan utama 

IPB. Area di belakang Student Center didominasi oleh pohon akasia (Acacia mangium). Di area 

tersebut juga terdapat pohon jati (Tectona grandis), pohon pisang (Mimusa pudica), bintaro 

(Cerbera manghas), dan jajaran bambu. Tumbuhan bawah di area tersebut didominasi oleh 

rumput-rumputan, semak-semak, dan ilalang. Suhu dan kelembaban area tersebut adalah yaitu 

25 C −33 C dengan kelembaban 80 - 86 % dan sinar matahari sampai ke tanah. Komponen 

abiotiknya terdiri dari gedung-gedung dan jalanan yang sudah diaspal serta topografinya 

digolongkan landai. Vegetasi di area Fakultas Kehutanan antara lain Kayu Afrika (Maesopsis 

eminii), Meranti (Shorea sp.), Kapuk (Ceiba pentandra), Burahol (Stelechocarpus burahol), Damar 

(Agathis dammara), Keruing (Dipterocarpus sp.), Pulai (Alstonia scholaris), Rasamala (Altingia 

excelsa), Pinus (Pinus merkusii), dan Matoa (Pometia pinnata). Suhu di pagi kurang lebih 24oC dan 

sore hari kurang lebih 260C. Kelembapan relatif rata-rata sebesar 90%. Komponen abiotiknya 

berupa gedung fakultas, jalanan yang sudah diaspal, dan parkiran kendaraan. Aktivitas manusia 

yang terdapat di area ini cukup padat. Sedangkan vegetasi sekitar Teaching Lab, turunan menuju 

Red Corner, asrama putra, dan didepan SMA Kornita adalah bambu dan lantainya didominasi oleh 

rumput dan tumbuhan bawah. Lantai hutan tidak hanya didominasi oleh vegetasi rumput namun 

ada juga jalan aspal dan paving karena area ini terletak di kawasan banyak aktivitas manusia. 
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Sehingga proporsi tanahnya padat dan berbatuan. Selain bambu, juga terdapat pohon sengon 

(Paraserianthes falcataria), pohon pinus (Pinus merkusii), pohon akasia (Acacia mangium), dan 

petai cina (Leucaena leucocephala). Komponen abiotiknya berupa bangunan seperti gedung 

Teaching lab, parkiran sepeda, kantin dan SMA Kornita. Daerah pengamatan di kedua tempat ini 

memiliki kelembaban rata-rata yaitu 74%. Hal tersebut karena lokasi kurang di dominasi oleh 

tegakan dan sinar matahari yang langsung menyentuh lantai hutan. 

Jumlah jenis burung yang ditemukan di lokasi pengamatan yaitu sebanyak 37 jenis burung 

dari 23 famili (Tabel 1). Jumlah jenis burung yang ditemukan menggunakan metode IPA adalah 

sebanyak 28 jenis, dan metode MacKinnon sebanyak 37 jenis. Jenis burung yang ditemukan 

sebanyak 26 jenis burung pada area Gedung Grha Widya Wisuda (Tabel 2), 14 jenis pada area 

Gedung Fakultas Kehutanan (Tabel 3), dan 20 jenis burung pada gedung Teaching Lab sampai 

didepan SMA Kornita (Tabel 4). 

 
Tabel 1. Jenis Burung di semua lokasi pengamatan 

No Famili Nama Ilmiah Nama Lokal ∑ 
Status Konservasi 

IUCN 
PP No.7 Tahun 

1997 

1 Psittacidae Psittacula alexandri Betet Biasa 90 Near Threateed           

2  Estrildidae                      Lonchura leucogastroides                      Bondol Jawa 71 Least Concerd              

3  Estrildidae                      Lonchura punctulata  Bondol Peking 4 Least Concerd              

4 Dicaeidae Dicaeum trochileum Cabai Jawa 26 Least Concerd              

5 Dicaeidae Dendrocopos moluccensis   Caladi Tilik                           4 Least Concerd              

6 Alcedinidae Halycon cyanoventris  Cekakak Jawa  19 Least Concerd              Dilindungi 

7 Alcedinidae Todiramphus chloris  Cekakak Sungai  2 Least Concerd              Dilindungi 

8 Sylviidae Orthotomus sepium Cinenen jawa 19 Least Concerd              

9 Sylviidae Orthotomus sutorius  Cinenen Pisang  11 Least Concerd              

10 Aegithinidae  Aegithina tiphia   Cipoh kacat   2 Least Concerd              

11 Pycnonotidae Pycnonotus aurigaster  Cucak Kutilang 545 Least Concerd              

12 Columbidae Streptopelia bitorquata  Dederuk Jawa                       3 Least Concerd              

13 Accipitridae  Spilornis cheela                                      Elang ular bido                     1 Least Concerd              

14 Corvidae                                    Corvus corax   Gagak hitam 8 Least Concerd              

15 Turnicidae      Turnix suscitator Turnix suscitator 4 Least Concerd              

16 Passeridae         Passer montanus Gereja Erasia   212 Least Concerd              

17 Campephagidae           Hemipus hirundinaceus                          Jingjing Batu                         3 Least Concerd              

18 Zosteropidae            Zosterops palpebrosus                          Kacamata Biasa                    2 Least Concerd              

19 Apodidae               Apus affinis                                             Kapinis Rumah                     44 Least Concerd              

20 Rallidae             Amaurornis phoenicurus                        Kareo Padi                            12 Least Concerd              

21 Artamidae              Artamus leucorhynchus                          Kekeb Babi                           1 Least Concerd              

22 Oriolidae            Oriolus chinensis                                    
Kepodang Kuduk 
Hitam       24 Least Concerd              

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Turnicidae&action=edit&redlink=1
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23 Hirundinidae           Hirundo tahitica                                     

layang-layang 
Batu 61 Least Concerd              

24  Hirundinidae             Hirundo striolata                                   
Layang-layang 
Loreng          3 Least Concerd              

25 Nectariniidae   Nectarinia jugularis                               Madu sriganti                        7 LeastConcerd              Dilindungi 

26 Sylviidae               Prinia familiaris                                    Perenjak Jawa                       2 Least Concerd              

27 Columbidae            Geopelia striata                                     Perkutut    2 Least Concerd              

28  Alcedinidae    Alcedo meninting                                   
Raja Udang 
Meninting         1 

Least 
Concerd              Dilindungi 

29 Campephagidae            Pericrocotus cinnamomeus                    Sepah kecil                            2 Least Concerd              

30  Tytonidae               Tyto alba                                                 Serak jawa                             2 Least Concerd              

31 Psittacidae         Loriculus pusillus                                   Serindit Jawa                        2 Near Threateed             

32 Columbidae                   Spilopelia chinensis                               Tekukur Biasa 79 Least Concerd              

33 Apodidae                             Collocalia linchi                                     Tekukur Biasa 342 Least Concerd              

34 Apodidae                 Cypsiurus balasiensis                             
Walet Palem 
Asia 37 Least Concerd              

35 Apodidae              Collocalia esculenta                        Walet Sapi                             10 Least Concerd              

36 Cuculidae                Cacomantis merulinus                            Walet Sapi                             12 Least Concerd              

37 Cuculidae   Cacomantis sepulclaris                          Wiwik uncuing  15 Least Concerd              

  
Berdasarkan data dari tabel di atas terdapat sebanyak satu famili menurut IUCN yang 

memiliki status Near Threatened yaitu dari famili Psittacidae. Sedangkan menurut PP No.7 Tahun 
1999 terdapat dua famili yang dilindungi yaitu Nectariniidae dan Alcedinidae. 

 
Tabel 2: Jenis burung yang ditemukan di area Gedung Grha Widya Wisuda 

No Famili Nama Lokal Nama Latin 

1 Aegithinidae Cipoh kacat Aegithina tiphia 

2 Apodidae Kapinis Rumah Apus affinis 

3 Apodidae Walet linchi Collocalia linchi 

4 Campephagidae  Jingjing batu Hemipus hirundinaceus 

5 Campephagidae  Sepah kecil Pericrocotus cinnamomeus 

6 Cisticolidae Cinenen jawa Orthotomus sepium 

7 Cisticolidae Cinenen pisang Orthotomus sutorius 

8 Columbidae Tekukur Biasa Spilopelia chinensis 

9 Corvidae Gagak hitam Corvus corax 

10 Cuculidae Wiwik kelabu Cacomantis merulinus 

11 Cuculidae Wiwik uncuing Cacomantis sepulclaris 

12 Dicaeidae Cabai jawa Dicaeum trochileum 

13 Estrildidae Bondol jawa Lonchura leucogastroides 

14 Estrildidae Bondol peking Lonchura punctulata 

15 Hirundinidae Layang-layang batu Hirundo tahitica 

16 Oriolidae Kepodang Kuduk Hitam Oriolus chinensis 

17 Passeridae Gereja Erasia Passer montanus 

18 Picidae Caladi tilik Dendrocopos moluccensis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hirundinidae
https://id.wikipedia.org/wiki/Hirundinidae
https://id.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://id.wikipedia.org/wiki/Columbidae
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Campephagidae&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Campephagidae&action=edit&redlink=1
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19 Psittacidae Betet biasa Psittacula alexandri 

20 Pycnonotidae Cucak kutilang Pycnonotus aurigaster 

21 Nectariniidae Madu sriganti Nectarinia jugularis 

22 Zosteropidae Kacamata biasa Zosterops palpebrosus 

23 Columbidae Dederuk Jawa Streptopelia bitorquata 

24 Sylviidae Perenjak Jawa Prinia familiaris 

25 Columbidae Perkutut Geopelia striata 

26 Psittacidae Serindit Jawa Loriculus pusillus 

 

Tabel 3: Jenis burung yang ditemukan di area Gedung Fakultas Kehutanan 

No Famili Nama Lokal Nama Latin 

1 Psittacidae Betet Biasa  Psittacula alexandri 

2 Estrildidae Bondol Jawa Lonchura leucogastroides 

3 Aegithinidae Cipoh Kacat Aegithina tiphia 

4 Pycnonotidae Cucak Kutilang Pycnonotus aurigaster 

5 Accipitridae Elang Ular Bido Spilornis cheela 

6 Passeridae Gereja Erasia Passer montanus 

7 Oriolidae Kepodang Kuduk Hitam                                        Oriolus chinensis 

8 Hirunidae Layang layang batu Hirundo tahitica 

9 Tytonidae Serak Jawa Tyto alba 

10 Columbidae Tekukur Biasa Spilopelia chinensis 

11 Apodidae     Walet Palem Asia                                                   Cypsiurus balasiensis 

12 Cacomidae Wiwik Kelabu                                                        Cacomantis merulinus 

13 Turnicidae Gemak Loreng                                                         Turnix suscitator 

14 Hirundinidae   Layang – layang Loreng                                                 Hirundo striolata 

  

Tabel 4: Jenis burung yang ditemukan di area Gedung Teaching Lab 
No       Famili                          Nama Jenis                                    Nama Ilmiah 

 

1 Psittacidae Betet Biasa                                        Psittacula alexandri 

2 Estrildidae Bondol Jawa Lonchura leucogastroides 

3 Dicaedidae Cabai Jawa Dicaeum trochileum 

4 Alcedinidae Cekakak Jawa Halycon cyanoventris 

5 Sylviidae Cinenen Jawa Orthotomus sepium 

6 Sylviidae Cinenen Pisang Orthotomus sutorius 

7 Pycnonotidae Cucak Kutilang Pycnonotus aurigaster 

8 Corvidae Gagak Hitam Corvus corax 

9 Passeridae Gereja Erasia Passer montanus 

10 Columbidae Kapinis Rumah Apus affinis 

11 Rallidae Kareo Padi Amaurornis phoenicurus 

12 Artamidae Kekeb Babi Artamus leucorhynchus 

13 Hirunidae Layang Layang Batu Hirundo tahitica 

14 Columbidae Tekukur Biasa Streptopelia chinensis 

15 Apodidae Walet Sarang Putih Collocalia fuciphaga 

16 Apodidae Walet Palem Asia Cypsiurus balasiensis 
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17 Cacomidae Wiwik Kelabu Cacomantis merulinus 

18 Alcedinidae Cekakak Sungai Todiramphus chloris 

19 Alcedinidae Raja Udang Meninting Alcedo meninting 

20 Apodinidae Walet Sapi Collocalia esculenta 

 

Selanjutnya dibuat grafik pertambahan jenis pada masing-masing daftar pencatatan. 

Menurut Bibby et al (2000) apabila didapatkan grafik yang mendatar maka jumlah burung yang 

terdapat di lokasi pengamatan telah tercatat dan menunjukan kelimpahan jenis burung. Setiap 

pengamatan didapatkan daftar jenis burung. Berdasarkan 28 pengamatan yang telah dilakukan 

maka didapatkan tiga daftar jenis MacKinnon. Kurva penemuan jenis burung menunjukan bahwa 

terjadi hubungan antara daftar jenis burung pertama dengan jumlah jenis burung yang 

ditemukan. Kurva penambahan jenis burung menunjukan jenis burung yang ditemukan di sekitar 

kawasan. 

 

 
Gambar 2 : Kurva Penambahan Jenis 

 
Tabel 5. Hasil indeks dari pengamatan dari seluruh area 

No Indeks Nilai 
1 Dmg 36.865 
2 E 0.645 

3 H’ 2.329 

 

Tabel 6. Hasil indeks dari pengamatan dari seluruh area 

No Arera H’ E’ Dmg 

1 Gedung Grha Widya Wisuda 2.037 0.638 14.153 
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2 Gedung Fakultas Kehutanan 1.682 0.708 25.847 

3 Gedung Teaching Lab 1.823 0.608 19.827 

 

Tabel 5 menunjukkan nilai indeks keanekaragaman (H’) sebesar 2,329 tergolong sedang, 

indeks kemerataan (E’) sebesar 0,645 tergolong tinggi dan indeks kekayaan (DMg) sebesar 36,865 

tergolong tinggi. Apabila dibandingkan dengan lokasi per-area pengamatan maka indeks 

keanekaragaman jenis burung (H’) paling tinggi berada di Gedung Grha Widya Wisuda yaitu 

sebesar 2.037, lalu diikuti area Gedung Teaching Lab sebesar 1,823, dan Gedung Fakultas 

Kehutanan yaitu 1,682. Keanekaragaman jenis berhubungan dengan keseimbangan dan 

komunitas. Apabila nilai keanekaragaman jenis pada suatu kawasan tinggi, maka keseimbangan 

dalam komunitas tersebut juga tinggi. Nilai tersebut menunjukan ekosistem di lokasi pengamatan 

cukup memadai dalam memberi daya dukung terhadap burung (Kurnia et al 2005). 

Kekayaan jenis adalah jumlah spesies dalam suatu komunitas. Indeks kekayaan Margalef 

(Dmg) membagi jumlah spesies dengan fungsi logaritma natural yang mengindikasikan bahwa 

pertambahan jumlah spesies berbanding terbalik dengan pertambahan jumlah individu. 

Menunjukkan bahwa biasanya pada suatu komunitas atau ekosistem yang memiliki banyak 

spesies akan memiliki sedikit jumlah individunya pada setiap spesies tersebut. Dari hasil 

pengukuran analisis untuk burung menunjukkan bahwa di dua lokasi pengamatan memiliki indeks 

kekayaan yang tinggi yaitu 36,865. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya jenis yang 

ditemukan maka nilai kekayaan jenisnya menurun (Tabel 7). 

Jenis burung di suatu tempat banyak dipengaruhi oleh keanekaragaman habitat dan kualitas 

habitat itu sendiri (Lack 1969). Habitat merupakan suatu area yang terdiri dari komponen biotik 

dan abiotik dalam satu kesatuan yang dipergunakan sebagai tempat hidup dan berkembang biak 

satwaliar serta mampu memenuhi semua kebutuhan dasar dari populasi yang ada di dalamnya 

(Alikodra 2002). Burung memerlukan dan memilih tempat tertentu untuk makan, bersarang, 

bertelur, tumbuh dewasa, serta berlindung dari pemangsaan. Burung menempati suatu habitat 

yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kondisi habitat yang dibutuhkan tiap jenis burung tidak 

sama. Oleh karena itu, habitat dikatakan Nilai indeks kemerataan jenis burung (E’) pada 

pengamatan ini sebesar 0,635.  Kemerataan jenis burung yang ada lokasi pengamatan masuk 

kedalam kategori tinggi. Jumlah kemerataan antar lokasi pengamatan tidak berbeda jauh. Akan 

tetapi terdapat jenis burung yang sangat mendominasi yaitu Cucak kutilang (Pycnonotus 

aurigaster), Walet Linchi (Collocalia linchi), dan Gereja Erasia (Passer montanus). Menurut Ayat 

(2011) habitat Cucak Kutilang adalah hutan, semak, dan pemukiman yang tersebar sampai 

ketinggian 1.500 mdpl. Kebiasaan Cucak Kutilang adalah hidup berkelompok dengan aktif, 

suaranya berbunyi “cuk-cuk…tuuttt-tur” dan berbaur dengan jenis cucak lain dan kemampuan 

yang mudah beadaptasi dengan habitatnya. Gereja Erasia (Passer montanus) memiliki 

karakteristik habitat lahan basah, pertanian, kebun, sawah, pedesaan, dan perkotaan. 

Penyebarannya berada sampai ketinggian 1.500 mdpl dan dapat berasosiasi dengan manusia. 
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Walet Linchi (Collocalia linchi) dapat beradaptasi di semua habitat seperti pertanian dan 

perkotaan. Umumnya mudah ditemukan dan jarang sekali bertengger.  

Habitat yang baik bagi suatu jenis suatu satwaliar belum tentu baik bagi jenis yang lainnya 

(Alikodra 2002). Krebs (1978) menyebutkan ada enam faktor yang saling berkaitan yang 

menentukan naik turunnya keragaman jenis suatu komunitas yaitu: waktu, heterogenitas ruang, 

persaingan, pemangsaan, kestabilan lingkungan, dan produktivitas. Blake et. al (2000) 

mengatakan bahwa keanekaragaman jenis burung akan semakin berubah dengan perubahan 

ketinggian, di mana semakin rendah, keanekaragaman jenis burung semakin tinggi. 

Aktivitas burung yang dijumpai banyak dilakukan pada bagian tajuk pohon baik mulai dari 

percabangan hingga pucuk pohon. Pohon sangat berperan sebagai sebagai tempat berlindung 

dari cuaca yang cenderung panas dan predator, tempat bersarang, bermain, berkicau dan 

beristirahat (Hadinoto et. al.2012). Interaksi antar spesies juga dapat memengaruhi kesesuaian 

suatu tanaman menjadi habitat dari suatu spesies. Hal ini dapat dilihat dari interaksi antara caladi 

tilik (Dendrocopos moluccensis) dan betet biasa (Psittacula alexandri). Betet biasa bersarang pada 

lubang yang terbentuk dari aktivitas burung caladi tilik yang merupakan jenis burung pelatuk. 

Jumlah spesies burung terbanyak ditemukan di kawasan Grha Widya Wisuda yang memiliki 

jumlah famili tanaman paling banyak dan hal ini juga didukung oleh kondisi lingkungan sekitarnya. 

Habitat yang memiliki jumlah jenis burung paling rendah yaitu di area daerah sekitar Fakultas 

Kehutanan ditemukan 13 jenis burung. Habitat yang sering digunakan burung yaitu pepohonan 

terbuka, hal ini sesuai dengan pendapat Wisnubudi (2009) keterbukaan tajuk mempengaruhi 

banyaknya jenis burung yang ditemukan, semakin terbuka tutupan tajuknya maka semakin 

banyak burung yang akan ditemukan dibandingkan dengan habitat yang tajuknya rapat dan 

tertutup. Jenis burung juga banyak dijumpai di samping Gedung Teaching Lab yaitu sebanyak 20 

jenis burung. 

Manusia mempunyai peranan yang sangat besar terhadap timbulnya gangguan pada 

burung. Gangguan tersebut menurut van Balen (1999) menjelaskan bahwa gangguan tersebut 

disebabkan karena percepatan pertumbuhan populasi manusia sehingga mempengaruhi 

ketersediaan sumberdaya dan daya dukung lingkungan. Menurut Wynne-Edwars (1972) satwa 

akan lebih banyak terlihat pada habitat yang memiliki kelimpahan sumberdaya dan cenderung 

menjauhi habitat yang jumlah sumberdayanya tidak menguntungkan bagi satwa tersebut. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Karakteristik habitat pada burung dapat diukur dari beberapa komponen yaitukomponen 

habitat fisik dan komponen habitat biotik. Komponen habitat fisik meliputi ketinggian tempat, 

suhu dan kelembaban udara, lokasi sumber air dan intensitas cahaya. Sedangkan, komponen 

habitat biotik meliputi vegetasi, sumber pakan, satwaliar dan predator. Karakteristik habitat di 

lokasi pengamat an merupakan hutan campuran, tidak memiliki sumber air, didominasi oleh 

bangunan, intensitas sinar matahari sampai ke tanah, dan terdapat banyak aktivitas manusia 
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Ditemukan 38 jenis burung dari hasil pengamatan. Keanekaragaman jenis burung yang berada di 

lokasi pengamatan kategori sedang yaitu 2,329. Nilai jenis kemerataan memiliki nilai yang tinggi 

yaitu 0,645 meskipun terdapat jenis burung yang mendominasi tetapi kemerataan jenis burung 

merata. Indeks kekayaan di lokasi pengamatan juga tinggi yaitu 36,865. Habitat burung banyak 

ditemui di kawasan yang memiliki vegetasi yang kaya akan pohon dan jenis tumbuhan bawah 

karena kaya akan sumberdaya dibandingkan dengan kawasan yang sudah banyak dibangun dan 

dilalui oleh manusia. 

Perlu dilakukan penelitian lagi pada saat musim tertentu seperti musim perkembangbiak 

untuk mengetahui jumlah keanekaragamannya. Tidak hanya itu penelitian lanjutan  juga 

dilakukan lagi pada musim migrasi agar diketahui kenanekaragaman burung yang tidak diketahui   

keberadaannya di wilayah 
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Abstrak 
 

#AmatiJakarta adalah inisiatif penulis untuk mengajak anak-anak usia 9-16 tahun yang tinggal di 
Jabodetabek mengamati burung-burung yang hidup di kota tempat tinggalnya. #AmatiJakarta muncul 
karena penulis telah merasakan asyiknya mengamati burung. Sayangnya selama empat tahun penulis 
aktif ikut pengamatan, jarang sekali bertemu anak-anak yang seumur dengan penulis. Ada dua jenis 
aktivitas yang dilakukan di bulan Juli s.d. September 2017, yaitu (i) pengamatan burung di taman/hutan 
kota pilihan penulis (4 lokasi), dan (ii) menemani anak yang mengajak pengamatan burung di sekitar 
rumahnya (3 lokasi). Promosi kegiatan dilakukan melalui media sosial. Penulis juga menyiapkan lembar 
aktivitas pengamatan dan board game untuk membantu peserta lebih mengenal burung yang diamati 
serta lebih akrab dengan sesama peserta. Secara keseluruhan aktivitas pertama diikuti oleh 12 anak. Ada 
dua anak yang telah mengikuti aktivitas pertama yang kemudian mengundang penulis untuk menemani 
pengamatan di sekitar rumahnya (aktivitas kedua). Tiga kali kegiatan pengamatan di sekitar rumah juga 
menambah peserta baru, karena pengundang mengajak lagi teman-temannya yang lain dan ada juga 
pengundang yang baru pertama kali pengamatan. Secara total inisiatif #AmatiJakarta ini telah menyentuh 
20 anak usia 9-13 tahun. Sebagian besar peserta merespon positif inisiatif #AmatiJakarta. Penulis 
menerima permintaan dari peserta yang antusias untuk melanjutkan inisiatif #AmatiJakarta. 
 
Kata kunci:  taman, rumah, board game, 

 
 
Pendahuluan 

#AmatiJakarta adalah inisiatif untuk mengajak teman-teman usia 9-16 tahun yang tinggal di 
Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) mengamati burung-burung yang hidup di kota tempat 
tinggal kita. Inisiatif ini bermula dari modul tugas Community Leadership yang diberikan oleh 
kegiatan tahunan bertajuk Young Birder of the Year (YBY). YBY terbuka bagi pengamat burung 
muda usia 11-18 tahun di seluruh dunia. Saya tertarik ikut YBY karena tampaknya asyik dan 
saya memang butuh tantangan baru untuk pengamatan. 

Ide #AmatiJakarta muncul karena selama empat tahun aktif ikut pengamatan, jarang sekali 
saya bertemu pengamat burung yang seumur.  Terpikir untuk mengadakan kegiatan pengamatan 
bersama untuk anak-anak seperti kegiatan yang pada tahun 2015 pernah saya lakukan saat ikut 
program pesanggrah di Bumi Pemuda Rahayu, DI Yogyakarta (Senda dkk, 2015). Tanggapan 
dari para peserta anak-anak dusun setempat saat itu sangat positif. Teman-teman baruku 
tersebut ternyata sangat menikmati pengamatan, sayang saja tidak ada yang pernah 
mengenalkannya selama ini. 
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Oleh karenanya saya tertarik untuk mencoba kegiatan serupa di kota tempat tinggalku, 
Jakarta, dengan mengadakan #AmatiJakarta. Tujuan dari inisiatif #AmatiJakarta adalah: 
1. Mengenalkan kegiatan pengamatan burung liar di kota kepada anak-anak usia 9-16 tahun 

yang tinggal di Jabodetabek 

2. Mengumpulkan data jenis burung liar di halaman, taman, dan hutan kota di Jakarta dan 

sekitarnya 

3. Mengetahui opini peserta terhadap kegiatan pengamatan burung liar 

 

Metode Penelitian 
#AmatiJakarta dirancang agar menarik minat dan menyenangkan bagi anak-anak. Mulai 

dari pemilihan lokasi hingga kegiatan saat pengamatan. Ada dua bentuk aktivitas yang menjadi 

bagian dari 

#AmatiJakarta, yaitu: 

1. Aktivitas petama, pengamatan burung di taman/hutan kota. Berdasarkan pengalaman 

mengikuti Jakarta Bird Walk secara rutin, saya memilih tiga taman/hutan kota yang 

sesuai bagi pengamat anak-anak. Di lokasi tersebut burung-burungnya mudah terlihat 

tanpa alat, cukup bervariasi jenisnya, dan banyak individunya. Selain itu ketiga lokasi 

pengamatan tersebut berada di wilayah Jakarta yang berbeda.  Harapannya hal ini bisa 

memudahkan peserta bisa memilih ikut pengamatan di lokasi yang terdekat. Berikut 

lokasi pengamatan yang dipilih (i) Monas, Jakarta Pusat (8/7/17), (ii) Kebun Binatang 

Ragunan, Jakarta Selatan (12/8/17), dan (iii) Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta Utara 

(9/9/17). Targetnya adalah enam (6) peserta pada setiap pengamatan. 

2. Aktivitas kedua, pengamatan burung di sekitar rumah/sekolah. Saya menawarkan diri 

secara terbuka untuk datang ke rumah/sekolah dan menemani pengundang mengenali 

jenis burung yang hidup di sekitar rumah/sekolahnya. Saat baru menyukai pengamatan 

burung, rumah merupakan tempat pengamatan favoritku. Saya bisa bebas mengamati di 

sekitar rumah setiap   hari   dan   di   luar dugaan jenis burung yang ditemui cukup banyak. 

Bagiku menyenangkan bisa mengenal jenis burung yang hidup di sekitar rumah. Oleh 

karena itu saya merancang bentuk kegiatan ini. Targetnya adalah empat (4) rumah/sekolah. 

Persiapan kegiatan #AmatiJakarta berlangsung selama bulan Mei dan Juni 2017, terdiri dari 

(i) survei lokasi pengamatan, (ii) menyiapkan alat bantu pengamatan dan aktivitas pendukung, 

dan (iii) membuat e-flyer promosi kegiatan. Pengamatannya sendiri berlangsung dari bulan Juli 

s.d. September 

2017.  

Dalam menjalankan #AmatiJakarta yang diinisiasi oleh anak dan diikuti juga oleh anak-anak 

ini saya mendapat dukungan dari ibu sebagai pengawas dewasa untuk memastikan aspek 

keamanan. Beliau bukan pengamat burung, tapi berpengalaman dalam menfasilitasi kegiatan 

anak-anak dan penelitian, sehingga saya banyak berkonsultasi sepanjang kegiatan 
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#AmatiJakarta. Untuk promosi kegiatan saya juga memanfaatkan jejaring sosial yang dimiliki ibu, 

selain media sosial instagram yang saya miliki. Setiap pengamatan saya mendata jenis burung 

yang teramati dan mendokumentasikannya. Setelah pengamatan pertama dan pengamatan 

terakhir saya meminta peserta untuk menuliskan opininya tentang kegiatan pengamatan burung 

liar bersama #AmatiJakarta. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Aktivitas pertama: pengamatan bersama di taman atau hutan kota 

Pengamatan bersama #AmatiJakarta pertama (Sabtu, 8/7/17). Lokasi pengamatan d 

Taman Selatan Monas. Sebanyak lima peserta dari tujuh yang mendaftar datang pada 

pengamatan pertama ini. Sebenarnya pada saat pendaftaran saya menerima banyak respon 

positif dari orangtua dengan anak berusia di bawah 9 tahun. Namun dengan berat hati saya 

tidak dapat menerima karena belum merasa mampu memandu anak yang usianya terlalu muda. 

Beberapa peserta ditinggal oleh orangtuanya saat pengamatan. 

Hari luar biasa cerah dan saya sempat kaget karena Monas penuh polisi. Ternyata 

mereka sedang   gladiresik Peringatan Hari Bhayangkara. Saya sudah menyiapkan foto burung 

yang masuk dalam target pengamatan seukuran kartu pos. Tiap peserta mendapat sebuah 

foto sebagai misinya. Ada dua burung yang masuk dalam target utama yaitu Takur Ungkut-

ungkut dan Jalak Suren. 

Saya memilih rute yang tidak terlalu jauh mengingat anak-anak biasa cepat lelah. 

Walaupun burung yang kami lihat umum seperti Gereja Erasia dan Cucak Kutilang, tapi peserta 

sibuk belajar mengamati dengan memakai binokular atau memotretnya. Saya sudah menyiapkan 

sebuah kejutan, sarang takur ungkut-ungkut menunggu di akhir rute pengamatan di Monas. 

Semua sibuk berusaha mengintip ke dalam sarang dari jauh, karena takut sang induk terganggu. 

Untuk mengajak peserta mengamati habitat dan perilaku burung, sekaligus mengantisipasi 

bila hanya sedikit jenis burung yang dapat diamati, saya menyiapkan lembar aktivitas treasure 

hunt. Di dalamnya berisi daftar pencarian yang perlu diamati oleh peserta terkait dengan 

makanan, tempat tinggal, ataupun aktivitas burung, seperti serangga, pohon yang berlubang, 

burung sedang bertengger di dahan, dan seterusnya. 

Pada akhir pengamatan, seluruh peserta berkumpul untuk berbagi hasil pengamatan. 

Imam Taufiqurrahman (Atlas Burung Indonesia) ikut hadir dalam diskusi. Peserta berhasil melihat 

11 jenis burung di Monas. Pohon-pohon yang rendah di Monas memudahkan peserta untuk 

mengamati burung dari dekat. Saya sudah menyiapkan booklet daftar nama 60 jenis burung 

sering ditemui di Jakarta bagi seluruh peserta. Mereka bisa menyimpannya dan menandai 

setiap jenis burung yang sudah dilihat serta dikenali jenisnya.  

Pengamatan bersama Jakarta Bird Walk/JBW (Sabtu, 22/7/17). Pengamatan di Hutan Kota 

UI ini sebenarnya di luar agenda #AmatiJakarta. Namun melihat respon keluarga yang 

mempunyai anak berusia kurang dari 9 tahun begitu besar pada saat pendaftaran pengamatan 
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pertama, maka saya putuskan untuk ikut mempromosikan dan membantu menerima 

pendaftaran JBW bagi semua umur. JBW biasa diikuti banyak kakak mahasiswa, sehingga banyak 

yang bisa memandu adik-adik yang masih di bawah usia 9 tahun. Sebanyak 20 anak hadir pada 

pengamatan ini dan hanya 6 diantaranya berusia di 9 tahun ke atas. Sebagian besar didampingi 

orangtuanya sepanjang pengamatan. 

Hutan Kota UI bukan tempat pengamatan yang mudah bagi pemula menurutku. Sulit sekali 

melihat burung tanpa bantuan alat karena kombinasi pohon-pohon yang menjulang tinggi dan 

burung-burung hutan yang kecil. Agar peserta sibuk sekalipun burung sepi, saya kembali 

membagikan lembar aktivitas treasure hunt. Lembar tersebut juga saya siapkan dalam bentuk 

permainan BINGO bergambar agar anak-anak yang belum bisa membaca dapat ikut mengerjakan. 

Bagi peserta yang berusia 9 tahun ke atas saya memodifikasi sebuah board game yang 

berjudul Bird of Feather. Permainan kartu bertema burung yang dapat dimainkan hingga 6 orang 

ini mengajak pemain untuk merasakan kegiatan pengamatan burung di lima habitat yang 

berbeda. Di dalam tiap habitat terdapat tujuh jenis burung. Saya banyak mendapatkan masukan 

dan pinjaman beberapa foto dari Ady Kristanto (Jakarta Birdwacther Society) saat 

mengembangkannya.  Board game ini disukai anak-anak saat pertama kali dimainkan seusai 

pengamatan di Hutan Kota UI. 

Pengamatan bersama #AmatiJakarta kedua (Sabtu, 12/8/17). Lokasi pengamatan mulai dari 

pintu masuk utara hingga area kandang buaya Kebun Binatang Ragunan. Sebanyak tiga anak 

ikut serta dalam pengamatan. Dua diantaranya sudah ikut #AmatiJakarta yang pertama. Salah 

satu peserta yang sudah ikut untuk kedua kalinya hadir bersama kakaknya, Nuruliawati Yuwono, 

pengamat burung alumni UI dan pegiat JBW yang saya kenal baik sejak tahun 2014. Seperti 

biasanya Kebun Binatang ramai dengan pengunjung yang sekedar berolahraga pagi maupun 

rekreasi. Matahari bersinar di sela-sela awan yang memenuhi langit. Target pengamatan kali ini 

adalah Kakaktua Jambul Kuning dan Raja-udang Meninting. Saya sangat optimis mendapatkan 

Kakaktua Jambul Kuning, karena dari empat kali pengamatan di Kebun Binatang Ragunan catatan 

perjumpaannya 100%. Di akhir pengamatan kami berdiskusi membahas hasil pengamatan. Total 

teramati sebanyak 17 jenis burung termasuk yang menjadi target kami. Kami menyempatkan diri 

bermain board game Bird of Feather. Board game menjadi aktivitas favorit bagi peserta. 

Pengamatan bersama #AmatiJakarta ketiga (Sabtu, 9/9/17). Awalnya lokasi pengamatan di 

Suaka Margasatwa Muara Angke, namun kondisi jalur yang tidak memungkinkan dilewati 

membuat kami berpindah ke Hutan Lindung Angke Kapuk. Sebanyak lima anak ikut 

pengamatan dan hanya satu anak yang baru pertama kali ikut #AmatiJakarta. Burung air dalam 

ukuran besar mudah sekali ditemui di lokasi ini. Kami mencatat 19 jenis burung yang terpantau di 

lokasi ini. Kali ini kami juga kembali memainkan board game Bird of Feather. Setelah 

memainkannya beberapa kali seruan seperti “Eh nanti keluarinnya bulu dua ya”, telah berubah 

menjadi “Eh nanti keluarin Remetuk Laut, jangan Gereja Erasia”. Peserta menjadi semakin 

mengenal jenis burung lewat permainan ini. 



 

 

268 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

B. Aktivitas kedua: pengamatan di sekitar rumah 

Pengamatan di sekitar rumah yang awalnya direncanakan paralel dengan pengamatan 

bersama baru terlaksana di akhir September 2017. Sempat sepi peminat, namun akhirnya saya 

mendapat tiga permintaan pengamatan di sekitar rumah dari teman-teman homeschooling. 

Pengamatan bersama Al Fath dan Pramuka Homeschooling Depok (23/8/17). Al Fath 

salah satu peserta pengamatan #AmatiJakarta di Kebun Binatang Ragunan mengundangku 

memandu pengamatan bersama teman-teman Pramuka Homeschooling Depok yang diikutinya. 

Mereka memilih lokasi pengamatan di Taman Kaldera, sebuah taman dengan pepohonan yang 

tertata rapi di tepi Situ Batujajar, Depok. Pengamatan diikuti sebanyak 16 peserta dan hanya 7 

anak yang yang berusia 9 tahun ke atas. Selebihnya berusia 7-8 tahun. Di pagi yang cerah 

berawan kami berjalan keluar taman dan menyusuri tepian situ. Saya mengharapkan dapat 

menjumpai burung-burung air seperti Kuntul Kecil dan Cekakak Sungai. Ternyata diluar dugaan 

hanya lima jenis burung yang ditemui. Terus terang saya kewalahan memandu peserta 

sedemikian banyak walaupun ibu juga turun tangan. Untuk menghibur peserta yang hari itu 

tidak banyak melihat burung, kami memainkan board game Bird of Feather secara berkelompok 

agar peserta setidaknya dapat merasakan pengamatan lewat permainan tersebut. 

Pengamatan bersama Michelle (25/9/17). Tidak ada permintaan lain selain Al Fath untuk 

ditemani pengamatan. Kebanyakan merasa di sekitar rumahnya tidak cukup menarik untuk 

diamati. Akhirnya saya membuat dan menyebarkan lagi e-flyer sampai akhirnya ada salah satu 

kerabatku, Michelle, mengajak melakukan pengamatan di sekitar rumahnya di Rawamangun, 

Jakarta Timur. Bagi Michelle ini merupakan pengamatan burung pertamanya.  Farrel, salah 

seorang peserta #AmatiJakarta bergabung juga dengan kami. Kami berjalan dari rumah Michelle 

melewati deretan rumah hingga sampai ke Taman Ketang-Ketang.  Ada dua pohon besar di 

taman tersebut, selebihnya pohon tanjung. Saya sempat pesimis, tapi ternyata kami bisa 

menemukan 10 jenis burung termasuk Punai Gading. Burung-burung cukup mudah dilihat karena 

pohon-pohon yang pendek, mereka bermain dan mencari makan tidak terlalu jauh. Jumlahnya 

dalam kisaran 5-10 burung per jenis. 

 Pengamatan bersama Farrel (26/9/17). Farrel adalah peserta #AmatiJakarta terajin. Ia 

selalu ikut pengamatan bersama yang kujadwalkan. Bahkan ia bergabung juga ketika 

pengamatan bersama Michelle karena tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Setiap 

pengamatan ia juga tampak antusias dan mencatat burung apa yang dilihatnya. Beberapa kali 

saya menawarkan ke Farrel untuk menemaninya pengamatan di sekitar apartemen tempat 

tinggalnya, tapi ia tidak pernah mau. Hingga ibunya memberi ide untuk pengamatan di Taman 

Jogging 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berjarak sekitar 2 km dari tempat tinggal mereka. 

Taman Jogging tidak asing bagiku karena dulu saya juga suka bermain di situ. Seperti 

namanya, kegunaan utama tempat ini adalah jogging dan berolahraga. Tetapi pohon-pohon di 

sini rindang dan lebat. Menurut Farrel ia pernah melihat seekor Jalak Suren yang jarang di 

Jakarta. Ada sembilan jenis burung yang teramati di pagi yang cerah tersebut. Takur Ungkut-
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ungkut menjadi favorit Farrel, Michelle, Domi, dan Chaska yang juga ikut serta dalam 

pengamatan. Sayangnya kami tidak bertemu Jalak Suren hari itu. 

 

C. Peserta pengamatan 

Total sebanyak 20 peserta dalam rentang usia 9-13 tahun telah ikut dalam kegiatan 

#AmatiJakarta sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Sebanyak 30% ikut pengamatan lebih dari 

sekali. Hampir seluruh peserta berasal dari keluarga yang menerapkan pendidikan berbasis 

keluarga (homeschooling). Hanya dua peserta yang bersekolah formal dan keduanya memiliki 

anggota keluarga yang aktif mengamati burung. 

 
Tabel 1: Peserta Pengamatan Burung di Taman/Hutan kota 

No Nama 
Peserta 

Usia Monas Hutan UI KB 
Ragunan 

HL 
Angke 

Al Fath Michelle Farrel 

  (tahun) (8/7/17) (22/7/17)* (12/8/17) (9/9/17) (23/9/17)** (25/9/17) (26/9/17) 

1 Azriel 13 1       

2 Damar 12 1   1    

3 Dimas 9 1  1 1    

4 Farrel 11 1 1 1 1  1 1 

5 Yosua 9 1       

6 Atala 12  1      

7 Fatih 9  1      

8 Hani 9  1      

9 Lyla 11  1  1 1   

10 Taci 9  1      

11 Al Fath 11   1  1   

12 Mazaya 11    1    

13 Aizuma 11     1   

14 Balqis 11     1   

15 Izul 12     1   

16 Kayla 10     1   

17 Naufal 12     1   

18 Michelle 11      1 1 

19 Chaska 9       1 

20 Domu 9       1 

  Jumlah 5 6 3 5 7 2 4 

  
*) Terdapat 14 peserta usia kurang dari 9 tahun                                **) Terdapat 9 peserta berusia 7-8 tahun 
 

Target mendapatkan enam peserta pada setiap pengamatan bersama yang telah saya jadwalkan 

ternyata sulit terpenuhi. Justru banyak permintaan untuk ikut pengamatan saya dapatkan dari keluarga 

yang memiliki anak berusia di bawah 9 tahun. Ada sebanyak 23 anak usia di bawah 9 tahun yang sempat 

ikut pengamatan. 
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D. Hasil pengamatan 

 Dari tujuh lokasi pengamatan yang berbeda, total teramati sebanyak 36 jenis burung 

sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2. 
 
Tabel 2. Jenis burung hasil pengamatan #AmatiJakarta 
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E. Opini peserta 

Berikut opini dari beberapa peserta tentang kegiatan #AmatiJakarta: 

●Farrel (6x pengamatan): Bagus, kak. Aku jadi tau nama-nama burung sekaligus bisa latihan 

foto. Aku juga jadi tahu tempat tinggal, makanan, dan minuman burung. Untuk coachingnya 

bagus, aku jadi ngerti tentang burung. Kak kaysan juga sabar menghadapi anak-anak.  

●Dimas (3x pengamatan): Seru, pengen ikut lagi 
●Damar (2x pengamatan): Menurut saya acara ini menyenangkan dan tidak pernah saya alami, 
manfaatnya bisa mengenal nama-nama burung di jakarta dan bisa mendatangi tempat-tempat 
yang saya belum pernah datangi. 
●Lyla (2x pengamatan): Nama saya Lyla. Umur 11 Tahun. Pertama saya bergabung 
pengamatan burung di hutan UI saya agak canggung karena belum ada teman dan sedikit bosan 

karena tidak banyak burung yang bisa dilihat. Yang menarik pada saat itu adalah permainan 

kartunya. Kedua kalinya saya bergabung ketika pengamatan burung di Muara Angke. 

Pengamatan di sana sangat berkesan karena banyak burung yang belum pernah saya lihat dan 

tempatnya juga cukup unik karena harus berjalan di jembatan kayu yg kondisinya sudah tidak 

layak. Permainan kartunya pun semakin menarik dan seru karena bisa bermain berulang-ulang 

dan menyenangkan. 
●Yosua (1x pengamatan): Bagus, tapi aku bosan. Aku tidak yakin ingin ikut lagi 
●Michelle (1x pengamatan):  Pengalaman aku saat pengamatan burung Sangat menyenangkan 

sekali karena bisa melihat burung-burung di  sekitar  jakarta  dan semenjak  aku  ikut  

pengamatan burung aku jadi lebih mandiri. Kegiatan ini jadi membuatku memiliki teman 

baru, aku berharap bisa mengikuti pengamatan burung seterusnya. 

Setelah rangkaian kegiatan #AmatiJakarta selesai, Farrel, Dimas, dan Damar meminta agar 

dilanjutkan. Orangtua mereka juga bertanya kapan ada agenda pengamatan lagi. Selain itu saya 

juga menerima pertanyaan dari beberapa orang yang belum pernah sama sekali ikut pengamatan. 

 

Kesimpulan dan Saran  
Inisiatif #AmatiJakarta telah mengenalkan pengamatan burung di kota kepada 20 anak 

usia 9-13 tahun di Jakarta. Tidak ada peserta yang berusia 14-16 tahun, namun ada 23 peserta 
berusia di bawah 9 tahun. Jumlah peserta yang berusia di luar target inisiatif #AmatiJakarta 
ternyata lebih besar. Pengamatan bagi anak-anak usia di bawah 9 tahun berpotensi untuk 
dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. Sebanyak 36 jenis burung berhasil teramati di 
Jakarta dan sekitarnya dari tujuh lokasi yang berbeda. Saya dapat memastikan burung-burung 
tersebut teramati oleh para peserta bukan hanya saya. Peserta yang ikut pengamatan minimal 
dua kali setidaknya telah melihat 11 jenis burung. Farrel menjadi peserta yang melihat jenis 
burung terbanyak dengan 35 jenis dari enam kali pengamatan. 

Lembar aktivitas dan board game yang disiapkan membantu membuat pengamatan lebih 
menarik dan sesama peserta menjadi lebih akrab. Seluruh peserta yang ikut pengamatan lebih 
dari sekali memiliki opini positif. Namun ada juga peserta yang ikut sekali pengamatan dan 
secara terus terang menyatakan bosan. Saya menerima permintaan dari peserta yang antusias 
untuk melanjutkan inisiatif #AmatiJakarta. 

Untuk melanjutkan inisiatif #AmatiJakarta saya perlu terus mencari alternatif tempat-
tempat yang menarik bagi anak-anak di Jakarta dan sekitarnya. Target enam peserta dalam setiap 
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pengamatan bersama masih akan terus dipertahankan.  Terlalu banyak peserta saya rasakan 
menyulitkan pemanduan. Perlu dipikirkan cara mencapai sasaran promosi melalui media sosial 
agar target enam peserta setiap pengamatan bersama yang belum terpenuhi dapat tercapai 
dalam kegiatan lanjutan #AmatiJakarta. 
 

Daftar Pustaka 
Senda, Christian, Setyawan, A., Leksmana, M.K., Very, & Endra (2015). Burung-burung dari 

Banjarharjo. Kumpulan Cerita-cerita dari Ceme, hal. 68-72. Tersedia di: 
http://catatankaysan.weebly.com/blog/burung-burung-dari-banjarharjo-1 

http://catatankaysan.weebly.com/blog/burung-burung-dari-banjarharjo-1


 

 

273 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

O2.23 

Permodelan Matematis sebagai Alternatif Pengolahan Data Keanekaragaman 
Burung 

 
 

Riki Herliansyah1, Ani Mardiastuti2 dan Rufidi Chandra3
 

 
1Departemen Matematika dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan, 

Balikpapan 
2Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan 

IPB, Bogor 
3PT Indocement Tunggal Prakarsa, Unit Palimanan, 

Bogor 
Email: rherliansyah@itk.ac.id 

 
Abstrak 

 

Data komparasi keanekaragaman burung pada beberapa tipe habitat dan pada waktu yang 
berbeda umumnya diolah dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks 
kemerataan, dan indeks kesamaan Jaccard atau Bray-Curtis. Walau indeks-indeks tersebut cukup 
memadai untuk mengkuantifikasikan keanekaragaman burung antar waktu dan antar lokasi, permodelan 
matematis dapat membantu menganalisa pola penyebaran keanekaragaman burung  antar  waktu  dan  
antar  lokasi,  termasuk  memberikan  tampilan  grafis  untuk  memperkuat  interpretasi hasil.  Penelitian 
ini mengaplikasikan permodelan data keanekaragaman burung di Indocement - Unit Palimanan, 
Cirebon. Data yang digunakan adalah hasil observasi lapang melalui metoda titik hitung.  Dengan 
menggunakan model matematis Generalized Linear Latent Variable Models (GLLVMs), tujuan utama dari 
permodelan GLLVMs adalah untuk melakukan ordinasi, mengidentifikasi distribusi spesies burung 
berdasarkan struktur habitat dan waktu pengamatan, serta memahami interaksi yang terjadi antar 
spesies. R Cran digunakan untuk permodelan dan analisis grafis.  Hasil analisis menunjukkan bahwa 
beberapa spesies ditemukan lebih banyak pada tipe habitat dan waktu pengamatan tertentu, diantaranya 
mendapat pengaruh baik secara positif maupun negatif dari perbedaan tipe habitat dan waktu 
pengamatan. Interaksi yang terjadi antar spesies burung kebanyakan adalah negatif, mengindikasikan 
keberadaan sepasang spesies burung secara negatif mempengaruhi satu sama lain. 

 
Kata kunci: habitat alami, keanekaragaman spesies, ordinasi, variabel laten  
 

 
Pendahuluan 

Data komparasi keanekaragaman burung pada beberapa tipe habitat dan pada waktu yang 

berbeda umumnya diolah dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon -Wiener, 

indeks kemerataan, dan indeks kesamaan Jaccard atau Bray-Curtis dan metode komparasi biasa. 

Misalkan dalam Waltert, dkk. (2017) yang meneliti tentang pengaruh penggunaan lahan pada 

keanekaragaman burung di Sulawesi Indonesia menggunakan analisis variansi untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata dari kekayaan spesies antar lokasi; Pamungkas, Joko menggunakan tabulasi 

silang untuk menunjukkan kekayaan spesies dari cacing wawo di Maluku Indonesia. Beberapa 

penelitian lain seperti Cleary dkk., (2005) yang meneliti mengenai kekayaan spesies burung di 
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Kalimantan Tengah, Indonesia juga hanya menggunakan indeks keanekaragaman Bray-Curtis 

(lihat juga Bray dan Curtis, 1957). Walau indeks-indeks tersebut cukup memadai untuk 

mengkuantifikasikan keanekaragaman burung, permodelan matematis dapat membantu 

menganalisa pola penyebaran keanekaragaman burung, termasuk memberikan tampilan grafis 

untuk memperkuat interpretasi hasil serta melakukan inferensi multivariat mengenai faktor 

lingkungan yang dianggap mempengaruhi keanekaragaman spesies tersebut. 

Model matematis yang belakangan ini banyak menjadi perhatian di bidang ekologi dalam 

memodelkan data multi-spesies adalah model statistik dengan komponen acak. Beberapa 

penelitian yang dikembangkan pada bidang ini antara lain adalah: Hui, dkk., (2016), Niku, dkk., 

(2017) tentang permodelan komunitas ekologi menggunakan Generalized Linear Latent Variable 

Models (GLLVMs); Thorson, dkk., (2016) menggunakan joint dynamic species distribution models 

untuk ordinasi komunitas dan spatio- temporal monitoring; Ovaskainen, dkk., (2016) yang juga 

menggunakan model variabel laten untuk mengidentifikasi jariangan antar spesies. Dalam 

penelitian ini, kami akan memperkenalkan modeGLLVMs untuk memodelkan multivariat data 

keanekaragaman burung (untuk lebih detail lihat Warton, dkk., 2015). Tantangan dalam 

permodelan ini adalah fungsi marginal likelihood tidak memiliki bentuk eksplisit sehingga 

dibutuhkan sebuah aproksimasi untuk mengestimasi fungsi tersebut. Huber dkk., (2004) 

menggunakan aproksimasi Laplace untuk mengestimasi parameter GLLVMs (lihat juga 

Bianconcini dan Cagnone, 2012). Ditambah lagi, waktu komputasi yang dihasilkan dalam 

mengestimasi model tersebut cukup memberatkan dengan meningkatnya jumlah variabel respon 

(spesies), observasi dan variabel laten yang digunakan. Sebuah package baru dikembangkan oleh 

Niku dkk., (2017) yang didesain khusus untuk memodelkan GLLVMs yang telah tersedia di CRAN 

R dengan menggunakan Template Model Builder (TMB) untuk meningkatkan waktu komputasi 

estimasi model (Kristensen dkk., 2015). Dalam penelitian ini, kami juga menggunakan package 

tersebut dengan sedikit modifikasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran dan penjelasan bagaimana sebuah data multivariat keanekaragaman burung 

dimodelkan dan diinterpretasi. 

 
Metode Penelitian 
GLLVMs dapat kita diilustrasikan sebagai pengembangan khusus dari GLM. Sehingga property dan 

sifat GLLVMs hamper mirip dengan yang dimiliki oleh GLM (Skrondal dan Rabe-Hesketh, 2004; 

Moustaki, 1996). Misalkan yij adalah variabel respon dengan I = 1, 2 … , n unit observasi dan j = 1, 

… , p adalah unit variabel respon, distribusi data yang bersyarat pada variabel laten u yang 

diberikan oleh G (yij |ui ) diasumsikan berasal dari keluarga eksponensial.  

                       (1) 

Hubungan fungsional antara rata-rata variable respon dan fungsi linier mirip seperti GLM dengan 

penambahan variable laten dalam model. 
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                        (2) 

 

dimana g (,) adalah fungsi penghubung j adalah matriks koefisien dari variable laten atau disebut 

juga factor loading. Dalam GLLVMs struktur dpendensi antara variable respon (korelasi antar 

variable respon misalnya antar spesies) dijelaskan oleh variable laten ini (Warton, dkk., 2015). 

Variable laten diasumsikan saling bebas satu sama lain dan berdistribusi nirmal baku, ui -  N (0, Iq). 

Selain itu, variable-variabel laten ini diperlakukan sebagai acak atau missing karena mereka tidak 

teramati. Karenanya, distribusi marginal dari variable respon yang diperoleh dengan 

mengintegralkan ui keluar. Diberikan oleh  

                    (3) 
dimana 0pvec (vec vector yang memuat semua parameter yang terdapat 

dalam model dengan p) dan qadalah matriks d x p dan q x p dengan d = 

1, …, M unit variable bebas dan q = 1, …, K adalah unit variable laten. Fungsi marginal log-

likelihood kemudian diberikan 

(4) 
Akan tetapi, solusi dari persamaan likelihood di atas mungkin tidak unik, dengan kata lain 

terdapat lebih dari satu solusi untuk model yang dianalisis. Oleh karena itu, beberapa constrains 

diperlukan untuk membuat solusi unik. Seluruh elemen dari segitiga atas dari ’ diatur sama  

dengan 0 untuk mendapatkan solusi unik (yang diharapkan (Huber dkk., 2004). Bagian integral 

dari persamaan (3) tidak dapatdihitung secara eksplisit kecuali ketika distribusi yij  dan ui berasal 

dari distribusi  normal. Sehingga, sebuah aproksimasi diperlukan untuk mendapatkan estimasi 

dari parameter model. Motode yang digunakan dalam tulisan ini adalah aproksimasi Laplace. 

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data keanekaragaman burung di 

Indocement – Unit Palimanan, Cirebon yang merupakan hasil observasi lapang menggunakan 

metoda titik hitung. Data tersebut dikumpulkan dari tujuh lokasi yang berbeda yaitu blindis, 

dalam pabrik, jarak, kolam, luar pabrik, sawah dan semak. Setiap lokasi diambil sekitar 10 sampai 

13 plot sebagai lokasi pengamatan dimana setiap plot diamati untuk beberapa waktu 

pengamatan, Maret, Mei, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember. Jumlah 

spesies yang digunakan untuk permodelan adalah 43 spesies dari total 66 spesies yang teramati. 

Spesies yang digunakan untuk permodelan adalah spesies yang teramati lebih dari empat kali 

selama waktu pengamatan di seluruh lokasi. Variabel bebas yang digunakan adalah jenis habitat 

dan waktu pengamatan. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Gambar 1. menunjukkan distrbusi spesies burung pada 7 tipe habitat dan pada waktu 

pengamatan yang berbeda. Dari kedua gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-rata 
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jumlah spesies yang ditemukan pada 7 lokasi pengamatan tidak berbeda secara signifikan yaitu 

berkisar diantara 5 hingga 8 spesies per lokasi. Meskipun pada lokasi tertentu, semak, jumlah 

spesies pada titik pengamatan cukup tinggi (outlier). Sedangkan jika kita mengamati jumlah 

spesies berdasarkan waktu pengamatan, pada rata-rata jumlah spesies yang ditemukan pada 

bulan Maret, Mei dan Oktober adalah identik. Agustus dan September juga menunjukan pola 

yang mirip. Pada akhir tahun, jumlah spesies cenderung bervariasi dimana pada bulan November 

rata-rata jumlah spesies merupakan yang tertinggi diantara bulan-bulan lainnya. 
 

 
 

Gambar 1. Distrbusi spesies berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan 

 

Selanjutnya, dilakukan pemodelan distrbusi spesies burung menggunakan GLLVMs 

dengan mengasumsikan distribusi pada variabel respon adalah binomial negative dikarenakan 

banyaknya jumlah observasi yang bernilai nol (indikasi adanya overdispersi). Package yang 

digunakan adalah gllvm () yang didesain khusus untuk permodelan GLLVMs menggunakan 

aproksimasi Laplace dan Variational untuk distribusi binomial (respon biner), poisson, binomial 

negative dan zero inflated poisson [12]. Pertama-tama, kita melakukan ordinasi spesies 

berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan dengan menggunakan model sebagai berikut: 

 
Model di atas dapat diintrepretasikan bahwa ordinasi yang dilakukan berdasarkan jumlah total 

kelimpahan per baris dan komposisi spesies masing-masing diintrepretasikan oleh parameter 

1row effect) dan j (loading factori). dalam pemodelan ini, variable ui diperlakukan sebagai 

komponen acak dan parameter 1sebagai komponen tetap (fixed effect). Akan tetapi, dalam 

artikel ini kami memodifikasi sedikit algoritma pemprograman dimana parameter αi 

diperlakukan sebagai komponen acak (random effects). Gambar 2 adalah ordinasi spesies yang 

dilakukan menurut lokasi dan waktu pengamatan. Pada Gambar 2(a) 11 spesies dengan nilai 

loading factor tertinggi (baik positif maupun negatif) di tampilkan. Sebelas spesies yang memiliki 

loading factor tertinggi antara lain adalah bmkel, calul, cipka, cipad, elbid, kebab, merce, perpa, 
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pungad, rubir dan wiunc. Ini adalah jenis spesies yang banyak ditemukan pada daerah lokasi 

dimana nilai site factor-nya juga tinggi. Spesies kebab paling banyak ditemukan di lokasi “Dalam 

pabrik” seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Spesies pungad, cipka, merce, dan elbid 

banyak ditemukan di tipe vegetasi blindis.  Di tipe lokasi kolam spesies yang paling banyak 

ditemukan adalah cipad dan rubir sedangkan di semak ada spesies wiunc dengan jumlah yang 

banyak. Di luar pabrik, spesies yang banyak ditemukan adalah calul dan bmkel sedangkan di 

sawah spesies perpa merupakan spesies yang sering ditemui. 

 
 

(a)                                                                              (b) 
 

Gambar 2. Ordinasi spesies bebas menurut lokasi dan waktu pengamatan 
 

Gambar 2(b) menunjukkan ordinasi spesies berdasarkan waktu pengamatan dengan 11 

spesies yang sama yang ditampilkan. Pada bulan Maret, spesies wiunc adalah paling banyak 

ditemukan. Spesies merce, kebab dan pungad banyak ditemukan pada bulan Mei sedangkan 

pada bulan Agustus spesies perpa dan rubir cenderung lebih banyak dibandingkan spesies-

spesies lain. Pada September dan Oktober, spesies calul, bmkel, elbid dan cipka menunjukkan 

jumlah yang lebih banyak ditemukan sedangkan pada akhir tahun spesies cipad yang banyak 

ditemui. Untuk melihat pengaruh waktu pengamatan dan tipe habitat pada beberapa spesies 

kita melakukan pemodelan dengan menambahkan variable bebas tsb ke dalam model. Pada 

gambar di atas, perbedaan distribusi spesies antar lokasi dan waktu pengamatan sulit untuk 

diamati karena banyaknya kelompok yang dipetakan. Oleh karena itu, dilakukan ordinasi dengan 

mengelompokkan beberapa lokasi dan waktu pengamatan tertentu untuk melihat perbedaan 

distrbusi spesies. 
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Gambar 3. Ordinasi spesies bebas menurut lokasi pengamatan yang dikelompokkan 
 

Pada gambar berikut ini dapat kita amati perbedaan antar lokasi mengenai komposisi spesies. 
Pada gambar 3 dapat kita amati bahwa sebaran spesies untuk lokasi Jarak dan Kolam hampir mirip 
satu sama lain seperti yang juga ditunjukan oleh lokasi dalam dan luar pabrik sedangkan lokasi Blindis 
menunjukan kelompok yang terpisah dari lokasi kedua lokasi lainnya. Begitu juga dengan waktu 
pengamatan, seperti yang telah dideskripsikan pada bagian awal dari pembahasan bahwa bulan tertentu 
memiliki distrbusi yang mirip dengan bulan-bulan lainnya. Sedangkan pada awal dan akhir tahun yaitu 
bulan Maret dan Desember kita juga dapat melihat adanya pemisah yang jelas antar kedua bulan ter 
sebut menunjukkan perbedaan dalam komposisi spesies dan jumlah kelimpahan per titik pengamatan. 
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Gambar 4. Ordinasi spesies bebas menurut waktu pengamatan yang dikelompokkan 

 

Kemudian, kita melakukan inferensi multivariat mengenai tipe habitat dan waktu 

pengamatan. Kita ingin mengetahui spesies apa saja yang mendapat pengaruh dari ada 

perbedaan lokasi dan waktu pengamatan. Maka dimasukan variabel tipe habitat dan waktu 

pengamatan sebagai variabel bebas ke dalam model. Berikut diberikan plot dari parameter untuk 

setiap variable bersama dengan 95% selang kepercayaannya. Jika selang tersebut mengandung 0 

maka parameter yang bersesuaian tidak signifikan artinya variablel bebas yang diamati tidak 

memberikan pengaruh terhadap jumlah spesies. Berdasarkan Gambar 5 dapat kita lihat bahwa 

spesies yang jumlahnya dipengaruhi oleh tipe vegetasi antara lain adalah alsap, bonja, bubal, 

bger, bmsri, ceksu, cipad, cinja, cipka, dedja, elbid, gelor, kerke, merce, perpa, wikel dan wiunc. 

Dari semua spesies yang berpengaruh, spesies bonja, bubal, bger, cipad, gelor, perpa dan wiunc 

memiliki parameter yang positif sedangkan sisanya memilik nilai parameter yang negatif. 

Parameter yang negatif mengindikasikan bahwa spesies-spesies ini banyak ditemukan di habitat 

Blendis dan semakin sedikit ditemukan dengan meningkatnya nilai kode tipe vegetasi  (paling  

sedikit  berarti  semak = 7). Sedangkan speseis lain selain yang disebutkan di atas tidak 

dipengaruhi oleh tipe vegetasi. Misalkan spesies merce yang dipengaruhi oleh tipe vegetasi 

secara negatif artinya lebih banyak ditemukan di area Blindis sedangkan spesies wiunc 

dipengaruhi oleh tipe vegetasi secara positif hal ini artinya jumlah spesies wiunc banyak 

ditemukan di kode area tertinggi yaitu semak. Hal ini sesuai dengan ordinasi yang ditunjukan 

pada Gambar 2. 

Pada variable waktu pengamatan, spesies yang dipengaruhi adanya perbedaan waktu 

pengamatan antara lain adalah bubal, bger dan wiunc dimana arah pengaruhnya adalah 

negative. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menuju akhir tahun jumlah spesies ini secara 

signifikan mengalami penurunan. Dan hal ini terjadi bervariasi pada semua spesies yang 

dimodelkan meskipun pengaruhnya tidak siginfikan. Misalkan lagi, spesies wiunc yang juga 
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ternyata sedikit ditemukan pada waktu pengamatan di akhir tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Estimasi parameter waktu pengamatan dan 95% selang 
kepercayaanya 

 

Kita juga tertarik mengamati interaksi yang terjadi antar spesies khususnya spesies dengan genus 
yang sama yaitu bonja dan bonpe, cinja dan cinpis, dekja dan tekbi, labat dan laylo serta walin dan 
walshi. Setelah melakukan control terhadap tipe vegetasi dan waktu pengamatan, dapat kita lihat bahwa 
korelasi yang terjadi antar spesies adalah kebanyakan negatif dengan beberapa spesies menunjukkan 
hubungan yang kuat. Beberapa spesies yang sama genusnya menunjukkan hubungan yang searah 
(positif), korelasi yang terjadi sangat erat kecuali spesies cinja dan cinpis dan labat dan laylo yang 
menunjukkan hubungan negatif yang tidak begitu erat. Hal ini dapat kita interpretasikan bahwa jika salah 
satu pasangan spesies yang sama genus banyak ditemukan di tipe vegetasi atau waktu pengamatan 
tertentu maka pasangannya yang memiliki genus yang sama cenderung akan memiliki pola yang sama 
jika hubungan yang terbentuk adalah positif. 
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Gambar 6. Korelasi antar spesies dan spesies dengan genus yang sama 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa model GLLVMs 

merupakan salah satu model yang baik digunakan untuk memodelkan data multivariat. Selain 

dapat digunakan sebagai alat  ordinasi, model  GLLVMs  juga dapat digunakan  untuk membuat 

inferensi multivariat mengenai variabel bebas yang diamati untuk melakukan control terhadap 

penyebaran spesies. Selain itu, model GLLVMs memiliki kelebihan untuk memodelkan korelasi 

yang terjadi antar spesies setelah kita melakukan kontrol terhadap variabel bebas. Untuk 

penelitian ke depan, model GLLVMs juga dapat digunakan untuk mengamati interaksi yang 

terjadi antara ciri-ciri spesies (species trait) terhadap variabel lingkungan yang 

mempengaruhinya. Model ini disebut juga sebagai a forth corner model yang merupakan 

perluasan dari model GLLVMs. 
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Abstrak 
 

Burung madu kelapa dan Burung madu sriganti termasuk kedalam famili Nectarinidae, keduanya 
berperan sebagai penyerbuk tanaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan distribusi dan 
aktivitas dari kedua jenis burung tersebut di Kampus IPB Dramaga. Metode yang digunakan adalah focal 
animal sampling dan dicatat secara instantaneous sampling dengan selang waktu selama 15 menit, 
selanjutnya dianalisa distribusi dan aktifitas harian (ethogram). Distribusi burung madu sriganti lebih luas 
dibandingkan burung madu kelapa. burung madu sriganti ditemukan pada 7 lokasi sedangkan burung 
madu kelapa hanya ditemukan pada 3 lokasi, lokasi tersebut meliputi area hutan, bangunan dan sumber 
air. Burung madu sriganti ditemukan di lokasi dengan kerapatan bangunan dan aktifitas manusia menegah 
hingga tinggi, sedangkan burung madu kelapa ditemukan di lokasi dengan kerapatan dan aktifitas manusia 
rendah hingga menengah. Hal tersebut dikarenakan burung madu sriganti merupakan jenis yang tidak 
terlalu terpengaruh terhadap struktur vegetasi dan faktor lingkungan seperti penetrasi cahaya, suhu dan 
kelembaban. Perilaku burung madu yang paling banyak diamati adalah ingestif/ makan, dengan waktu 
aktif pagi dan sore hari. Persen perilaku burung madu sriganti sebesar ingestif (64%), allelomimetik (18%), 
agonistik (9%), investigatory (9%) dan epimiletik (0%). Sedangkan persen perilaku Burung madu kelapa 
sebesar ingestif (76%), alellomimetik (9%), agonistik (11%), investigatory (0%), dan epimiletik (4%). 
 
Kata kunci:  Focal Animal Sampling, Instantaneous Sampling, Ethogram, Nectarinidae, Perilaku 
 
 

Pendahuluan 
Dalam penelitian Kurnia (2003), terdapat 72 jenis burung di kampus IPB Dramaga. Hal ini 

menandakan kampus IPB Dramaga, Bogor memiliki tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi. 

Data terbaru disebutkan sejumlah 85 jenis burung terdapat di area kampus IPB Dramaga 

(Mustari dan Mulyani 2011). Area kampus seluas 267 Ha, dapat menjadi habitat bagi berbagai 

jenis hewan salah satunya burung dikarenakan kawasannya masih didominasi oleh area hutan, 

sehingga masih memiliki daya dukung yang tinggi untuk menunjang kehidupan satwa (Van Balen 

et al 1986). Burung (avifauna) merupakan satwa yang memiliki peranan dalam kehidupan 

manusia, dalam hal ini ekonomi, sosial, rekseasi dan dalam ilmu pengetahuan (Hernowo dan 

Prasetyo 1989).  Dua spesies dari 72 jenis merupakan burung madu sriganti (Nectarinia jugularis 
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Linnaeus, 1766) dan burung madu kelapa (Anthreptes malacensis Scopoli, 1786). Burung madu 

sriganti dan burung madu kelapa merupakan spesies dari keluarga Nectariniidae. Spesies ini bisa 

ditemukan hampir di seluruh tipe habitat. Burung ini merupakan spesies burung pemakan nektar 

bunga, sehingga umum terlihat di pohon-pohon yang berbunga sehingga memiliki peran 

ekologis berupa membantu penyerbukan tanaman. (Arini et al. 2011). Burung madu 

merupakan spesies yang sering berkelompok kecil, sering ribut dan berpindah- pindah antar 

pohon dan semak. Perbedaan antara burung madu sriganti dan kelapa adalah, burung madu 

kelapa merupakan burung penetap, bersifat teritorial secara agresif mengusir burung madu lain 

dari pohon sumber makanannya (MacKinnon et al 1998 dan Arini et al. 2011). 

Menurut Alikodra (1990), kawasan yang terdiri dari komponen-komponen baik fisik 

maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan sebagai tempat hidup serta 

berkembang biaknya burung liar disebut habitat, dan mempunyai fungsi dalam penyediaan 

makanan, air dan perlindungan. Lingkungan tempat hidup dipengaruhi oleh enam komponen 

yaitu suhu, kelembapan, cahaya, curah hujan, makanan, dan jumlah serta komposisi dari jenis 

satwa lain yang berada di area tersebut. 

Perilaku satwa dapat terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam. 

Perilaku satwa (animal behaviour) bersifat genetis tetapi dapat berubah disesuaikan dengan 

pengaruh lingkungan dan proses belajar (learning process). Perilaku satwa adalah respon atau 

ekspresi satwa akibat adanya rangsangan atau stimulus yang mempengaruhinya. Rangsangan 

tersebut terdiri dari dua macam, yaitu rangsangan dalam dan luar. Rangsangan dalam adalah 

faktor fisiologis sekresi hormon dan dorongan alat insentif sebagai akibat aktivititas. Rangsangan 

luar dapat berbentuk suara, pandangan, tenaga mekanis, dan rangsangan kimia (Sawitri et al 

2012). Setiap spesies hewan memiliki cara khas mengadaptasi perubahan yang dikenal sebagai 

pola perilaku. Pola-pola perilaku tertentu bervariasi pada satu spesies dengan spesies lainnya 

dengan dasar genetik yang dimiliki serta mengalami perubahan akibat adanya pengalaman. Pola-

pola perilaku tersebut dapat dideskripsikan dalam bentuk Daftar Perilaku Satwa (Ethogram) 

dengan melakukan pengamatan perilaku alami yang terjadi sebagai dasar dari ilmu Ethologi. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pola perilaku satwa yang bervariasi tiap spesiesnya 

secara tepat. 

Tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui perbedaan distribusi harian dan aktivitas 

dari burung madu sriganti (Nectarinia jugularis) dan burung madu kelapa (Anthreptes 

malacensis) di kampus IPB Dramaga. Serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai data dan informasi mengenai waktu aktif dari burung tersebut sehingga 

keberadan burung madu sriganti dan burung madu kelapa tetap terjaga. 

 
Metode 
A. Waktu dan Lokasi 
Pengamatan dilakukan dari tanggal 18 Mei 2017 hingga tanggal 4 Juni 2017. Pengamatan 
dilakukan dalam tiga kategori waktu yang berbeda. Pengamatan pagi hari dilakukan pukul 06.00- 



 

 

286 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

10.00 WIB, siang hari dilakukan pukul 11.00-14.00 WIB dan sore hari pukul 15-18.00 WIB di 
Kampus IPB Dramaga. Pemilihan plot pengamatan didasarkan pada keterwakilan tipe habitat yakni 
bangunan, hutan, kebun, serta danau. Pegamatan ini menggunakan metode Focal Animal 
Sampling yaitu mencatat perilaku satu individu dalam periode waktu tertentu dengan syarat 
individu tersebut selalu terlihat (Morten 1986). 

 
B. Alat 

Peralatan dalam proses pengamatan: 
1. Binokuler 
2. Field Guide Burung SKJB 
3. Lembar kerja digunakan untuk mencatat pada saat identifikasi 
4. Kamera yang digunakan untuk dokumentasi 
5. Alat penunjuk waktu (jam) 
6. Alat tulis 
 
C. Jenis Data yang Dikumpulkan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 

Data primer meliputi sebaran dan jenis perilaku burung madu sriganti yang dijumpai di 
kawasan pengamatan dan kondisi vegetasi tempat dilakukan proses pengamatan. 

2. Data Sekunder 
Data sekunder meliputi studi literatur yang mendukung penelitian, data ini seperti: 
a. Karakteristik lokasi penelitian yang berupa keadaan umum lokasi penelitian. 
b. Data pendukung lainnya seperti kondisi vegetasi, jenis sistem perilaku serta data 

yang sesuai dengan topik penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Pengumpulan Data Primer 

a. Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan lokasi, titik 
pengamatan dan habitat burung madu sriganti yang bertujuan untuk mengetahui 
keadaan umum habitat sekitar serta lokasi yang sering dikunjungi burung madu 
sriganti. 

b. Inventarisasi Satwa 
Inventarisasi dilakukan dengan metode Focal Point sampling yakni mencatat perilaku 
satu individu pada kelompok jenis satwa dalam interval waktu tertentu. Burung madu 
sriganti yang terlihat diamati dan dicatat perilakunya serta diambil gambarnya guna 
dokumentasi. Perilaku burung madu sriganti tersebut kemudian diidentifikasi ke dalam 
jenis ethogramnya sekaligus dicatat distribusinya. 

E. Analisis Data 
Metode analisis data yang dilakukan dalam pengamatan ini adalah secara deskriptif, yaitu 
menjelaskan secara langsung kegiatan dan pola perilaku satwa. Hasil pengamatan ini disajikan 
dengan Ethogram, tabel, dan uraian yang disajikan secara kuantitatif. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Grafik 1. Lokasi distribusi harian burung madu kelapa dan burung madu sriganti dikawasan IPB, 
Dramaga 

 
Wilayah distribusi harian yang paling banyak dikunjungi adalah area dengan bagunan yaitu 

perumahan dosen, area ini memiliki area terbangun menengah dan banyak ditanami pohon 

hingga tumbuhan bawah. Lokasi dengan bagunan lain yaitu Fakultas Kehutanan, dan Fakultas 

Peternakan yang memiliki tingkat area terbangun lebih tinggi, dikelilingi oleh pepohonan, tetapi 

memiliki tingkat gangguan dari kegiatan manusia yang lebih tinggi dibandingkan perumahan 

dosen. Area Fakultas Kehutanan dan Fakultas Perternakan hanya ditemukan burung madu 

sriganti. Lokasi Biofarmaka dan hutan (hutan kandang rusa), di klasifikasikan sebagi area hutan, 

karena sebagian besar area tersebut ditutupi oleh vegetasi pepohonan dan memiliki wilayah 

terbangun yang kecil dari luas total kawasan. Area Biofarmaka ditemukan burung madu kelapa 

dan burung madu sriganti. Sedangkan area hutan kandang rusa hanya ditemukan burung madu 

sriganti. Area yang dekat dengan sumber air ditemukan burung madu kelapa dan sriganti di 

kawasan perpustakan LSI yang memiliki danau. Selanjutnya area gladiator hanya ditemukan 

burung madu sriganti, area gladiator memiliki tingkat terbangun yang lebih rendah dari LSI, tetapi 

memiliki tingkat gangguan oleh aktivitas manusia yang lebih tinggi, seperti adanya kendaraan 

bermotor yang berlalulalang dan lainnya. Burung madu sriganti ditemui di 7 titik meliputi 

bagunan, sumber air dan hutan, sedangkan burung madu kelapa hanya ditemui pada 3 titik. 
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Grafik 2. Ethogram Burung Madu Kelapa dan Burung Madu Sriganti 

 

Waktu aktif burung diketahui pada pagi hari dan sore hari. Dari data diatas, didapati presentase 

ethogram dari Burung madu kelapa dan Burung madu sriganti. Dilakukan perbandingan antara ethogram 

kedua jenis burung tersebut, dan didapati bahwa ethogram harian burung madu kelapa lebih aktif 

dibandingkan burung madu sriganti. Aktifitas terbesar dari keduanya adalah terbang dan ingestif (makan), 

terbang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perilaku ingestif karena perilaku ini sebagian besar 

merupakan bagian dari kegiatan mencari makan pada burung madu kelapa. Baik jenis burung madu 

kelapa dan burung madu sriganti, aktivitas harian yang paling sering dilakukannya adalah mencari makan 

(ingestif). 

 

Distribusi harian 
Distribusi harian burung madu paling banyak ditemukan di area perumahan dosen dengan 

tingkat terbangun menengah, tutupan vegetasi sedang dan tingkat aktivitas manusia yang 

rendah. Distribusi burung madu didekat sumber air tidak terlalu banyak, area LSI dan Gladiator 

merupakan area yang memiliki tingkat terbangun menengah, tutupan vegetasi sedang dan 

gangguan dari aktivitas manusia yang tinggi. Distribusi burung madu di area hutan paling sedikit 

dibandingkan dengan 2 area lainnya. Area hutan memiliki tingkat tutupan vegetasi yang tinggi, 

tingkat area terbangun yang rendah dan gangguan dari aktivitas manusia yang kecil. 

 

Distribusi burung madu kelapa dan sriganti paling banyak ditemukan di perumahan dosen, 

dikarenakan area tersebut diketahui banyak ditanami pepohonan yang berbunga pada saat 

dilakukannya pengamatan. Sedangkan pada area yang didominasi oleh pepohonan atau area 

hutan didapati hasil yang lebih sedikit dibanding kondisi area lain. Hal ini disebabkan belum 

munculnya bunga pada tumbuhan di area hutan. Ketika pohon-pohon mulai berbunga dapat 

mengundang serangga, burung madu, laba- laba, dan burung cabai, sehingga area hutan memiliki 

distribusi burung madu yang lebih sedikit dibandingkan area perumahan dosen (Rajpar dan 

Zakaria 2015). Burung madu sriganti banyak ditemukan di vegetasi yaitu pohon sikat botol 

(Callistemon viminalis) dengan presentase,  dadap (Erythrina lithosperma), ketapang (Terminalia 

catappa), angsana (Pterocarpus indicus), palm (Roystonea regia), dan sengon (Paraserianthes 

falcataria). Pohon yang paling banyak dikunjungi adalah pohon sikat botol yang saat pengamatan 

sedang berbunga dan yang paling sedikit adalah pohon palm dan sengon. Sedangkan butung 

madu kelapa banyak ditemukan dibanyak tanaman berbunga dan berbuah, seperti rambutan 

(Nephelium lapaceum) dan flamboyan (Delonix regia). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

MacKinnon et al. (1992) yaitu burung madu senang mendatangi pohon-pohon yang sedang 
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berbunga dan tumbuhan merambat di hutan lebat, hutan bekas tebangan, dan pinggir hutan. 

Selain pohon sikat botol, bunga pada pohon dadap juga ditemukan dalam keadaan mekar, 

sehingga ditemukan burung madu yang sedang makan pada pohon dadap. 

Jadi walaupun area hutan seperti biofarmaka dan hutan kandang rusa memiliki area 

tutupan vegetasi yang lebiih tinggi, tidak dapat menentukan distribusi burung madu. Tutupan 

vegetasi di areaiofarmaka dan kandang rusa didominasi oleh tanaman kehutanan yang tidak 

berbunga dan berbuah banyak. Adapun tumbuhan berbunga yang teramati pada lokasi 

pengamatan hutan biofarmaka, seperti kecrutan (Sapathodea campanulata). Tumbuhan ini 

menjadi preferensi pakan burung madu karena menyediakan pakan berupa madu, nektar dan 

polen (Putri 2015). Tumbuhan mungkin memenuhi kebutuhan psikologis burung, namun pakan 

merupakan kebutuhan utama (Welty 1979). Walaupun ditemukannya burung madu pada pohon 

kehutanan yang tidak menyediakan sumber pakan, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh 

adanya sumber daya pakan yang tersedia disekitar lokasi tersebut dan juga dikarenakan pohon 

tersebut dijadikan sebagai tempat beristirahat (Sawitri 2012). Suatu wilayah yang sering 

dikunjungi burung disebabkan karena habitat tersebut dapat mensuplai makanan, minuman 

serta berfungsi sebagai tempat berlindung/sembunyi, tempat tidur, dan tempat kawin (Alikodra 

2002). Hal ini juga berlaku untuk area dengan sumber air, yaitu perpustakaan LSI dan Gladiator, 

adanya pohon flamboyan dan sikat botol pada area ini menjadikan distribusi burung madu lebih 

besar dibandingkan pada area biofarmaka dan hutan kandang rusa. 

Burung madu sriganti dan burung madu kelapa dikelompokkan kedalam jenis burung yang 

bersifat kosmopolitan (Sulistiyadi 2010). Berubahnya habitat burung akan memaksa burung 

beradaptasi dan memperbesar area distribusinya untuk mencari makan, burung dengan tingkat 

adaptasi ini disebut burung bersifat kosmopolitan (Partasasmita 2003). Dari hasil pengamatan, 

diketahui distribusi burung madu sriganti lebih luas dari burung madu kelapa. Dalam penelitian 

Sulistiyadi (2010), diketahui distribusi burung madu sriganti lebih luas dibanding burung madu 

kelapa. Burung madu sriganti diketahui tidak bergantung dengan faktor luar selain ketersediaan 

pakan (Desmawati 2011). Aktivitas manusia, struktur penutupan vegetasi dan faktor lingkungan 

seperti cahaya, suhu dan kelembaban tidak terlalu mempengaruhinya, sehingga distribusi burung 

madu sriganti lebih luas dibandingkan burung madu kelapa. Krebs dan Davis (1978) berpendapat 

bahwa ketidak hadiran burung tidak ditentukan berdasarkan ketersediaan pakan saja, tetapi juga 

dipengaruhi oleh seleksi habitat, predator, dan faktor lingkungan yang berada di luar toleransi 

burung jenis tersebut. Jadi setiap jenis burung akan memutuhkan habitat yang paling sesuai agar 

dapat bertahan hidup (Rosenzweig 1995). 

 
Aktivitas Harian 

Dalam MacKinnon et al. (2010), semua jenis burung Madu memiliki sifat yang aktif 
bergerak dalam mencari makan, sehingga perilaku yang paling banyak ditemukan adalah 
perilaku ingestif. Peryataan tersebut sesuai dengan hasil pengamatan, bahwa perilaku paling 
banyak yang dilakukan pada burung madu kelapa dan sriganti adalah perilaku ingestif. Perbedaan 
terdapat pada aktivitas ingestif yang dilakukan kedua jenis burung tersebut. Perilaku ingestif 
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pada burung madu sriganti yang ditemukan selama pengamatan terdiri dari aktivitas makan 
nektar bunga dengan cara hinggap pada pohon yang sedang berbunga. 
 

 
Gambar 1. Burung madu sriganti dan burung madu kelapa sedang makan 

 
Sedangkan burung madu kelapa tidak dapat hinggap sehingga dalam mengambil 

makanannya berupa nektar burung madu kelapa harus terbang. Adapun preferensi tumbuhan 
yang selalu dipilih oleh burung madu kelapa yaitu jenis tumbuhan berbuah. Hal ini disebabkan 
preferensi pakan burung madu kelapa merupakan buah kecil dan bunga. Namun tidak jarang 
juga burung madu memakan serangga kecil (MacKinnon et al 1998). Susunan perilaku ingestif 
burung madu kelapa lainnya, yaitu dimulai dengan terbang dan hinggap pada ranting yang 
memiliki buah pada ujungnya Kemudian membuka kulitnya dan memakan daging buahnya. 

 

 
Gambar 2.  Burung madu kelapa betina menelisik 

 
Sistem perilaku lain yang teramati dalam pengamatan burung madu kelapa adalah perilaku 

agonistik. Perilaku ini merupakan perilaku mempertahankan daerah kekuasaan (teritori) dari 

sesama jenisnya (MacKinnon et al 1998). Perilaku ini dimulai dengan terbang mengejar burung 

madu kelapa lainnya yang masuk ke daerah teritorinya. Perilaku ini terjadi saat salah satu individu 

yang menghampiri pohon jambu diikuti dengan individu lain dengan jenis yang sama dilanjutkan 

dengan saling mengejar menuju tumbuhan lain. Perilaku agonistik terlihat pada aktivitas dua 

individu saling mematuk- matukkan paruhnya ke individu lain, dan investigatory pada saat 

burung diam sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Sedangkan perilaku alelomimetik terdiri 

dari aktivitas burung madu yang berkicau setelah mendengar individu lain berkicau juga seolah-

olah terdengar seperti bersahut-sahutan. Perilaku epimeletik merupakan perilaku merawat diri 

yang dilakukan oleh burung madu kelapa. Perilaku ini merupakan bagian dari perilaku menelisik, 

yang dimulai dengan terbang dan bertengger pada suatu pohon dengan daun yang basah 

kemudian melumuri dirinya pada permukaan daun yang masih basah oleh air hujan atau sisa 
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embun yang menempel di daun. Kemudian membalikan badan dan menggesekan bulu badan 

bagian atas hingga sayap dengan daun yang masih basah, Gerakan tersebut dilakukan dengan 

sangat cepat dan dilanjutkan dengan berpindah ke daun lain yang masih dalam keadaan basah. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Distribusi Burung madu sriganti diketahui lebih luas dibandingkan distribusi Burung madu 

kelapa. Burung madu sriganti ditemui di 7 titik meliputi Perumahan Dosen, Fakultas Kehutanan, 

Fakultas Peternakan, danau LSI, gladiator, Biofarmaka dan Hutan Kandang Rusa. Sedangkan 

burung madu kelapa hanya ditemui pada 3 titik yaitu Perumahan Dosen, danau LSI dan 

Biofarmaka. Hal tersebut dikarenakan Burung madu sriganti merupakan jenis yang bersifat 

kosmopolitan dan tidak terlalu terpengaruh terhadap gangguan aktivitas manusia, struktur 

vegetasi dan faktor lingkungan (penetrasi cahaya, suhu dan kelembaban). Hanya terpengaruh 

berdasarkan ketersediaan sumber pakan dan kebutuhan lainnya. Sehingga baik burung madu 

kelapa dan sriganti paling banyak ditemukan di daerah Perumahan Dosen dengan tingkat 

terbangun menengah, vegetasi menengah dan aktivitas manusia rendah. Perilaku Burung Madu 

yang paling banyak diamati adalah ingestif dengan waktu aktif dapa pagi dan sore hari. Persen 

perilaku Burung madu sriganti sebesar ingestif (64%), allelomimetik (18%), agonistik (9%), 

investigatory (9%) dan epimiletik (0%). Sedangkan persen perilaku Burung madu kelapa sebesar 

ingestif (76%), alellomimetik (9%), agonistik (11%), investigatory (0%), dan epimiletik (4%). 

Rekomendasi agar menggunakan penelitian ini sebaik-baiknya untuk kepentingan 

konservasi burung, pembinaan habitat dan kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian perilaku 

dikemudian hari dapat menggunakan metode dan alat bantu yang disempurnakan. 
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Abstrak 

Penelitian tentang komunitas burung di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) 
bertujuan untuk menjelaskan komposisi burung pada berbagai struktur vegetasi kawasan penyangga 
TNUK, serta menjelaskan hubungan antara komposisi burung dengan struktur vegetasi kawasan 
penyangga TNUK. Kondisi kawasan penyangga di sekitar TNUK didominasi oleh area perkebunan dan 
pertanian yang memiliki jenis vegetasi beraneka ragam. Metode pengamatan burung yang digunakan 
adalah metode titik hitung. Terdapat 22 titik sampel pada pengamatan yang terbagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu kawasan penyangga berjarak dekat (0-500 meter), sedang (500-1000 meter) dan jauh 
(>1000 meter) dari batas kawasan TNUK. Analisis data menggunakan indeks keanekaragaman Shannon –
Wiener, indeks kesamaan Sorensen dan Principal Component Analysis (PCA). Hasil analisis PCA 
menunjukkan 3 komponen utama yang dapat digunakan untuk mengelompokkan struktur vegetasi 
kawasan penyangga TNUK. Kawasan penyangga dekat dan sedang cenderung memiliki kemiripan karena 
hasil scatter plot kedua kawasan saling tumpang tindih. Jumlah spesies burung yang ditemukan sebanyak 
26 spesies, nilai keanekaragaman burung tertinggi (H’=2,50) terdapat pada kelompok kawasan penyangga 
berjarak dekat, namun hasil uji t Hutcheson’s ketiga lokasi menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata. 
Burung tipe insektivor dan nektarivor memiliki korelasi negatif dengan DBH pohon kelapa, burung tipe 
granivor dan omnivor memiliki korelasi positif dengan persentase kematangan buah kelapa. 

Kata kunci:  burung, kawasan penyangga, korelasi, principal component analysis. 

 
 
Pendahuluan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa memiliki 

berbagai kekayaan sumberdaya alam melimpah. Kekayaan sumberdaya alam hayati tersebut 

tersimpan dalam kawasan hutan hujan tropis yang tersebar mulai dari pulau Sumatera hingga 

Papua (Rhee dkk. 2004: 17; RAN 2011: 1). Berdasarkan data statistik Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 2015, luas total wilayah konservasi di Indonesia mencapai 27.429.566 

hektar (KLHK 2015: 1). Salah satu area konservasi yang menjadi prioritas bagi keberlangsungan 

sumberdaya alam tersebut adalah kawasan Taman Nasional (CIFOR 2003: 1—3). Menurut 

Peraturan Menteri Kehutanan No 56 tahun 2006, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian 

alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem 

zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. 

mailto:virgodinanti@gmail.com
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Ciri khas utama dari kawasan Taman Nasional, yang membedakan dengan tipe kawasan 

konservasi lain adalah pengelolaan menggunakan sistem zonasi. Terdapat beberapa zona di dalam 

kawasan Taman Nasional, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lain (Kemenhut 

2006: 2). Selain sistem zonasi, sebuah kawasan Taman Nasional umumnya memiliki sistem layer 

yang menunjang pengelolaan kawasan konservasi pada suatu Taman Nasional. Layer pertama 

yaitu kawasan Taman Nasional itu sendiri, kedua yaitu kawasan penyangga dan ketiga yaitu 

kawasan transisi. Kawasan penyangga dan kawasan transisi terletak di luar wilayah Taman 

Nasional, namun keberadaanya sangat penting untuk mendukung keseimbangan hayati di dalam 

wilayah Taman Nasional (Martino 2001: 3).  

Kawasan penyangga mempunyai dua fungsi utama yaitu, untuk melindungi kawasan inti 

agar terhindar dari gangguan yang berasal dari luar kawasan konservasi, serta memberikan 

keuntungan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Kawasan penyangga juga 

memungkinkan adanya interaksi secara berkelanjutan antara masyarakat dengan kawasan 

konservasi (Ahmad dkk. 2016: 686; Jusys 2016: 11). Letak kawasan penyangga yang berbatasan 

langsung dengan kawasan Taman Nasional dapat menjadi kantong-kantong habitat bagi berbagai 

fauna (Shafer. 1999: 57; Bennet & Mulongoy. 2006: 6). Salah satu fauna yang umum ditemukan 

pada kawasan penyangga adalah burung (Soderstrom dkk. 2003: 113; Schioppa dkk. 2006: 84). 

Burung adalah fauna yang dapat menjadi indikator suatu kawasan, sehingga keberadaanya sangat 

menarik untuk diteliti (Lindenmayer dkk. 2000: 943; Schioppa dkk. 2006: 83). Burung memiliki 

mobilitas yang tinggi sehingga membutuhkan range habitat yang luas (Yabe dkk. 2010: 400—403). 

Sumberdaya yang ada di kawasan penyangga dapat menjadi alternatif dan potensi habitat bagi 

burung, terutama kelompok burung frugivor, nektarivor dan insektivor (Thiollay 1995: 344—345). 

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan 

penyangga adalah aspek ekologis yang ada di suatu kawasan penyangga. Aspek ekologis tersebut 

meliputi kondisi flora, fauna dan ekosistem keseluruhan di kawasan penyangga. Kondisi ekologis 

di kawasan penyangga dapat diketahui dengan melakukan berbagai penelitian di antaranya 

inventarisasi spesies, pendataan status konservasi, pendataan spesies eksotik, mengetahui 

distribusi spasial, penggunaan habitat, struktur vegetasi dan pola migrasi (Ebregt & Greve 2010: 

51). 

Contoh penelitan tentang kawasan penyangga pernah dilakukan oleh Thiollay (1995), Raman 

(2001) dan Clough dkk. (2009). Thiollay (1995) melakukan penelitian tentang kawasan penyangga 

di Sumatera secara umum memiliki bentuk agroforestri yang dikelola secara tradisional oleh 

masyarakat. Hasil penetilian menunjukan bahwa kelompok burung yang memiliki kelimpahan 

tertinggi di kawasan penyangga yaitu kelompok burung frugivor berukuran kecil, insektivor 

berukuran kecil dan burung nektarivor. Menurut Thiollay, faktor yang mempengaruhi kelimpahan 

tersebut adalah ketinggian pohon, volume dedaunan pada kanopi, dan keragaman struktur 

vegetasi. Raman (2001) melakukan penelitian kawasan penyangga dengan tipe ladang berpindah 

di Mizoram, India. Hasil penelitian menunjukan bahwa hutan primer menjadi habitat bagi burung 
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spesialis interior hutan, burung langka dan burung migran. Di sisi lain, hutan bekas ladang 

berpindah menjadi habitat bagi kelompok burung yang umum ditemukan. Clough dkk. (2009) 

melakukan penelitian burung kawasan penyangga tipe agroforestri kakao di sekitar Taman 

Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan spesies 

burung meningkat seiring dengan penambahan jumlah pohon tinggi dan kekayaan spesies 

tumbuhan. Selain itu, kekayaan burung endemik dan burung spesialis hutan (forest specialist) 

meningkat pada kawasan penyangga tepi hutan (forest edge).  

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) adalah salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang 

telah menerapkan sistem pengelolaan kawasan penyangga yang mengacu pada Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2013. Berdasarkan Perda tersebut, kawasan 

penyangga didefinisikan sebagai wilayah yang berada di  luar kawasan TNUK baik  sebagai  

kawasan  hutan  lain,  tanah  negara  bebas maupun  tanah  yang dibebani hak yang diperlukan 

dan mampu menjaga keutuhan TNUK. Pengelolaan kawasan penyangga di TNUK memiliki empat 

tujuan utama yaitu menyelaraskan pembangunan daerah dengan program pembangunan TNUK, 

meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah penyangga, mendayahgunakan potensi masyarakat 

dan sumberdaya alam, tujuan terakhir yaitu untuk menekan dampak negatif akibat aktivitas 

masyarakat terhadap kawasan TNUK. 

Kondisi kawasan penyangga di sekitar TNUK didominasi oleh area perkebunan dan pertanian 

yang memiliki vegetasi heterogen. Tumbuhan yang ada di kawasan penyangga umumnya padi, 

kelapa, melinjo, sengon, mahoni dan beberapa spesies tumbuhan lainnya. Tumbuhan tersebut 

merupakan komoditi utama yang menunjang perekonomian masyarakat, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi mata pencaharian utama 

masyarakat di kawasan penyangga TNUK. Selain kondisi vegetasi yang heterogen, jarak antara 

kawasan perkebunan menuju ke kawasan hutan juga berbeda-beda (Harwanto 2008: 1). 

Penelitian tentang kawasan penyangga di TNUK umumnya fokus pada penelitian sosial-ekonomi. 

Wakyudi (2016) mengambil topik penelitian tentang potensi lanskap wisata pada kawasan 

penyangga TNUK. Suciyanto (2008) mengevaluasi desa Tamanjaya sebagai desa model di kawasan 

penyangga TNUK. Penelitian mengenai komunitas burung di kawasan penyangga TNUK belum 

pernah dilakukan. Informasi mengenai komunitas burung di kawasan penyangga dibutuhkan 

sebagai data awal pengelolaan dan manajemen kawasan penyangga. Selama ini, pengelolaan 

kawasan penyangga di TNUK hanya difokuskan ke arah ekonomi sehingga perlu adanya upaya 

pengelolaan lanjutan agar peran kawasan penyangga dapat berjalan lebih optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan komposisi burung pada berbagai struktur 

vegetasi kawasan penyangga TNUK, serta menjelaskan hubungan antara komposisi burung 

dengan struktur vegetasi kawasan penyangga TNUK. Hipotesis penelitian yaitu terdapat 

perbedaan komposisi burung pada berbagai struktur vegetasi kawasan penyangga TNUK, serta 

terdapat hubungan antara komposisi burung dengan struktur vegetasi kawasan penyangga TNUK. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada 

bulan Maret hingga April 2017. Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas sekitar 122.956 Ha, 

secara geografis terletak antara 102º02’32” - 105º37’37” Bujur Timur dan 06º30’43” - 06º52’17” 

Lintang Selatan. Secara administratif, TNUK terletak di kecamatan Sumur dan Cimanggu, 

kabupaten Pandeglang, Banten (Balai TNUK 2009: 1). Taman Nasional Ujung Kulon dikelilingi oleh 

kawasan penyangga dengan luas 22.875 Ha yang secara administrasi ditempati oleh 19 desa 

(Perda Kab. Pandeglang 2013: 12). Lokasi penelitian terletak di Desa Tamanjaya dan Desa 

Ujungjaya. Kedua desa tersebut merupakan desa yang menjadi akses utama untuk masuk ke 

kawasan Semenanjung Ujung Kulon. Pengambilan data dilakukan di kawasan perkebunan kelapa 

pada 8 lokasi, terdapat 6 lokasi di Desa Tamanjaya yaitu Paniis, Cisaat, Peundey, Cimenteng, 

Cibinua dan Tamanjaya. Terdapat 2 lokasi lainnya yang berada di Desa Ujungjaya yaitu Kiara 

Gondok dan Tamanjaya Girang (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Kawasan Penyangga TNUK 

[Sumber: OpenStreetMap 2017 telah diolah kembali] 

 

Metode pengamatan burung yang digunakan adalah metode titik hitung (point count). 

Metode titik hitung dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada titik-titik tertentu selama 

5 sampai 10 menit, kemudian mencatat seluruh burung yang terdeteksi pada titik tersebut. 

Panjang transek yang ditempuh umumnya 1-2 km dengan jarak antar titik sekitar 200 m, namun 

panjang transek dapat disesuaikan dengan luas area pengamatan (Bibby dkk. 2000: 33). Kawasan 

penyangga TNUK umumnya memiliki lahan perkebunan yang tersebar dan tidak terlalu luas, 

sehingga rata-rata panjang transek yang digunakan adalah 600 meter. Oleh karena itu, pada 
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masing-masing lokasi perkebunan hanya terdapat 3 titik sampel yang diamati. Pengambilan data 

analisis vegetasi menggunakan metode Point Center Quarter (PCQ) yang dimodifikasi. Titik yang 

digunakan dalam metode PCQ disesuaikan dengan metode pengamatan burung point count, hal 

tersebut dikarenakan keduanya sama-sama menggunakan titik sebagai dasar metode. Setiap titik 

dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan arah mata angin (Shukla & Chandel 1996: 137). Kondisi 

vegetasi yang diamati dan dihitung pada setiap titik yaitu bukaan kanopi, tutupan tumbuhan 

bawah, Diametre Breast Height (DBH) pohon kelapa, jumlah buah kelapa, persentase bunga 

kelapa, persentase kematangan buah kelapa, jumlah pohon kelapa dan jumlah spesies pohon.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah binokuler, kamera, alat tulis, papan jalan, 

alat perekam suara, jam tangan, buku Seri Panduan Lapangan LIPI yang berjudul Burung-burung di 

Kawasan Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan (MacKinnon dkk. 2010), meteran gulung untuk 

mengukur diameter pohon, tutup tempat compact disc (CD) untuk mengukur bukaan tajuk 

(canopy openness), serta terpal putih 1 x 1 m untuk mengukur tutupan tumbuhan bawah 

(understory layer). Proses identifikasi suara burung yang didapat menggunakan bantuan dari situs 

xeno-canto.org. Bahan-bahan yang digunakan yaitu lembar pengamatan dan pita sebagai 

penanda plot. 

Jumlah total titik sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 22 titik sampel dalam 

kawasan perkebunan. Perkebunan yang ada di kawasan penyangga TNUK dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok berdasarkan jarak perkebunan ke wilayah TNUK. Perkebunan berjarak dekat 

memiliki jarak 0-500 meter dari kawasan TNUK, perkebunan berjarak sedang memiliki jarak 500-

1000 meter dari kawasan TNUK, sedangkan perkebunan berjarak jauh memiliki jarak >1000 meter 

dari kawasan TNUK. Kawasan yang berjarak dekat dapat diklasifikasikan dalam kawasan tepi 

hutan karena memiliki jarak kurang dari 500 meter dari kawasan hutan (Dale dkk. 2000: 267; 

Baker dkk. 2002: 3050). Menurut Murcia (1995), kawasan tepi hutan umumnya memiliki kondisi 

lingkungan yang dipengaruhi oleh-oleh kawasan hutan, sehingga kondisi vegetasi yang ada pada 

kawasan tersebut dapat menunjukan heterogenitas dan nilai kehadiran spesies hutan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kawasan yang jauh dari hutan.  

Kawasan penyangga TNUK merupakan kawasan penyangga yang dikelola secara tradisional 

oleh masyarakat. Tumbuhan yang mendominasi di kawasan perkebunan adalah kelapa, namun 

terdapat beberapa spesies tumbuhan lain seperti melinjo, sengon, mahoni dan pisang (Harwanto 

2008: 1). Tipe perkebunan di kawasan penyangga TNUK secara umum terbagi menjadi 2 yaitu 

perkebunan secara monokultur dan polikultur. Perkebunan monokultur yaitu apabila dalam suatu 

kawasan hanya ditanami oleh satu spesies tumbuhan, sedangkan perkebunan polikultur apabila 

dalam suatu kawasan terdapat berbagai spesies tumbuhan (Buck dkk. 1999: 147; Sardjono dkk. 

2003: 23). Tipe perkebunan kelapa monokultur terdapat di lokasi Cisaat dan Tamanjaya, 

sedangkan tipe perkebunan kelapa polikultur terdapat di lokasi Cimenteng, Cibinua, Peundey, 

Paniis, Tamanjaya Girang dan Kiara Gondok (Gambar 2). 
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Gambar 2. Perkebunan di Kawasan Penyangga TNUK 

Keterangan: (a) Perkebunan kelapa monokultur di Cisaat; (b) Perkebunan kelapa monokultur di Tamanjaya; 

(c) Perkebunan kelapa polikultur di Paniis; (d) Perkebunan kelapa polikultur Cimenteng 
[Sumber: dokumentasi pribadi] 

 

Analisis data kehadiran relatif tumbuhan dihitung untuk mengetahui spesies tumbuhan yang 

memiliki nilai kehadiran tinggi. Apabila suatu spesies tumbuhan sering dijumpai pada berbagai 

titik sampel, maka nilai kehadiran relatif tumbuhan tersebut semakin tinggi. Kehadiran tumbuhan 

juga dapat menggambarkan pola distribusi tumbuhan tersebut (Shukla & Chandel 1996: 138). 

Berikut adalah rumus perhitungan nilai kehadiran dan kehadiran relatif. 

Kehadiran sp-i = 
                                    

                  
  

Kehadiran relatif sp-i = 
                         

                                   
 x 100  (Shukla & Chandel 1996: 138). 

Selanjutnya dilakukan pengolahan data vegetatasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengelompokkan struktur vegetasi dengan mereduksi data yang ada, sehingga didapatkan 

pengelompokkan vegetasi pada berbagai tipe habitat kebun. Pengelompokkan vegetasi dilakukan 

uji statistik menggunakan software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16.0. Uji 

statistik yang digunakan yatu Principal Component Analysis (PCA) yang pertama kali ditemukan 

oleh Pearson (1991). Konsep dasar PCA adalah mereduksi dimensi dari data yang berjumlah besar 

dan memiliki variabel yang saling terkait, selain itu juga mempertahankan sebanyak mungkin 

variasi yang ada dalam data tersebut (Jolliffe 2002: 1). Variabel yang digunakan dalam uji PCA 

adalah bukaan kanopi, tutupan tumbuhan bawah, Diameter at Breast Height (DBH) pohon kelapa, 

jumlah buah kelapa, presentase kematangan buah kelapa, presentase bunga kelapa, jumlah 

pohon kelapa dan jumlah spesies pohon. 

Perhitungan indeks kesamaan Sorensen (CCs) digunakan untuk melihat komposisi pada 

berbagai lokasi kebun di kawasan penyangga. Terdapat tiga pengelompokkan lokasi kebun, yaitu 

kebun yang dekat dengan hutan, kebun yang berjarak sedang, dan kebun yang lokasinya jauh 

dengan hutan. Nilai dari indeks kesamaan Sorensen berkisar anatara 0-1, apabila CCs mendekati 1 

maka komposisi pada dua lokasi yang dibandingkan akan semakin menyerupai.  
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Berikut ini adalah rumus perhitungan indeks kesamaan Sorensen (Magurran 1988: 95). 

CCs = 
  

     
 

Keterangan:            CCs = Indeks kesamaan Sorensen 

       Sp = Jumlah spesies pada habitat p 

       Sq = Jumlah spesies pada habitat q 

       c = Jumlah spesies yang ditemukan pada kedua habitat 

Data keanekaragaman burung pada masing-masing lokasi juga dihitung menggunakan 

indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’). Indeks keanekaragaman ini mengasumsikan bahwa 

individu pada sampel dipilih secara acak dan spesies yang dijumpai telah merepresentasikan 

sebagian besar spesies yang ada di suatu habitat (Bibi & Ali 2013: 470). 

(H’) = -Σ pi ln pi, dengan pi = 
  

 
 

Keterangan: H’ = Indeks Keanekaragaman spesies 

         Pi  = Proporsi jumlah individu ke-i 

         ni  = Jumlah individu spesies ke-i 

         N  = Jumlah individu semua spesies (Magurran 2004: 107). 

Analisis perbedaan data keanekaragaman pada setiap kelompok kawasan penyangga 

dilakukan menggunakan uji t Hutcheson’s yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi 

perbedaan pada dua lokasi yang berbeda yang akan dibandingkan (Magurran 2004: 107, Waite 

2000: 78). Penelitian ini menghitung tiga uji t Hutcheson’s yang dilakukan terhadap kawasan 

penyangga berjarak dekat dan sedang, dekat dan jauh serta kawasan sedang dan jauh. 

Perhitungan uji t dilakukan menggunakan bantuan software Paleontological Statistics Software 

Package for Education and Data Analysis (PAST).  

Uji korelasi sederhana (bivariate correlation) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara komposisi burung dengan habitat perkebunan di kawasan penyangga TNUK. 

Perhitungan uji korelasi menggunakan bantuan software SPSS versi 16.0. Penelitian ini 

menggunakan uji korelasi Pearson (r), dengan nilai korelasi berkisar antara 1 sampai -1. Apabila 

nilai korelasi semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, 

sebaliknya apabila nilai korelasi mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin 

lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif 

menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun) (Rodgers & Nicewander 1988: 61). Berikut 

adalah rumus perhitungan nilai korelasi 

r = 
     (  )(  )

 (     (  ) ) (     (  ) )
 

Keterangan:   X = variabel bebas; Y = variabel terikat 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi Habitat di Kawasan Penyangga  

Berdasarkan hasil analisis vegetasi, telah ditemukan 20 spesies tumbuhan pada berbagai 

lokasi perkebunan di kawasan penyangga. Diagram hasil perhitungan persentase kehadiran relatif 

menunjukkan bahwa tumbuhan dengan kehadiran relatif tertinggi yaitu kelapa (Cocos nucifera) 

(27,8 %). Cocos nucifera sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life), karena hampir 

seluruh bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia (Chan & Elevitch 

2006: 2). Spesies lain yang memiliki kehadiran relatif cukup tinggi yaitu melinjo (Gnetum gnemon) 

(15,2 %), sengon (Paraserianthes falcataria) (12,7 %), mahoni (Swietenia mahagoni) (8,9 %) dan 

gempol (Nauclea orientalis) (6,3 %). Paraserianthes dan Swietenia mahagoni merupakan spesies 

tumbuhan kayu budidaya yang umum dijumpai di Indonesia (Krisnawati dkk. 2011: 12 ; Krisnawati 

dkk. 2011: 12).  

 

Gambar 3. Nilai Kehadiran Relatif (%) Tertinggi pada 5 Spesies Tumbuhan di Kawasan Penyangga TNUK 

 

Nilai kehadiran relatif yang tinggi menunjukkan frekuensi perjumpaan suatu spesies juga 

tinggi. Cocos nucifera memiliki frekuensi perjumpaan yang tinggi karena merupakan tumbuhan 

tropis yang banyak dijumpai di dataran rendah pada rentang ketinggian (0-600 mdpl) (Chan & 

Elevitch 2006: 1--2). Kawasan penyangga TNUK merupakan salah satu kawasan dataran rendah 

dengan elevasi <500 m sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan Cocos nucifera (Astuti dkk. 

2014: 7). Cocos nucifera merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting dalam 

perekonomian (Astuti dkk. 2014: 1). Oleh karena itu, masyarakat di kawasan penyangga TNUK 

menjadikan tumbuhan tersebut sebagai salah satu tumbuhan produksi utama. 

Dilihat berdasarkan spesies tumbuhan dan pola tanam yang ada, kawasan penyangga TNUK 

memiliki tipe agroforestri sederhana. Kawasan agroforestri sederhana umumnya merupakan 

perpaduan tumbuhan yang memiliki peran ekonomi penting (kelapa, karet, cengkeh, kopi, jati, dll) 
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dan unsur tumbuhan musiman (padi, jagung, sayur-mayur, rerumputan, dll) atau spesies 

tumbuhan lain (pisang, kopi, kakao, dll) yang juga memiliki nilai ekonomi (Foresta 2000: 2). 

Tumbuhan yang memiliki peran ekonomi penting di kawasan penyangga TNUK yaitu kelapa, 

melinjo dan sengon, sedangkan unsur tumbuhan musiman yaitu pisang, tumbuhan obat dan 

rerumputan. Tipe struktur vegetasi kawasan penyangga TNUK berbeda dengan kawasan 

penyangga di Sumatera dan Sulawesi. Kawasan penyangga di Sumatera dan Sulawesi memiliki 

tipe agroforestri kompleks (Thiollay 1995: 337--339; Clough dkk. 2009: 1033--1034). Agroforestri 

kompleks ditandai dengan adanya dominasi unsur pepohonan, perdu, tanaman musiman dan 

atau rumput. Penampakan fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan primer 

maupun sekunder (Foresta 2000: 3). Spesies tumbuhan yang mendominasi di kawasan penyangga 

hutan Sumatera yaitu damar (Agathis dammara), karet (Hevea brasiliensis) dan durian (Durio 

zibethinus) (Thiollay 1995: 337--338). Spesies tumbuhan yang mendominasi di kawasan 

penyangga Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi yaitu gamal (Gliricidia sepium), dadap (Erythrina 

subumbrans), kemiri (Aleurites moluccana), duku (Lansium domesticum) dan durian (Durio 

zibethinus) (Clough dkk. 2009: 1034). 

 

Variabel Vegetasi di Kawasan Penyangga 

Terdapat beberapa variabel vegetasi yang digunakan pada penelitian kawasan penyangga 

TNUK. Berdasarkan Tabel 1, kawasan penyangga yang berjarak dekat dengan TNUK memiliki nilai 

tinggi pada total jumlah buah kelapa (392 buah), rerata persentase kematangan buah kelapa (38 

%), total jumlah pohon kelapa (36 individu) dan total spesies pohon lain (13 spesies). Kawasan 

penyangga berjarak dekat dan sedang memiliki jumlah spesies pohon yang sama, namun 

komposisi spesies di kedua lokasi berbeda (Lampiran 4). Spesies pohon yang hanya ditemukan 

pada kawasan berjarak dekat yaitu Tamarindus indica, Ficus callosa, Parkia speciosa dan Tectona 

grandis. Spesies pohon yang hanya ditemukan pada kawasan penyangga berjarak sedang yaitu 

Arenga pinnata, Lagerstoemia speciosa, Vitex pinnata dan Psidium guajava. 

Kawasan penyangga berjarak sedang memiliki nilai tinggi pada rerata tutupan tumbuhan 

bawah (54 %), rerata persentase bunga kelapa (23 %) dan total spesies pohon. Kawasan 

penyangga berjarak jauh memiliki rerata DBH pohon kelapa yang besar (30 cm) dan rerata bukaan 

tajuk yang tinggi (80 %) (Tabel 1). Ketiga kelompok kawasan penyangga TNUK umumnya memiliki 

nilai tinggi pada rerata persentase bukaan tajuk dan rerata persentase tutupan tumbuhan bawah. 

Bukaan tajuk dan tutupan tumbuhan bawah merupakan dua komponen yang saling berkorelasi 

dalam suatu komunitas hutan (Holdrege 2013: 2 ; Song dkk. 2014: 1). Bukaan tajuk yang tinggi 

mempengaruhi peningkatan kepadatan tumbuhan bawah. Cahaya matahari yang masuk melalui 

sela-sela bukaan tajuk dapat mendukung perkembangan tumbuhan bawah menjadi lebih optimal 

(Dale 2002: 161--162). Tumbuhan bawah (understory) merupakan kelompok rumput, herba dan 

semak belukar. Kelompok tumbuhan tersebut memiliki kepadatan dan kekayaan spesies yang 

tinggi pada kawasan hutan yang telah terpengaruh oleh aktivitas manusia (Dale dkk. 2002: 161; 
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Rasingam & Parthansarathy 2009: 1049).  

 

Tabel 1.  Perbandingan Karakteristik Vegetasi pada 3 Kelompok Kawasan   Penyangga TNUK 

Variabel vegetasi 
Jarak kawasan penyangga dengan TNUK 

Jarak Dekat Jarak Sedang Jarak Jauh 

Rerata tutupan tumbuhan bawah (%) 46 54 38 

Rerata bukaan tajuk (%) 56 53 80 

Rerata DBH pohon kelapa (cm) 29 28 30 

Total jumlah buah kelapa 392 234 201 

Rerata persentase bunga kelapa (%) 22 23 18 

Rerata persentase kematangan buah 
kelapa (%) 

38 25 30 

Total jumlah pohon kelapa 36 24 28 

Total spesies pohon  13 13 6 

 

Pola Struktur Vegetasi di Kawasan Penyangga 

Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mengelompokkan beberapa kondisi 

vegetasi yang ada di kawasan penyangga TNUK. Analisis ini menggunakan beberapa variabel 

vegetasi meliputi rerata persentase tutupan tumbuhan bawah (%), rerata persentase bukaan 

tajuk (%), rerata DBH pohon kelapa (cm), total jumlah buah kelapa, rerata persentase bunga 

kelapa (%) dan rerata persentase kematangan buah kelapa (%). Berdasarkan hasil PCA, 

didapatkan 3 komponen utama yang terbentuk menggunakan perhitungan variabel-variabel 

vegetasi yang telah ditentukan. Nilai total merupakan representasi dari nilai eigenvalue pada 

setiap komponen utama. Nilai eigenvalue tertinggi (3,134) dan nilai variasi tertinggi (39,171) 

terdapat pada komponen utama 1, namun nilai tersebut mengalami penurunan pada komponen 

utama berikutnya. Secara kumulatif, nilai eigenvalue pada ketiga komponen utama yaitu 5,678 

dan nilai variasinya yaitu 70,972 %.  

Gambar 4 digunakan untuk menentukan berapa banyak komponen utama yang akan 

digunakan dalam pengelompokkan variabel. Analisis komponen utama dipilih berdasarkan pada 

nilai eigenvalue >1 serta memiliki pola kurva yang menurun. Grafik scree plot (Gambar 4) 

menunjukkan terjadinya penurunan tajam antara nilai eigenvalue komponen utama 1 menuju 

komponen utama 2, setelah itu kondisi grafik cenderung melandai. Grafik scree plot yang cukup 

landai merupakan petunjuk untuk menghentikan penambahan komponen utama. Hal ini 

menunjukkan bahwa komponen utama 1 dan komponen utama 2 dapat digunakan dalam 

pengelompokkan variabel vegetasi. 
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Gambar 4. Grafik Scree Plot untuk Menentukan Jumlah Komponen Utama 

Selanjutnya dilakukan rotasi faktor yang bertujuan untuk memperoleh struktur faktor yang 

lebih sederhana sehingga mudah diinterpretasikan. Tabel 2 menunjukkan skor matriks pada 

variabel komponen utama yang terbentuk. Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa variabel 

yang ada dalam komponen utama 1 adalah total jumlah buah kelapa (0,893), rerata persentase 

kematangan buah kelapa (0,866) dan total jumlah pohon kelapa (0,633). Variabel yang berperan 

dalam komponen utama 2 yaitu rerata DBH pohon kelapa (-0,778), rerata tutupan tumbuhan 

bawah (0,733) dan rerata bukaan tajuk (-0,710). Selanjutnya, variabel yang ada pada komponen 

utama 3 adalah rerata persentase bunga kelapa (0,940) dan jumlah spesies pohon (0,587). 

 

Tabel 2. Skor Matriks Komponen yang Dirotasi 

Variabel 
Component 

1 2 3 

Total jumlah buah kelapa 0,893 
  

Rerata persentase kematangan buah 
kelapa (%) 

0,866 
  

Total jumlah pohon kelapa 0,633 
  

Rerata DBH pohon kelapa (cm) 
 

-0,778 
 

Rerata tutupan tumbuhan bawah (%) 
 

0,733 
 

Rerata bukaan tajuk (%) 
 

-0,710 
 

Rerata persentase bunga kelapa (%)   0,940 

Jumlah spesies pohon  0,502 0,587 

 

  



 

 

304 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

Hasil dari skor matriks komponen yang telah dirotasi kemudian diinterpretasikan 

menggunakan scatter plot dua dimensi (Gambar 5). Pembuatan grafik scatter plot menggunakan 

komponen utama 1 sebagai sumbu X dan komponen utama 2 sebagai sumbu Y. Grafik scatter plot 

memperlihatkan adanya tiga pengelompokkan pada kawasan penyangga TNUK. Kelompok 

kawasan penyangga berjarak dekat, mengelompok pada nilai komponen utama 1 yang tinggi dan 

nilai komponen utama 2 yang tersebar (Gambar 5). Hal tersebut menunjukan bahwa kawasan 

penyangga berjarak dekat memiliki jumlah buah dan pohon kelapa yang banyak, serta rerata 

persentase kematangan buah kelapa tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Scatter Plot Komponen Utama 1 terhadap Komponen Utama 2 

Kelompok kawasan penyangga berjarak sedang, mengelompok pada nilai komponen utama 

2 yang cenderung tinggi dan nilai komponen utama 1 cenderung tersebar (Gambar 5). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kawasan penyangga berjarak sedang memiliki rerata DBH pohon 

kelapa yang kecil, persentase tutupan tumbuhan bawah yang tinggi dan persentase bukaan tajuk 

rendah. Kelompok kawasan penyangga berjarak jauh mengelompok pada nilai komponen utama 1 

yang rendah dan komponen utama 2 juga cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kawasan penyangga berjarak jauh memiliki total jumlah buah dan pohon kelapa yang sedikit, 

serta persentase kematangan buah dan persentase tutupan tumbuhan bawah yang rendah. 

Sebaliknya, nilai variabel yang cenderung tinggi pada kawasan penyangga berjarak jauh adalah 

variabel DBH pohon kelapa dan persentase bukaan tajuk. 

Jumlah buah kelapa 
Jumlah pohon kelapa 

Persentase kematangan buah 

Persentase bukaan tajuk 

DBH pohon kelapa 

Persentase tutupan 
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Komposisi Famili Burung  

Hasil pengamatan di kawasan penyangga TNUK menjumpai 675 individu burung yang terdiri 

atas 26 spesies dan 15 famili. Terdapat beberapa famili yang memiliki persentase tertinggi yaitu 

Cuculidae (15,4 %), Silviidae (15,4 %) dan Nectariniidae (11,5 %) (Gambar 6). Nilai persentase pada 

beberapa famili lain digolongkan rendah karena kurang dari 10 persen. Cuculidae memiliki nilai 

persentase tertinggi di kawasan penyangga TNUK. Cuculidae umumnya menyukai habitat 

sekunder dan lahan terbuka, salah satunya adalah kawasan penyangga TNUK yang memiliki 

kondisi bukaan tajuk relatif tinggi (>50 %). Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Thiollay 

(1995) di kawasan penyangga tipe agroforestri di Sumatera yang menuliskan bahwa famili 

Cuculidae lebih banyak dijumpai pada lahan terbuka. Cuculidae dengan mudah menempati hutan 

sekunder yang terdegradasi, kawasan perkebunan, dan lahan kosong. Habitat terbuka menjadi 

keuntungan bagi Cuculidae karena lebih memudahkan dalam mencari sumberdaya makanan serta 

sarang-sarang burung spesies lain untuk meletakkan telurnya. Cuculidae adalah salah satu burung 

pemakan serangga dan beberapa spesiesnya merupakan brood parasite sehingga membutuhkan 

sarang spesies burung lain untuk meletakkan telurnya (Mackinnon dkk. 2010: 181--182). Contoh 

burung yang menjadi host bagi Cuculidae adalah spesies dari famili Cuculidae, Silviidae dan 

Nectariniidae (Lowther 2015: 30--31). Terdapat 4 spesies dari famili Cuculidae yang dijumpai di 

kawasan penyangga TNUK yaitu Cacomantis sonnerati, Cacomantis merulinus, Surniculus lugubris 

dan Centropus bengalensis. Empat spesies tersebut juga dijumpai pada penelitian Thiollay, namun 

total spesies dari famili Cuculidae yang ditemukan oleh Thiollay berjumlah 12 spesies. Perbedaan 

jumlah tersebut diduga dipengaruhi oleh struktur vegetasi yang berbeda antara kawasan 

penyangga di Sumatera dan di TNUK. 

Famili Silviidae juga memiliki persentase relatif tinggi (15,4 %), spesies dari famili ini yang 

dijumpai dalam pengamatan yaitu Gerygone sulphurea, Abroscopus superciliaris, Orthotomus 

ruficeps, Orthotomus sutorius. Silviidae umumnya merupakan burung berukuran kecil, sangat 

lincah dan tersebar dalam berbagai habitat (Mackinnon dkk. 2010: 347). Nectariniidae juga 

termasuk famili yang memiliki persentase tinggi. Nectariniidae adalah burung pemakan nektar 

seperti Nectarinia jugularis dan Anthreptes malacensis, namun ada beberapa spesies pemakan 

nektar dan serangga seperti Arachnothera longirostra. Nectariniidae memiliki paruh panjang yang 

melengkung, berfungsi untuk mengambil nektar dari bunga yang ada di habitatnya (Mackinnon 

dkk. 2010: 398). Nektar dari bunga kelapa di kawasan penyangga TNUK dapat menjadi 

sumberdaya penting bagi Nectariniidae, sehingga famili tersebut memiliki persentase kekayaan 

spesies yang cukup tinggi.  
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Gambar 6. Persentase (%) Famili Burung pada Kawasan Penyangga TNUK 

Kesamaan Spesies dan Keanekaragaman Burung berdasarkan Pengelompokkan Kawasan 

Penyangga 

Indeks kesamaan Sorensen (Tabel 3) digunakan untuk melihat komposisi kesamaan spesies 

antar kelompok kawasan penyangga. Nilai indeks kesamaan Sorensen berkisar dari 0-1, dan 

apabila mendekati 1 maka dapat dikatakan memiliki kesamaan yang tinggi. Hasil tabel indeks 

kesamaan Sorensen secara umum memperlihatkan bahwa ketiga kelompok kawasan penyangga 

memiliki kesamaan komposisi spesies yang tinggi karena nilainya mendekati satu. Kawasan 

penyangga yang berjarak dekat dengan batas kawasan TNUK memiliki nilai kesamaan paling tinggi 

(0,878) dengan kawasan penyangga yang berjarak sedang. Sedangkan nilai kesamaan terkecil 

(0,717) terdapat pada kawasan penyangga berjarak sedang dengan jauh. 

 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Indeks Kesamaan Sorensen pada setiap Kelompok Kawasan Penyangga 
TNUK 

Kelompok kawasan penyangga 
(kelompok p dan q) 

Sp Sq c CCs 

Dekat dan Sedang 21 20 18 0,878 

Dekat dan Jauh 21 19 15 0,750 

Sedang dan Jauh 20 19 14 0,717 

 

Kelompok kawasan penyangga berjarak dekat dan sedang memiliki komposisi sepsies 

burung yang mirip. Kawasan tersebut umumnya didominasi oleh burung-burung yang menyukai 

kondisi tajuk rapat dan burung-burung yang menempati lapisan understory. Spesies burung yang 

hanya dijumpai pada kawasan penyangga dekat dan sedang yaitu Pellorneum capistratum, Pitta 

guajana, Dendrocopos moluccensis dan Arachnothera longirostra. Kemiripan komposisi spesies 

burung pada kawasan dekat dan sedang juga dipengaruhi oleh kondisi struktur vegetasi pada 

Cuculidae; 15,4 

Silviidae; 15,4 

Nectariniidae; 

11,5 

Alcedinidae; 7,7 Pycnonotidae; 

7,7 

Timaliidae; 7,7 
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Chloropseidae; 
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kedua kawasan yang mirip. Hasil scatter plot analisis PCA (Gambar 5) menunjukkan bahwa 

kawasan penyangga berjarak dekat dan sedang memiliki pola yang tumpang tindih yang 

dikarenakan oleh nilai variabel-variabel vegetasi yang hampir sama. 

Selanjutnya, dihitung nilai indeks keanekaragaman pada setiap kelompok kawasan 

penyangga. Perhitungan indeks keanekaragaman dipengaruhi oleh kekayaan dan kemerataan 

spesies pada suatu kawasan (Magurran 2004: 107). Nilai indeks keanekaragaman tinggi (>3), 

diperoleh apabila jumlah spesies dalam suatu komunitas tinggi dan kelimpahan masing-masing 

spesies tersebar merata (Waite 2000: 52—53). Nilai indeks keanekaragaman yang didapatkan 

pada penelitian berbanding terbalik dengan nilai jarak kawasan penyangga ke kawasan TNUK. 

Kawasan penyangga berjarak dekat memiliki indeks keanekaragaman tertinggi (2,501), sedangkan 

kawasan yang jauh dengan hutan memiliki nilai keanekaragaman terendah (2,352) (Gambar 7). 

Kawasan penyangga yang jaraknya lebih dekat dengan TNUK kemungkinan besar berpotensi 

menjadi habitat alternatif bagi burung yang berasal dari dalam kawasan Taman Nasional. Spesies 

burung yang berasal dari dalam kawasan dapat berpindah ke kawasan penyangga untuk mencari 

makan maupun membuat sarang (Dale dkk. 2000: 274—275). Hal ini sesuai dengan penelitian 

Dale dkk. (2000) yang menemukan beberapa spesies interior hutan dapat berpindah hingga jarak 

400 m ke arah luar kawasan.   

 
Gambar 7. Nilai Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener pada setiap Kelompok Kawasan 

Penyangga TNUK 

 

Hasil uji t Hutcheson’s (Tabel 4) menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman pada ketiga 

kelompok kawasan penyangga tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan nilai t hitung yang 

didapatkan lebih kecil daripada nilai t tabel. Nilai t hitung terkecil terdapat pada H’ 2 vs H’ 3  yaitu 

0,5104 dan nilai t hitung terbesar terdapat pada H’ 1 vs H’ 3 yaitu 1,6039. Walaupun t hitung 

terbesar mencapai 1,6039, namun angka tersebut belum dapat melebihi angka t tabel (1,648) 

sehingga dinyatakan bahwa nilai indeks keanekaragaman tidak berbeda nyata. 
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Tabel 4. Hasil Uji t Hutcheson’s Indeks Keanekaragaman pada setiap Kelompok Kawasan 

Penyangga TNUK 

Indeks keanekaragaman 
Shannon Wiener (H' vs H') 

t 
hitung 

df p(same) t tabel α Hasil uji 

H' 1 vs H' 2 0,9937 419,94 0,32091 1,648 0,05 
Tidak berbeda 

nyata 

H' 2 vs H' 3 0,5104 420,82 0,60998 1,648 0,05 
Tidak berbeda 

nyata 

H' 1 vs H' 3 1,6039 466,21 0,10942 1,648 0,05 
Tidak berbeda 

nyata 

 

Meskipun nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener pada ketiga kelompok kawasan 

penyangga menunjukkan adanya perbedaan, namun uji t Hutcheson’s memperlihatkan hasil yang 

tidak berbeda nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kelompok kawasan penyangga 

memiliki kemiripan dalam hal komposisi spesies burung. Pitta guajana, Pellornum capistratum, 

Dendrocopos moluccensis dan Arachnothera longirostra merupakan spesies yang hanya 

ditemukan pada kawasan penyangga berjarak dekat dan sedang, namun tidak ditemukan pada 

kawasan penyangga berjarak jauh. Abroscopus superciliaris merupakan spesies yang hanya 

ditemukan pada kawasan penyangga berjarak sedang dan jauh, Cacomantis merulinus merupakan 

spesies yang hanya ditemukan pada kawasan penyangga berjarak dekat dan jauh. Kemiripan 

komposisi spesies tersebut yanga diduga menyebabkan hasil uji t Hutcheson’s yang tidak berbeda 

nyata pada ketiga kelompok kawasan penyangga. 

Berdasarkan komposisi spesies secara keseluruhan, terdapat beberapa spesies di kawasan 

penyangga TNUK yang dapat dijadikan sebagai spesies indikator, yaitu Pitta guajana dan 

Centropus bengalensis. Pitta guajana dapat menjadi spesies indikator yang dianggap sensitif 

sehingga menjadi peringatan dini pada perubahan lingkungan (Lindenmayer dkk. 2000: 943). Pitta 

guajana adalah spesies burung yang menempati lantai hutan, bersifat pemalu dan umumnya 

berlompatan di serasah daun untuk mencari makan berupa cacing maupun serangga tanah 

(Gambar 8) (Mackinnon dkk. 2010: 265). Spesies tersebut hanya ditemukan pada kawasan 

penyangga berjarak dekat dan sedang yang memiliki tutupan tumbuhan bawah yang tinggi dan 

tajuk cenderung rapat. Tutupan tumbuhan bawah yang tinggi dan serasah yang tebal menjadi 

mikrohabitat yang sesuai bagi Pitta guajana. Hal ini memberikan peringatan bahwa kawasan 

penyangga berjarak jauh telah mengalami perubahan struktur vegetasi terutama pada penurunan 

kepadatan tumbuhan bawah. Keberadaan mamalia herbivor di kawasan penyangga berjarak jauh, 

seperti kerbau dan kambing yang dipelihara oleh warga dapat menjadi salah satu faktor 

terjadinya penurunan tersebut.  
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Gambar 8. Pitta guajana  
[Sumber: Bagus Satrio] 

 

Centropus bengalensis termasuk burung insektifor yang masuk dalam famili Cuculidae. 

Centropus bengalensis menyukai habitat belukar, payau, dan daerah berumput terbuka termasuk 

padang alang-alang. Umumnya spesies tersebut mencari makan di tanah atau terbang pada 

vegetasi yang rendah (Gambar 9) (Mackinnon dkk. 2010: 194). Centropus bengalensis dapat 

dijadikan indikator yang mencerminkan efek dari gangguan, karena habitat terbuka yang 

ditempati oleh spesies tersebut merupakan salah satu gambaran dari degradasi hutan 

(Lindemayer dkk. 2000: 943). Centropus bengalensis hanya dijumpai pada kawasan penyangga 

yang berjarak jauh dari TNUK, hal ini menandakan bahwa kawasan berjarak jauh memiliki habitat 

yang lebih terbuka daripada kawasan yang berjarak dekat dan sedang. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah keberadaan pemukiman masyarakat pada kawasan penyangga berjarak 

jauh. 

 
Gambar 9. Centropus bengalensis 

[Sumber: Nur Avifah] 
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Selain spesies yang berperan sebagai bioindikator, pada kawasan penyangga TNUK juga 

dijumpai salah satu spesies yang termasuk dalam top predator yaitu Spizaetus cirrhatus (Gambar 

10). Keberadaan top predator berperan penting dalam mengontrol populasi mangsa sehingga 

terjadi keseimbangan populasi dalam ekosistem (Ritchie dkk. 2012: 265). Predator menempati 

tingkatan tertinggi dalam trofik piramida makanan, oleh karena itu keberlangsungan populasi 

predator sangat bergantung pada interaksi yang terjadi antara predator dan mangsa (Klump dkk. 

1986: 317; Estes dkk. 2001: 857--858). Spizaetus cirrhatus yang dijumpai pada kawasan 

penyangga TNUK menandakan bahwa kawasan tersebut masih memungkinkan bagi top predator 

untuk mencari mangsa. Spizaetus cirrhatus hanya dijumpai pada kawasan penyangga berjarak 

dekat, sehingga diduga individu tersebut merupakan individu yang berasal dari dalam kawasan 

hutan TNUK namun memiliki range jelajah hingga ke kawasan penyangga TNUK. 

 
Gambar 10. Spizaetus cirrhatus 

[Sumber: Dokumentasi pribadi] 

 

Korelasi antara Struktur Vegetasi dengan Feeding Guild Burung di Kawasan Penyangga 

Gray dkk. (2007) membagi feeding guild burung menjadi 6 kelompok yaitu insektivor, 

omnivor, karnivor, frugivor dan granivor. Hasil penelitian menunjuukan kawasan penyangga TNUK 

didominasi oleh burung tipe feeding guild insektivor (58 %), omnivor (15 %) dan karnivor (11 %) 

(Gambar 11). Burung insektivor adalah kelompok pemakan serangga yang hidup pada lahan 

terbuka dan hutan sekunder. Keberadaan burung insektivor pada kawasan penyangga berperan 

untuk mengontrol populasi hama yang merugikan bagi tumbuhan budidaya (Rajashekara & 

Venkatesha 2014: 142). Contoh burung insektivor yang ditemukan pada kawasan penyangga 

TNUK adalah Centropus bengalensis, Orthotomus ruficeps, Aegithina tiphia, Surniculus lugubris 

dan Malacocincla sepiarium. Omnivor menurut Gray dkk. (2007) merupakan burung yang 

memiliki sumber makanan lebih dari satu. Contoh burung omnivor yang dijumpai yaitu Dicaeum 

trochileum, Pycnonotus aurigaster, Pycnonotus goiavier dan Arachnothera longirostra. Nektarivor 

adalah burung pemakan nektar yang berfungsi sebagai polinator di ekosistem (Sekercioglu 2012: 
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156--157). Spesies burung nektarivor yang dijumpai pada kawasan penyangga TNUK yaitu 

Anthreptes malacensis dan Nectarinia jugularis. 

 
Gambar 11. Persentase (%) Feeding Guild pada Burung di Kawasan Penyangga TNUK 

 

Komposisi feeding guild juga dilihat berdasarkan kelompok kawasan penyangga (Gambar 

12). Kawasan penyangga berjarak dekat memiliki persentase kekayaan feeding guild insektivor 

paling rendah (47,6 %) dibandingkan dengan kelompok kawasan penyangga yang lain. Namun, 

keberadaan karnivor pada kawasan ini paling tinggi (14,3 %) dibandingkan kawasan lain. Kawasan 

penyangga berjarak sedang memiliki persentase kekayaan feeding guild omnivor paling tinggi (20 

%) dibandingkan kawasan lain. Sedangkan kawasan penyangga berjarak jauh memiliki persentase 

kekayaan feeding guild paling tinggi pada insektivor (57,9 %) dan nektarivor (10,5 %) 

dibandingkan kawasan lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 12. Persentase (%) Feeding Guild pada Burung berdasarkan Pengelompokkan Kawasan 
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Penyangga TNUK 

 

Perbedaan komposisi feeding guild salah satunya dipengaruhi oleh struktur vegetasi yang 

ada pada suatu kawasan. Oleh karena itu, melihat hubungan antara feeding guild dan variabel 

vegetasi di kawasan penyangga TNUK merupakan suatu hal yang menarik. Berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi Pearson, terdapat beberapa tipe feeding guild yang memiliki korelasi dengan 

variabel vegetasi di kawasan penyangga TNUK (Lampiran 6). Kelimpahan  feeding guild insektivor 

dan nektarivor  memiliki korelasi negatif dengan DBH pohon kelapa. Hasil korelasi insektivor 

dengan DBH pohon kelapa diperoleh (0,609 (r hitung) > 0,4227 (r tabel)), sedangkan hasil korelasi 

nektarivor dengan DBH pohon kelapa diperoleh (0,442 (r hitung) > 0,4227 (r tabel)).  

Korelasi negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kelimpahan insektivor dan nektarivor 

pada suatu kawasan, maka DBH pohon kelapa semakin rendah. Kondisi yang terjadi pada kawasan 

penyangga TNUK, menunjukkan bahwa insektivor memiliki kelimpahan tinggi pada kawasan 

berjarak dekat, namun pada kawasan tersebut DBH pohon kelapa cenderung kecil. Pohon kelapa 

yang masih muda biasanya mengalami pertumbuhan pesat pada bagian batangnya, namun seiring 

dengan pertambahan umur maka pertambahan diameter batang akan semakin menurun. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pohon kelapa yang belum berbuah (<6 tahun) biasanya memiliki 

diameter yang lebih besar dibandingkan pohon kelapa yang berumur tua (>20 tahun) (Huang dkk. 

2002: 262). Kawasan penyangga bejarak dekat didominasi pohon kelapa yang berumur tua yang 

sudah memiliki bunga dan berbuah. Bunga menjadi daya tarik bagi burung nektarivor sehingga 

kelimpahannya cenderung tinggi pada kawasan tersebut. Bunga kelapa tersebut juga menarik 

perhatian polinator lain seperti serangga. Melimpahnya serangga menyebabkan jumlah burung 

insektivor juga meningkat karena serangga merupakan sumberdaya utama bagi kelompok burung 

tersebut. 

Kelimpahan feeding guild granivor dan omnivor memiliki korelasi positif dengan rerata 

persentase kematangan buah kelapa. Granivor dan omnivor meningkat apabila persentase 

kematangan buah kelapa tinggi. Keberadaan buah kelapa memungkinkan pelepah kelapa menjadi 

lebih rapat dan lebara sehingga sesuai untuk dijadikan tempat bersarang (Basheer & Aarif 2013: 

21). Lonchura punctulata yang merupakan salah satu burung granivor pemakan biji-bijian 

ditemukan bersarang pada salah satu pohon kelapa di kawasan penyangga TNUK. Hal ini 

membuktikan bahwa granivor memiliki korelasi dengan kematangan buah kelapa. Burung 

omnivor seperti Pycnonotus aurigaster dan Pycnonotus goiavier yang cukup umum dijumpai pada 

kawasan penyangga TNUK diduga juga memiliki potensi bersarang pada pelapah pohon kelapa. 

Genus Pycnonotus umumnya ditemukan melimpah pada kawasan perkebunan, lahan terbuka dan 

hutan sekunder (Mackinnon 2010: 312). Berdasarkan penelitian Zia dkk. (2014), Pycnonotus 

umumnya memiliki preferensi bersarang pada percabangan pohon yang rapat. Pohon kelapa 

merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak pelepah sehingga diduga menjadi salah satu 

pohon sarang bagi Pycnonotus. 
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Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 

1. Nilai keanekaragaman burung tertinggi terdapat pada kelompok kawasan penyangga yang 

dekat dengan TNUK, namun hasil uji t Hutcheson’s menunjukkan nilai indeks 

keanekaragaman pada ketiga kelompok kawasan penyangga tidak berbeda nyata. 

2. Burung tipe insektivor dan nektarivor memiliki korelasi negatif dengan rerata DBH pohon 

kelapa, burung tipe granivor dan omnivor memiliki korelasi positif dengan rerata persentase 

kematangan buah kelapa. 

 

B. Saran  

1. Perlu adanya penelitian komunitas burung di dalam kawasan hutan sehingga data antara 

kawasan hutan dan kawasan penyangga dapat dibandingkan. 

2. Kondisi kawasan penyangga TNUK masih belum optimal dikarena masih terdapat beberapa 

kawasan monokultur yang kurang sesuai bagi habitat burung, oleh karena itu perlu 

dilakukan diversifikasi tanaman agar meningkatkan fungsi ekonomi maupun ekologis 

kawasan penyangga 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan feeding guild burung yang 
terdapat di tiga tipe habitat di Karawang, Jawa Barat. Ketiga habitat tersebut meliputi hutan yang terletak 
di wilayah Karawang Barat serta habitat mangrove dan sawah di wilayah Karawang Timur. Guild sendiri 
merupakan salah satu karakter ekologis yang dapat dijadikan suatu indikator lingkungan dengan 
mempelajari responnya terhadap perubahan lingkungan. Hasil tersebut tentunya dapat dikaitkan dengan 
hasil perhitungan indeks keanekaragaman jenis. Metode yang digunakan yaitu point count. Masing-
masing tipe habitat terdapat 4 titik pengamatan yang kami amati. Jenis yang paling mendominasi 
diantara lain yaitu Collocalia linchi sebanyak 196 individu dan Lonchura ferruginosa sebanyak 154 
individu. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 717 jumlah individu burung dari 48 jenis dan 23 
suku.   Hasil keanekaragaman jenis tertinggi terdapat pada habitat hutan yaitu sebesar 1,967, sedangkan 
keanekaragaman jenis terendah terdapat pada habitat sawah yaitu sebesar 1,631. Ketiga lokasi 
penelitian termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang. Guild pakan menunjukkan bahwa insektivor 
merupakan yang paling dominan yaitu sekitar 35,42% atau sebanyak 17 jenis, sedangkan 
nektarivor/insektivor merupakan yang paling sedikit yaitu sekitar 2% atau sebanyak 1 jenis saja. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga jenis habitat yang ada pada daerah Karawang tersebut sangat 
penting dalam menyediakan sumber pakan bagi berbagai jenis burung yang tersebar pada masing- 
masing habitat. 
 

Kata kunci:  Burung, Guild, Habitat, Karawang, Keanekaragaman. 
 
 
Pendahuluan 

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kawasan di provinsi Jawa Barat dengan luas 

sebesar 1.753,27 km2. Topografi Kabupaten Karawang tergolong rendah, terutama di bagian 

utara yang sebagian besar terdiri atas endapan sedimen laut dan aluvium vulkanik adalah 

habitat pantai. Di kawasan tengah, terdiri atas perbukitan dan di bagian selatan merupakan 

dataran tinggi. 

Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri dengan pertumbuhan perekonomian yang 

pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang pesat diiringi dengan pembangunan 

infrastruktur di berbagai kawasan, termasuk di daerah pertanian. Banyak lahan sawa di Kabupten 

Karawang yang terkonversi menjadi wilayah pemukiman dan kawasan industri (Widiatmaka et. al., 

mailto:yuliawelf@gmail.com
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2013). Pembangunan besar-besaran akan memengaruhi kawasan yang mengalami alih fungsi 

lahan, sehingga akan berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan. Burung merupakan salah 

satu hewan yang dapat dijadikan sebagai indikator ekologis dari perubahan suatu lingkungan. 

Komposisi dari komunitas burung tersebut mampu menggambarkan interaksi yang terjadi di 

dalam ekosistemnya (Cody 1981). Secara tidak langsung, burung memegang peranan untuk 

mempertahankan keseimbangan ekologis. Peranan tersebut diantara lain yaitu sebagai 

pengendali populasi serangga, penyebaran biji serta sebagai polinator bagi tanaman, serta 

mempercepat pelapukan pada kayu-kayu busuk (MacKinnon 2010). Selain itu, burung juga dapat 

dijadikan sebagai bioindikator suatu habitat. Beberapa jenis burung dianggap sebagai spesies 

kunci, karena secara tidak langsung keberadaan burung di suatu ekosistem dapat memengaruhi 

adanya spesies lain (Endangered Species International 2011: 1). 

Kehadiran burung khususnya di daerah perkotaan maupun di habitat lain seperti mangrove 

dan hutan merupakan salah satu indikator yang menandakan kualitas lingkungan, karena burung 

peka terhadap perubahan lingkungan (Sujatnika dkk. 1995). Keberadaan burung di tempat 

tersebut saat ini terancam karena adanya kerusakan ekosistem. Seperti adanya pencemaran, 

berkurangnya lahan hijau, serta perburuan liar. Dengan dilakukannya survey populasi burung di 

arboretum dan hutan lindung, dapat mengetahui tingkat pencemaran serta sebagai patokan 

dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. Kepadatan burung juga dapat 

dibandingkan dari kedua tempat berbeda yang memiliki kondisi habitat yang serupa untuk 

mengestimasi hubungan antara kedua tempat tersebut. (Bibby 1998). Guild merupakan sebutan 

bagi kelompok burung yang memiliki kesamaan dalam hal jenis sumber daya dan cara 

memanfaatkannya. Jenis sumber daya yang dimaksud dapat berbentuk sumber pakan, sehingga 

dinamakan feeding guild (Karr 1980). Feeding guild merupakan salah satu karakter ekologis yang 

dapat digunakan sebagai indikator dalam responnya terhadap gangguan lingkungan (Gray et al. 

2007). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat keanekaragaman 

jenis dan tingkat kemerataan dari tipe habitat yang berbeda yaitu pantai, sawah, dan hutan di 

Kabupaten Karawang; (2) mengetahui feeding guild dari berbagai jenis burung yang ditemukan 

pada tipe habitat yang berbeda yaitu pantai, sawah, dan hutan di Kabupaten Karawang, 

Untuk kemudian dianalisis dampak dari tingkat keanekaragaman tersebut. 

 

Metode Penelitian 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 5 hari yang dimulai dari tanggal 27 November - 1 Desember 

2017 di wilayah Karawang Selatan dan Karawang Utara, Karawang, Jawa Barat. Waktu 

pengamatan dilakukan sekitar pagi dan sore hari dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu 

aves aktif beraktivitas seperti mencari makan, terbang, dan lain-lain. Kecuali pada habitat sawah 

dilakukan siang hari untuk mengoptimalkan waktu pengamatan. Total terdapat 12 titik 

pengamatan yang tersebar pada tiga tipe habitat. Habitat pertama yaitu hutan yang terdapat di 
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Karawang Selatan dengan 4 titik pengamatan yaitu Curug Cigentis, Green Canyon Mini, Sungai 

Ciomas/Cibeet dan Karst. Tipe habitat kedua yaitu pantai/mangrove dengan 4 titik pengamatan 

yaitu pantai Tanjung Baru, pantai Pasir Putih, pantai Cibuaya dan pantai Samudra Baru. Tipe 

habitat ketiga yaitu sawah dengan 4 titik pengamatan yaitu sawah Tanjung Baru, sawah Cimalaya 

Kulon, sawah Cibuaya dan sawah Pedes. Titik pengamatan pada sawah berdekatan dengan 

masing-masing lokasi titik pengamatan pada habitat pantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian – Kabupaten Karawang 

[Sumber: RCCC UI 2018] 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan antara lain binokular, kamera Nikon Coolpix B500, lembar 

pengamatan dan alat tulis, Positioning System (GPS), disk cover untuk menghitung canopy 

cover, alat perekam (Recorder) dan buku panduan identifikasi lapangan burung 

MacKinnon dkk. (2010). 

 

C. Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk pengamatan aves yaitu metode point count. Metode point count 

dilakukan dengan cara menentukan titik pengamatan dari awal mula dilakukannya pengamatan. 
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Plot ditentukan dari titik pertama 0 m dan jarak antar plot kurang lebih 100m. Pada setiap plot, 

berhenti di waktu 15 menit, kemudian mencatat burung yang ditemukan baik visual maupun audio 

dalam radius 50m dari titik plot. Selain data keanekaragaman burung, diambil juga data 

vegetasi dengan menghitung canopy cover. 

 

D. Analisis Data 
Data yang dikumpulkan yaitu nama jenis, jumlah individu, waktu, dan jalur pengamatan. 

Tingkat keanekaragaman jenis burung akan dihitung menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon-Wienner sebagai berikut: 

 
H’ = -Σ pi ln pi 

 
 
Keterangan: 

H '= Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner 

pi  = (ni/N) 

ni  = jumlah individu ke-i 

N  = Jumlah seluruh individu  

ln  = logaritma natural (Magurran 2004) 
 
Hasil indeks keragaman Shannon-Wienner kemudian dapat digolongkan sebagai berikut: 
H’ < 1  = Tingkat keanekaragaman jenis rendah. 

1 < H’ < 3 = Tingkat keanekaragaman jenis sedang. 

H’ > 3  = Tingkat keanekaragaman jenis tinggi. 
 

Nilai keanekaragaman (H’) yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk 

membandingkan keanekaragaman jenis berdasarkan habitat. Sedangkan indeks kemerataan 

(evenness) ditentukan sebagai berikut: 

    
  

   ( )
 

Keterangan: 

e’ = Indeks kemerataan jenis 

H’= Indeks keanekaragaman 

S = Jumlah jenis yang ditemukan 
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Hasil indeks kemerataan kemudian dapat digolongkan sebagai berikut: 

e’ < 0.3  = Kemerataan Rendah 

0.3 < e’ < 0.6 = Kemerataan Sedang  

e’ > 0.6  = Kemerataan Tinggi (Magurran 1988) 

 

Data jenis burung yang dikumpulkan kemudian dianalisis jenis guild pakan dari masing-

masing jenis burung yang ditemukan pada masing-masing habitat. Guild pakan dibagi menjadi 8 

jenis yaitu insektivor, karnivor, frugivor, granivor, omnivor, insektivor/frugivor, 

nektarivor/insektivor, karnivor/insektivor dan karnivor/insektivor/piscivor. Pembagian guild 

pakan berdasarkan jenis pakan dominan pada spesies burung yang ditemukan. Setelah guild 

pakan dianalisis, maka jenis burung pada tiap gulid pakan dan habitat ditentukan dan jumlah dan 

presentasenya. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Tabel 1. Tabel jenis burung dan jumlah individu pada masing-masing habitat yang ditemukan 
 

No                                           Nama Jenis                                                  Hutan                
Mangrove/  

Sawah              Total 
                                            Pantai                               

 

1 Aegithina tiphia 1 0  0  1 

2 Alcedo coerulescens 0 4  0  4 

3 Alcedo meninting 2 0  0  2 

4 Apus pacificus 1 0  0  1 

5 Ardeola speciosa 0 7  28  35 

6 Butorides striatus 0 7  0  7 

7 Cacomantis merulinus 1 0  0  1 

8 Charadrius javanicus 0 5  0  5 

9 Chlidonias hybridus 0 2  0  2 

10 Chlidonias leucopterus 0 1  0  1 

11 Cisticola exilis 0 0  1  1 

12 Cisticola juncidis 0 0  14  14 

13 Collocalia linchi 4 188  4  196 

14 Cuculus sepulcralis 1 0  0  1 

15 Dicaeum sanguinolentum 1 0  0  1 

16 Dicaeum trochileum 4 3  0  7 

17 Egretta garzetta 0 8  0  8 

18 Ficedula zanthopygia 1 0  0  1 

19 Gerygone sulphurea 0 7  0  7 

20 Halcyon cyanoventris 1 0  0  1 
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21 Hirundo striolata 2 0 0 2 

22 Hirundo tahitica 7 0 5 12 

23 Ixobrychus cinnamomeus 2 0 9 11 

24 Ixobrychus sinensis 0 0 1 1 

25 Lanius schach 1 0 0 1 

26 Lonchura ferruginosa 0 63 91 154 

27 Lonchura leucogastroides 3 0 0 3 

28 Lonchura maja 0 9 0 9 

29 Lonchura punctulata 85 1 3 89 

30 Merops philippinus 0 2 0 2 

31 Myiophoneus caeruleus 1 0 0 1 

32 Nectarinia jugularis 1 0 0 1 

33 Orthotomus sepium 3 0 0 3 

34 Passer montanus 0 40 9 49 

35 Pellorneum capistratum 2 0 0 2 

36 Phalacrocorax melanoleucos 0 5 0 5 

37 Phalacrocorax sulcirostris 1 0 0 1 

38 Picoides moluccensis 1 0 0 1 

39 Pluvialis fulva 0 7 0 7 

40 Pycnonotus aurigaster 12 3 1 16 

41 Pycnonotus goiavier 1 0 0 1 

42 Pycnonotus plumosus 5 0 0 5 

43 Sterna nilotica 0 9 0 9 

44 Streptopelia chinensis 2 12 8 22 

45 Surniculus lugubris 2 0 0 2 

46 Todirhamphus chloris 2 0 0 2 

47 Tringa cinereus 0 2 0 2 

48 Tringa hypoleucos 0 8 0 8 

 Total Keseluruhan Individu 150 393 174 717 

 Total Keseluruhan Jenis 28 22 12 48 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan total 717 individu dari 48 jenis yang terdiri atas 23 

suku di tiga tipe habitat yang diteliti. Jenis burung tersebut tersebar di tiga tipe habitat, 28 jenis 

burung ditemukan di habitat hutan, 22 jenis burung ditemukan di habitat mangrove/pantai, 

serta 12 jenis burung ditemukan di habitat sawah. Jenis burung yang mendominasi diantara lain 

yaitu Collocalia linchi (188 individu) dan Lonchura ferruginosa (93 individu) pada habitat 

mangrove/pantai, Lonchura ferruginosa (91 individu) dan Ardeola speciosa (28 individu) pada 

habitat sawah dan Lonchura punctulata (85 individu) dan Pycnonotus aurigaster (12 individu) 

pada habitat hutan. Aegithina tiphia, Apus pacificus, Cacomantis merulinus, Cuculus sepulcralis, 

Dicaeum sanguinolentum, Ficedula zanthopygia, Halcyon cyanoventris, Lanius schach, 

Myiophoneus caeruleus, Nectarinia jugularis, Phalacrocorax sulcirostris, Picoides moluccensis dan 
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Pycnonotus goiavier pada habitata hutan, Chlidonias leucopterus dan Lonchura punctulata pada 

habitat mangrobe/pantai, Cisticola exilis, Ixobrychus sinensis dan Pycnonotus aurigaster pada 

habitat sawah (Tabel 1). Mayoritas jenis burung yang ditemukan di satu habitat, tidak ditemukan di 

habitat lainnya; seperti jenis Aegithina tiphia yang hanya ditemukan di hutan, jenis Alcedo 

coerulescens yang hanya ditemukan di pantai, dan jenis Cisticola exilis yang hanya ditemukan di 

sawah. Ketiga contoh jenis burung tersebut hanya ditemukan di satu daerah saja dikarenakan 

beberapa jenis burung tersebut terspesialisasi dengan tipe habitatnya (Dale 2000). 
 
Tabel 2. Tabel jenis burung beserta famili yang ditemukan di lokasi penelitian 
 

 

No 
 

Nama Spesies 
 

Nama Lokal 
 

Famili 
 

1 
 

Aegithina tiphia 
 

Cipoh kacat 
 

Aegithinidae 

2 Alcedo coerulescens Raja-udang biru Alcedinidae 

3 Alcedo meninting Raja-udang meninting Alcedinidae 

4 Apus pacificus Kapinis laut Apodidae 

5 Ardeola speciosa Blekok sawah Ardeidae 

6 Butorides striatus Kokokan laut Ardeidae 

7 Cacomantis merulinus Wiwik kelabu Cuculidae 

8 Charadrius javanicus Cerek jawa Charadriidae 

9 Chlidonias hybridus Dara-laut kumis Laridae 

10 Chlidonias leucopterus Dara-laut sayap-putih Laridae 

11 Cisticola exilis Cici merah Cisticolidae 

12 Cisticola juncidis Cici padi Cisticolidae 

13 Collocalia linchi Walet linci Apodidae 

14 Cuculus sepulcralis Wiwik uncuing Cuculidae 

15 Dicaeum sanguinolentum Cabai gunung Dicaeidae 

16 Dicaeum trochileum Cabai jawa Dicaeidae 

17 Egretta garzetta Kuntul kecil Ardeidae 

18 Ficedula zanthopygia Sikatan emas Muscicapidae 

19 Gerygone sulphurea Remetuk laut Acanthizidae 

20 Halcyon cyanoventris Cekakak jawa Alcedinidae 

21 Hirundo striolata Layang-layang loreng Hirundinidae 

22 Hirundo tahitica Layang-layang batu Hirundinidae 

23 Ixobrychus sinensis Bambangan kuning Ardeidae 

24 Ixobrychus cinnamomeus Bambangan merah Ardeidae 

25 Lanius schach Bentet kelabu Laniidae 

26 Lonchura ferruginosa Bondol oto-hitam Estrildidae 

27 Lonchura leucogastroides Bondol jawa Estrildidae 

28 Lonchura maja Bondol haji Estrildidae 

29 Lonchura punctulata Bondol peking Estrildidae 

30 Merops philippinus Kirik-kirik laut Meropidae 

31 Myiophoneus caeruleus Ciung-batu siul Muscicapidae 

32 Nectarinia jugularis Burung-madu sriganti Nectariniidae 
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33 Orthotomus sepium Cinenen jawa Cisticolidae 

34 Passer montanus Burung-gereja erasia Passeridae 

35 Pellorneum capistratum Pelanduk topi-hitam Pellorneidae 

36 Phalacrocorax melanoleucos Pecuk-padi belang Phalacrocoracidae 

37 Phalacrocorax sulcirostris Pecuk-padi hitam Phalacrocoracidae 

38 Picoides moluccensis Caladi tilik Picidae 

39 Pluvialis fulva Cerek kernyut Charadriidae 

40 Pycnonotus aurigaster Cucak kutilang Pycnonotidae 

41 Pycnonotus goiavier Merbah cerukcuk Pycnonotidae 

42 Pycnonotus plumosus Merbah belukar Pycnonotidae 

43 Sterna nilotica Dara-laut hitam Laridae 

44 Streptopelia chinensis Tekukur biasa Columbidae 

45 Surniculus lugubris Kedasi hitam Cuculidae 

46 Todirhamphus chloris Cekakak sungai Alcedinidae 

47 Tringa cinereus Trinil bedaran Scolopacidae 

48 Tringa hypoleucos Trinil pantai Scolopacidae 

 

Keanekaragaman jenis burung dari berbagai tipe habitat berdasarkan indeks 

keanekaragaman Shannon-Wienner. Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada habitat 

hutan yaitu 1,977, sedangkan indeks keanekaragaaman terendah terdapat pada habitat sawah 

yaitu sekitar 1,631. Ketiga habitat yang diteliti termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang 

yang berarti, ketersediaan pakan cukup baik, kondisi ekosistem yang cukup seimbang, serta 

tekanan ekologis yang sedang (Alikodra 2002). Indeks kemerataan tertinggi terdapat pada 

habitat sawah yaitu sebesar 0,656, sedangkan yang terendah terdapat pada habitat hutan yaitu 

sebesar 0,59. Indeks kemerataan dari habitat sawah dan mangrove/pantai termasuk dalam 

kategori kemerataan tinggi. Sedangkan indeks kemerataan dari habitat hutan termasuk 

dalam kategori sedang. Hal tersebut diakibatkan karena pada habitat tersebut terdapat beberapa 

jenis burung yang mendominasi dari masing-maisng habitat, misalnya pada habitat hutan jenis 

yang mendominasi yaitu Lonchura punctulata. Pada habitat sawah jenis yang mendominasi yaitu 

Lonchura ferruginosa. Pada habitat mangrove/pantai jenis yang mendominasi yaitu Colocallia 

linchi. 
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Gambar 2. Grafik keanekaragaman jenis dan kemerataan jenis pada masing-masing 
habitat di lokasi penelitian 

 
 
 
Tabel 3. Tabel jumlah jenis guild pakan pada masing-maisng habitat 
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Gambar 3. Grafik presentase guild pakan di lokasi penelitian 
 

Habitat hutan memiliki indeks keanekaragaman burung tertinggi karena pada habitat 

tersebut terdapat sumber pakan yang bervariasi dibandingkan habitat pantai dan sawah. Sumber 

pakan yang bervariasi dapat terlihat dari jumlah guild pakan pada habitat tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelompok guild pakan karnivor/insektivor mendominasi guild 

pakan lainnya. Pada habitat hutan, guild pakan tertinggi terdapat pada kelompok 

karnivor/insectivor yaitu sebanyak 8 jenis. Pada habitat pantai guild pakan tertinggi terdapat pada 

kelompok insektivor dan karnivor/insectivor/piscivor yaitu sebanyak 5 jenis. Pada habitat sawah 

guild pakan tertinggi terdapat pada kelompok granivor yaitu sebanyak 4 jenis. Secara 

keseluruhan, jenis dengan guild pakan karnivor/insektivor/piscivor mendominasi sebesar 21%. 

Adanya sumber pakan yang bervariasi, memungkinkan banyak jenis burung untuk menetap pada 

suatu habitat (Bibby 2000). Keragaman vegetasi juga sangat memengaruhi efek dari persebaran 

distribusi burung. Pohon yang berbuah akan menarik burung frugivor/insektivor dan beberapa 

jenis burung omnivor. Sedangkan pohon yang berbungan menarik jenis burung 

nektarivor/insektivor seperti burung madu, dsb. Tanaman berbiji seperti padi menarik jenis 

burung granivor seperti bondol, dsb. Keberadaan hewan-hewan kecil seperti serangga, ikan, 

krustaceae memengaruhi keberadaan burung pemangsa seperti burung raptor dan beberapa 

urung pantai. (Zakaria 2009) 

 

Kesimpulan dan Saran 
Hasil penelitian di kabupaten Karawang mendapatkan total 48 jenis burung yang 

dikumpulkan dari tiga jenis habitat dan 12 titik dari total keseluruhan titik pengamatan. Indeks 
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keanekargaman dan kemerataan hutan diketahui lebih tinggi dibandingkan sawah dan 

mangrove/pantai. Indeks keanekaragaman di habitat hutan, sawah dan mangrove/pantai 

tergolong sedang. Indeks kemerataan di habitat hutan, sawah dan mangrove/pantai tergolong 

sedang.  

Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan vegetasi, pencemaran lingkungan, aktivitas 

manusia serta ada tidaknya gangguan pada habitat tersebut.  Jenis guild pakan yang 

mendominasi diantara lain yaitu granivor, insektivor, karnivor/insektivor, serta 

karnivor/insektivor/piscivor. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukannya monitoring untuk 

memantau keberadaan burung yang ada di lokasi tersebut dan pengelolaan habitat agar tidak 

terjadi pencemaran dan degradasi habitat pada kabupaten Karawang serta dilakukannya 

pengelolaan habitat secara lebih lanjut oleh pemerintah setempat. 

 
Daftar Pustaka 
Alikodra, H. S. 2002. Pengelolaan satwa liar. Jilid 1. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor. 

Bibby, C., M. Jones & S. Marsden. 2000. Expedition field techniques: Bird surveis. BirdLife 
International, Cambridge: 137 hlm. 

 

Cody LM. 1981. Habitat selection in birds: the roles of vegetation structure, competitors and 
productivity. Bioscience. 31(2): 107-113. 

Dale, S., K. Mork, R. Solvang & A. J. Plumptre. 2000. Edge effects on the understory bird 
community in a logged forest in Uganda. Conservation Biology 14(1): 265--276. 

Endangered Species International. 2011. Ecological Roles of Birds: 1 hlm. http:// 
www.Endangeredspeciesinternational.org/ birds4. html, diakses 16 Juni 2016 pk. 23.20 
WIB. 

Gray MA, Baldauf SL, Mayhew PJ, Hill JK. 2007. The Response of Avian Feeding Guilds to Tropical 
Forest Disturbance. Conservation Biology. 21(1): 133-141. 

Karr JR.1980. Geographical Variation in The Avifaunas of Tropical Forest Undergrowth. Auk. 
97:283-298. 

MacKinnon, J., B. V. Balen, & K. Phillipps. 2010. Seri Panduan Lapangan Burung-Burung di 
Sumatera, Jawa, Bali, Dan Kalimantan. Puslitbang Biologi LIPI, Bogor: xvii + 510 hlm. 

Magurran, A. E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press: New 
Jersey. 

Magurran, A. E. 2004. Measuring biological diversity. 2nd ed. Oxford, U.K: Blackwell Science. 
Sujatnika, Paul J., Tony R. S., Mile J. C., Mardiastuti A. 1995. Conserving Indonesian 



 

 

328 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

Biodiversity: The Endemic Bird Area Approach.  PHPA/ Birdlife International – Indonesia 
Proggramme. Bogor. 

Widiatmaka, W. Ambarwulan, K. Munibah, P. K. Santoso. 2013. Analisis Perubahan Penggunaan 
Lahan Dan Kesuaian Lahan Untuk Sawag Di Sepanjang Jalur Jalan Tol Jakarta-Cikampek Dan 
Jalan Nasional Pantura, Kab. Karawang. Peran Geospasial Dalam Pengelolaan Sumber Daya 
Agraria Secara Berkelanjutan. Yogyakarta. 

Zakaria, M. 2009. Species diversity and feeding guilds of Bird in Paya Indah Wetland Reserve, 
Penisular Malaysia. International Journal of Zoological Research 5(3): 86-100 

 

 

 



 

 

329 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

O2.35 

Keanekaragaman Jenis Burung Diurnal pada Berbagai Tipe Habitat di Kawasan BKPH Lawu 

Utara, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 
 

Syela Paramesti Kusuma1, Aditya1,2, Nieko Octavi Septiana1, Okky Saputra Rakebsa1, Kevin Winanda 
Eka Putra1, Sunarno1, Valian Purnama Putra1, Bramasta Wibowo1, Agniya Ridha Safitri3, Ayu Astuti2 

 
1 Kelompok Studi Kepak Sayap, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, 57126, Jawa Tengah, Indonesia. Tel./Fax. +62-27- 

663375 
2 Kelompok Studi Biodiversitas, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, 57126, Jawa Tengah, Indonesia. Tel./Fax. +62-27- 

663375 
3 Biro Pecinta Alam Haliaster, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, 

Semarang, 50275, Jawa Tengah, Indonesia. 
 

Emaili: syela317@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Kehadiran spesies burung dipengaruhi oleh sumber daya yang dapat mendukung kehidupannya. 
Sehingga, kondisi dan karakter habitat sangat berpengaruh terhadap tingkat keanekaragaman jenis 
burung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis dan keanekaragaman jenis burung 
diurnal di berbagai tipe habitat. Metode yang digunakan yaitu jelajah di 4 lokasi, yaitu Air Terjun 
Srambang, RPH Salam, Sumber Mata Air Nglarangan, dan Jalur Pendakian Wukir Bayi. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 58 spesies burung dari 26 famili. Indeks keanekaragaman 
Shannon-Wiener tertinggi adalah pada lokasi Air Terjun Srambang (2,75), diikuti dengan Jalur Pendakian 
Wukirbayi (2,48), RPH Salam (2,45) dan terakhir adalah Sumber Mata Air Nglarangan (2,30). Indeks 
keanekaragaman total pada kawasan BKPH Lawu Utara adalah 2,91, sehingga tingkat keanekaragaman 
burung di kawasan BKPH Lawu Utara termasuk sedang. Tingkat keanekaragaman jenis burung 
dipengaruhi oleh kondisi habitat dan sumber pakannya. 
 
Kata Kunci:  burung, habitat, indeks keanekaragaman, Lawu Utara, Ngawi. 

 
 
Pendahuluan 

Gunung Lawu merupakan salah satu gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Gunung yang sudah lama tidak aktif ini memiliki ketinggian mencapai 3.265 m dpl. 

Pada sisi barat Gunung Lawu, keadaan kawasan cenderung basah dengan curah hujan yang 

tinggi (Setyawan dan Sugiyarto, 2000), sedangkan pada sisi timur cenderung kering dan 

gersang. Dengan keadaan seperti ini, Gunung Lawu memiliki potensi keanekaragaman hayati 

yang cukup tinggi (Steenis, 1972). Namun demikian, belum banyak kajian mengenai potensi 

keanekaragaman tersebut. 

Salah satu objek yang belum banyak dikaji adalah burung.  Burung merupakan salah 

satu kelompok fauna yang memiliki kemampuan untuk terbang. Karena kemampuannya 

tersebut, burung memiliki persebaran yang merata.  Burung dapat menempati berbagai tipe 

mailto:syela317@gmail.com


 

 

330 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang  
   8 – 10 Februari 2018 

habitat, seperti hutan, perkebunan, perkotaan, dan perairan (Saefullah dkk., 2015). Tingkat 

persebaran dan keanekaragaman burung berkaitan dengan habitat yang dihuninya. Struktur 

vegetasi dan kelimpahan pakan akan mempengaruhi tinggi rendahnya keanekaragaman burung 

di suatu habitat (Tortosa, 2000). 

Burung memiliki peranan yang penting di dalam ekosistem. Pada ekosistem hutan 

misalnya, burung dapat melakukan penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan. Beberapa 

burung juga berperan dalam rantai makanan sebagai top predator dan menyeimbangkan 

ekosistem. Sehingga, burung dapat pula dijadikan indikator terhadap baik atau terganggunya 

ekosistem (Yuniatmoko dan Nurcahyadi, 2013). 

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai keanekaragaman burung diurnal di Lereng Utara Gunung Lawu. 

Selanjutnya dapat terbentuk database yang digunakan sebagai dasar langkah upaya konservasi 

burung di Gunung Lawu. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kawasan BKPH Lawu Utara. Objek yang dikaji meliputi semua 

spesies burung yang dijumpai di 4 lokasi, yaitu air terjun Srambang, RPH Salam, sumber mata air 

Nglarangan, dan jalur pendakian Wukir Bayi (Gambar 1.). Air Terjun Srambang merupakan 

kawasan wisata yang tipe habitat campuran, meliputi hutan produksi pinus, perkebunan 

kopi, serta hutan sekunder.  Sumber Mata Air Nglarangan memiliki tipe habitat hutan sekunder 

dengan vegetasi terbuka, terletak di dalam lembah dengan sungai mengalir di sepanjang daerah 

jelajah. RPH salam merupakan habitat hutan sekunder dengan tipe vegetasi tertutup.  Jalur 

pendakian Wukir Bayi memiliki tipe habitat hutan produksi serta perkebunan cabai dengan 

ketinggian 1.000 m dpl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Citra satelit lokasi penelitian di Kawasan BKPH Lawu Utara (sumber: Google 

Earth) 
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Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2017 selama 7 hari. Pengambilan data 

dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 – 10.00 WIB serta sore hari pukul 15.00 – 17.00 WIB dengan 

metode jelajah. Metode jelajah dilakukan dengan cara menyusuri jalur yang telah ditentukan di 

setiap lokasi sambil mencatat semua burung yang dijumpai baik yang terlihat maupun yang 

terdengar suaranya. Alat yang digunakan pada saat pengambilan data yaitu binokuler, kamera, 

jam tangan, tally sheet dan alat tulis, serta buku panduan pengenalan Burung-Burung di 

Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan oleh John MacKinnon dkk. 

Data jenis burung dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Secara deskriptif, data yang 

diperoleh diuraikan secara lengkap tentang spesies-spesies burung yang dijumpai pada setiap 

lokasi. Secara kuantitatif, data dianalisis dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-

Wiener. Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener digunakan untuk mengetahui 

keanekaragaman jenis burung pada setiap habitat di kawasan BKPH Lawu Utara, dengan rumus 

(Odum, 1971): 

    ∑      (  ) 

 

Di mana: 

H’ : indeks keanekaragaman 

Pi : jumlah proporsi kelimpahan satwa spesies ke-i  

ln : logaritma natural 

 

dengan kriteria: 

H’<1  : tingkat keanekaragaman jenis rendah 

1<H’<3  : tingkat keanekaragaman jenis sedang 

H’>3  : tingkat keanekaragaman jenis tinggi 

 

Selain itu, data dianalisis dengan menghitung kelimpahan relatif spesies spesies pada 

setiap habitat, dengan rumus (Krebs, 1989): 

   
  

 
      

Di mana: 

KR : kelimpahan relatif spesies 

Ni : jumlah individu burung ke-i 

N : jumlah total individu burung 

 

Data juga dianalisis dengan menghitung indeks kemerataan (index of evennes). Indeks 

kemerataan berfungsi untuk mengetahui kemerataan setiap spesies yang dijumpai pada habitat. 
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Penghitungan dilakukan dengan rumus (Krebs, 1989): 

Di mana: 

E : indeks kemerataan 

H’ : keanekaragaman jenis burung 

Ln : logaritma natural 

S : jumlah spesies 

 

Dengan kriteria 

0<E≤0,4 : kemerataan jenis burung rendah 

0,4<E≤0,6 : kemerataan jenis burung sedang 

E>0,6  : kemerataan jenis burung tinggi 
 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Kondisi Umum Habitat 

Penelitian dilakukan pada empat lokasi dengan masing-masing tipe habitat yang berbeda. 

Keempat lokasi tersebut yaitu: air terjun Srambang, RPH Salam, sumber mata air Nglarangan, 

dan jalur pendakian Wukirbayi. Air terjun Srambang merupakan tempat wisata yang memiliki 

tipe habitat campuran antara hutan produksi pinus, perkebunan kopi, dan hutan sekunder. 

Selain itu, terdapat tebing-tebing lembab tinggi yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan 

merambat. 

RPH Salam memiliki tipe habitat berupa hutan sekunder dengan vegetasi heterogen dan 

tajuk sangat tertutup. Sumber mata air Nglarangan merupakan habitat campuran antara hutan 

sekunder dan hutan produksi dengan tipe vegetasi sangat terbuka. RPH Salam dan sumber 

mata air Nglarangan memiliki komposisi habitat yang sama, berupa hutan sekunder, namun 

karakter habitatnya berbeda. RPH Salam memiliki vegetasi dengan tajuk tertutup, sedangkan 

pada sumber mata air Nglarangan memiliki vegetasi dengan tajuk sangat terbuka dan intensitas 

cahaya tinggi. Jalur pendakian Wukirbayi merupakan jalur pendakian Gunung Lawu dengan tipe 

habitat hutan produksi dan perkebunan cabai dengan ketinggian 1000 m dpl. 

 

Kekayaan dan Keanekaragaman Jenis Burung 

Jumlah total yang dijumpai di empat lokasi pada kawasan BKPH Lawu Utara adalah 542 

individu yang termasuk ke dalam 58 spesies dan 26 famili. Spesies dari famili Columbidae, 

Cuculidae, dan Accipitridae paling banyak dijumpai di lokasi penelitian. Total 58 spesies 

ditemukan, dengan 33 di antaranya dijumpai di air terjun Srambang,   jumlah ini merupakan 

yang tertinggi di antara ketiga lokasi lainnya. Hanya 20 spesies dari 13 famili yang dijumpai 

pada lokasi sumber mata air Nglarangan. 
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Gambar 2. Grafik perbandingan jumlah jenis dan famili pada empat tipe habitat 

(Keterangan: SR: air terjun Srambang, SL: RPH Salam, NG: sumber mata air Nglarangan, B: jalur 

pendakian Wukirbayi) 

 

Kelimpahan relatif sangat dipengaruhi oleh jumlah individu spesies di habitat 

(Rusmendro, 2009). Semakin banyak individu yang dijumpai saat pengamatan pada habitat, 

semakin tinggi pula indeks kelimpahan relatif yang didapat. Cucak Kutilang (Pycnonotus 

aurigaster) dan Walet Linchi (Callocalia linchi) memiliki indeks kelimpahan relatif total yang 

paling tinggi (Tabel 1.), secara berurutan adalah 19,37% dan 20,85%. Kedua spesies tersebut 

dapat dijumpai dan yang paling dominan di semua tipe habitat. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

toleransi spesies terhadap lingkungan yang lebar dan ketersediaan pakan yang mencukupi (Amna 

dan Rifqiyati, 2014). 

Indeks kelimpahan relatif total terendah adalah 0,18%, terdapat pada beberapa spesies, 

yaitu: Sikep-madu Asia (Pernis ptilorhynchus), Jingjing Batu (Hemipus hirundinaceus), Cica-daun 

Besar (Chloropsis sonnerati), Walik Kepala-ungu (Ptilinopus porphyreus), Delimukan Zamrud 

(Chalcohaps indica), Uncal Loreng (Macrophygia unchall), Punai Gading (Macrophygia ruficeps), 

Wiwik Lurik (Cacomnatis   sonneratii),   Kadalan   Kembang   (Zanclostomus   javanicus),   Bubut   

Alang-alang (Centropus bengalensis), Cabai Jawa (Dicaeum trochileum), Pentis Pelangi 

(Prionochilus percussus), Srigunting Kelabu  (Dicrurus  leucophaeus),  Bondol Peking (Lonchura  

punctulata),  Burung-madu Sepah-raja (Aethopyga siparaja), Cucak Kuning (Pycnonotus dispar), 

Cinenen Gunung (Orthotomus cuculatus), Meninting Kecil (Enicurus velatus), Ciung-batu Siul 

(Myophorus caeruleus), Ciung-batu Kecil (Myophorus galucinus), dan Kacamata Biasa (Zosterops 

palpebrosus). Rendahnya indeks kelimpahan relatif dikarenakan jumlah individu yang ditemukan 

tiap spesiesnya dalam habitat sangat sedikit. Hanya ditemukan satu individu spesies dalam satu 
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tipe habitat. 

 

Tabel 1. Jenis Burung yang diju mpai di habitat berbeda pada kawasan BKPH Lawu Utara 
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(Keterangan: SR: air terjun Srambang, SL: RPH Salam, NG: sumber mata air Nglarangan, WB: Jalur 

pendakian Wukirbayi) 
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Gambar 3. Indeks Keanekaragaman dan Kemerataan di Kawasan BKPH Lawu Utara 

(Keterangan: SR: air terjun Srambang, SL : RPH Salam, NG : sumber mata air Nglarangan, WB 
: jalur pendakian Wukirbayi) 

 

Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener tertinggi ditunjukkan pada habitat air terjun 

Srambang dengan nilai 2,75. Selanjutnya berturut-turut, yaitu pada habitat jalur pendakian 

Wukirbayi sebesar 2,48; RPH Salam sebesar 2,45, dan yang terakhir adalah sumber mata air 

Nglarangan dengan nilai indeks keanekaragaman 2,30. Berdasarkan nilai indeks 

keanekaragaman tersebut, keempat tipe habitat dapat dikaterigorikan memiliki tingkat 

keanekaragaman sedang. Dihitung pula indeks keanekaragaman total dari keseluruhan keempat 

habitat yang menghasilkan nilai 2,91. Hal ini menunjukkan  bahwa  tingkat  keanekaragaman  di  

kawasan  BKPH  Lawu  Utara  termasuk  sedang. Tingkat keanekaragaman sedang ini 

mengartikan bahwa kawasan BKPH Lawu Utara terdapat cukup banyak jenis burung, 

keseimbangan ekosistem yang cukup baik, pakan yang mendukung, dan tekanan ekologis 

rendah (Alikodra, 2002). 

Selain itu, ditentukan pula indeks kemerataan burung pada masing-masing tipe habitat. 

Indeks kemerataan tertinggi pada habitat air terjun Srambang sebesar 0,79 dan terendah pada 

habitat RPH Salam dan jalur pendakian Wukirbayi sebesar 0,76. Indeks kemerataan total juga 

dihitung, yang menghasilkan nilai 0,72. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikategorikan keempat 

tipe habitat memiliki kemerataan yang tinggi dan dapat dikatakan bahwa organisme dalam 

komunitas menyebar secara merata. semakin tinggi nilai indeks kemerataan (mendekati satu) 

maka organisme dalam komunitas menyebar secara merata, sedangkan apabila nilai indeks 

kemerataan rendah (mendekati nol) maka persebaran organisme dalam komunitas tidak 

merata dan terdapat dominansi dari jenis tertentu (Krebs, 1989). 
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Hubungan antara Keanekaragaman Burung dengan Habitat 

Kondisi habitat sangat mempengaruhi keanekaragaman jenis burung di suatu wilayah. 

Semakin beranekaragam struktur habitat, semakin tinggi pula keanekaragaman satwa (Dewi 

dkk., 2007). Sehingga, kondisi habitat yang heterogen seperti hutan sekunder akan memiliki 

jenis burung yang lebih beranekaragam daripada kondisi habitat homogen seperti hutan 

produksi dan perkebunan. 

Berdasarkan hasil, air terjun Srambang memiliki indeks keanekaragaman yang paling tinggi 

di antara ketiga lokasi lainnya. Hal ini tidak lepas dari kondisi habitat itu sendiri. Air terjun 

Srambang, memiliki 3 tipe habitat di dalamnya, yaitu hutan produksi pinus, perkebunan kopi, 

dan hutan sekunder. Pada habitat hutan produksi, hanya ditemukan satuspesies burung, yaitu 

Delimukan Zamrud (Chalcohaps indica). Burung lebih banyak dijumpai pada habitat hutan 

sekunder dan perkebunan kopi. Dengan demikian, sumber pakan berupa buah, serangga, 

vertebrata kecil, dan nektar cukup melimpah di lokasi ini. Hutan sekunder yang cukup 

tertutup sangat cocok sebagai habitat burung-burung pemalu, misalnya Kadalan Birah 

(Rhamphococcyx curvirotris), yang senang bertengger lama pada tajuk pohon tertutup 

(MacKinnon dkk.,  1998)  Adanya  tebing yang lembab  dan  ditumbuhi tumbuh-tumbuhan juga 

sangat cocok untuk dijadikan habitat burung-burung dari famili Turdidae, misalnya Ciung-batu 

Siul (Myophorus caeruleus) dan Ciung-batu Kecil (Myophorus galucinus). Menurut (MacKinnon 

dkk., 1998) kedua spesies ini mempunyai kebiasaan hidup di dekat sungai dan sering keluar ke 

tempat terbuka serta akan kembali ke tumbuhan tertutup. Sedangkan keadaan sungai yang 

berbatu juga disukai oleh Meninting  Besar (Enicurus leschenaulti) dan Meninting Kecil (Enicurus 

velatus) yang memiliki kebiasaan berdiri dan berjalan pada batu-batu sepanjang pinggir sungai 

(MacKinnon dkk., 1998). 

Lokasi sumber mata air Nglarangan memiliki nilai indeks keanekaragaman yang paling 

rendah, sebesar 2,30. Hal ini dikarenakan, sumber mata air Nglarangan memiliki tipe habitat 

yang sangat terbuka dan berada di lembah dengan dikelilingi oleh tebing. Kondisi habitat yang 

sangat terbuka diduga kurang begitu disukai oleh spesies burung hutan karena minim tempat 

berlindung. Namun, seluruh spesies dari famili Accipitridae yang dijumpai pada penelitian ini, 

yaitu: Elang-ular Bido (Spilornis cheela), Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), Elang Brontok (Nisaetus 

cirrhatus), dan Sikep- madu Asia (Pernis ptilorhynchus) dapat dijumpai pada lokasi sumber mata 

air Nglarangan. Hal ini berkaitan dengan kebiasaannya mencari makan. Menurut (Hidayat, 2013) 

elang memiliki kebiasaan terbang rendah untuk mencari mangsa. Pencarian mangsa akan lebih 

mudah dilakukan pada habitat yang terbuka dibandingkan dengan habitat tertutup. 

Pada RPH Salam, tingkat keanekaragaman termasuk kategori sedang, dengan nilai tertinggi 

ketiga setelah jalur pendakian Wukirbayi sebesar 2,45. RPH Salam yang merupakan hutan 

sekunder dengan tajuk tertutup dan vegetasi heterogen, seharusnya memiliki tingkat 

keanekaragaman yang paling tinggi, karena vegetasi di dalamnya dapat mendukung kehidupan 
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burung, terutama dalam hal sumber pakan dan tempat berlindung. Namun, karena tajuknya 

yang tertutup, aktivitas burung menjadi sulit dideteksi. Hal ini mempengaruhi banyak sedikitnya 

jenis burung yang ditemukan. Menurut Wisnubudi (2009) semakin terbuka tutupan tajuk, maka 

semakin banyak jenis burung yang ditemukan dan sebaliknya, semakin tertutup tutupan tajuk, 

semakin sedikit pula burung yang ditemukan. 

 

Burung yang Dilindungi 

Berdasarkan PP no. 7 tahun 1999, beberapa burung yang dijumpai adalah burung yang 

dilindungi yaitu: Sikep-madu Asia (Pernis ptilorhynchus), Elang-ular Bido (Spilornis cheela), Elang 

Brontok (Nisaetus cirrhatus), dan Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dari famili Accipitridae. 

Selanjutnya dari famili Alcedinidae yaitu Cekakak Jawa (Halcyon cyanoventris) dan Cekakak 

Sungai (Halcyon chloris). Dan dari familiNectariniidae yaitu Burung-madu Sriganti (Cinnyris 

jugularis) dan Burung- madu Sepah-Raja (Aethopyga siparaja). Selain itu, menurut IUCN Red List, 

dapat diketahui bahwa Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) memiliki status Endangered dengan tren 

populasi yang semakin menurun.  Sedangkan spesies lainnya yaitu Elang-ular Bido (Spilornis  

cheela), Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus),  Cekakak Jawa (Halcyon cyanoventris), Cekakak 

Sungai (Halcyon chloris), Burung-madu Sriganti (Cinnyris jugularis), dan Burung-madu Sepah-Raja 

(Aethopyga siparaja) memiliki status Least Concern. Namun, Cekakak Jawa (Halcyon 

cyanoventris) dan Cekakak Sungai (Halcyon chloris) memiliki tren populasi yang semakin 

menurun. 

(a) (b) (c) 
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Gambar 4. Beberapa jenis burung yang ditemukan: (a) Merbah Cerukcuk, (b) Kirik-kirik Senja, (c) 

Elang-ular Bido, (d) Caladi Ulam, (e) Burung-masu Sriganti, (f) Tekukur Biasa, (g) Sepah Kecil, (h) 

Sikep-madu Asia, (i) Bondol Jawa 
 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, tercatat 58 spesies dari 26 famili dijumpai pada keempat tipe 

habitat di Kawasan BKPH Lawu Utara. Cucak Kutilang (Pycnonotus aurigaster) dan Walet Linchi 

(Callocalia Linchi) merupakan jenis yang paling dominan dan dapat dijumpai di semua 

habitat. Indeks keanekaragaman total menunjukkan kategori sedang dengan nilai 2,91. 

Keanekaragaman jenis burung besar dipengaruhi oleh kondisi habitat dan sumber pakannya. 
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Abstrak 
 

Segara Anakan Cilacap merupakan kawasan perairan yang dimanfaatkan oleh Sterna sumatrana 
untuk mencari makan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data macam-macam perilaku Sterna 
sumatrana di Segara Anakan Cilacap. Penelitian dilaksanakan selama 6 hari (November-Desember 2014) 
di Laguna yang memiliki kedalaman 1.7 meter dengan pengaruh pasang surut.   Metode penelitian yang 
digunakan adalah ad libitum sampling. Individu yang teramati 15 ekor. Tercatat tujuh macam perilaku 
utama yang teramati yaitu perawatan (maintenance; 20%), penandaan wilayah (territorial; 20%), perilaku 
mencari makan (foraging behaviour; 15%) istirahat (resting; 15%), pergerakan (locomotion; 15%), suara 
(vocalization; 10%), tanda bahaya (alert; 5%). Perilaku perawatan melakukan stretching, scratching 
preening, bill gapping. Perilaku penandaan wilayah melakukan colony, head-down, head-up, aerial-head-
up. Untuk perilaku mencari makan, speises melakukan aerial-head-down, plunging of depth wate, flock 
to take turns plunging. Perilaku istirahat, individu melakukan standing position with eyes closed and with 
neck shorted, sitting position with eyes closed. Perilaku pergerakan yaitu walking, flying, plunging. 
Perilaku suara, individu melakukan territory dan feeding call sedangkan perilaku tanda bahaya, individu 
hanya melakukan standing position with eyes alert. Simpulan dari penelitian ini terdapat tujuh macam 
perilaku utama S. sumatrana yang didominasi oleh perilaku perawatan dan penandaan wilayah sebanyak 
20% sedangkan prosentase paling sedikit dari perilaku tanda bahaya yaitu 5%. 

 
 

Kata kunci:  Perilaku, Segara Anakan Cilacap, Sterna sumatrana  

 

 

Pendahuluan 

Segara Anakan Cilacap merupakan kawasan perairan dengan bentuk laguna (wilayah yang 

dikelilingi daratan sehingga menyisakan sedikit celah untuk menghubungkan perairan tersebut 

dengan perairan laut). Laguna jauh lebih tertutup dibandingkan selat dan teluk) (Sukardi 2010). 

Segara Anakan Cilacap juga dimanfaatkan oleh berbagai jenis burung air, burung rawa, burung 

pantai termasuk burung laut (Sterna sp.) untuk mencari makan dan beristirahat (Prakoso 2003; 

Prahesti 2010). Menurut MacKinnon et al. (1991) S. sumatrana merupakan salah satu spesies dari 

suku Laridae yang tersebar di kawasan Samudera Hindia hingga Pasifik serta Australia Utara dan 

spesies ini juga berbiak di kawasan Sunda Besar khususnya di habiat berkarang dan pulau kecil 

lepas pantai. Selain itu, S. sumatrana berdasarkan IUCN berstatus Least Concern (LC) dan 

dilindungi oleh UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 7 dan PP No. 8 tahun 1999 (Sukmantoro et al. 
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2007; IUCN 2016). Dara laut Tengkuk-hitam pernah tercatat memanfaatkan Segara Anakan 

Cilacap saat beraktivitas mencari makan dalam kelompok kecil (Prahesti 2010). Setiap individu 

saat menanggapi lingkungan sekitarnya tentu memiliki dan menggunakan perilaku beragam, 

misalnya aktivitas perilaku saat mencari mangsa (Fericean et al. 2015).  

Studi penelitian perilaku Sterna sumatrana menarik dan belum pernah dilakukan 

sebelumnya di Segara Anakan Cilacap (Erfemeijer et al. 1988; Prakoso 2003; Prahesti 2010; 

Hutabarat 2012; Hutabarat 2013). Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian terkait studi perilaku 

spesies tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data awal macam-macam perilaku 

S. sumatrana yang tercatat di Segara Anakan Cilacap. 

 

Metode Penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian berlokasi di Kecamatan Kampung Laut pada habitat perairan yang 

terpengaruh pasang surut air laut. Ketinggian perairan berkisar ± 1.7 meter dan sekitar lumpur 

yang ada di Laguna Segara Anakan Cilacap dengan titik koordinat S70 39’ 45.7’’ E 1080 50’ 57.4’’ 

(Ardli et al. 2009). 

Metode penelitian menggunakan observasi ad libitum sampling dilakukan selama ± 10 jam mulai 

pukul 07.00-17.00 WIB. Total pengamatan adalah 6 hari dengan rincian waktu 3 hari (Nopember 2014) dan 

3 hari (Desember 2014) di Laguna Segara Anakan Cilacap. Pengamatan difokuskan pada area perairan 

dengan ketinggian air ± 1.7 meter dan sekitar lumpur yang ada di Laguna yang dimanfaatkan oleh individu 

S. sumatrana. 
 

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Laguna Segara Anakan Cilacap (Sumber Peta: Ardli et al. 2009) 
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Prosedur Pengambilan Data dan Analisis Data 

Metode penelitian menggunakan observasi ad libitum sampling dilakukan selama ± 10 jam mulai 

pukul 07.00-17.00 WIB. Metode ad libitum sampling merupakan pengumpulan data awal 

penelitian perilaku yaitu dengan mencatat semua perilaku harian ataupun sosial,  kemudian 

data tersebut dikelompokan. Data yang dicatat meliputi jenis-jenis perilaku setiap individu, 

waktu pengamatan, jumlah individu, dokumentasi serta ilustrasi setiap perilaku yang teramati di 

lokasi penelitian. Macam-macam perilaku burung menurut Gokula (2011), Cabot dan Nisbet 

(2013) tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Macam-macam perilaku burung menurut Gokula (2011), Cabot dan Nisbet (2013) 
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Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan dikelompokkan 

berdasarkan rujukan jurnal-jurnal antara lain Gokula (2011; Cabot dan Nisbet 2013). Setelah 

dikelompokan, kemudian diolah dalam bentuk tabel, hasil dokumentasi berupa diilustrasikan 

dalam bentuk gambar buatan tangan sesuai macam-macam perilaku utama burung S. 

sumatrana. 
 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengamatan dari 15 individu S. sumatrana dari bulan November-Desember 2014 teramati 

tujuh kategori perilaku dari sepuluh perilaku utama berdasarkan Gokula (2011), Cobet dan 

Nobet (2013). Gambar 2 menunjukkan prosentasi berimbang dari perilaku utama Territorial dan 

Mainteance sebesar 20% (empat jenis perilaku), Foraging behaviour, Locomotion dan Resting 

sebesar 15% (tiga jenis perilaku), Vocalization sebesar 10% (dua jenis perilaku) dan terendah 

perilaku utama Alert sebesar 5% (satu jenis perilaku). Individu S. sumatrana aktif mencari makan 

di Laguna yang terpengaruh pasang surut dengan kedalaman ± 1.7meter dengan arus yang 

kencang ketika pasang mulai naik atau saat pasang mulai surut. Menurut Becker et al. (1993) 

Sterna sp. sering megunjungi area pasang-surut, sebab area tersebut menyediakan kebutuhan 

makanan yang lebih spesifik dalam ruang dan waktu tertentu. Jones (2014) juga menambahkan 

bahwa S. sumatrana suka berburu di Laguna dengan diselingi periode pemangsaan dan 

beristirahat tempat yang berpasir, berlumpur ataupun sebuah patahan kayu di tempat terbuka 
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saat air surut. 

Tabel 2 dan 3 (lampiran) Perilaku utama Foraging behaviour tercatat menjadi tiga jenis 

perilaku, salah satunya adalah plunging in depth water dan aerial-head-down. Menurut Cabot 

dan Nisbet (2013) serta Eglington dan Perrow (2014) Jenis perilaku mencari makan tersebut 

merupakan teknik utama bagi Sterna sp. dalam berburu gerombolan ikan (school of fish) serta S. 

sumatrana tercatat menceburkan diri pada kedalaman air antara 1 – 1.5 meter untuk 

menangkap mangsa dipermukaan. Waugh dan Weimerskirch (2003) menambahkan bahwa 

perilaku mencari makan tersebut dipengaruhi oleh komunitas ikan lokal pada area tersebut. 

Menurut Becker et al. (1993) serta Peck dan Congdon (2005) S.  sumatrana  berperilaku  mencari  

makan  juga  dipengaruhi  oleh  variasi  ruang  dan  waktu  untuk mendapatkan mangsa yang 

produktif. Secara keseluruhan, perilaku satwaliar saat mencari makan mampu menyesuaikan 

dengan lingkungan lokal disekitarnya (Yi-Jie et al. 2010). 

Perilaku utama territorial yang teramati ada 4 jenis perilaku untuk penandaan wilayah 

(territorial) saat mencari makan kepada antar individu spesies tersebut. Menurut Cabot dan 

Nisbet (2013) perilaku territorial atau penandaan wilayah diperlukan untuk menunjukkan kepada 

individu lain khususnya wilayah mencari makan (foraging area). Perilaku utama bersuara 

(vocalization) dilakukan oleh individu S. sumatrana saat mencari makan, penandaan wilayah dan 

juga adanya bahaya, namun lebih sering saat proses mencari makan. Menurut Cabot dan Nisbet 

(2013) koloni S. sumatrana yang bersuara dimungkinkan karena kesulitan mendapatkan mangsa 

saat mencari mangsa ataupun saat melihat mangsa dipermukaan. 

 

Gambar 2. Persentase (%) Perilaku Utama Sterna sumatrana di Segara Anakan Cilacap 
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Perilaku utama maintenance perawatan merupakan perilaku yang dilakukan setelah burung 

mencari makan. Tabel 2 dan 3 (lampiran) menunjukkan bahwa S.sumatrana memiliki perilaku 

stretching/ peregangan, scratching/ menggaruk, preening/ bersolek, bill gapping/ paruh mengaga 

setelah mencari makan di atas substrat antara lain pelepah pisang, patahan kayu dan tepian 

lumpur. Kategori perilaku perawatan biasanya bersamaan dengan resting/istirahat antara lain 

standing position with eyes closed, sitting position with eyes closed, standing position with neck 

shorted. Menurut Gokula (2011) individu melakukan peregangan untuk melenturkan otot pada 

kedua sayapnya, menggaruk dengan metatarsusnya untuk bagian paruhnya dan bersolek untuk 

merapihkan bulu dan membuang kotoran, parasit yang menempel pada tubuhnya menggunakan 

paruhnya serta membuka paruhnya lebar/menganga untuk membuang udara panas yang 

berlebih pada tubuhnya serta posisi berdiri dan duduk dengan mata tertutup ataupun leher 

dipendekkan merupakan salah satu perilaku nyaman tanpa ada perpindahan dan gangguan dari 

lingkungannya. Hal tesebut merupakan rutinitas burung setelah mencari makan. 

Perilaku utama tanda bahaya (alert) paling sedikit teramati bahkan perilaku antagonistik 

(antagonistic) tidak teramati pada S. Sumatrana di Segara Anakan Cilacap. Menurut Deng et al. 

(2008) S. sumatrana berperilaku agonistik dan merasakan bahaya jika bersaing dengan A. cinerea 

dalam memperebutkan wilayah mencari makan di laut lepas Singapura. Hal ini didukung oleh 

penelitian Hutabarat et al. (2016) yang menjumpai paling banyak individu A. cinerea di bagian 

Muara Sungai dan sangat sedikit di Laguna. Penelitian lain menjelaskan bahwa individu yang 

berbeda spesies antara Gulls dan Terns saling berperilaku agonistic untuk mepertahankan 

wilayahnya baik wilayah mencari makan (foraging area) ataupun wilayah bersarang (nesting 

area). 

 

Kesimpulan dan Saran  

Simpulan dari penelitian ini bahwa macam-macam perilaku S. sumatrana di Segara Anakan 

Cilacap terbagi menjadi tujuh perilaku utama antara lain perilaku utama Territorial dan 

Mainteance sebesar 20% (empat jenis perilaku), Foraging behaviour, Locomotion dan Resting 

sebesar 15% (tiga jenis perilaku), Vocalization sebesar 10% (dua jenis perilaku) dan terendah 

perilaku utama Alert sebesar 5% (satu jenis perilaku). Prosentase tertinggi dari perilaku utama 

diperoleh Territorial dan Maintenance sebesar 20% sedangkan prosentase paling rendah dari 

perilaku utama Alert yaitu 5%. 

Saran dari penelitian ini adalah perlu waktu pengulangan yang lebih banyak untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Rekomendasi untuk penelitian kedepan perlu adanya 

pengamatan perilaku dengan waktu yang lebih lama di lokasi tersebut termasuk pengulangan. 

Apabila diperlukan, menambah lokasi pengamatan untuk mendapatkan data yang lebih 

maksimal. 
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Abstrak 

 

Stasiun Penelitian Way Canguk merupakan bagian dari hutan dataran rendah yang tersisa di 

TNBBS dan Sumatera. Tercatat 8 jenis burung rangkong dan 22 jenis Ficus terdapat di areal ini. Tujuan 

dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui karakteristik pohon Ficus yang digunakan oleh 

rangkong badak, total waktu yang digunakan rangkong badak untuk beraktivitas pada pohon Ficus, 

rentang waktu yang digunakan rangkong badak untuk beraktivitas, serta penggunaan waktu untuk 

beraktivitas di Stasiun Penelitian Way Canguk. Pengambilan data menggunakan metode scan sampling. 

Rangkong badak yang mengunjungi pohon Ficus altissima dan Ficus stupenda terdiri dari 2-17 individu 

perkelompok. Karakteristik dua pohon Ficus yang digunakan oleh aktivitas rangkong memiliki tinggi >35 

meter dengan panjang tajuk >39 meter dengan kategori buah yang dimakan oleh rangkong 

berukuran besar sedang (12,5 - 34,5 mm). Buah Ficus matang yang dimakan oleh oleh burung ini 

berwarna kuning kemerahan dengan daging buah yang tebal serta berbentuk oval dan bulat. Perilaku 

rangkong badak yang tercatat adalah makan, bergerak dan istirahat, dengan perilaku utamanya adalah 

makan sebesar 60,6% pada F. altissima dan 66,1% pada F. stupenda. Karena adanya kompetisi dengan 

jenis siamang dan ungko, rangkong lebih aktif beraktivitas pada waktu siang hari. Rangkong badak yang 

mengunjungi pohon Ficus altissima   dan   Ficus   stupenda   terdiri   dari   2-17   individu   perkelompok. 

Keberadaan kompetitor mempengaruhi kunjungan rangkong terhadap Ficus. Namun saat ini populasi 

rangkong badak di Stasiun Penelitian Way Canguk semakin berkurang diakibatkan oleh perburuan dan 

deforestasi. 

 

Kata kunci : aktivitas, buah, Buceros rhinoceros, TNBBS 

 

 

Pendahuluan 

Sumatera memiliki sembilan jenis rangkong dari 13 jenis rangkong yang terdapat di 

Indonesia (Hadiprakarsa dan Prasetyaningrum, 2009; Aryanto et al., 2016). Salah satu kawasan 

yang merupakan wilayah penting untuk konservasi jenis-jenis burung dataran rendah adalah 
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Stasiun Penelitian Way Canguk yang merupakan bagian dari hutan dataran rendah yang tersisa di 

TNBBS dan Sumatera (Iqbal et al., 2001 dalam Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, 

2001). Tercatat 8 jenis burung rangkong dan 22 jenis Ficus terdapat di areal ini (Utoyo, unpubl. 

report 2015). Salah satu rangkong yang mudah untuk dikenali dan ditemukan di TNBBS adalah 

rangkong badak (Buceros rhinoceros). Secara morfologi, rangkong ini sangat mudah dikenali 

dengan ukuran tubuhnya yang besar (± 110 cm) sehingga pada saat terbang burung ini sangat 

mudah terlihat. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, rangkong badak di Indonesia merupakan satwa dilindungi. 

Jenis burung rangkong merupakan burung yang kehidupannya cenderung untuk hidup di tajuk 

pohon (Kemp,1995). Mackinnon, et al. (2010) mengatakan bahwa kebiasaan burung ini saat 

mengunjungi pohon ara ada secara berpasangan menempati tajuk pohon tertinggi. Lalu 

mengeluarkan suara deruan dahsyat ketika terbang mengepakkan sayap. Rangkong memiliki 

areal jelajah yang luas mencapai 100 ribu hektar dan menunjukkan perannya sebagai petani 

yang tangguh di hutan dalam menyebarkan biji (Rangkong, n.d). 

Rangkong memiliki peranan penting dalam proses regenerasi hutan, namun terbatasnya 

persediaan variasi dan jumlah pakan bagi rangkong yang akhirnya akan mengancam kelestarian 

populasinya (Anggriawan et al, 2015).   Kehadiran rangkong berkaitan erat dengan hutan 

yang sehat. Rangkong membutuhkan pakan yang beragam yang berasal dari beberapa jenis 

pohon buah. Di hutan hujan tropis Indonesia, rangkong sangat membutuhkan buah Ficus sp. 

(Anggriawan et al., 2015). Ficus yang termasuk dalam suku Moraceae menghasilkan buah 

sepanjang tahun dan dijadikan pakan oleh sebagian besar satwa frugivora (Anggriawan et al., 

2015). Menurut Mardiastuti et al (2001), kategori buah yang dapat dimakan oleh rangkong 

adalah buah kecil yang termasuk jenis-jenis Ficus dalam jumlah banyak dan dari jenis- jenis 

non-Ficus. Dari 600 jenis pohon Ficus yang ada, 200 jenis diantaranya merupakan pakan 

rangkong. Anggriawan et al., (2015) mengatakan bahwa nutrisi yang terdapat pada Ficus 

diperkirakan dapat mencukupi serta merupakan sumber kalsium yang baik bagi satwa termasuk 

rangkong. 

Pentingnya peranan buah Ficus dalam mengatur populasi rangkong dalam ekosistem hutan 

sehingga penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan  dengan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui karakteristik pohon Ficus yang digunakan oleh rangkong badak, total 

waktu yang digunakan rangkong badak untuk beraktivitas pada pohon Ficus,   rentang waktu 

yang digunakan rangkong badak untuk beraktivitas, serta penggunaan waktu untuk beraktivitas 

di Stasiun Penelitian Way Canguk. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di areal plot permanen Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman 
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Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak antara 5°39’325” LS dan 104°24’21” BT. Way Canguk 

merupakan hutan dataran rendah tropis dengan ketinggian antara 0 - 100 mdpl (Gambar 1). 

Penelitian dilakukan selama tiga bulan, terhitung mulai bulan Januari hingga April 2017. 

 

Gambar 1. Lokasi Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

 

Alat yang digunakan pada saat pengamatan adalah teropong binokuler kamera digital 

telelensa 2000 mm atau 83x perbesaran, tripod, phi band, range finder, kaliper atau jangka 

sorong Global Positioning System (GPS), buku panduan lapangan pengamatan (field guide)  

“Burung-Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” (MacKinnon, et al., 2010), jam 

(stopwatch) untuk menghitung waktu pengamatan, lembar kerja, buku catatan dan alat tulis. 

Serta sampel dari penelitian ini adalah seluruh pohon Ficus altissima dan Ficus stupenda yang 

matang dan rangkong badak yang mengunjungi pohon Ficus selama masa pengamatan. 

Pengambilan data perilaku harian dilakukan dengan menggunakan metode Scan Sampling 

dengan mencatat rentang waktu setiap perilaku (berpindah tempat, makan, dan istirahat) 

rangkong sesuai dengan durasi waktu yang didapatkan (Altman, 1974) pada pohon Ficus 

yang berbuah matang. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 06.00 hingga 17.00 WIB 

atau menyesuaikan kondisi di lapangan. Dari jenis Ficus yang sedang berbuah dilakukan 

pengamatan terhadap karakteristik pohon dan buahnya, yang meliputi tinggi pohon, tinggi 

bebas cabang, diameter batang, panjang tajuk, lebar tajuk, ukuran buah, warna buah serta 

jumlah buah pada setiap pohon. Karakteristik buah yang dimakan oleh rangkong meliputi 

warna buah saat matang, berat buah dengan menggunakan timbangan pesola serta panjang 

buah diukur dengan menggunakan jangka sorong. Menurut Jafar (1998) ukuran buah dapat 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu besar (panjang ≥ 20 mm), sedang (10-20 mm), dan kecil 

(panjang ≤ 10 mm) (Affandi, 2006). 

Pengamatan perilaku rangkong dilakukan pada dua species Ficus yang berbuah matang 

selama lima hari berturut-turut. Data yang diambil adalah saat rangkong aktif berada di pohon 

Ficus, meliputi makan, bergerak atau berpindah, dan istirahat. Posisi rangkong pada tajuk 

dicatat, apakah berada pada tajuk atas, tengah atau bawah. Data yang diperoleh pada hasil 

pengamatan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel 
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dan diagram sedangkan secara deskriptif yaitu penjelasan dan penguraian informasi yang 

didapatkan. Menurut Yuniar (2007) rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemanfaatan pohon sumber pakan dalam perilaku harian rangkong menurut (Tarigan, 2016): 

   
  

  
      

 

Keterangan: 

PH = Persentase penggunaan sumber pakan untuk aktivitas tertentu, persentase yang  

digunakan hanya pada saat rangkong melakukan aktivitas di pohon tersebut 

BW = Banyaknya waktu yang digunakan untuk suatu aktivitas selama pengamatan 

SW = Seluruh interval waktu pengamatan 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Karakteristik Pohon dan Buah Ficus 

Penelitian dilakukan terhadap dua jenis Ficus, yaitu jenis Ficus altissima dan Ficus 

stupenda. Pada saat masak letak seluruh pohon Ficus tersebar di beberapa lokasi yang berbeda 

(Gambar 2). 

 
Gambar 2. Peta persebaran Ficus altissima dan Ficus stupenda yang diamati 

 

Perbedaan pada kedua jenis Ficus ini adalah pada bentuk buah dan ukuran buah. Buah F. 

altissima berbentuk lonjong, sementara buah F. stupenda berbentuk bulat ke bulat telur dan 

ukurannya sedikit lebih besar dari F. altissima (Tabel 1 dan Gambar 3). Dari karakteristik ukuran, 

warna, dan bentuk buah yang dimakan oleh rangkong badak di Way Canguk, menunjukkan 

bahwa jenis rangkong badak di Way Canguk tidak memiliki syarat karakteristik buah untuk 

dijadikan pakannya karena ukuran buahnya yang berbeda-beda pada satu jenis. Namun untuk 

karakteristik pohon seperti tinggi dan luas tajuk, dibandingkan dengan beberapa jenis Ficus 
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lainnya yang masak pada saat bersamaan, rangkong lebih memilih pohon dengan tinggi ≥ 30 

meter di Way Canguk. Tarigan (2016) menyebutkan bahwa Bucerotidae menggunakan pohon 

yang menyediakan tempat untuk mencari makan, istirahat, dan bersarang dengan tinggi diatas ≥ 

20 meter. Terdapat beberapa perbedaan antara puncak kematangan antara buah Ficus 

stupenda dan Ficus altissima. Berdasarkan data fenologi Ficus rutin yang diamati setiap bulan 

oleh asisten lapangan Way Canguk, Ficus stupenda mengalami puncak kematangan buahnya 

hingga 100% kurang lebih selama lima bulan sejak buahnya mulai tumbuh. Namun biasanya 

rangkong badak akan mendatangi buah F. stupenda ini dalam keadaan persentase buahnya 

sekitar 80%-90%, sehingga saat Ficus dalam keadaan puncak kematangan buahnya  mencapai 

100%, jumlah buah pada pohon sudah hampir habis. Hal ini diduga bahwa ficus ini merupakan 

Ficus yang menjadi kesukaan untuk seluruh jenis rangkong, dikarenakan ukurannya yang besar 

dan warnanya yang menarik. Menurut Hadiprakarsa (2000) di Way Canguk, Ficus stupenda 

dikunjungi oleh seluruh jenis rangkong yang tercatat ada di areal pengamatan. Ficus altissima 

mengalami masa kematangan buah lebih cepat dibandingkan F. stupenda. F. altissima 

membutuhkan waktu sekitar   empat bulan untuk mencapai 100% kematangan buahnya. 

 

Tabel 1: Karakteristik pohon dan buah Ficus altissima dan Ficus stupenda di Stasiun Penelitian 
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Gambar 2. Buah Ficus altissima (kiri) dan Ficus stupenda (kanan) sebagai pakan Rangkong di 

Stasiun Penelitian Way Canguk, TNBBS. 

Aktivitas Rangkong Badak pada Pohon Ficus 

Rangkong badak di Way Canguk aktif memanfaatkan pohon Ficus sejak buahnya baru mulai 

akan matang atau sekitar satu minggu sebelum Ficus memasuki waktu puncak kematangan 

buah. Terdapat perbedaan pada aktivitas masing-masing rangkong pada pohon Ficus. Perbedaan 

ini mencakup waktu melakukan aktivitas, durasi aktivitas, penggunaan waktu aktivitas (pagi, 

siang, atau sore pada perilaku makan meliputi cara mengambil buah, waktu dominan masing-

masing rangkong untuk makan, dan jumlah buah yang dimakan. Total waktu (dalam menit) 

kehadiran rangkong pada Ficus disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2: Persentase kedatangan Rangkong ke pohon pakan Ficus pada pagi, siang dan sore hari di 

Stasiun Penelitian Way Canguk 

 
 

Umumnya rangkong badak berkunjung ke pohon Ficus secara berkelompok dengan jumlah 

antara 2 - 17 individu. Namun pada situasi lain, rangkong badak juga datang secara soliter. Di 

Way Canguk, burung ini lebih sering hadir berpasangan ataupun berkelompok. Sesekali tercatat 

rangkong ini datang secara berpasangan lalu menempati tajuk atas dari pohon Ficus. Mackinnon, 

et al. (2010) mengatakan bahwa kebiasaan burung ini saat mengunjungi pohon Ficus ada 

secara berpasangan menempati tajuk pohon tertinggi. Menurut Mangangantung et al. (2013) 

adanya sumber makanan yang melimpah dan dalam musim berbuah menyebabkan adanya pola 

distribusi yang mengelompok pada rangkong. Meningkatnya densitas burung rangkong 

dipengaruhi oleh kepadatan pohon Ficus, dikarenakan burung rangkong melacak keberadaan 

Ficus untuk memenuhi kebutuhan makanannya (Kinnaird ,1998). Berdasarkan informasi asisten 

lapangan Way Canguk, burung ini juga tercatat pernah aktif bersarang pada pohon Terminalia 

bellirica pada tahun 2015, setelah itu terjadi penurunan drastis mengenai informasi bersarang 

rangkong badak di Stasiun Penelitian Way Canguk. 
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Rangkong ini biasanya mengeluarkan suara deruan dahsyat ketika terbang mengepakkan 

sayap. Pada saat terbang akan sangat mudah membedakan rangkong ini dengan yang lainnya, 

dikarenakan suara kepakan sayapnya yang sangat besar ketika terbang. Ketika Ficus berbuah, 

rangkong ini merupakan pengunjung tetapnya dan akan memakan buah secara banyak dan 

berpindah-pindah dari tajuk ke tajuk lainnya. Tanda kedatangan rangkong ini ke pohon Ficus 

dimulai dengan mengeluarkan suara “hong...hang...hong...hang...” kemudian diikuti kepakan 

sayap saat terbang. Suara rangkong dapat terdengar dari pohon lainnya hingga jarak ± 1 km.  

Menurut Madrim (1990) dalam Tarigan (2016) rangkong badak bersuara umumnya dilakukan 

pada tajuk terluar pohon istirahatnya serta dilakukan untuk menandai dimulai atau berakhirnya 

aktivitas harian. 

Pada F. altissima, burung ini lebih aktif pada waktu siang hari. Hal ini diduga untuk 

menghindari persaingan dengan kelompok siamang (Symphalangus syndactylus). Siamang  

biasanya  mengunjungi Ficus yang berbuah matang pada pukul 07.00 WIB dan menempati tajuk 

tengah dari Ficus. Persaingan antara kelompok siamang dan rangkong badak sangat terlihat pada 

saat Ficus berbuah. Biasanya saat rangkong badak mengunjungi Ficus dan menempati tajuk atas 

dari pohon, siamang akan mengejar dan mengusirnnya dengan cara menggerak-gerakkan dahan 

yang ditempati oleh rangkong.    Hal yang sama juga terjadi pada saat F. stupenda matang, 

rangkong badak lebih aktif pada waktu siang hari untuk menghindari kelompok owa ungko 

(Hylobates agilis). Biasanya untuk menghindari persaingan antara keduanya pada saat 

mengunjungi pohon Ficus, owa ungko akan melakukan alarm call untuk menandakan 

kehadirannya di pohon tersebut. Hal ini menyebabkan rangkong badak menunda waktunya 

mengunjungi pohon tersebut dengan mengawasi dari pohon lainnya yang letaknya tidak 

berjauhan dari Ficus tersebut. Menurut Mardiastuti et al. (1997) dalam Mangangantung et al. 

(2013) adanya kompetisi antara rangkong sulawesi (Rhyticeros cassidix) dengan kera hitam 

(Macaca nigra) pada waktu pagi hari menemukan bahwa rangkong lebih aktif pada waktu sore 

hari. Jika jumlah populasi kera hitam lebih banyak dibandingkan burung rangkong, burung 

rangkong akan pergi mencari makan ditempat lain, dan sebaliknya apabila jumlah populasi burung 

lebih banyak, burung rangkong akan tetap berada di lokasi untuk makan. 
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Gambar 3. Persentase pemanfaatan rangkong pada Ficus altissima dan Ficus stupenda di Stasiun 

Penelitian Way Canguk, TNBBS. 

(AG: Anorrhinus galeritus, AM: Anthracoceros malayanus, BB: Buceros bicornis, BR: Buceros 

rhinoceros, RU: Rhyticeros undulatus, RV: Rhinoplax vigil) 

 

Aktivitas utama rangkong pada pohon Ficus yang berbuah adalah makan. Persentase 

makan pada kedua jenis Ficus adalah 60,6% pada F. altissima dan 66,1% pada F. stupenda. Cara 

makan dari rangkong ini adalah dengan cara bertengger di tajuk tertentu kemudian memilih 

buah dengan cara melompat-lompat. Setelah mendapatkan buah yang akan dimakan, buah 

tersebut diletakkan pada ujung paruhnya (Gambar 4) kemudian dilemparkan ke dalam mulutnya. 
 

 

Gambar 4. Rangkong badak meletakkan buah Ficus altissima pada ujung paruhnya untuk dimakan 

 

Selain makan rangkong badak juga banyak melakukan aktivitas bergerak dalam 

kunjungannya pada Ficus. Aktivitas bergerak yang dimaksud adalah melakukan perpindahan dari 

dahan satu ke dahan lainnya pada Ficus yang sama. Menurut Arini dan Prasetyo (2015) jenis-jenis 

rangkong (Bucerotidae) cukup mudah dijumpai terutama di dalam hutan primer kawasan TNBBS, 

baik yang sedang terbang maupun hinggap mencari makan pada pohon genus ficus yang sedang 

berbuah. Burung rangkong lebih banyak memanfaatkan dan menyukai tumbuhan yang berbuah, 

selain untuk memenuhi kebutuhan pakannya juga untuk melakukan aktivitas lainnya seperti 

istirahat dan bermain. Rangkong melakukan aktivitas bergerak dari satu dahan ke dahan lainnya 

dengan tujuan memilih buah Ficus yang dapat dimakan dan biasanya untuk menghindari adanya 

kompetisi dengan jenis burung lainnya seperti punai besar (Treron capellei) dan beberapa jenis 

burung dari suku Columbidae lainnya. Affandi (2006) menyatakan bahwa sebagian besar jenis 

dari suku Columbidae merupakan spesialis pemakan Ficus (fig eaters) dibandingkan dengan suku 

dari pemakan buah lainnya. Pergerakan rangkong pada Ficus stupenda lebih besar (27,1%) 

dibandingkan pada Ficus altissima (20,5%). Hal ini diduga karena pada saat matang, waktunya 
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matangnya pada satu individu Ficus stupenda tidak bersamaan. Perbedaan tingkat kematangan 

buah ini diduga menyebabkan rangkong badak lebih banyak bergerak untuk mencari buah yang 

matang. 
 

 

Gambar 5. Perilaku rangkong badak yang teramati pada F. altissima 

(Keterangan: A. Menelisik bulu, B. Kelompok rangkong badak yang sedang bertengger, C. 

Pemilihan bu ah oleh Ficus yang dimakan oleh rangkong badak, D. Makan) 
 

Selain makan dan bergerak, pada saat penelitian tercatat perilaku istirahat dari rangkong 

badak. Perilaku istirahat mencakup tidur, bertengger pada dahan pohon, juga menelisik (Gambar 

5). Rangkong badak lebih banyak beristirahat pada Ficus altissima (18,9%) dibandingkan dengan 

Ficus stupenda (6,8%). Pada F. altissima, teramati rangkong badak sedang menelisik bulu 

(Gambar 4), tidur dan bertengger. Seluruh perilaku istirahat yang tercatat pada F. stupenda 

adalah tidur. Dimana terlihat seekor individu betina rangkong badak tidur pada dahan Ficus 

stupenda (Gambar 6). Menurut Tarigan (2016) dalam penelitiannya di Taman Nasional Alas 

Purwo, jenis pohon apak (Ficus sp.) merupakan pohon yang digunakan oleh rangkong badak 

sebagai habitatnya untuk makan dan istirahat. Menurut informasi asisten lapangan Way Canguk 

pada saat pengamatan rutin, selain Ficus rangkong badak di Way Canguk juga memanfaatkan 

buah jenis lainnya seperti Antiaris toxicaria yang jaraknya sekitar 30 meter ke arah utara F. 

altissima yang diamati. Sehingga diduga untuk menghindari kompetisi dengan satwa lainnya, 

rangkong ini memanfaatkan buah dari pohon Antiaris toxicaria. Menurut Hadiprakarsa (2000) 

pada saat penelitiannya tentang pakan rangkong di Way Canguk, tidak ada pencatatan mengenai 

Antiaris toxicaria yang dimakan oleh rangkong badak. Antiaris toxicaria tercatat dimakan oleh 

enggang klihingan (Anorrhinus galeritus) (Hadiprakarsa, 2000). 
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Gambar 6. Perilaku istirahat (tidur) yang dilakukan rangkon badak pada pohon Ficus stupenda 

(Janjianto, 2017 

 

Kesimpulan dan Saran 

Rangkong badak yang mengunjungi pohon Ficus altissima dan Ficus stupenda terdiri dari 2-

17 individu perkelompok. Karakteristik dua pohon Ficus yang digunakan oleh aktivitas rangkong 

memiliki tinggi >35 meter dengan panjang tajuk >39 meter dengan kategori buah yang dimakan 

oleh rangkong berukuran besar sedang (12,5 - 34,5 mm). Buah Ficus matang yang dimakan 

oleh oleh burung ini berwarna kuning kemerahan dengan daging buah yang tebal serta 

berbentuk oval dan bulat. Perilaku rangkong badak yang tercatat adalah makan, bergerak dan 

istirahat, dengan perilaku utamanya adalah makan sebesar 60,6% pada F. altissima dan 66,1% 

pada F. stupenda. Karena adanya kompetisi dengan jenis siamang dan ungko, rangkong lebih 

aktif beraktivitas pada waktu siang hari. Keberadaan kompetitor mempengaruhi kunjungan 

rangkong terhadap Ficus. 

Ficus termasuk pohon pakan utama rangkong yang masa kematangan buahnya sulit untuk 

diprediksi, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan antara tingkat kematangan 

Ficus dengan faktor lingkungan yang ada di Way Canguk untuk memprediksi kematangan 

buah Ficus agar dapat dilakukan patroli ketat oleh pihak Wildlife Conservation Society-

Indonesia Program dan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada saat Ficus masak 

untuk mengurangi tingkat perburuan rangkong. 
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Abstrak 

 

Burung rangkong merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi, menurut kategori CITES 
termasuk dalam APPENDIX II dan Least concern pada kriteria kelangkaan RedList IUCN. Gunung Ungaran 
mampu menyediakan habitat yang sesuai bagi salah satu jenis rangkong yaitu Julang Emas. Namun 
perburuan dan fragmentasi habitat menjadi masalah yang dapat mengancam eksistensi Julang Emas di 
Gunung Ungaran. Perlu dilakukan usaha konservasi untuk mendukung populasi Julang Emas di Gunung 
Ungaran. Salah satu data yang mampu mendukung perkembangan populasi Julang Emas adalah 
ketersediaan sarang. Tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi jenis – jenis Jamur yang menyusun 
material tutup sarang Julang Emas di Gunung Ungaran. Penelitian dilakukan selama Desember 2016 -  
September 2017 di lokasi sarang Kalisidi dan Nglimut Gunung Ungaran.  Beberapa tahapan antara lain: 1. 
Pengambilan material tutup sarang; 2. Persiapan dan sterilisasi; 3. Isolasi; 4. Purifikasi; dan 5. Identifikasi. 
Diperoleh 9 Jenis jamur yang terdiri atas 7 jenis kapang dan 2 jenis khamir. 

 

Kata kunci : Julang Emas, Kapang, Khamir, Gunung Ungaran 

 

 

Pendahuluan 

Burung rangkong merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi, menurut kategori 

CITES termasuk dalam APPENDIX II dan Least concern pada kriteria kelangkaan RedList IUCN 

(Rahayuningsih & Kartijono, 2013). Daerah penyebaran Julang Emas meliputi India Timur, Cina 

Barat Daya, Asia Barat Daya, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali 

(MacKinnon et al., 2010). Salah satu dari ketiga jenis burung rangkong tersebut yaitu Julang Emas 

(Rhyticeros undulatus) terdapat di Gunung Ungaran.  

Menurut Rahayuningsih & Kartijono (2013), Gunung Ungaran mampu menyediakan habitat 

yang sesuai bagi burung Julang Emas. Namun perburuan dan fragmentasi habitat menjadi 

masalah yang dapat mengancam eksistensi dari Julang Emas di Gunung Ungaran. Perlu dilakukan 

usaha konservasi untuk mendukung eksistensi Julang Emas di Gunung Ungaran 

Ketersediaan sarang merupakan salah satu faktor penting yang mampu mendukung 
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keberlangsungan populasi burung Julang Emas. Berbagai Jenis Rangkong, termasuk Julang Emas 

terkenal dengan sarang berupa lubang dalam sebuah pohon. Apabila Julang Emas Betina mulai 

bersarang, lubang akan ditutup dengan suatu material tertentu untuk melindungi diri dan 

kebutuhan pakan selama bersarang akan dipenuhi oleh Jantan. Sampai saat ini komposisi material 

yang menyusun sarang burung Julang Emas belum diketahui secara pasti.  

Mikroorganisme penyusun sarang memiliki peran spesifik dalam penampakan dan keadaan 

sarang berbagai jenis rangkong termasuk Julang Emas. Sebagai contoh adalah peran dari berbagai 

jenis Jamur. Jamur menjadi salah satu agen yang memiliki peran dalam pembentukan lubang 

sarang. Namun jenis – jenis Jamur serta kondisi microhabitat pada tutup sarang belum diketahui. 

Penelitian ini akan mengungkapkan jenis – jenis Jamur yang menjadi penyusun material tutup 

sarang Julang Emas di Gunung Ungaran. Informasi yang disajikan dalam penelitian diharapkan 

dapat melengkapi data dasar dalam usaha konservasi Julang Emas di Gunung Ungaran. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan selama Desember 2016 -  September 2017. Sampel diambil di dua stasiun, 

yaitu Stasiun Kalisidi dan Nglimut. Sampel yang dipakai, antara lain tutup sarang, material dalam 

sarang dan kayu bagian dalam sarang. Penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut: 1. 

Pengambilan material sarang secara aseptis; 2. Persiapan dan sterilisasi; 3. Isolasi dengan 

metode Spread plate; 4. Purifikasi dengan metode streak; dan 5. Identifikasi. Beberapa profil 

faktor lingkungan meliputi pH dan Kelembaban tanah, Suhu dan kelembaban udara, dan 

intensitas cahaya diambil sebagai data pendukung. Medium yang digunakan antara lain PDA 

(Potato dextrose Agar), MEA (Malt Extarct Agar), dan CDA (Czapek Dox Agar). Langkah 2 – 5 

dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Biologi, FMIPA Universitas Negeri Semarang. Jamur 

yang teramati diidentifikasi dengan acuan utama Introduction to Food Borne Fungi (Penulis: 

Robert A. Samson et al., 1984). Perbedaan komposisi jenis jamur antar stasiun dianalisis 

menggunakan indeks Sorensen.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari identifikasi Jamur pada material tutup sarang Julang Emas di kedua stasiun penelitian, 

diperoleh 9 jenis Jamur yang terdiri atas 7 jenis kapang dan 2 jenis khamir. Jenis – Jenis tersebut 

antara lain: Absidia corymbifera, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus sp, Candida sp, 

Penicillium sp, Penicillium variabile, Acremonium sp, Saccharomyces sp.  
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Gambar 1. Berbagai jenis kapang (Medium, perbesaran): A. Candida sp (PDA, Nglimut, 

400x), B. Saccharomyces sp. (MEA, Nglimut, 1000x) 

Jenis jamur yang ditemukan pada sampel material tutup sarang di kedua stasiun antara lain 

Aspergillus sp dan Candida sp. Jenis yang hanya ditemukan pada material tutup sarang stasiun 

Nglimut antara lain Absidia corymbifera, Aspergillus niger, Penicillium variabile, dan  

Saccharomyces sp.  Sedangkan Jenis yang hanya  ditemukan pada material tutup sarang stasiun 

Kalisidi antara lain Aspergillus terreus, Penicillium sp, dan Acremonium sp. 

Perbedaan komposisi jamur penyusun material tutup sarang kemungkinan disebabkan 

perbedaan faktor lingkungan. Diketahui bahwa stasiun Nglimut meemiliki tanah yang lebih 

lembab dan asam dibanding stasiun Kalisidi. Penyerapan mikro dan makronutrien tanah oleh 

tumbuhan yang menjadi sarang akan mempengaruhi lingkungan mikro lubang sarang. Jamur 

diketahui menyukai suasana yang lebih asam dan lebih lembab. Pernyataan ini sesuai dengan 

Lang & Jagnow (1986) bahwa keanekaragaman jamur akan lebih tinggi pada tingkat keasaman 

yang lebih rendah. 

 
Gambar 2. Jumlah jenis jamur penyusun material tutup sarang Julang Emas pada tiap medium 

 

Selain kondisi abiotik, medium merupakan salah satu faktor yang menentukan banyak 

sedikitnya jenis jamur yang diperoleh. MEA merupakan medium yang ditumbuhi jenis-jenis jamur 

paling beragam (5 Jenis Jamur). MEA termasuk medium universal yang cocok untuk pertumbuhan 

berbagai jenis jamur (kapang dan khamir). MEA menyediakan fruktosa dan glukosa seacra optimal 

yang digunakan sebagai sumber nutrisi berbagai jenis jamur (Cvetkovic & Markov, 2002) 

 

4 
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Gambar 3. Berbagai jenis kapang (Medium, perbesaran): A. Aspergillus niger (MEA, 

Nglimut, 400x), B. Aspergillus terreus (PDA, Kalisidi, 1000x), C. Aspergillus sp 

(MEA, Kalisidi, 1000x), D. Absidia corymbifera (PDA, Nglimut, 400x), E. 

Acremonium sp  (MEA, Kalisidi, 400x) F. Penicillium sp (CDA, Kalisidi, 400). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Jenis-jenis jamur yang diperoleh dari sampel tutup sarang Burung Julang Emas di Stasiun Kalisidi 

dan Nglimut terdapat 9 jenis, terdiri atas 7 jenis kapang dan 2 jenis khamir. Jenis – jenis tersebut 

antara lain: Absidia corymbifera, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus sp, Candida sp, 

Penicillium sp, Penicillium variabile, Acremonium sp, Saccharomyces sp. Kondisi sarang yang 

optimal bagi Julang Emas belum diketahui sepenuhnya. Oleh karena itu perlu diadakan 

penelitian lanjutan yang dapat mengungkapkan material tutup sarang secara lengkap dan kondisi 

lainnya. 
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Abstrak 

 

Kakatua raja merupakan burung paruh bengkok terbesar di Indonesia.Wilayah penyebaran burung 
ini meliputi Papua Nugini, Papua Barat, Kepulauan Aru, dan Australia bagian Utara. Upaya penangkaran 
kakatua raja sudah dilakukan di Raharjo Bird Farm dengan tingkat keberhasilan yang masih rendah. Pakan 
merupakan faktor pembatas dalam kegiatan penangkaran yang menentukan keberhasilan penangkaran. 
Penelitian ini bertujuan menghitung konsumsi pakan dan mendeskripsikan perilaku makan kakatua raja di 
Raharjo Bird Farm  Solo. Metode pengamatan dan pengukuran langsung digunakan untuk mengukur 
jumlah konsumsi pakan, sedangkan metode Focal Animal Sampling digunakan untuk mengamati perilaku 
makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kakatua raja mengkonsumsi energi sebesar 103,68 
kkal/ekor/hari, dan protein sebesar 27%/ekor/hari. Kakatua raja jantan menghabiskan 2,37% (17,07 menit) 
waktu aktifnya untuk makan, sedangkan kakatua raja betina menghabiskan 2,12% (15,25menit). 

 

Kata kunci : pakan, penangkaran, energi, protein. 

 

 

Pendahuluan 

Kakatua raja (Probosciger aterrimus) merupakan kakatua terbesar di Indonesia dengan 

ukuran panjang badan mencapai 64 cm (ASEAN-WEN 2011). Daerah penyebaran burung ini 

meliputi Papua New Guine, kepulauanAru, Papua Barat, dan Australia bagian Utara yaitu Cape 

York Peninsula (Juniper & Parr, 1998). Populasi liar secara global diperkirakan kurang lebih 30,000 

ekor (Vriends 2001). Warsito dan Bismark (2009) mengemukakan bahwa di beberapa hutan 

primer di Papua, jenis kakatua raja mulai berkurang akibat perburuan yang disebabkan ukuran 

yang lebih besar dan cara terbang yang lebih lamban dibanding burung paruh bengkok lain serta 

harganya tergolong mahal. Vriends (2001) menyebutkan bahwa populasi burung kakatua raja di 

Papua Nugini dan Indonesia berada di bawah ancaman dari perdagangan ilegal, hilangnya habitat, 

dan perburuan manusia. Berbagai ancaman yang menyebabkan penurunan populasi 

menyebabkan Pemerintah Indonesia memasukkan burung ini dalam Peraturan Pemerintah No 7 

Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai burung yang dilindungi. 

Kakatua raja juga termasuk satwa Appendiks I CITES dan satwa yang hampir terancam (Near 
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Threatened) dalam daftar merah IUCN. 

Upaya penangkaran kakatua raja sudah dilakukan diawali oleh United States Fish and 

Wildlife Service (USFWS) pada tahun 1983, kemudian di Eropa oleh Parrot Working Group of the 

Federation of Zoos of Great Britain and Northern Ireland pada 1985 (King dan Wilkinson 2006). 

Raharjo Bird Farm merupakan salah satu penangkaran di Indonesia yang mengembangbiakkan 

kakatua raja dengan tingkat keberhasilan yang masih rendah. Salah satu faktor penting yang 

menentukan keberhasilan penangkaran adalah Pakan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung 

konsumsi pakan serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan perilaku makan kakatua raja di 

Raharjo Bird Farm Solo, Jawa Tengah. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di penangkaran Raharjo Bird Farm, Solo, Jawa Tengah. Penelitian 

dilakukan selama 30 hari pengamatan pada bulan Juni dan bulan Agustus 2016. Peralatan yang 

digunakan dalam pengumpulan data antara lain termometer dry-wet, kamera, tempat pakan, 

stopwatch, dan timbangan digital. Bahan yang digunakan adalah pakan kakatua raja berupa 

jagung, kacang tanah, dan kuaci,serta tally sheet. Objek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kakatua raja jantan dan betinamasing-masing 1 ekor. 

Data konsumsi pakan yang diambil meliputi jenis, jumlah, waktu pemberian, frekuensi 

pemberian dan palatabilitas. Data diambil dengan mengamati langsung jenis pakan yang 

diberikan, waktu dan cara pemberian pakan pada kakatua raja. Konsumsi pakan kakatua raja 

diukur berdasarkan berat pakan awal dan berat pakan sisa menggunakan timbangan digital. 

Jumlah energi dan protein yang  dikonsumsi kakatua raja per ekor per hari dihitung 

menggunakan data konsumsi pakan dengan menggunakan data kandungan nutrisi pakan 

berdasarkan Departemen Kesehatan RI (1979). 

Data perilaku makan yang diamati meliputi kegiatan mendekati pakan, mengambil pakan, 

mencengkeram pakan, mengupas pakan, dan memasukkan pakan ke mulut hingga ditelan 

(Pandanwati 2009). Perilaku diamati pada waktu aktif burung dari pukul 06.00 WIB sampai 

dengan pukul 18.00 WIB dengan pengulangan sebanyak sepuluh kali. Frekuensi dan lama waktu 

aktivitas dicatat dengan metode focal animal sampling, yakni mengamati individu yang menjadi 

fokus pengamatan dan mencatat secara rinci perilaku yang terjadi pada periode waktu yang 

ditentukan (Martin & Bateson 1993; Altman 1974). Pencatatan frekuensi perilaku dilakukan 

dengan metode one zero sampling, yakni pemberian nilai satu jika ada perilaku yang dilakukan 

dan pemberian nilai nol jika tidak ada perilaku yang dilakukan. 

Analisis data konsumsi pakan diolah dan disajikan secara deskriptif. Konsumsi diperoleh 

dengan menghitung selisih antara berat awal pakan dan berat sisa. Palatabilitas pakan diketahui 

dengan menghitung selisih antara jumlah pakan yang diberikan dengan sisa pakan yang 

dikonsumsi (Widiarti 2008), dengan rumus sebagai berikut: 
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P = 
     

  
       

Keterangan : 

P = tingkat palatabilitas 

G0 = berat pakan semula 

G1 = pakan sisa 

Kandungan energi dan protein dari masing-masing bahan pakan yang diberikan dihitung dengan 

rumus Pearson Methode (Ward 2010): 
Kebutuhan Protein = 

                     

                           
                  

Kebutuhan Kalori = 
                     

                           
         (   ) 

Data perilaku yang dikumpulkan diolah dan disajikan secara deskriptif dilengkapi dengan grafik 

dan gambar. Data frekuensi perilaku makan dihitung berdasarkan rumus frekuensi relatif 

Sudaryono et al.(2012) berikut: 
Presentase Frekuensi 

Suatu Perilaku 
= 

                         

                     
        

Presentase Durasi Suatu 

Perilaku 
= 

                      

                      
       

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Konsumsi Pakan 

Jenis pakan yang paling sering diberikan kepada kakatua raja di Raharjo Bird Farm adalah 

jagung, kacang tanah, dan kuaci (Gambar 1). Jumlah, waktu, frekuensi dan cara pemberian pakan 

disajikan dalamTabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. (A) Kawasan jalur timur; (B) Kawasan jalur selatan; (C dan D) Kawasan jalur barat. 
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Ketiga jenis pakan yang diberikan di penangkaran sudah sesuai dengan pakan kaktua raja di 

alam, namun masih sangat kurang jenisnya. Van Balen et al. (2005) menyatakan bahwa kakatua 

raja di Papua memakan biji-bijian, kacang-kacangan, buah pandan papua (buah merah), buah 

berry, dan mata tunas/pucuk. Kuaci menjadi pakan paling banyak dikonsumsi kakatua raja, 

diikutioleh kacang tanah, danjagung. Dibandingkan dengan ABRC (Avicultural Breeding and 

Research Center) suatu pusat penelitian yang telah sukses mengembangbiakkan kakatua raja, 

jenis-jenis pakan yang diberikan ABRC berupa : kacang tanah, kacang brazilia, hazel nut, jeruk, 

apel, anggur, ubi jalar, wortel, beet, brokoli dan biji bunga matahari (American Zoo and Aquarium 

Association’s, 1998), terlihat bahwa jenis pakan yang diberikan di Raharjo Bird Farm masih belum 

beragam, diperlukan tambahan berbagai jenis kacang, biji, buah serta sayur atau hijauan. 

Kandungan nutrisi pakan, konsumsi, palatabilitas, dan kebutuhan pakan kaktua raja disajikan 

pada Tabel 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burung pemakan biji pada umumnya mampu mengkonsumsi pakan 10 % - 25 % dari bobot 

badannya (Ziyadah, 2011). Kakatua raja jantan di RaharjoBird Farm memiliki bobot badan 940 g, 

dan kakatua raja betina memiliki bobot badan 980 g. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 

jumlah konsumsi pakan total hanya sebesar 5,56 % dari bobot tubuhnya (49,85 g/ekor/hari), jauh 

lebih kecil dari umumnya konsumsi burung pemakan biji. Wahju (1985) menyebutkan bahwa 

konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, kandungan energi, 

dan zat-zat nutrisi yang terkandung dalam pakan, serta palatabilitas pakan. Semakin tinggi 

kandungan energi dalam suatu pakan maka semakin rendah tingkat konsumsi pada pakan 

tersebut. Kakatua raja akan berhenti melakukan aktivitas makan ketika kebutuhan nutrisi dalam 

tubuhnya sudah terpenuhi. 

Energi yang dikonsumsi kakatua raja di Raharjo Bird Farm sebesar 103.68 Kkal sedangkan 

kebutuhan energi harian untuk kakatua raja adalah sekitar 102.09 Kkal (King and Wilkinson, 

2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi energi kakatua raja di Raharjo Bird Farm sudah 

mencukupi kebutuhan enrgi harian. Hasil perhitungan protein dari pakan yang dikonsumsi 

kakatua raja di Raharjo Bird Farm adalah 27% PK, sedangkan menurut King dan Wilkinson (2006) 
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pakan untuk kakatua raja sebaiknya mengandung protein 12-22% dalam kondisi burung normal. 

Tingginya konsmsi protein di Raharjo Bird Farm kemungkinan besar disebabkan kakatua raja, pada 

saat dilakukan penelitian sedang dalam kondisi sakit sehingga membutuhkan protein untuk 

pemulihan dan membangun jaringan-jaringan tubuh baru untuk menggantikan yang telah rusak. 

 

B. Perilaku Makan 

Perilaku makan burung kakatua terbagi dalam beberapa aktivitas yaitu mendekati, 

mengambil, mencengkeram, mengupas, dan menelan. Perilaku makan kakatua raja di Raharjo 

Bird Farm tersaji dalam Tabel 3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivias mencengkeram pakan merupakan aktivitas yang paling sedikit dilakukan pada 

perilaku makan kakatua raja, hal tersebut dapat terjadi karena pakan yang diberikan dominan 

berupa kuaci, kacang tanah yang sudah dikupas, dan jagung yang sudah dipotong atau dipisahkan 

dari bonggolnya sehingga burung kakatua tidak terbiasa mencengkeram pakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kakatua raja jantan terlihat sedikit lebih aktif daripada 

kakatua raja betina. Kakatua raja jantan lebih dominan dalam menghabiskan waktu makan 

daripada kakatua raja betina.Kakatua raja jantan menghabiskan waktu 2.37% dari total waktu 

aktif untuk makan, sedangkan betina menghabiskan waktu 2.12 % dari total waktu aktif untuk 

makan. 

Aktivitas mengupas terjadi dalam waktu yang lebih lama dibandingkan aktivitas lain karena 

mengupas biji-bijian seperti kacang dan kuaci memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Tidak 

terdapat perbedaan cara makan antara burung kakatua jantan dan burung kakatua betina, 

keduanya melakukan aktivitas makan secara berurutan yaitu mendekati pakan, mengambil 

dengan paruh, mengupas, dan menelan. Kakatua raja di Raharjo Bird Farm menggunakan satu 

kakinya untuk menopang makanan saat dikupas dengan paruhnya. Sesuai dengan hasil penelitian 
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Gitta (2011) burung kakatua di dalam kandang menggunakan satu kakinya untuk mencengkeram 

dahan sedangkan satu kaki lagi untuk memegang makanan. 

Alokasi waktu makan kakatua raja di Raharjo Bird Farm tersaji dalam Gambar 2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alokasi waktu perilaku makan kakatua jantan dan betina 

 

Perilaku makan mulai tampak pada pukul 07.00 WIB dan terus meningkat hingga mencapai 

puncaknya pukul 09.00 WIB. Menurut Takandjandji et al. (2010) kuantitas suatu perilaku 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni suhu dan kondisi lingkungan di penangkaran. Tingginya 

perilaku makan pada pagi hari dapat disebabkan oleh kondisi suhu di dalam kandang yang lebih 

rendah dari suhu siang hari (Gambar 3). Hal ini seperti yang diungkapkan Sutardi (1980), bahwa 

suhu yang rendah akan menyebabkan nafsu makan bertambah dan begitu juga sebaliknya apabila 

suhu tinggi maka aktivitas makan akan menurun. Pada pukul 17.00 WIB dan 18.00 WIB, sama 

sekali tidak terlihat adanya aktivitas makan kakatua raja, karena pada waktu tersebut kondisi 

lingkungan sudah gelap, dan kakatau raja mempersiapkan waktu untuk tidur. 

 

Gambar 3. Grafik suhu dan kelembaban rata-rata harian dalam kendang 

 

Hasil pengamatan perilaku makan diketahui bahwa kakatua raja jantan dan betina 
bergantian saat melakukan aktivitas makan. Hal ini dilakukan karena kakatua raja terbiasa 



 

376 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang 
8 – 10 Februari 2018 

 

mengawasi area sekitar disaat kakatua raja lain makan. Zingsheim (2006) menyebutkan bahwa 
kakatua raja di alam biasanya mencari makan berpasangan atau dalam kelompok kecil dengan 
jumlah 7-8 ekor. Ketika beberapa burung makan, burung lainnya akan berjaga untuk mengawassi 
predator disekitarnya. 

Kesimpulan dan Saran 

C. Kesimpulan 

Jenis pakan kakatua raja yang diberikan di Raharjo Bird Farm berupa jagung kuning, kacang 

tanah, dan kuaci, dengan nilai palatabilitas jagung sebesar 14.69%, kacang tanah 39.29%, dan 

kuaci 47.97%. Jumlah energi yang dikonsumsi kakatua raja di Raharjo Bird Farm sebesar 103.68 

Kkal, dan jumlah protein kasar yang dikonsumsi sebesar 27 % PK. 

Perilaku makan burung kakatua terbagi dalam beberapa aktivitas yaitu mendekati, 

mengambil, mencengkeram, mengupas, dan menelan. Kakatua raja jantan menghabiskan 2,37% 

(17,07 menit) waktu aktifnya untuk makan , sedangkan kakatua raja betina menghabiskan 2,12% 

(15,25menit). Aktivitas yang paling sedikit dilakukan adalah mencengkeram pakan, sedangkan 

aktivitas yang paling lama dilakukan adalah mengupas pakan.  

 

D. Saran 

1. Variasi pakan yang diberikan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan 

meningkatkan keberhasilan reproduksi kakatua raja di penangkaran. 

2. Penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan pakan perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah 

dan ukuran pakan yang tepat. 

3. Formulasi pakan di penangkaran yang sudah berhasil membiakkan kakatua raja dapat 

digunakan untuk menunjang keberhasilan penangkaran. 
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Abstrak 

 

The Black-winged Myna (Acridotheres melanopterus) is a critically endangered passerine endemic 
to Java and Bali. This protected species was common in the past, but is now almost extinct in the wild, 
however the rarity is currently even found more in the cage-bird trade. The reintroduction program by 
Cikananga Conservation Breeding Center is one of the conservation efforts to establish a new population in 
the wild. We conducted a habitat assessment to analyze the potentials for a future release at Cikananga 
Wildlife Center. This assessment focused on food availability, potential predator and competitor, as well as 
disturbance/ threats. Cikananga Wildlife Center area consists of different types of habitat that could be 
used by BWM. Fruits, flowers and insects as food resources were available over the year, however several 
grasslands that provide insects tend to be converted and there were no grazers to maintain the grassland. 
The potential predators and competitors are also present year round and bird poaching using traps and air 
rifle were observed during the study. The potential of Cikananga release site and current conservation 
actions will be discussed and described. This study provides insight for future habitat assessments and 
conservation work for the BWM. 

 

Keywords : Acridotheres   melanopterus,   Black-winged   Myna,   Cikananga   Wildlife   Center, 

habitat   assessment, reintroduction. 

 

 

Pendahuluan 

Jalak Putih (Acridotheres melanopterus) adalah jenis burung paserin terancam endemik Jawa 

dan Bali yang populasi alaminya terus menurun akibat eksploitasi berlebihan untuk memenuhi 

permintaan pasar burung (Owen et al. 2014). Jalak Putih merupakan burung yang cukup umum 

dan tersebar luas di Jawa dan Bali (Feare & Craig 1998), namun saat ini keberadaannya semakin 

jarang di habitat alaminya. Kelangkaan ini juga bahkan terjadi di pasar burung yang 

mengindikasikan bahwa populasinya terus menurun secara cepat dalam kurun waktu 13 tahun 

(BirdLife International 2013). Populasi alami tersisa yang diketahui saat ini hanya berada di Muara 

Angke dan Pulau Dua. 

Program reintroduksi adalah salah satu upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk 
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membentuk  populasi  baru  (Black  1991).  Keberadaan  populasi  baru  diharapkan  dapat  

mengganti 

populasi alami yang telah hilang dan mencegah kepunahan Jalak Putih. Cikananga 

Conservation Breeding center (CCBC) adalah bagian dari Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu 

(YCKT) yang bertujuan melindungi spesies terancam melalui penangkaran dan reintroduksi. 

Konservasi melalui penangkaran sangat penting sebagai salah satu upaya untuk membangun 

kembali populasi Jalak Putih (Shepherd et al. 2015). 

YCKT cukup sukses menangkarkan spesies ini, terbukti pada awal 2012 telah menghasilkan 

lebih dari 200 individu   yang sebagian besar bertahan sampai fase dewasa (Collar  et al. 2012). 

Program pelepasliaran telah dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kampung Cikananga, TN Halimun Salak, 

dan CA. Rawa Danau. Dua diantara program pelepasliaran sebelumnya telah sukses 

menghasilkan individu baru di alam. 

Kesuksesan program reintroduksi tidak mutlak (Soorae 2008), sehingga diperlukan kajian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luaran atau kesuksesan program reintroduksi 

(Seddon 1999). Habitat yang akan digunakan sebagai lokasi reintroduksi harus dikaji kualitasnya, 

tidak ada spesies yang di lepasliarkan tanpa adanya kajian kualitas habitat (IUCN/SSC 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis habitat yang berpotensi bagi 

pelepasliaran Jalak Putih. Kajian habitat ini difokuskan pada beberapa aspek, antara lain 

ketersediaan pakan, potensi predator dan kompetitor, serta ancaman dan gangguan. 

 

Metode Penelitian 

K. Waktu dan Tempat Penelitian 

Kajian  habitat  dilaksanakan  sejak  November  2016  –  Desember  2017  di  area  Yayasan 

Cikananga Konservasi Terpadu (YCKT) – Cikananga Wildlife Center (CWC), yang merupakan salah 

satu pusat penyelamatan satwa terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kampung Cikananga, 

Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Area  kerja  YCKT  merupakan  hutan  muda  dan  dikelilingi  oleh  area  pertanian  berupa 

persawahan, perkebunan campuran (teh, jati, aprika, dan jeng jeng), ladang, dan lahan terbuka 

berupa semak dan rumput. Enam lokasi lahan terbuka berumput dipilih berdasarkan potensi 

ekologisnya untuk dikaji dan dimonitoring (selanjutnya disebut dengan GL1, GL2, GL3, dan GL4)  

 

L. Pencatatan Data 

Enam lokasi yang berpotensi dikunjungi setiap bulan untuk dikaji beberapa aspek yang 

mendukung kesuksesan reintroduksi, diantaranya: ketersediaan pakan, potensi predator dan 

kompetitor, gangguan dan ancaman. Ketersediaan pakan dikaji dengan fenologi buah dan bunga. 

Buah Aprika (Maesopsis eminii) dan bunga Calliandra spp. dinilai dengan sistem skoring berikut: 

0: 0 fruit; 1: ]1-10]; 2: ]11- 50]; 3: ]51-100]; 4: ]101-500]; 5: ]501-1000]; 6: ]1001-5000]; 7: ]5001-
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10000]; 8: ]10,001-∞*. 

Fenologi  serangga  dicatat  dengan  metode  sweep  net  dan  light  trap.  Metode  sweep  

net digunakan untuk mencatat potensi pakan di padang rumput. Pengambilan data dilakukan 

antara pukul 9  pagi   sampai 4  sore,  waktu dimana  umumnya  serangga beraktivitas di bawah 

sinar  matahari. Pengambilan data dilakukan setiap bulan dengan tiga kali pengulangan di tiap 

lokasi. Hanya belalang, jangkrik, mantis, dan ulat yang dicatat dan dikelompokkan berdasarkan 

ukuran tubuhnya (<1 cm, 1 - 1.9 cm, 2-2.9 cm, >3 cm). Pemasangan light trap dilakukan untuk 

mencatat jumlah ngengat di area CWC.  Light trap  dipasang  pada pukul 6  sore sampai  6  pagi  

dengan  6  kali pengulangan  setiap bulannya. Ngengat yang terperangkap dicatat jumlahnya 

berdasarkan ukuran tubuhnya (kecil: <3 cm, besar: >3 cm). 

Kombinasi  metode  point  count,  line  transect,  dan  look  down  method  digunakan  

untuk mencatat potensi jenis predator dan kompetitor di area CWC. Pencatatan data dilakukan 

sebanyak dua kali pada setiap bulannya di masing-masing lokasi. Data dicatat pada pagi hari 

(06.00-11.00) dan sore hari (15.00-17.30). Data gangguan dan ancaman dicatat berdasarkan 

pengamatan langsung selama monitoring. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

6. Ketersediaan Pakan 

Stok  buah,  bunga,  dan  serangga  (Orthoptera  dan  Lepidoptera)  sebagai  sumber  pakan  

tersedia sepanjang tahun dan bervariasi setiap bulan di Cikananga (Gambar 1). Masa berbunga 

pohon afrika adalah bulan Nopember sampai Januari, saat dimana buah juga mulai muncul. Buah 

mulai matang pada bulan Maret, puncaknya adalah pada pertengahan Mei sampai September. 

Bunga Calliandra spp. tersedia sepanjang tahun dan bervariasi tiap bulan, dengan puncak antara 

Desember-Februari. 

 
Gambar 1. Grafik produktivitas pakan di area penelitian. Searah jarum jam: buah aprika 
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(Maesopsis eminii), bunga Calliandra spp., ngengat dengan light trap, serangga di empat lokasi 

padang rumput 

  

Jalak Putih adalah spesies yang mencari makan di atas tanah dan di atas pohon (Feare and 

Kang 1992). Pengamatan Jalak Putih yang di-reintroduksi di Taman Nasional Gunung Halimun 

Salak menunjukkan bahwa Jalak Putih mengonsumsi buah afrika (Maesopsis eminii) dan nektar 

Calliandra spp. (CCBC 2014). Kelompok kecil yang diintroduksi di Singapura tercatat memakan 

buah dari Fagraea fragrans, Eugenia longiflora, Pithecellobium dulce, dan Casuarina, selain itu 

juga mengonsumsi nektar dari P. dulce (Feare and Kang 1992). 

Serangga  yang  paling  banyak  ditemukan  di  area  padang  rumput  adalah  jenis-jenis  

dari Orthoptera dengan ukuran <1 cm dan 1-1.9 cm. Pengamatan perilaku makan Jalak Putih 

yang di- reintroduksi di Rawa Danau menunjukkan bahwa spesies ini memakan jenis serangga 

yang paling melimpah, yaitu Orthoptera dan Hemiptera (Rasyidi 2014). Tipe habitat CWC 

mendukung ketersediaan berbagai jenis serangga sebagai sumber pakan, sayangnya jumlah 

serangga yang ditemukan pada area padang rumput terus menurun akibat konversi lahan. Dari 

enam padang  rumput yang berpotensi, hanya empat lokasi yang tersisa. Jumlah serangga 

bervariasi berdasarkan luas area yang berbeda pada tiap lokasi. Pada bulan pertama monitoring, 

jumlah serangga yang ditemukan mengikuti tren: GL2> GL4> GL3> GL1. Pada bulan September, 

salah satu patch GL2 dikonversi sehingga mempengaruhi jumlah serangga pada lokasi tersebut. 

Pada bulan Oktober, salah satu patch yang cukup luas juga dikonversi sehingga pengambilan 

data tidak bisa dilanjutkan dan menurunkan jumlah serangga pada lokasi ini secara signifikan. 

Serangga tertutama dari jenis Orthoptera lebih melimpah di area terbuka yang ditumbuhi 

rumput daripada area pertanian (Oku et al. 2011). 

Ngengat selalu tercatat setiap bulannya di CWC area. Jenis serangga yang paling sering 

teramati  untuk  dikonsumsi  saat  monitoring  Jalak  Putih  di  TNGHS adalah  ngengat.  Sayap-

sayap ngengat akan dirusak dan dilepaskan sehingga hanya bagian kepala, thorax, dan abdomen 

saja yang dimakan (CCBC 2014). Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan Jalak Putih dapat 

memanfaatkan ngengat sebagai salah satu sumber pakan lainnya.  Ngengat yang paling banyak 

tertangkap light trap adalah ngengat berukuran <3 cm (Gambar 1d). Ngengat berukuran <3 cm 

yang terperangkap berkisar 1-118 ekor, sedangkan ngengat berukuran >3 cm yang terperangkap 

berkisar 1-9 cm. Jumlah ngengat yang terperangkap light trap belum bisa menunjukkan pola atau 

trend apapun karena jumlah ngengat <3 cm yang ditemukan meningkat tidak menunjukkan 

jumlah ngengat >3 cm yang meningkat pula. Kajian lebih lanjut  dibutuhkan  untuk menjawab  

pertanyaan ini.  Kelimpahan  ngengat  per malam dipengaruhi oleh suhu dan sumber cahaya, 

dengan jumlah ngengat tertinggi ditemukan pada bulan Juni dan Juli (Jonason et al. 2014). 

Namun hasil ini dilakukan di habitat iklim sedang sehingga kemungkinan akan berbeda dengan 

iklim tropis. Belum memadainya sampel pada penelitian ini tidak bisa membuktikan hal tersebut 
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sehingga dibutuhkan sampling yang lebih panjang untuk membuktikan temuan ini  (distribusi) 

burung suku Bucerotidae dapat digambarkan dengan menggunakan titik-titik koordinat dari hasil 

pengamatan yang telah dilakukan dan dimasukkan ke dalam peta untuk mengetahui lokasinya. 

Berikut peta distribusi burung suku Bucerotidae di kawasan Cilintang, Taman Nasional Ujung  

7. Predator dan Kompetitor 

2.1.   Predator 

Selama monitoring tercatat 11 spesies yang berpotensi sebagai predator alami Jalak Putih 

(Tabel 1). Sebelas spesies ini terdiri dari 7 burung pemangsa yang termasuk di dalamnya adalah 

burung hantu dan elang, 2 spesies ular, dan 2 spesies mamalia (Tabel 1) 

Tabel 1. Jenis predator yang berpotensi memangsa Jalak Putih di area CWC 
No. Nama Spesies Nama Latin Status Diet 

Raptor 
1. Elang-Alap Cina  Accipiter soloensis  Migran Burung seukuran Jalak  
2. Elang-Alap Nipon  Accipiter gularis  Migran Burung seukuran Jalak  
3.  Elang Hitam  Ictinaetus malayensis  Penetap Mamalia kecil  
4. Elang Brontok  Spizaetus cirrhatus  Penetap Mamalia kecil  
5. Elang-Ular Bido Spilornis cheela  Penetap Kadal dan ular  
6. Sikep Madu Asia  Pernis ptilorhyncus Penetap Sarang lebah / tawon  
7. Beluk Ketupa  Ketupa ketupu  Penetap Ikan, reptil, amfibi, serangga, dan 

crustacea  
Squamata 
1. Ular Kobra Naja sputatrix  - Kadal, rodensia, dan hewan-hewan kecil 

lain (Cox et al., 2010) 
2. Ular Lanag Sapi  Coelognathus radiata  - Burung dan rodensia (Rusli, 2016) 
Mamalia  
1. Garangan  Herpestes javanica  - Oportunis yang memakan burung, 

mamalia kecil, reptil, serangga, buah dan 
tumbuhan  

2. Musang luwak  Paradoxurus 
hemaphroditus  

- Buah, biji, milipid, rodensia, burung, reptil, 
amfibi, kumbang, siput (Jothish, 2011) 

 

Satu dari sebelas predator yang paling umum teramati adalah Elang-Ular Bido (Spilornis 

cheela). Elang ini merupakan penetap dan tercatat secara rutin berkembang biak setiap tahun di 

area CWC. Pakan utama elang jenis ini adalah ular dan kadal, namun tidak menutup 

kemungkinan untuk memangsa jenis burung, sehingga Elang-Ular Bido juga diklasifikasikan 

sebagai salah satu predator yang berpotensi memangsa Jalak Putih. Kegiatan reintroduksi di 

TNGHS menunjukkan bahwa Jalak Putih telah berhasil mengatasi predasi dari Elang-Ular Bido 

dan Musang Luwak (Owen et al. 2014) 

Jumlah  jenis  predator  yang  tercatat  bervariasi  setiap  bulan.  Jumlah  predator  selama 

monitoring paling banyak tercatat pada bulan Nopember, Januari, Februari dan Maret (Gambar 

2). Pola ini berhubungan dengan waktu migrasi beberapa burung pemangsa ke area musim 

dingin. Beberapa burung pemangsa migran yang tercatat diantaranya Elang-Alap Cina (Accipiter 

soloensis) dan Elang-Alap Nipon (Accipiter gularis). Kedua elang-alap ini merupakan predator 
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yang salah satu mangsa utamanya adalah burung-burung seukuran Jalak Putih. 

 
Gambar 2. Jumlah spesies predator yang tercatat setiap bulan 

2.2.   Kompetitor 

Tidak ada spesies Jalak ditemukan di lokasi kajian habitat sehingga tidak ada potensi 

terjadinya kompetisi dalam memperoleh sumber pakan. Total 57 spesies dari 25 famili ditemukan 

di area penelitian. Jumlah jenis tertinggi berasal dari famili Cuculidae yang terdiri dari suku 

Kangkok Sejati (Kangkok, Wiwik, Kedasi), Kadalan, dan Bubut (Gambar 3). Dari 25 famili tersebut, 

yang berpotensi sebagai nesting competitor adalah jenis dari famili Picidae dan Strigidae. 
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Gambar 3. Famili burung yang ditemukan di area CWC 

 

Jalak putih bersarang di dalam lubang pohon dengan memanfaatkan bekas cabang yang 

patah atau menggunakan lubang atau bekas sarang burung lain. Beberapa burung yang bersarang 

di dalam lubang antara lain pelatuk, paruh bengkok, munguk, trogon, sikatan, beberapa raptor 
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kecil, dan burung hantu berukuran kecil. Diantara jenis tersebut, yang berpotensi sebagai 

kompetitor sarang adalah jenis dari kelopok pelatuk dan celepuk. Jenis Sikatan ditemukan di area 

penelitian, namun karena jenis ini merupakan burung migran, maka burung ini tidak akan 

bersarang di area migrasi sehingga tidak termasuk kompetitor sarang. Hal lain yang harus 

digarisbawahi adalah jumlah tupai kekes yang cukup melimpah di lokasi penelitian. Jenis ini 

berpotensi sebagai pemangsa telur dan burung kecil. 

 

8. Predator dan Kompetitor 

Terlepas dari jenis predator dan kompetitor yang ditemukan di area penelitian, gangguan 

dan ancaman yang paling mengancam kesuksesan program reintroduksi adalah manusia. 

Beberapa gangguan dan ancaman bagi kelangsungan jangka panjang Jalak Putih tercatat selama 

monitoring. Gangguan dan ancaman yang ada di sekitar lokasi monitoring antara lain: konversi 

lahan, aktivitas penangkapan dan perburuan burung, dan pemeliharaan burung dalam kandang 

(Gambar 4). Jalak Putih menyukai dataran terbuka seperti savana dan padang rumput (MacKinnon 

2000). Jalak Putih subspesies Jawa Timur tercatat paling sering menggunakan savana untuk 

mencari makan (Pratiwi 2015). Konversi lahan menurunkan jumlah serangga di dataran terbuka 

berumput yang merupakan salah satu sumber pakan utama Jalak Putih. Konversi lahan juga 

meningkatkan aktivitas manusia yang memicu terusirnya Jalak Putih serta meningkatkan potensi 

penangkapan Jalak Putih. 

Aktivitas penangkapan dan perburuan burung adalah gangguan yang mengancam Jalak Putih 

secara langsung di masa depan. Beberapa usaha penangkapan burung menggunakan jaring kabut 

dan perangkap lem tercatat selama monitoring. Selain itu, masyarakat lokal yang berlalu lalang 

dengan senapan angin juga cukup sering teramati.  Pada satu waktu, penangkapan burung dan 

perburuan tercatat di area penelitian. Seorang warga terlihat memasang perangkap lem pada 

beberapa cabang pohon perdu. Pada sore harinya, cabang yang telah dipasang perangkap lem 

tersebut telah hilang, besar kemungkinan perangkap berhasil menjebak burung. Pada saat dan 

tempat yang sama, dua orang pemburu ditemukan sedang berburu burung dan mamalia kecil. 

Budaya  masyarakat  sekitar  yang  masih  memelihara  burung  dalam  kandang  mengancam 

penangkapan burung hasil pelepasliaran di masa depan. Masyarakat yang memilihara burung di 

dalam kandang dikhawatirkan berpotensi menangkap Jalak Putih. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar burung yang tercatat di dalam sangkar sebagian besar ditemukan di area penelitian 

sehingga kemungkinan besar ditangkap dari alam liar. Selain itu juga ditemukan burung dengan 

anakan di dalam sangkar dan penuturan warga sekitar yang suka mengambil anakan burung di 

alam yang semakin memperkuat potensi penangkapan burung di alam liar. 
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Gambar 4. Searah jarum jam: penangkapan burung dengan jarring kabut, penangkapan 

burung dengan perangkap lem, aktivitas pemeliharaan burung dalam kandang, konversi lahan. 
 

Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini memberi gambaran dan pengetahuan mengenai beberapa hal penting untuk kajian 

habitat Jalak Putih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilot study yang dapat diaplikasikan 

di lokasi lainnya yang berpotensi sebagai area pelepasan di masa mendatang untuk konservasi 

Jalak Putih. Area CWC terdiri atas beberapa tipe habitat berbeda yang berpotensi bagi Jalak 

Putih. Area ini menyediakan sumber pakan yang selalu ada sepanjang tahun, namun predator 

alami juga selalu ada. Tidak ada kompetitor pakan yang tercatat, namun bebrapa jenis dari famili 

Picidae dan Strigidae berpotensi sebagai kompetitor sarang. Terdapat beberapa padang rumput 

yang menyediakan pakan berupa serangga bagi Jalak Putih, sayangnya tidak ada mamalia 

pemakan rumput yang menjaga rumput tetap pendek. Ancaman utama di lokasi kajian adalah 

manusia. Aktivitas penangkapan, perburuan, serta pemeliharaan burung dalam kandang yang 

ditemukan selama monitoring adalah beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebelum 

memutuskan lokasi pelepasliaran. Kesuksesan sosialisasi dan edukasi masyarakat di lokasi 

monitoring harus dipastikan terlebih dahulu sebelum melakukan pelepasliaran di lokasi tersebut. 
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Abstrak 

 

Burung dan kaum adam merupakan sebuah kesatuan yang saling beriringan. Dalam masyarakat 
jawa, burung biasa menjadi penunggu rumah maupun memiliki nilai-nilai tertentu. Berbagai jenis burung 
sudah menjadi hiasan dalam rumah-rumah di Jawa sejak zaman dahulu. Jenis apa saja yang menjadi daya 
tarik dan dari mana saja burung- burung ini diperoleh? Kawula  pada umumnya  hanya memelihara  jenis-
jenis burung lokal untuk  koleksi  meereka, mulai dari perkutut, derkuku, kepodang, dan jalak. Setiap 
burung- burung ini memiliki makna tersendiri dalam mitologi jawa. Jalak misalnya, biasa digunkan sebagai 
simbol kesuburan atau penunggu lumbung- lumbung beras petani. Lantas  apakah  burung-  burung  ini  
hanya  dipelihara  oleh  golongan  kawula  saja?  Apakah golongan  ningrat  tidak  menuyukai  aktivitas  ini?  
Dalam  beberapa  literasi  disebutkan  bahwa dalam kehidupan ningrat juga tidak luput dari aktivitas ini. 
Diponegara misalnya, dalam Babad yang dituliskan, bahwa Dipanegara memiliki hobi memelihara burung. 
Dalam babad tersebut terdapat burung Kakak Tua. Burung kakak Tua yang notabennya merupakan burung 
endemik dari Indonesia timur dan bukan burung dari Indonesia Barat, lantas bagaimana Diponegara bisa 
memilikinya? Barang-barang yang tidak berada di lokasi tersebut bisa menjadi sebuah barang berharga di 
daerah tersebut atau menjadi status sosial, tak terkecuali burung kakak tua. Kehadiran bangsa Barat 
maupun pedagang China maupun arab juga berperan dalam menyalurkan barang- barang di Nusantara tak 
terkecuali burung- burung tersebut. Makalah ini bertujuan melihat burung, perdagangan dan pandangan 
pandangan masyarakat jawa mengenai burung- burung peliharaan maupun yang ada disekitar mereka 
dengan menggunkan kacamata sejarah. Disusun dalam rangka Konfrensi Peneliti dan Pemerhati Burung 
Indonesia 4 Semarang. 

 

Kata kunci : Perdagangan, Status Sosial, Burung, Kosmologi Jawa 

 

 

Pendahuluan  

A. Geografis Pulau Jawa 

Jawa pada abad ke XIX sudah mulai banyak dihuni penduduk, namun rumah- rumah  

penduduk  ini  masih  diselimuti  hutan,  hutan.  Kampung-  kapung  ini  seakan terputus antara 

satu dengan yang lainya, sedangkan jalan yang menghubungkan masih tertutup oleh semak 

belukar. Disepanjang jalan masih terdapat binatang- binatang buas. (Dennys Lombard, 2005) 

Dalam bukunya Rickleff yang berjudul “Sejarah Indonesia Modern” juga mnyebutkan jika pada 

abad XIX hal demikian ada beberapa lokasi yang tidak berpenduduk. (M.C. Riclefs, 2005) Di pulau 

jawa pada masa itu kadang masih nampak diantara jalan- jalan tersebut. Binatang- binatang buas 
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ini masih bertahan di jawa sampai abad XX sebelum mereka akhirnya menyingkir karena semakin 

pesatnya penebangan hutan. Pada abad XIX terdapat sebuah laporan yang mengatakan bahwa 

dalam  sebuah  perburuan,  seorang  pemburu  masih  dapat  membunuh  beberapa  ekor badak 

dan banteng liar. (Denys Lombard 2005) 

 
 Gambar 1. Seorang Pemburu Banteng 

Sumber:https://web.facebook.com/NTDpage/photos/a.1109709935774977.1073741828.11

09667945779176/1655579987854633/?type=3&theater  

 

Banyaknya  binatang  buas  di  Jawa  sebelum  abad  XX  sangatlah  wajar, mengingat  pulau  

Jawa  ini  perkembangan  kapung  maupun  kota  hanya  terpusat dibeberapa titik saja, dan untu 

wilayah- wilayah tertentu masih belum terjamah. Kota- kota yang berkembang seperti Batavia, 

Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surakarta, Surabaya. Sedangkan daerah- daerah penghubung 

masih berupa hutan, walaupun untuk daerah pantai utara Jawa sudah mulai dibuka Jalan yang 

menghubungkan Ujung Barat Jawa dengan Ujung Timur Jawa. (Denys Lombard, 2005) 

Berkembangnya pembukaan hutan ini sangatlah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah 

kolonial Belanda, yang pada Abad XX sudah hampir menguasai Jawa ditengah kemerosotan 

kekuasaan Mataram. Pembukaan lahan besar- besaran guna menopang kebijakan Politik 

Cultuurstelsel sampai kebijakan Politik Liberal, yang membuka pintu investasi mempercepat 

perusakan hutan serta meminggirkan binatang- binatang penghuni pulau ini. (M.C. Riclefs, 2005) 
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Gambar 2. Pembukaan Lahan untuk perkebunan 

Sumber:https://web.facebook.com/NTDpage/photos/a.1109709935774977.1073741828.11

09667945779176/1584280778317888/?type=3&theater 

 

Selain  karena  kebijakan  politik  menyebabkan  ternyadinya  termarginalkan satwa- satwa 

yang ada di Jawa ini, yaitu perkembangan penduduk di Jawa yang cukup tinggi. Kawasan yang 

kosong hanya daerah yang berawa dan juga daerah yang berada di  puncak gunung. Daerah inilah 

yang menjadi benteng dari habitat satwa- satwa termasuk burung.(Dennys  Lombard,  2005)  Laju  

pertumbuhan  penduduk  dapat  dilihat  dari berbagai  sensus  ang  pernah  dilakukan.  Sesus  

yang  dilakukan  pada  tahun  1815, penduduk jawa baru berada di angka 4.615.270 jiwa, dan 

pada pertengahan Abad XIX, yaitu  pada  tahun  1855  meningkat  lebih  dari  100%  dari  sensus  

tahun  1815,  yakni 10.916.158 dan pada awal Abad XX , 1900 sudah mencapai angka 28.746.638 

jiwa. (Koentjaraningrat, 1994) Jika dilihat dari data sensus tersebut memang jelas terlihat dalam 

jangka waktu satu abad, jumlah pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Maka Tidaklah 

Mengherankan  jika laju pertumbuhan  penduduk ini dibarengi dengan laju pembukaan hutan 

pula. 

1. Kosmologi Burung Dalam Masyarakat Jawa 

Orang Jawa adalah orang yang mendiami Pulau Jawa, namun tidak semua penduduk di 

Pulau ini adalah Orang Jawa. Orang jawa adalah orang yang mendiami bagian tengah dan timur 

pulau ini. Sebelah barat Pulau Jawa didiami Orang Sunda. Tendapat garis yang dianggap sebagai 

pemisah antara “Jawa” dengan “Sunda” yakni Sungai Citandui dan Sungai Cijulang. 

(Koentjaraningrat 1994) 

Dalam buku lain, Simbolisme Jawa, secara terperinci menjelaskan daerah mana saja yang 
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disebut Tanah Jawa, atau lokasi kediaman orang Jawa. beberapa daerah yang disebutkan sebagai 

Tanah Jawa tersebut meliputi Eks Karesidenan Banyumas, Kedu, DIY, Surakarta, Madiun, Malang, 

Kediri dan Jember, dan juga terdapat Tanah Pesisir yaitu: daerah utara Pulau Jawa, dan Tanah 

Ujung Timur (Banyuwangi). (Budiono Herusatoto, 2008) 

a. Burung sebagai lambang patriarki 

Semenjak manusia lahir, mereka sadar akan keberadaan dan jug memikirkan tujuan 

hidupnya, kebenaran, kebaikan dan tuhan. Manusia akan mencari kebenaran dan jawaban. 

Kebenaran dan kebaikan ini akan membentuk sebuah rangkaian sistem berfikir yang disebut 

dengan filsafat. Masyarakat Jawa juga memiliki filsafat atau pandangan hidup. Pandangan hidup 

orang Jawa biasa disebut dengan  Ngelmu Kejawen, dalam bahasa sastra disebut dengan Ngelmu 

Kesempurnaan. ( Budiono Herusatoto, 2008). 

Dari mana asal “ngelmu” maupun filosfi jawa ini, atau apa yang dimaksud dengan  diksi  

tersebut?  Dalam  bukunya  “Simbolisme  Jawa”,  Budiono  Herusastoto  menjelaskan  apa  itu  

filosofi,  yaitu  setiap  karya  yang  dilaksanakan  dengan  sesuatu tujuan, dimana setiap benda 

yang ada di alam sekitarnya tang disentuh maupun dikerjakan  oleh  manusia memiliki  nilai-  nilai  

tertentu.  Adapaun  nilai  nilai  tersebut sangat beragam, mulai dari sosial, ekonomis, keindahan, 

kegunaan, dll. Manusia atau Homo Creator melihat benda- benda tersebut memiliki nilai yang 

menunjukkan maksud serta gagasan- gagasan penciptanya. (Budiono Herusatoto, 2008) 

Simbol atau lambang adalah sesuatu keadaan yang merupakan pengantara pemahan 

terhadap objek. Tanda- tanda yang dibuat oleh manusia menunjukkan kepada hal yang tidak 

terbatas, sebaliknya lambang adalah suatu benda atau keadaan yang mempunyai  arti  luas  yang  

terkandung  dalam  lambang-  lambang  tersebut.  Bentuk- bentuk lambang dapat pula berupa 

bahasa, gerak tubuh,rupa, warna, bunyi. (Budiono Herusatoto, 2008) 

Salah satu perlambang yang berasal dari bunyi yaitu bunyi burung. Masyarakat Jawa pada 

umumnya memiliki kegemaran memelihara burung, dan yang menjadi primadona yaitu Burung 

Perkutut atau Kukila. Burung perkutut menjadi memiliki suara yang merdu. Ciri khas bunyi Burung 

Perkutut inii yaitu “Kung”. Suara burung ini diibaratkan sebagai suara manusia. Suara manusia 

disini adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut manusia suapaya enak didengar dan 

menjauhi kata- kata yang menyakitkan pendengarnya. Kata- kata yang dikeluarkan oleh manusia 

sebaiknya berbobot  dan  berwibawa  dan  membawa  pendengarnya  akan  mengindahkan 

omongannya. (Budiono Herusatoto, 2008) 

Kegemaran masyarakat Jawa memelihara Perkutut atau Kukila, juga tercatat dalam novel 

klasik karya Pramoedya Ananta Toer. Pram yang telah menghasilkan banyak novel- novel novel 

yang mengangkat cerita dari sejarah baik tokoh, kejadia, maupun latar cerita. Dalam salah satu 

novelnya yang berjudul “Bumi Manusia” Pram menceritakan kegemaran masyarakat Jawa, 

terutama laki- laki untuk memelihara Burunng Perkutu. Burung perkutut merupakan salah satu 

kegemaran laki- laki selain, Wisma, wanita, turangga, dan Curiga. Kukila lambang keindahan, 
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kelangenan, yang tidak berhubungan dengan penghidupan, namun berhubungan dengan 

kepuasan pribadi. (Pramoedya Ananta Toer, 2011) 

Salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Jawa, Diponegoro, dalam catatan-  catatan  

kolonial,  menyebutkan  jika  pangeran  Diponegoro  memiliki  hobi  memelihara burung.  Salah 

satu Burung kesayang dari Pangeran Diponegoro adalah Burung Perkutut, burung ini dipelihara 

ketika masih di Jawa, sedangkan ketika masa pengasingan, burung masih menjadi salah satu 

kegemaran dari Pangeran Diponegoro, namun pada masa pengasingan di Sulawesi, berganti 

menjadi Burung Kakak Tua. (Peter Carey, 2017) 

Selain simbol- simbol burung  yang digambarkan secara utuh, sebagaimana burung tersebut 

hidup,  maka ada pula simbol- simbol  yang mengalami modifikasi. Modifikasi dari bentuk- bentuk 

asli benda tersebut memiliki makna atau tujuan tertentu dibalik itu. 

Simbol- simbol yang didapat dari alam sekitar manusia ada yang tidak seutuhnya   diambil   

seutuhnya,   namun   mengalami   modifikasi   sehingga   memiliki informasi dan nilai lebih. Simbol 

Burung Garuda misalnya. Burung Garuda Pancasila yang merupakan Simbol Negara Indonesia 

mengalami perubahan bentuk sehingga terdapat isi- isi yang terkandung dalam burung tersebut. 

Bulu- bulu yang terdapat dalam burung   tersebut   melambangkan   tanggal,   bulan   dan   tahun   

kemerdekaan   Negara Indonesia. Selain dari jumlah bulu, isi dari dada burung garuda ini memiliki 

beberapa simbol lagi, yang memiliki arti sendiri- sendiri. (Budiono Herusatoto, 2008) 

Burung Garuda, merupakan sesosok burung predator, yang digambarkan memiliki sifat 

maskulinitas tinggi, selain dari badan yang terlihat kokoh, dilihat dari detail kekokohan dari sosok 

burung simbol negara ini. Kekuatan kaki digambarkan dengankemampuan kaki  burung untuk 

mencengkeram. Jadi bisa dilihata bagaimana makna  filosofis  dari  pembuatan  simbol  garuda  

yang  akan  membuat  kesan  sebagai negara yang kuat. 

 

b. Penggambaran Burung dalam Kehidupan 

Kebudayaan Jawa sarat akan simbol- simbol atau lambang- lambang yang menghiasi 

kebuadayaan Jawa. Simbol- simbol Jawa ini menjadi objek kajian barat yang bersifat rasional dan 

sekuler, yang menyebabkan kehilangan makna simbolis tradisional dan mistisnya sehingga apa 

yang dialami oleh pandangan Barat menjadi sebuah pemahamn yang alegoris belaka. (Budiono 

Herusatoto, 2008). 

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang memiliki semangat gotong royong   yang   

tinggi.   Dalam   berbagai   kesempatan   apabila   ada   kesusahan   atau membutuhkan   

pertolongan,   maka   tetangga   atau   orang   disekitar   akan   dengan kesadaranya menolong. Hal 

ini nampak dalam lagu Gugur Gunung. 
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Gugur Gunung 

 

Ayo konco ayo konco ngayahi karyaning praja 

 Kono- kene kono- kene gugur gunung tandang gawe  

Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane 

Lila lan legawa kanggo mulyaning negara  

Siji loro telu papat bareng maju papat- papat  

Diulang-ulungake murih enggal rampunge  

Holobis kuntul baris holobis kuntul baris 

Holobis kuntul baris holobis kuntul baris (Purwadi, 2009) 

 

Dari nyanyian diatas, digambarkan bagaimana masyarakat diajak untuk bekerjasama dalam 

rangka gotong royong. Masyarakat berkumpul, bekerja bahu membahu untuk menyelesaikan 

pekerjaanya, diibaratkan seperti Burung Kuntul yang sedang bergerombol mencari makan 

bersama di pematang sawah. 

Hubungan antara China dengan nusantara bukan hanya terjadi dalam hubungan politik 

maupun perdagangan, namun juga dalam hal kebudayaan. Kebudayaan China dalam hal ini yaitu 

Judi. Judi masuk dalam masyarakat di Nusantara, khususnya Jawa. Salah satu jenis Judi dari China 

menggunakan penggambaran burung sedkit banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan China, 

ini nampak dalam permainan kartu seri Pian (Bing). (Denys Lombard, 2005) 

Kegemaran masyrakat di Jawa untuk memelihara Burung Perkutut tercatat dalam beberapa 

catatan pada tahun 1940an. Burung Perkutut dipelihara selain karena kemerduan suara, bulunya 

yang indah namun juga dianggap memberikan aura yang baik ataupun kemujuran. Pemilik burung 

perkutut memelihara burung ini didalam sangkar yang dihiasi ornamen- ornamen China. Hal ini 

tidak lepas dari adanya pengaruh China. Para pemilik Perkutut juga melakukan lomba burung. 

Kegemaran memelihara Burung Perkutut juga melahirkan sebuah mitologi tentang perawatan 

perkutut serta simbolisme, dan juga primbon yang menyertai burung ini. (Denys Lombard 2005)  
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Gambar 3. Seorang Pemuda Jawa sedang Menggantungkan Sangkar Burung 

Sumber:https://web.facebook.com/NTDpage/photos/a.1109709935774977.1073741828.11

09667945779176/1554386001307366/?type=3&theater 

 

Filosofi atau cara pamaknaan manusia atau masyarakat terhadap benda mati maupun hidup 

memiliki makna yang unik. Berkaitan dengan pemaknaan simbolis mengenai burung, bukan hanya 

dimiliki orang- orang China saja, namun masyarakat Jawa, juga memiliki cara pandang yang unik 

terhadap burung- burung baik yang ada di alam maupun burung yang menjadi burung peliharaan. 

Dalam masyarakat Jawa ada yang dikenal dengan Ngelmu Kejawen, hal ini dalam kaitanya 

melihat alam sekitanya terutama memaknai burung sebagau sebuah hal yang bisa menjadikan 

tuntunan atau pedoman. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa naskah kuno yang melihat burung 

sebagai sebuah filsafat. Salah satu Karya sastra Jawa awal Abad XX, yakni “Piwulang Becik” yang 

ditulis pada tahun 1911 menjelaskan beberapa hal terkait dengan cara manusia Jawa memandang 

hewan khususnya Burung.  

“Kewan yen ditresnani, sarto digemateni bisa nulis becik, menungso kapreye terkadhang 

dadi kosok bali kaya paribasan kae, dibeciki males balang tahi.” (Ki Padmasusastra, 1911). Dari 

penggalan kutipan  diatas dapat dilihat bagaimana hewanpun memiliki jiwa balas budi terhadap 

orang yang mengasihi, dan manusia belum tentu memiliki sifat yang seperti itu, atau malah bisa 

menjadi memberikan kerugikan atau diperlakukan buruk oleh yang dikasihinya. Dalam halaman 
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selanjutnya juga masih membahas hubungan kasih sayang, orang tua, anak dan hewan. 

“Katresnan iku aweh wisa marang kang kang ditresnani, sanadyan marang anak, iya dadi 

punggung, apa becik ora tresno bae, luput, awit nyuresaketurun kang dadi becik uripe ana ing 

donya bakal tanpo tilas, podo bai karo uripe kewan, golekana wijining katresnan kang bisa 

nukulake kauripan langgeng kaya adeling banyu umbul nuli tanpo antek. (Ki Padmasusastra,1911). 

Rasa kasih sayang yang telah diberikan bisa menjadi bisa bagi yang di kasihi, walaupun rasa 

kasih sayang itu diberikan kepada anaknya, walaupun kasih sayang yang berupa kebaikan 

sekalipun di dunia fana ini bisa langsung hilang tak berbekas, seperti saja seperti hewan, 

pencarian kasih sayang menumbuhkan kehidupan yang lebih lama seperti air yang mengalir 

seperti air yang tak berakhir. Pada halaman selanjutnya, yakni halaman  7,  terdapat  sebuah  

piwulang  yang  menggambarkan  kehidupan  dari  seekor burung. 

“Wuruking bapa biyung marang anake sanadyang wineleng kaya panglolohing manuk 

marang piyike, iya tanpa gawe, ora bisa kacantel, dening tanpa wisesesan sarta anake sumurup 

yen ditresnani, beda karo wuruking guru marang murid- muride, mesti bisa tumancep ing ati, 

dening nindakae wisesa sarta ora tresna kaya menyang anake dewe, mulane aja tan ora ngakelake 

anak.” (Ki Padmasusastra, 1911).  

Kutipan diatas memiliki makna, seorang orang tua yang merawat anaknya diibaratkan 

seperti induk burung yang sedang memberikan makanan atau merawat anaknya yang baru lahir 

yang memberikan pengajaran tentang kehidupan kepada keturunananya, hal ini berbeda dengan 

cara pengajaran yang diberikan oleh orang lain, walaupun itu guru sekalipun. 

Dari beberapa kutipan diatas, dapat dilihat bagaimana simbolisme kehidupan burung dapat 

diterapkan dalam kehidupan manusia. Burung bukan hanya dilihat dari keindahan bulu yang 

melekat pada dirinya ataupun kemerduan suaranya, namun bisa dilihat dari simbol- simbol yang 

ada, atau cara hidup mereka. Kehidupan burung dari lahir dan bangaimana setelah dewasa 

burung- burung ini merawat keturunanannya. 

Yang menjadi pertanyaan, apakah semua burung itu digambarakan sebagai hal- hal yang 

baik saja dalam kosmologi masyarakat Jawa? tentu saja tidak. Burung bukan hanya dilambangkan 

sebagai sebuah makhluk yang memiliki kebaikan mutlak. Dalam salah satu referensi disebutkan 

jika ada salah satu jenis burung yang diibaratkan sebagai hal yang buruk. Burung ini adalah Gemak 

Melung. Gemak Melung menurut pandangan mitologi jawa digambarkan sebagai makhluk yang 

memberikan janji pesugihan, namun memberikan dampak yang buruk setelah yang membuat 

perjanjian ini meninggal. (Purwadi, 2009) 

 

2. Dari Pelicin Hingga Penembal Pundi- Pundi  

a. Perdagangan Burung Zaman Kolonial 

Perdagangan masyarakat Jawa dengan dunia luar sudah terjalin sejak lama. Perdagangan 

antar wilayah dan bahkan sampai antar pulau, hal ini tidak lain untuk pemenuhan kebutuhan. 
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Daerah daerah yang memiliki surplus barang mengalami harga yang rendah, sedangkan daerah 

yang kekurangan. Selain karena adanya faktor hasil produksi tersebut, politis juga memainkan 

peranan yang signifikan dalam perdagangan. Pada masa Kerajaan dan bahkan sampai zaman 

kolonial, pemberian hadiah atau upeti kepada negara sahabat maupun kepada kepala- kepala 

pemerintahan sangatlah lazim untuk keperluan meminta perlindungan agar tidak diserang atau 

sebagai “jalan pelicin”. Sejauh  mana  catatan-  catatan  kuno  merekam  arus  upeti-  upeti  ini,  

dalam  kaitanya dengan perdagangan satwa, khususnya burung? 

Dalam buku Denys Lombard yang berjudul “Nusa Jawa: Silang Budaya” Jilid 2 tentang 

jaringan perdagangan Asia, ditemukan mengenai upeti dari kerajaan- kerajaan nusantara kepada 

kerajaan di China yang berupa: kain, serjata dan hasil hutan, yang berwujud kayu Cendana, cula 

badak dan Burung Nuri. (Denys Lombard, 2005) 

Buku Lombard diatas mengutip dari catatan China  yang diperkirakan pada masa kerajaan 

Hindhu- buhda dimana kerajaan- kerajaan dari nusantara khususnya kerajaan di Jawa sudah 

terjalin kerjasama dan juga perdagangan dengan kerajaan di China. Yang menarik dari catatan 

tersebut yakni, apakah di Jawa pada periode tersebut ada spesies Nuri yang ada di habitat Jawa 

yang kini bisa dikatakan sudah (punah?) atau Burung hasil perdagangan? Lombard menjelaskan 

kalau Nuri yang dikirimkan sebgai upeti dari Jawa ini merupakan burung yang didapatkan dari 

Indonesia Timur, namun tidak dijelaskan lagi lebih rinci mengenai jenis maupun asal lebih detail 

lagi. 

Perdagangan hasil hutan maupun satwa bukan hanya  dengan kerajaan China saja, namun 

juga dengan Kekaisaran Romawi, yang terjadi pada kisaran tahun 166 M. Perdagangan dengan 

Romawi ini diketahui melalui plabuhan di India. Satwa- satwa yang diangkut ke Eropa pada masa 

itu berasal dari pelabuhan- pelabuhan di Asia Tenggara.  (Denys  Lombard,  2005)  Namun  

demikian  kurang  pasti  dari  mana  asal barang- barang tersebut, tidak tertutup kemungkinan 

dari Jawa. 

Medio Abad X, pedagang dari kepulaan yang berhadapan dengan China (Nusantara?) sudah 

berlayar sampai di Afrika, atau sekitar Mozambig (sekarang). Pedagang dari nusantara ini mencari 

satwa- satwa diperdagangkan di Afrika. Pelayaran ini membawa satwa- satwa terutama yang 

sudah awetan, dan barang- barang tersebut diperdagangakan di daerah asalnya dan juga dijual 

belikan lagi di China. (Denys Lombard, 2005) 

Sumber- sumber kolonial, menyebutnya beberapa jenis fauna yang menjadi barang 

dagangan mereka dari nusantara, khsusunya jawa. Beberapa jenis fauna tersebut menjadi barang 

dagangan yang cukup laris di pasaran. Jenis- jenis fauna tersebut antara lain gajah, bird of 

paradise, burung paruh bengkok, dan rusa. (Robert Cribb,2008 p.52-53) 

Burung  bukan  hanya  diambil  dari  keindahan  bulu   maupun  kemerduan suaranya. 

Burung- burung walet memiliki nilai lebih untuk menopang perokonomian. Burung walet ini 

diambil sarangnya oleh orang- orang laut, selain itu, orang- orang laut ini yang kebanyakan 
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berprofesi sebagai nelayan juga menghasilkan komoditas berupa Teripang dan juga budak. 

Perdagangan yang dilakukan oleh orang- ornag laut ini menurut laporan   Conrad dalam bukunya 

Lombard yang mulai meneliti keghidupan orang laut pada tahun 1883.(Denys Lombard, 2005) 

Komoditas sarang walet bukan hanya dihasilkan oleh orang- orang laut di kepulauan 

nusantara saja, namun juga dihasilkan oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sudah mengenal 

perdagangan sarang walet. Sarang walet ini didapatkan disekitar Laut Selatan. Sarang walet ini 

diambil oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan mengambil sarang- sarang ini 

dengan mempertaruhkan nyawa mereka di tebing- tebing. (Denys Lombard, 2005) 

Memasuki era 1970an tercatat beberapa jenis burung  yang menjadi barang dagangan. 

Burung- burung yang menjadi barang dagangan ini yang memiliki kicauan yang  merdu.  Burung-  

burung  yang  menjadi  komodiatas  perdaganagn  ini  adalah: merpati, Kacer, Murai,  Beo, 

beberapa jenis Cucak- cucakan, dan Jalak.  Lebih dari 30.000 ribu ini ditangkap dari Jawa. ( John 

Mackinnon, 1988) 

 

b. Perdagangan Burung Zaman Milenial 

Pola perdagangan burung juga mengikuti perkembangan zaman. Memasuki era milenial, 

perdagangan satwa- satwa tak terkecuali burung juga merambah ke dunia digitial. Perdagangan 

burung yang melalui dunia digital ini bahkan termasuk burung- burung yang seharusnya 

dilindungi. Perdangan melalui dunia maya kadang dilakukan secara terang- terangan. Berikut ini 

adalah kutipan mengenai perdagangan burung di era milenia, seperti yang dikutip dari situs 

mongbay berikut ini: 

“Tren perdagangan satwa liar dilindungi semakin canggih. Selain tetap menjual satwa di 

beberapa pasar burung, para pelaku kini memanfaatkan media sosial. Adanya komunitas- 

komunitas yang menganggap diri mereka pencinta satwa liar dengan memelihara satwa liar 

dilindungi turut menyemarakkan terjadinya perdagangan,” ujar Irma Hermawati, Legal 

AdvisorWildlife Crime Unit kepada MongabayIndonesia. 

Dari kutipan diatas dapat dilihat, bagaimana leluasanya perdagangan burung yang 

seharusnya dilindungi, namun bisa diperjua- belikan secara leluasa. Dan disinilah yang seharunya 

menjadi perhatian lebih dari para penegak hukum. Dengan semakin menipisnya   lahan   untuk   

ekosistem   burung-   burung   ini,   harusnya   menjadikan pengawasan perdagangan burung ini 

menjadi lebih ketat lagi, dan harusnya dengan adanya fakta- fakta bahwa burung- burung 

dilindungi ini diperdagangkan secara bebas di dunia maya, semakin mudah pula penengak  hukum 

untuk melacak  perdagangan burung- burung ini. 

 

c. Wacana dan Politik kekuasaan di balik Burung 

1. Politik Konservasi 

Pembukaan lahan maupun pemburuan hewan dalam segala bentuk, entah demi tujuan 
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konsumsi maupun ekonomi jelaslah mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, apabila perburuan atau 

pembukaan lahan terus terusan untuk pemukiman dan pertanian atau perkebunan tentu akan 

mengganggu ekosistem yang ada didalamnya. Guna mengurangi dampak maupun mengurangi 

laju kerusakan ekosistem, maka peran penguasa sangat dibutuhkan dalam hal konservasi maupun 

pembuatan ekosistem butan. Sampai dimana penguasa peduli akan hal ini? 

Konservasi ataupun aturan- aturan tentang ekosistem sudah ada sejak zaman kerajaan. 

Kerajaan terbesar terakhir di Pulau Jawa, yaitu Mataram Islam pada abad XVII sudah melakukan 

kebijakan konservasi. Kebijakan konservasi ini disebabkan karena  adanya  kemajuan  pembukaan  

lahan  pertanian  yang  pesat  membuat  Raja Mataram pada taun 1960an membuat sebuah 

“cagar alam” untuk melindungi hewan- hewan buruan mereka dari pembabatan hutan. (Denys 

Lombard, 2005) 

Kekhawatiran penguasa Jawa ini bukan sebuah kekhawatiran yang tanpa sebab. Adanya 

kebiasaan atau tradisi berburu dari kalangan bangsawan ini cukup beralasan, di lain  sisi  penguasa  

jawa  ini  ingim  membuat  sebuah  kawasan  yang  bisa  digunakan sebagai  sebuah  lahan  untuk  

perlindungan  hewan-  hewan  buruan  dari  rusaknya ekosistem, namun disisi lain juga menjadi 

lahan untuk berburu. 

Gambar 4 Perburuang Burung Merak oleh Orang Eropa 

 
  

 

Sumber:https://web.facebook.com/NTDpage/photos/a.1109709935774977.1073741828.11

09667945779176/1584280778317888/?type=3&theater 

 

Kebijakan konservasi yang dilakukan oleh penguasa berkaitan dengan kebijakan politik 



 

399 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang 
8 – 10 Februari 2018 

 

dibalik sebuah wacanan konservasi. Pada masa kolonial, pemerintah kolonial ikut campur dalam 

rangka pelestarian satwa- satwa yang berada di daerah jajahanya. Pada  masa  itu,  Pemerintahan  

Kolonial  Belanda  menerapkan  kebijakan  konservasi terhadp satwa- satwa tertentu, tak 

terkecuali burung. Lantas apa yang menjadi motif politis dibalik dibuatkan politik konservasi yang 

dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda? 

Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik konservasi terhadap burung 

sebenarnya baru dijalakan setelah Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa di Nusantara. 

PemerintahKolonial Belanda baru menerapkan kebijakan Konservasi burung pada akhir Abad XIX. 

Sebenarnya apa yang mendasari Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan konservasi 

burung di tanah jajahanya? dan sebenarnya untung apa yang akan didapatkan dari pemerintah 

jajahan yang diberlakukan kebijakan konservasi ini? 

Pemerintahan Kolonial Belanda menerapkan kebijakan konservasi burung ini, tidak terlepas 

dari motif ekonomi. Apa hubungan antara konservasi sama ekonomi? Hal ini sangat berkaitan. 

Konservasi burung, dalam kaitanya ekosisitem yang terjaga, terutama burung- burung di tanah 

jajahan yang terjaga, berdampak pula terhadap perkebunan- perkebunan yang dibuka oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda, Selain itu pada awal abad XX mendapat tekanan dari dunia 

internasional mengenai kebijakan konservasi. (Robert Cribb, 2008) 

Kebijakan konservasi pada abad XIX yang dikhususkan pada burung bertujuan untuk 

membungkang pemburu burung. Burung- burung inii yang akan menjaga keseimbangan 

ekosistem dengan cara memakan binatang- binatang yang dianggap menjadi hama untuk 

perkebunan di Hindia Belanda. 1910  Pemerintah Kolonial Belanda menmbuat daftar burung- 

burung yang “bermanfaat” atau dalam pandangan mereka dalam kategori menglhawatirkan 

dengan cara membuat aturan perlindungan di alam liar yang tertuang dalam staatsblad 1909 nos 

497, 594. (Robert Cribb, 2008) 

Perkembangan kebijakan konservasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, 

bukan hanya tergantung pada faktor ekonomi saja, namun berkembang ke faktor keunikan. Pada 

tahun 1924, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan kebijakan konservasi terhadap spesies 

endemik Jawa dan Madura yakni Merpati dan Bebek Jawa. (Robert Cribb, 2008) 

Setelah Indonesia merdeka, apakah kebijakan konservasi ini masih berlanjut atau malah 

berhenti? Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan konservasi yang serupa dengan kebijakan 

konservasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun disini ada beberapa 

perbedaan antara kebijakan konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 

dengan Pemerintah Indonesia. Lantas seperti apa perbedaanya? 

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan konservasi mengikuti tuntutan zaman. Apabila 

pada masa kerajaa, kebijakan konservasi dilaksanakan karena keinginan raja untuk tetap bisa 

berburu hewan maupun sebagi lokasi hewan buruna, dan pada masa kolonial, kebijakan 

konservasi ini pada awalnya sangat erat dengan kepentingan ekonomi, walaupun pada periode 
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berikutnya mulai bergeser kepada keunikan dari burung- burung ini, namun pada masa 

Pemerintahan Indonesia, kebijakan konservasi ini berkaitan dengan adanya kerawanan dari 

satwa- satwa yang mulai mengkhawatirkan. 

Tingginya permintaan pasar akan barang- barang berupa satwa dari hutan ini menyebabkan 

tinggi pula perburuan dan penangkapan satwa- satwa ini. Salah satu satwa yang dahulunya masih 

banyak, namun tingginya permintaan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yakni Cucak 

Rawa dan Murai Batu, maka jumlahnya juga menurun drastis, bahkan dalam Tanaman Nasional 

sekalipun.(USAID, 2015) 

Sebenarnya dewasa ini sudah ada aturan mengenani perdagangan satwa internasional  atau  

dengan  istilah  CITES.  Selain  di  dunia  perburungan,  penggunaan istilah CITES juga dijumpai 

dalam satwa liar lainnya dan dunia tumbuh-tumbuhan. CITES merupakan singkatan dari 

Convention on International Trade in Endangered Species yaitu Konvensi Perdagangan 

Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar. CITES adalah bentuk perjanjian global yang lebih 

memfokuskan diri pada perlindungan satwa dan tumbuhan liar dari perdagangan antarnegara 

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena bisa membahayakan kelestarian dari 

tumbuh-tumbuhan maupun satwa liar tersebut, termasuk burung kicauan. Konvensi ini sudah 

berlangsung sejak 1975, namun Pemerintah Indonesia agak kurang sigap melihat perkembangan 

dan baru mertifikasinya tiga tahun kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 43/ 

1978.(USAID, 2015)  

 

2. Kutilang: Dari  Burung Dambaan Sampai yang Dimarjinalkan 

Kutilang (Pyconotus aurigaster), merupakan salah satu burung yang mendiami Pulau Jawa. 

Burung yang memiliki ciri khas pada kepala berwarna hitam, alis mata putih, dan bagian dubur 

berwana orange. (John MacKinnon, 1988) Sebenarnya burung ini  masih  bersaudara  dengan  

burung  Cucak  Jawa  (Pyconotus  goiavier).  Namun demikian kedua burung ini memiliki nasib 

yang agak berbeda. Sebenarnya kutilang masih punya beberaberapa saudara deket. Kelima 

spesies ini bukan hanya berasal dari famili yang sama (Pycnonotidae), tetapi juga berada dalam 

genus  yang sama yaitu Pycnonotus.  Kutilang  memiliki  nama  ilmiah  Pycnonotus  aurigaster.  

Sebagaimana dikutip dari situs “Om Kicau”, Ia masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat 

dekat dengan cucakrowo (Pycnonotus zeylanicus), trucukan (Pycnonotus goiavier), kutilang 

jambul (Pycnonotus jocosus), dan stripe-throated bulbul (Pycnonotus finlaysoni). Kalau boleh 

diibaratkan, maka kutilang bersama keempat spesies ini merupakan saudara sepupu. Hal ini 

sungguh sangat miris, melehat saudaranya, terutama Cucak Rawa yang memiliki harga selangit, 

namun saudaranya, Kutilang, dianggap sampah oleh banyak penggemar burung. Di Malaysia, 

kutlang jambul yang merupakan burung lokal sangat dihargai dan popular sebagai burung piaraan 

dan lomba. Di Indonesia, sebagian orang masih menganggap kutilang sebagai burung kelas bawah 

dan kerap terpinggirkan. 
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Dari fakta diatas bisa dilihat, bagaimana di negara tetangga, menempatkan Kutilang sebagai 

primadona. Burung kutilang dianggap menjadi musuh paca kicau mania.  Keberadaanya  yang 

mudah ditemui  dialam  sekitar dan  suranya  yang cukup lantang, membuat burung- burung 

peliharaan mudah untuk menirukan sura “merdu” Burung kutilang ini. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Manusia, dan alam, adalah dua keadaan yang saling berkaitan. Manusia membutuhkan 

alam untuk bertahan hidup, begitu juga alam, membutuhkan manusia sebagai makhluk yang 

memiliki derajat yang lebih tinggi untuk memanfaatkan alam. Manusia melihat alam dan 

membentuk simbol- simbol sebagai pertanda maupun pelajaran untuk kehidupan manusia.  

Pembukaan lahan yang berlebihan untuk pemukiman maupun pembukaan hutan membuat 

satwa- satwa semakin termarjinalkan. Habitat mereka dihabisi, namun ketika mereka mencari 

makan keluar, mereka dianggap hama oleh manusia. Selain karena faktor- faktor tadi, adanya 

kebiasaan untuk berburu hewan baik untuk diperdagangkan, konsumsi, dan bahkan sekedar hobi 

berburu. 

Kebijakan konservasi yang dilaksanakan oleh penguasa, baik dari zaman kerajaan, kolonial, 

maupun sampai milenian, memiliki “wacana” besar dibalik politik konservasi. Konservasi belum 

menjadikan satwa- satwa, terutama burung menjadi nyaman di habitatnya akibat ulah manusia. 

Perdagangan burung, menjadi sebuah komoditas yang menarik, baik dari pemburu, 

pedagang, maupun pembeli. Semua menjadi sebuah lingkaran setan  yang belum terputus. 

Perdagangan burung mengikuti perkembangan zaman. Pada awalnya perdagangan burung 

hanya untuk upeti kepada atasan, namun kini di era digitital, perdagangan burung juga tidak 

mau ketinggalan. Perdagangan burung juga merambah memasuki dunia digital dan 

diperdagangakan secara bebas.  
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Abstrak 

 

Ancaman utama bagi elang-ular (Spilornis cheela) antara lain berupa perburuan liar, perdagangan 
satwa secara ilegal, dan sebagai peliharaan. Semakin banyaknya elang yang di perjual belikan dan dijadikan 
satwa peliharaan oleh manusia menyebabkan kekhawatiran adanya perubahan perilaku pada elang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan perilaku harian dua  individu elang-
ular (Spilornis cheela)  pada  masa  rehabilitasi di  Pusat  Konservasi Elang Kamojang. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2016 di Pusat Konservasi Elang Kamojang. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik Focal-Animal Sampling. Sampel penelitian adalah satu 
individu jantan dewasa dan satu individu betina elang- ular. Pengambilan data dilakukan pada pukul 08.00-
10.00 pada saat Thermal naik, dan pukul 14.00-16.00 pada saat Thermal turun. Hasil data dianalisis secara 
deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu perilaku harian dari kedua individu elang-ular (Spilornis cheela) adalah 
aktivitas bertengger dan terbang, bertengger sebesar 91 % dan perilaku terbang sebesar 9%. Aktivitas 
terbang elang- ular (Spilornis cheela) lebih banyak pada pagi hari sebesar 86% dibandingkan dengan sore 
hari hanya sebesar 14%. Persentase terbang individu jantan sebesar 5% dan tengger 95%, presentase 
terbang individu betina sebesar 14% dan tengger sebesar 86% lebih aktif dibandingkan individu jantan. 

 

Kata kunci : aktivitas, elang-ular, kamojang, konservasi 

 

 

Pendahuluan 

Raptor adalah terminologi lain dari burung pemangsa. Burung elang merupakan salah satu 

jenis raptor yang memiliki peranan cukup penting dalam sebuah ekosistem. Posisinya yang berada 

pada puncak piramida makanan menjadikan jenis-jenis ini mampu mengatur keseimbangan 

populasi jenis-jenis satwa lainnya dalam sebuah ekosistem. Hal inilah yang menjadikan jenis 

burung pemangsa juga dapat dikatakan Umbrella species (spesies payung) yaitu jenis yang 

memayungi keberadaan jenis lainnya dalam sebuah ekosistem dan Focal Species (spesies fokus) 
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yaitu jenis yang penting untuk dijadikan indikator dalam perlindungan suatu kawasan. 

Saat ini populasi burung elang di alam semakin sedikit dan beberapa jenis elang di Indonesia 

berada dalam keadaan terancam punah misalnya elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dan elang-ular 

(Spilornis cheela). Ancaman utama yang dihadapi oleh burung pemangsa salah  satunya  jenis  

elang-ular  (Spilornis  cheela  Latnam,1790)  antara  lain  berupa perburuan liar, perdagangan 

satwa secara ilegal, menjadikan burung elang sebagai satwa peliharaan, serta degradasi habitat 

(Balen 1998 dan Birdlife International 2004). Dengan demikian  semakin  banyaknya  elang  yang  

di  perjual  belikan  dan  dijadikan  satwa peliharaan oleh manusia menyebabkan kekhawatiran 

adanya perubahan perilaku pada elang. 

Salah satu upaya untuk memulihkan kembali sifat liar dan meningkatkan populasi elang di 

habitatnya adalah dengan kegiatan rehabilitasi dan pelepasliaran. Untuk mengidentifikasi faktor 

penentu keberhasilan dan pelepasliaran, pengamatan perilaku harian menjadi salah satu kegiatan 

dalam mengukur keberhasilan adaptasi elang-ular (Spilornis cheela). 

Pengamatan perilaku harian ini telah dilakukan oleh lembaga konservasi satwa seperti Pusat 

Konservasi Elang Kamojang dan menjadi kriteria yang harus dilalui selama proses rehabilitasi. Hal 

tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana perbandingan perilaku harian dua 

individu elang-ular (Spilornis cheela) pada masa rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang. 

 

 

Metode Penelitian 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan ini dilaksanakan di  Pusat Konservasi Elang Kamojang pada kandang rehabilitasi selama 

bulan Juli – Agustus 2016. Penelitian ini terbagi menjadi dua waktu, waktu pertama dilakukan 

pada pukul 08.00-10.00 pada saat Thermal naik, dan waktu kedua pada pukul 14.00-16.00 pada 

saat Thermal turun. 

 

B. Metode 

Metode  yang digunakan  adalah metode  deskriptif  dengan  teknik  Focal-Animal Sampling   

(Lehner   1992)   dari   dua   individu,   dengan   interval   5   menit.   Dalam mempermudah 

pengamat mengamati objek dibantu dengan rekaman. Apabila pada durasi sampling Objek 

melakukan aktivitas unik, maka data diambil menggunakan teknik Continuous sampling (Altmann 

1974) setiap satu menit sebagai data tambahan. 

Data yang diambil berupa perilaku elang-ular (Spilornis cheela) yang dibagi dalam beberapa  

kriteria  atau  bagian,  yaitu:  perilaku  umum  elang-ular,  perilaku  makan  dan perilaku sosial. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah: baterai cadangan,  buku  catatan, jam tangan, 
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binokuler, weather meter, kamera, kode perilaku elang, alat tulis. Objek yang digunakan dalam 

penelitian kali ini adalah dua individu elang-ular (Spilornis cheela): bernama Dimon jenis kelamin 

jantan dengan ciri memakai ring berwarna silver di kedua kakinya, dan Arna jenis kelamin betina 

dengan ciri memakai ring berwarna hitam di salah satu kakinya. 

 

D. Cara Kerja 

Lokasi pengamat disesuaikam agar elang tidak terganggu oleh aktivitas pengamat. Pengamatan 

dimulai dengan mengidentifikasi elang Dimon dan Arna. Pengambilan data dan pencatatan 

perilaku dilakukan setiap 5 menit sekali. Data perilaku diterjemahkan dengan kode perilaku 

elang (lampiran 1). Pengambilan data terus dilakukan hingga akhir waktu pengambilan data.  

 

E. Analisis Data 

Data perilaku elang-ular (Spilornis cheela) secara umum dan pada dua individu yang berbeda 

dianalisis secara deskriptif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Perilaku Terbang – Tengger 

Berdasarkan hasil pengamatan pada kedua objek diketahui perilaku umum elang- ular 

(Spilornis cheela), terdiri dari: (1) Perilaku bertengger dengan melihat penggunaan tenggeran dan 

perilaku saat bertengger. (2) Perilaku terbang dengan melihat frekuensi terbang dari tenggeran 

satu ke tenggeran lain atau terbang pada saat berburu. 

 
 

Gambar 1. Persentase terbang dan tengger kedua individu elang-ular (Spilornis cheela) secara umum 

 

Gambar 1 menunjukan perilaku harian elang-ular (Spilornis cheela) (n=864) yang paling 

banyak dilakukan adalah perilaku bertengger (91%), sedangkan perilaku terbang (9%). Hal 

tersebut diasumsikan karena keterbatasan ruang gerak elang untuk terbang, pada masa 

rehabilitasi ini, elang ditempatkan pada kandang yang terbuat dari jaring berbahan nylon dengan 

ukuran 20 m x 7 m x 8 m menjadikan elang akan lebih banyak bertengger serta tidak 
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memungkinkan kedua individu elang tersebut untuk lebih banyak terbang. Ketika bertengger 

kedua elang-ular (Spilornis cheela) ini menggunakan strata atas (Pa) (lampiran 1), akantetapi   

ketika makan, kedua elang tersebut masih menggunakan strata bawah (Pc), hal ini diasumsikan 

karena kebiasaan elang tersebut dan latarbelakang elang yang telah lama dipelihara dalam 

kandang oleh pemilik sebelumnya. 

Selain itu teramati pula kedua elang-ular (Spilornis cheela) melakukan kegiatan saat di 

tenggeran seperti menengokkan kepala ke kanan (P1), menoleh ke kanan dan ke kiri  (Pa2a),  

menengok  ke  atas  dan  bawah  (Pa2b),  bersuara  (P4)  yang  paling sering terdengar   yaitu   

berasal   dari   individu   jantan   (Dimon)   saat   pagi   dan   sore   hari, menggosokkan paruh ke 

tenggeran (P5), berjemur (P6), mengibaskan bulu (P7), juga menggoyangkan ekor (P8) yang 

dilakukan kedua individu elang-ular (Spilornis cheela) setelah terbang atau melompat di 

tenggeran, kedua elang-ular (Spilornis cheela) tersebut juga membuang kotoran (P9) pada saat 

bertengger. Apabila ada aktivitas manusia yang dirasa mengganggu, kedua   elang-ular (Spilornis 

cheela) tersebut akan mengepakkan sayap (P10) atau membalikkan badan di tenggeran (P11) atau 

melompat di tenggeran (P14) sebagai bentuk perilaku untuk menghidar atau mempertahankan 

diri. 

Perilaku terbang dari kedua elang-ular (Spilornis cheela) seperti terbang langsung dari 

tenggeran satu ke tenggeran lain (F1) sekali atau dua kali mengelilingi kandang, terbang hunting 

(F5), dan terbang Flapping (F6). Hal yang tidak biasa diperlihatkan individu jantan ketika akan 

bertengger pada tenggeran strata atas (Pa), dimana individu jantan ini terlihat lebih cenderung 

menggunakan jaring untuk memanjat sambil mengepakan  sayap  menuju  tenggeran  daripada  

terbang  langsung  menuju  tengggeran strata atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Persentase terbang dan tengger masing-masing individu elang-ular (Spilornis cheela). 
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(a) Individu jantan dan (b) Individu betina 

Perilaku Terbang-Tengger Tiap Individu 
Dari Gambar 2 dapat dilihat Persentase terbang dan tengger dari masing masing individu  

elang-ular  (Spilornis  cheela),  persentase  terbang  individu  jantan  (Dimon) sebesar  5%  dan  

tengger  95%,  sedangkan  persentase  terbang  individu  betina  (Arna) sebesar 14% dan tengger 

sebesar 86%,  Gambar 2 memperlihatkan bahwa individu betina (Arna) terlihat lebih aktif 

dibandingkan individu jantan (Dimon) selama pengamatan terhadap kedua individu ini. 

Berdasarkan Waktu pengambilan data yaitu pagi hari saat thermal naik dan sore hari saat 

thermal turun didapatkan hasil bahwa aktivitas terbang elang-ular (Spilornis cheela) lebih banyak 

pada pagi hari sebesar 86% dibandingkan dengan sore hari hanya sebesar 14% dilihat pada 

(Gambar 3).  

 
Gambar 3.  Aktivitas terbang elang-ular (Spilornis cheela) pagi dan sore hari. 

 

 
Gambar 4. Perbandingan aktivitas terbang jantan (Dimon) dan betina (Arna) pada pagi hari. 

 

Berdasarkan gambar 4 dapat di lihat aktivitas terbang individu betina (Arna) lebih tinggi 

dibandingkan dengan aktivitas terbang individu jantan (Dimon) di pagi hari. Individu  betina  

(Arna)  akan  melakukan  aktivitas  terbang  baik  saat  thermal  dan kelembaban  mencukupi,  

apabila  ada  aktivitas  manusia  disekitarnya,  individu  betina (Arna) lebih memilih untuk 

terbang ,sedangkan individu jantan (Dimon) lebih cenderung mengamati dan melakukan 

pertahanan terlebih dahulu sebelum memilih untuk terbang. 
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Gambar 5. Perbandingan aktivitas terbang Dimon dan Arna pada sore hari. 

 

2. Perilaku Terbang Pagi – Sore 

Begitu pula perbandingan aktivitas terbang kedua elang tersebut pada sore hari, persentase 

aktivitas terbang individu betina (Arna) tercatat masih tetap lebih tinggi dibandingkan individu 

jantan (Dimon) walaupun frekuensi terbang keduanya sama-sama menurun dibandingkan 

dengan di pagi hari, penurunan persentase aktivitas kedua elang tersebut lebih cenderung 

dikarenakan seiring dengan menurunnya udara panas (thermal) dan elang akan lebih cenderung 

untuk memilih kembali beristirahat, seperti halnya perilaku umumnya elang di alam. 

 

3. Aktivitas Lain Diluar Waktu Pengamatan  

a. Perilaku makan 

Pakan  elang  yang  diberikan  pada  masa  rehabilitasi  berupa  pakan  hidup  yaitu burung 

puyuh. Pemberian pakan oleh keeper dilakukan pada malam hari dimaksudkan agar elang tidak 

melihat dan dapat berburu sendiri pada esok harinya. Pada hari tertentu satu hari elang 

dipuasakan atau tidak diberi pakan hal tersebut dimaksudkan untuk membiasakan elang karena 

tidak selamanya elang akan mendapat makanan apabila telah dilepasliarkan. 

Kedua  elang-ular  tersebut  teramati  selama  pengamatan  memangsa  pakannya kurang 

lebih sekitar pukul 13.00 WIB. Kedua elang-ular inipun cenderung memakan mangsanya ditanah 

tidak pernah terlihat pakan dibawa ketenggeran dan kedua elang-ular ini porsi pakannya hanya 

sebesar 25% atau tidak pernah sampai habis, namun teramati pula kedua elang-ular ini berburu 

selain pakan yang diberikan di kandang rehabilitasi seperti kadal, dan katak. Kegiatan berburu 

mereka biasanya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB dan kedua elang-ular ini akan langsung 

menelan mangsa mereka saat itu juga. 
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b. Perilaku Sosial 

Salah satu perilaku sosial dari elang-ular yakni bersuara atau vokalisasi. Individu jantan 

(Dimon) tercatat  melakukan aktivitas bersuara ketika pagi hari saat thermal dan kelembaban 

mencukupi yaitu dengan rata- rata suhu sebesar 25,9 oC (lampiran 2) dan rata-rata kelembaban 

sebesar 71% (lampiran 3) juga bersuara ketika ada elang lain yang melakukan vokalisasi, 

akantetapi individu betina tidak tercatat sama sekali melakukan aktivitas bersuara selama 

pengamatan ini dilakukan. 

Kedua elang-ular ini juga menunjukan perilaku sosial terhadap manusia seperti terbang 

menjauh atau mempertahankan diri dengan mengeluarkan kotoran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Secara umum, perilaku harian kedua  individu elang-ular (Spilornis cheela) yang diamati pada 

masa rehabilitasi yaitu aktivitas bertengger dan terbang, dimana persentase perilaku bertengger 

kedua individu elang tersebut sebesar 91 % dan perilaku terbang sebesar 9% dikarenakan 

keterbatasan ruang gerak elang untuk terbang. Aktivitas terbang elang-ular (Spilornis cheela) 

lebih banyak pada pagi hari sebesar 86% dibandingkan dengan sore hari hanya sebesar 14%. 

Persentase terbang individu jantan (Dimon) sebesar 5% dan tengger 95%, presentase terbang 

individu betina (Arna) sebesar 14% dan tengger sebesar 86% lebih aktif dibandingkan individu 

jantan (Dimon) karena Individu betina (Arna) akan melakukan aktivitas terbang baik saat thermal 

dan kelembaban mencukupi, serta adanya aktivitas manusia disekitarnya.  

 

B. Saran 

Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengetahui perilaku elang-ular (Spilornis cheela) dengan 

waktu penelitian lebih lama, sehingga dapat dibandingkan dengan data pada bulan atau musim 

yang berbeda. 
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Lampiran 1. Kode Perilaku Elang 
 
Tabel 1. Tabulasi deskripsi perilaku elang 
 

No Singkatan Kategori Definisi 
1. Pa Perching Individu teramati bertengger pada tenggeran paling atas 

 

dalam kandang. 

2. Pb Perching Individu bertengger pada tenggeran kedua dekat dengan 
 

tanah. 

3. Pc Perching Individu teramati berada di tanah. 

4. P1 Perching Individu teramati bertengger dengan kepala menghadap 
 

kanan, kiri atau depan. 

5. P2a Perching Individu teramati bertengger dengan menoleh ke kanan 
 

kemudian ke kiri atau sebaliknya. 

6. P2b Perching Individu teramati bertengger dengan menoleh kearah 
bawah. 

7. P3 Perching Individu teramati melakukan kegiatan menelisik. 

8. P4 Perching Individu teramati melakukan kegiatan bersuara. 

9. P5 Perching Individu teramati melakukan kegiatan makan dan 
 

mengesekkan paruh ke tenggeran. 

10. P6 Perching Individu teramati melakukan kegiatan berjemur. 

11. P7 Perching Individu teramati menggetarkan bulu – bulunya. 

12. P8 Perching Individu teramati menggerakan ekornya. 

13. P9 Perching Individu teramati membuang kototoran. 

14. P1
0 

Perching Individu teramati mengepakan sayap di tenggeran. 

15. P1
1 

Perching Individu teramati melompat di tenggeran atau membalikkan 
 
badan. 16. P1

2 
Perching (hanya teramati di alam) mematuk dedaunan. 

17. P1
3 

Perching (hanya teramati di alam) mematuk dedaunan dan ranting. 

18. P1
4 

Perching Individu teramati melompat ke jarring kemudian kembali ke 
 
tenggeran. 19. F1 Flying Individu teramati terbang langsung dari tenggeran satu ke 
 
tenggeran lain. 20. F5 Flying Terbang untuk berburu. 

21. F6 Flying Individu terbang dengan mengepakkan sayap. 
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Lampiran 2. 
 
Tabel 2. Tabulasi suhu saat pengamatan. 
 

NO HARI,TANGGAL WAKTU SUHU ( 0C ) 

1 SENIN,18/07/2016 08.00 28.8 

  09.00 27.5 

2 SELASA, 19/07/2016 08.00 21.8 

  09.00 26.5 

  10.00 27.5 

  14.00 27.4 

3 KAMIS,21/07/2016 09.00 25.5 

4 JUM'AT, 22/07/2016 09.00 21.6 

5 SENIN,25/07/2016 09.00 22.9 

  14.00 31.8 

  15.00 31 

6 SELASA, 26/07/2016 08.00 22.1 

  09.00 24.4 

  14.00 29.8 

  15.00 26.2 

7 RABU, 27/07/2016 08.00 24 

  09.00 24 

  10.00 26.4 

  14.00 27.3 

  15.00 28.6 

8 KAMIS,28/07/2016 08.00 21.1 

  09.00 24 

  14.00 25.3 

  15.00 26.3 

 Rata – rata  25.9 
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Lampiran 3. 
 
Tabel 3. Tabulasi Kelambaban saat pengamatan. 

 
NO HARI,TANGGAL WAKTU KELEMBABAN 

1 SENIN,18/07/2016 08.00 55% 

  09.00 59% 

2 SELASA, 19/07/2016 08.00 85% 

  09.00 70% 

  10.00 75% 

  14.00 71% 

3 KAMIS,21/07/2016 09.00 92% 

4 JUM'AT, 22/07/2016 09.00 94% 

5 SENIN,25/07/2016 09.00 82% 

  14.00 57% 

  15.00 54% 

6 SELASA, 26/07/2016 08.00 98% 

  09.00 76% 

  14.00 56% 

  15.00 62% 

7 RABU, 27/07/2016 08.00 18.6% 

  09.00 77% 

  10.00 75% 

  14.00 62% 

  15.00 66% 

8 KAMIS,28/07/2016 08.00 86% 

  09.00 79% 

  14.00 78% 

  15.00 80% 

 Rata - rata  71% 
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Abstrak 

 

Strategi yang paling penting dari konservasi jalak Bali (Leucopsar rothschildi) adalah mendorong 

penangkar untuk menangkarkan spesies terancam punah ini. Permintaan tinggi dari spesies ini telah 

dipenuhi melalui berbagai penangkar kecil hingga besar di Jawa Tengah. Meskipun demikian, informasi 

tentang prakteknya oleh penangkar di lapangan di daerah ini masih belum diketahui. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui aspek ekologi dan ekonomi dari penangkaran jalak Bali oleh masyarakat di 

wilayah Solo Raya. Peneliti mengamati dan mewawancarai tiga belas penangkar dalam memenejemen 

penangkaranya, populasi, dan kesehatannya. Kami juga mewawancarai mereka untuk menggali keterangan 

tentang peran penangkaran pada pendapatannya. Hasilnya menunjukkan bahwa penangkar tidak memiliki 

perhatian khusus terhadap kesehatan burung di penangkaran. Kondisi kandang relatif sama pada skala 

yang berbeda di setiap penangkaran, tetapi pada penangkar skala besar memiliki kandang yang lebih besar 

untuk masing-masing pasang jalak Bali. Jalak Bali berkontibusi paling tinggi pada pendapatan penangkar 

untuk penangkar besar ataupun penangkar kecil. 

 

Kata kunci : jalak Bali, ekologi,  penangkaran, pendapatan. 

 

 

Pendahuluan 

Jalak Bali merupakan salah satu kekayaan biodiversitas di Indonesia. Burung endemik pulau 

Bali ini dilindungi di Indonesia dan memiliki populasi di alam yang kecil, yaitu kurang dari 24 ekor 

pada tahun 2012 (Budaya (2012), dan Sodhi and Nafjot (2011)) Menurut IUCN (International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources) jalak Bali memiliki status critically 

endangered (Aunurohim & Riany, 2013). Artinya suatu spesies yang mengalami risiko kepunahan 

sangat tinggi di  alam dalam waktu dekat.  Menurut CITES (Convention on International Trade in 

Endegered Species of Wild Flora and Fauna) jalak Bali terdaftar dalam appendix I (CITES, 2014). 

mailto:budayakons@gmail.com
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Hal tersebut mengakibatkan burung ini dilarang diperdagangkan kecuali keturunan kedua (F2) dan 

setelahnya. 

Terdapat  beberapa  penyebab  ancaman   kepunahan  jalak  Bali.   Ancaman  tersebut  ialah 

perburuan liar, populasi di alam sangat kecil, penyempitan habitat, kerusakan habitat, dan 

banyaknya permintaan di pasar (Norris, 2002). Kondisi ini sangat ironis, karena 1000 individu jalak 

Bali mampu hidup di dalam penangkaran. Sedangkan hanya beberapa saja yang masih bisa hidup 

di alam liar. jalak Bali mampu bertahan di alam dengan bantuan pelepasliaran dari penangkaran. 

Perkembangan populasinya tetap menurun meskipun pelepasliaran sudah  dilakukan  (Butchart.,  

2008).  Tingginya status dan permintaan jalak Bali tersebut menyebabkan perburuannya semakin 

masif (Jepson, 2015). Terbukti bahwa perburuan ilegal menjadi faktor utama yang mempengaruhi 

kepunahan jalak Bali (Ballen, 1999). 

Pemanfaatan jalak Bali sebagai buruan sebenarnya bermuara pada sistem perdagangan. 

Indikasi ini diperkuat oleh pernyataan Norris (2002), bahwa salah satu penyebab kepunahan jalak 

Bali adalah karena tingginya permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi biasanya dipenuhi 

dari perburuan di alam. Umumnya burung diburu untuk dijual, dan dibeli untuk dipelihara oleh 

kalangan hobiis. 

Jembatan baik langsung maupun tidak langsung antara perdagangan dan konservasi adalah 

penangkaran (Jepson & Sujatnika, 2011). Penangkaran menyuplai kebutuhan pasar akan jalak Bali, 

sehingga permintaan burung ini tidak lagi dicukupi dari burung yang diambil di alam. Harapanya 

semenjak permintaan burung ini mampu dicukupi oleh penangkaran, tekanan perburuan di alam 

dapat diminimalisir. Hal ini membuktikan bahwa konservasi jalak Bali secara tidak langsung 

membutuhkan pasar   (Jepson, 2015). Lebih jauh lagi beberapa pengelola konservasi jalak Bali 

memang meniatkan dan menyebarkan penangkaran burung ini ke masyarakat supaya burung ini 

mudah didapatkan dan terjadi penurunan harga, harapannya nilai burung ini akan menurun 

sehingga burung ini tidak lagi dianggap sangat istimewa dan orang tidak akan memburu satwa ini 

lagi di alam. 

Penangkaran menjadi rujukan untuk mendapatkan burung jalak Bali, karena jalak Bali yang 

diakui legal selama ini masih hanya dari hasil penangkaran. Penangkaran berperan sebagai 

penyetok pasar dan para hobiis akan burung jalak Bali (Jepson. Richard, 2011). Saat ini harga jalak 

Bali masih tinggi dipasar, hal inilah yang menyebabkan penangkar berusaha menangkarkan. 

Penangkaran jalak Bali   semakin  diminati   semenjak peraturan penangkaran satwa langka dibuka 

untuk masyarakat umum. Disisi lain penangkaran yang dilakukan oleh masyarakat umum mulai 

banyak dilakukan di masyarakat terutama di masyarakata Jawa. 

Penelitian ini berusaha untuk melakukan pendekatan kepada permasalahan jalak  Bali yang 

terjadi di lapangan.  Hal   tersebut  dikarenakan  keberadaan  penangkaran  di   masyarakat  

sangat bermanfaat   bagi konservasi jalak Bali maupun kehidupan penangkar dan mulai banyak, 

sehingga penting untuk dilihat bagaimana burung jalak Bali ini dapat menunjang kehidupan 
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ekonomi penangkar, maupun bagaimana aspek ekologi burung ini dalam penangkaran. Dalam hal 

ekonomi, yang menjadi alasan pokok adalah mengenai pendapatan penangkar. Hal itu perlu 

dilihat lebih dalam bagaimana usaha penangkaran tersebut dapat menunjang pendapatan 

penangkar. Mengingat alasan inilah yang mendorong masyarakat mendirikan penangkaran. 

Dalam hal ekologi, penting sekali dikaji bagaimana penangkar menyelenggarakan penangkarannya 

agar burung tidak memiliki kualitas yang rendah. Lebih khusus bagaimana penangkar 

memanipulasi habitat dan populasi penangkarannya agar menghasilkan burung yang bermutu, 

karena selama ini dokumentasi ilmiah terhadap hal ini sangat minim. Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami dan menjelaskan  pola-pola  manipulasi  habitat  dan  populasi  yang dilakukan 

dalam penangkaran jalak Bali di masyarakat dan proporsi penghasilan penangkaran jalak Bali 

terhadap pendapatan total penangkar. 

 

Metode Penelitian 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada beberapa penangkaran Jalak Bali yang ditemukan di wilayah Solo 

Raya, yang diijinkan oleh pemilik penangkaran untuk diambil sebagai objek penelitian.  

 

B. Desain Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

campuran, yaitu campuran  antara  metode  kualitatif  dan  kuantitatif.  Penelitian  kualitatif  

digunakan  untuk memperoleh  pemahaman  mendalam  dari  suatu  fenomena  dengan  

mengedepankan  komunikasi mendalam antara peneliti dengan obyek yang diteliti (Herdiansyah, 

2012). Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode observasi atau pengamatan 

langsung dan wawancara. Penentuan informan menggunakan metode snowballing. Metode 

kuantitatif dilakukan untuk menghitung dan menganalisis hasil penangkaran berkaitan dengan 

pendapatan. 

Pengamatan langsung digunakan dalam hal melihat pola-pola manipulasi habitat dan 

populasi penangkaran jalak Bali. Metode ini dipilih karena, dalam hal melihat pola-pola tersebut 

perlu dilihat secara langsung bentuk penangkarannya. Wawancara digunakan untuk menggali 

dan menajamkan informasi berkaitan dengan pendapatan dan pengelolaan. Penelitian ini 

dilakukan pada penangkaran jalak Bali yang ditemukan di wilayah Solo Raya, yang diizinkan oleh 

pemilik penangkaran untuk diambil sebagai objek penelitian. Daerah tersebut dipilih karena 

masyarakatnya memiliki kaitan yang sangat kuat dengan budaya memelihara satwa klangenan 

(Sasongko, 2014). Ditambah menurut data BKSDA Jawa Tengah, penangkaran jalak Bali paling 

banyak terdapat di daerah ini. 

Variable data untuk aspek ekonomi yang dicari pada penelitian kali ini adalah pendapatan 

total penangkar, Pendapatan total penangkaran jalak Bali, Pendapatan dari penangkaran jenis 
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selain jalak Bali, Pengeluaran selama usaha penangkaran. Untuk tujuan mengetahui pola-pola 

manipulasi habitat dan populasi penangkaran jalak Bali data-data yang diambil adalah, tahapan 

dalam menangkarkan jalak  Bali,  cara pelaksanaan penangkaran dan cara perawatan sehari-hari. 

Analisis Data 

Data-data yang didapatkan diolah dan dianalisis secara deskriptif dan dengan dukungan dari 

hasil studi pustaka. Tatacara menganalisisnya menggunakan beberapa tahapan, yang pertama 

adalah reduksi data. Pada tahap ini rangkuman akan disusun dengan memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema, pola, serta membuang informasi yang 

dianggap tidak perlu. Tahap berikutnya adalah verifikasi data. Tahap ini dilakukan dengan 

mengecek kembali data-data yang telah diperoleh dalam hal  kebenaran dan  juga  

kevaliditasannya.  Hasil  dari  verifikasi  disusun  untuk membentuk dugaan sementara yang 

bermanfaat untuk pedoman penelusuran informasi secara mendalam. Hasil dari verifikasi dan 

perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan dicermati untuk dilakukan penyesuaian-

penyesuaian, yang mengedepankan dependability dalam paradigma kualitatif. 

Tahap selanjutnya  yaitu Uji kredibilitas data, yang  dilakukan  dengan  metode triangulasi. 

yaitu uji kredibilitas data berdasarkan sumber datanya, waktu pengambilan data ataupun teknik 

yang dipergunakan yang sangat bermanfaat dalam menilai konsistensi informasi yang 

disampaikan informan pada berbagai situasi (Herdiansyah, 2012). Data yang kredibel akan 

menunjukkan drajat kebenaran yang tinggi dan biasanya ditunjukkan dengan informasi yang 

terulang-ulang, yang hal ini menunjukkan kejenuhan informasi Almanshur (2012). Dalam 

penelitian kali ini triangulasi dilakukan dengan cara menkrosek setiap data-data yang diperoleh 

baik itu dalam hal teknis menangkarkan ataupun ekonomi. Dalam hal ini data dari penangkar akan 

dikroscek ke pemerintah setempat dan juga penangkar lain agar dapat diketahui tingkat 

kebenarannya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penangkaran berdasarkan ukurannya di masyarakat dikelompokkan menjadi besar, kecil, 

dan sedang. Penangkar jalak Bali besar adalah penangkar yang memiliki jumlah induk lebih besar 

atau sama dengan 40 pasang indukan dan memiliki jumlah burung jalak Bali keseluruhan lebih 

dari 100 ekor. Penangkar sedang adalah penangkar yang memiliki jumlah indukan antara ≥ 5 

sampai dengan 39  pasang, dan memiliki jumlah keseluruhan lebih  dari  20  sampai  99.  

Penangkar kecil  adalah penangkar yang memiliki jumlah indukan kurang dari 5 pasang, dan 

memiliki jumlah anakan kurang dari 20 ekor. Kategorisasi tersebut dipilih secara arbriter, dari 

gabungan dan modifikasi pengkategorian menurut pemerintah dan penangkar. pengkategorian 

tersebut dipilih karena lebih merepresentasikan keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

 

A. Pola-Pola Memanipulasi habitat dan Populasi Penangkaran Jalak Bali  
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Perawatan penangkaran dikategorikan menjadi lima kegiatan yang rutin dilakukan 

penangkar. Menurut wawancara, hampir semua penangkaran melakukan lima macam kegiatan 

ini, yang membedakan hanyalah intensitas  dan  juga  perbedaan-perbedaan  kecil,  sehingga  

lima  kegiatan ini  dijadikan  patokan  dalam menggambarkan perawatan penangkaran yang 

dilakukan penangkar. Lima   kegiatan   penangkaran   yang dilakukan  penangkar  tersebut  

adalah  kegiatan  pembersihan kandang inti, pembersihan sekitar kandang, pemberian pakan, 

mengganti air minum dan kegiatan penjagaan. Kegiatan perawatan penangkaran umumnya 

dilakukan penangkar dalam waktu-waktu antara pagi, siang, sore, harian atau pekanan. Dalam 

hal pemberian pakan makanan wajib disetiap penangkar adalah poor/ BR/ atau konsentrat. 

Pemberianya kurang lebih 50 gr per hari. Poor Br adalah pakan pabrikan yang memiliki beberapa 

macam fungsi dan konsentrasi penyusun yang berbeda. Hal ini digunakan untuk memenuhi 

nutrisi hewan. 

Pisang merupakan makanan tambahan bagi penangkaran jalak Bali. Idealnya jalak Bali 

adalah burung pemakan buah, biji dan juga serangga, namun karena tidak memberi buah burung 

masih tetap berkembang   biak,   maka   para   penangkar   tidak   terlalu   fokus   pada   

pemberian   buah   bagi penangkarannya. Makanan utama dan merupakan penentu birahi bagi 

jalak Bali adalah keberadaan serangga, atau sumber protein. Menurut Collar (2001). Di 

penangkaran kondisi birahi burung bisa di rangsang dengan banyak memberi protein dalam 

bentuk jangkrik. Inilah mengapa jangkrik begitu penting dalam penangkaran. 

  

B. Tatacara Penangkaran  

Menurut informasi dari penangkar, pemberian pakan dengan protein tinggi adalah cara 

utama penangkar dalam merangsang burung agar terus berproduksi. Setelah burung diketahui 

bertelur, burung akan mengerami telur dalam waktu dua pekan atau 14 hari. Penangkar 

mendeteksi burung yang mulai mengerami telurnya ini dengan memantau burung jalak Bali dalam 

kandangnya. Jika burung yang diluar hanya tinggal jantan saja (atau salah satu dari keduanya) 

maka artinya burung sedang mengerami telur. Setelah burung menetas para penangkar akan 

segera mengambil piyikan burung dan dimasukkan ke inkubator (Tabel. 1). 

 

Tabel 1. Alur penangkaran perkembangan individu da alur perawatan jalak bali  

No Umur  Bentuk  Perkembangan Individu  Perawatan  Kandang  

1 0 hari Telur Baru bertelur Diengrami induk burung Kandang induk 
2 7 hari Telur Telur Diengrami induk burung Kandang induk 

3 
14 hari telur, 0 

hari piyikan 
Piyikan 

Menetas, piyikan yang 
sudah menetas 

berwarna merah, bulu 
belum tumbuh. 

Dipindah ke inkubator Inkubator 

4 1-5 hari Piyikan Bulu mulai tumbuh 
Diberi makan dengan adonan 
poor halus dicampur kroto, 

diberi makan oleh penangkar 
Inkubator 
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5 5-7 hari Piyikan 
Hampir seluruh tubuh 
ditumbuhi bulu remaja 

Diberi makan dengan adonan 
poor, kroto mulai dihilangkan 

Inkubator 

6 7-14 hari Piyikan 
Bulu remaja semakin 

lebat, sudah mulai bisa 
berjalan 

Diberi makan dengan adonan 
poor 

Inkubator 

7 14-21 hari 
Burung 
remaja 

Tumbuh bulu dewasa, 
kulit biru di mata 

semakin jelas 

Mulai diberi makan dengan 
adonan poor yang kasar 

Inkubator 

8 21 hari 
Burung 
remaja 

Mulai belajar makan 
sendiri 

Dipindah di kandang remaja, 
disediakan makanan poor kering 

Kandang remaja 

9 22-29 hari 
Burung 
remaja 

Bulu dewasa semakin 
lebat dan sempurna, 
bulu remaja sudah 
hilang. Mulai bisa 

terbang 

Makan sudah mandiri, mulai 
diberi suplemen jangkrik, diberi 

cincin 
Kandang remaja 

10 30 hari 
Burung 
dewasa 

Bulu dewasa dan tubuh 
sudah sempurna, lebih 

besar sedikit dari burung 
remaja. Sudah mahir 

terbang 

Burung sisap jual, mulai di 
display di kandang display 

Kandang display/ 
kandang siap jual 

 

Para penangkar berpendapat bahwa pengambilan anakan untuk diletakkan di inkubator 

adalah salah satu cara untuk mempercepat indukan bertelur lagi. Pendapat ini dikuatkan oleh 

penangkar jalak Bali pada penelitian (Budaya, 2012). Para penangkar memberi makanan protein 

tinggi pada burung yang stres akibat diambil anakannya dengan diberi makan jangkrik. Hal ini 

akan membuat burung birahi lagi. Menurut penangkar, proses pengambilan piyikan sampai 

burung induk birahi lagi waktunya sekitar  seminggu.  Keuntungannya,  siklus  burung  untuk  

bertelur  lagi  semakin  cepat.  Pilihan pengelolaan tersebut diambil karena tujuan para penangkar 

untuk menangkarkan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar- besarnya. 

 

C. Pengelolaan Habitat di Penangkaran Jalak Bali 

Di dalam penangkaran jalak Bali, faktor-faktor habitat yang mendukung kehidupan burung 

adalah pakan, air, cover, dan ruang. Pakan bisa dilihat dari asupan nutrisi yang diberikan 

penangkar terhadap penangkarannya. Kebutuhan air dalam penangkaran menjelaskan faktor 

habitat berupa air. Sementara cover atau pelindung dijelaskan dengan kemampuan kandang 

dalam memberikan perlindungan terhadap panas matahari, suhu yang ekstrem, dan juga 

predator. Ruang, dijelaskan denganbagaimana kandang memiliki daya dukung yang sesuai untuk 

burung bergerak sesuai fitrahnya. 

Keberadaan pakan sebagai faktor habitat jalak Bali menjadi sangat vital di alam untuk 

burung menyeleksi habitatnya. Habitat asli jalak Bali di alam memiliki beberapa jenis pakan yang 

dimanfaatkan oleh jalak Bali. Menurut Ginantra (2009), jalak Bali memanfaatkan pohon-pohon biji 

dan buah-buahan di habitat alaminya untuk makan, diantaranya seperti pisang, Duwet, Beringin, 

dan Mimba. Beberapa pohon keras pun dimanfaatkan burung ini untuk mencari serangga seperti 
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belalang, semut, ulat dan kupu-kupu. Dari beberapa pakan tersebut dapat ditarik menjadi 

beberapa kelompok jenis makanan yang sering dimanfaatkan yaitu biji- bijian, serangga, dan 

buah. 

Para penangkar biasanya mengatur dan memberi pakan burung yang ditangkarkannya 

sehingga sesuai dengan kebutuhan. Bentuk pola pengaturannya adalah sebagai berikut, 

kebutuhan biji-bijian jalak Bali di penangkaran diganti dengan poor/ konsentrat yang dibuat di 

pabrik. Kebutuhan serangga sebagai sumber protein digantikan jangkrik. Dalam usaha memenuhi 

kebutuhan buah, sebagian besar penangkar mengganti dengan pepaya dan pisang, namun ada 

beberapa penangkar yang tidak mewajibkan pemberian buah pada penangkarannya. 

Penangkar memberi makan burung dengan poor dan konsentrat tiap pagi. Banyaknya 

pemberian berbeda-beda tiap penangkar. Menurut pengamatan di lapangan rata-rata penangkar 

memberi poor satu wadah kecil atau kira-kira 50 gram per hari, untuk satu kandang indukan. 

Ukuran pemberian pakannya adalah jika tiap pagi dikontrol sudah tinggal sedikit, atau sudah 

lembap maka penangkar akan mengisi kembali. Pemberian buah dalam penangkaran jalak Bali 

pada umumnya khusus dua macam saja yaitu pisang dan juga pepaya. Jarang sekali ditemui buah 

jenis lain yang diberikan untuk burung penangkran disini. Kunci vital penangkaran jalak Bali disini 

adalah pemberian jangkrik sebagai sumber protein. Jangkrik diberikan tiap hari oleh penangkar 

dengan dipotong kakinya dulu agar tidak melukai burung ketika burung menelannya. Banyaknya 

pemberian jangkrik oleh  para penangkar bervariasi. Beberapa memberikan 10 ekor per hari, 20 

ekor dan yang paling tinggi adalah 30 ekor per hari. 

Parameter habitat yang lain setelah pakan adalah cover atau pelindung. Di alam liar, satwa 

sangat butuh sekali pelindung. Jalak Bali di alam membutuhkan pelindung dari panas matahari, 

kedinginan ketika hujan, malam, dan predator. Peran pelindung di dalam suatu populasi di alam 

dijelaskan secara terperinci oleh (McComb, 2007). Di dalam penangkaran masyarakat bentuk 

kandang tidaklah sama satu dengan yang lain, namun memiliki kemiripan-kemiripan fungsi, 

termasuk kandang sebagai cover jalak Bali. Ada beberapa penangkar yang membiarkan kandang 

indukannya terbuka sehingga udara, cahaya matahari dan bahkan air hujan bisa langsung masuk 

[Gambar 1]. Di sisi lain ada kandang yang hanya menutup dengan atap tembus cahaya. Kelebihan 

dari yang ditutup dengan atap tembus cahaya adalah aman dari air hujan, dan angin. Namun 

kekuranganya adalah sirkulasi udaranya kurang bagus, apalagi jika kandang penangkaran menjadi 

satu dengan pemilik rumah. 
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Sebagian besar penangkar yang ada di site penelitian menggunakan model kandang 

penangkaran, yaitu dengan menutup dengan atap tembus cahaya [Gambar 2] . Hal ini 
dikarenakan butuh biaya lebih mahal jika menggunakan model kandang dibuka setengah. Yang 
menggunakan model kandang yang pertama adalah penangkar kode Tar  dalam  kelas  penangkar 
besar. Beliau adalah penangkar   yang   telah   lama   berkecimpung  dalam   dunia  penangkaran   
jalak   Bali.   Tembok penangkarannya menggunakan semen dan terlihat sangat besar, sehingga 
butuh dana yang lebih besar. 

Atap  kandangnya  dibuka  setengah.  Hal  ini  memang  disengaja  agar  burung beradaptasi 

dengan lingkungan alamnya secara langsung. Kandang yang dimiliki oleh penangkar yang masih 

berusia muda hampir semuanya menggunakan bentuk kandang, karena lebih murah. Demikian 

juga penangkar Mis di kategori penangkar besar. 

Cover dalam penangkaran masyarakat juga difungsikan untuk perlindungan terhadap hama 

dan terutama gangguan dari pencurian. Informan Wid menuturkan bahwa pencurian burung yang 

berharga di wilayah penelitian masih terhitung tinggi. Contoh nyatanya adalah penangkarannya 

sendiri yang telah kecurian burung selama dua kali dalam sebulan. Para penangkar rata-rata 

memberi pengamanan ekstra untuk setiap penangkarannya. Untuk penangkaran yang menjadi 

satu dengan rumahnya biasanya mereka akan memastikan pintu-pintu rumah mereka selalu 

tertutup dan dibuat kunci pengamanan ganda. Beberapa penangkar besar sampai harus memakai 

CCTV untuk memperketat pengawasan. penangkar lainnya dengan modal besar bahkan sampai 

memberi pagar besi dan kawat yang dibuat dobel dalam kandang penangkarannya. 

Parameter habitat berupa air di dalam penangkaran sangat diperhatikan oleh penangkar. 

Para penangkar mengganti air setiap pagi hari. Menurut hasil pengamatan ada dua macam 

kebutuhan burung jalak Bali akan air didalam penangkaran masyarakat. Yang pertama adalah 

kebutuhannya akan minum dan yang kedua burung jalak Bali ternyata melakukan aktifitas mandi 

tiap pagi. Kebtuhan tersebut harus dipenuhi oleh penangkar. Para penangakar memberi stok yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan air untuk jalak Bali. Faktor habitat yang terakhir adalah ruang, 

Gambar 1. Kandang terbuka  Gambar 2. Kandang semi tertutup  
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yaitu bagaimana ketersediaan ruang bagi burung agar memperoleh kebebasan bergerak sesuai  

dengan fitrahnya. Ketersediaan ruang bagi  satwa sangat penting untuk keberlangsungan 

hidupnya. Di alam, jalak Bali membutuhkan ruang yang bebas untuk bergerak, terbang, dan 

mencari makan. Di dalam penangkaran parameter habitat untuk ruang termanifestasikan pada 

ukuran  kandang dan  ruang  kandang  dimana  ia  hidup.  Sasongko  (2014) menyatakan bahwa 

burung-burung penangkaran dan juga burung peliharaan selama hidupnya hanya akan berada di 

dalam kandang sampai mati. Hal itu berarti jalak Bali di penangkaran akan menghabiskan seluruh 

hidupnya di dalam kandang. Maka ruang kandang menjadi sangat penting. Ruang kandang bisa 

dilihat dengan bagaimana ukuran  kandangnya.  Disini  dapat  diperhatikan bahwa  sebagian  besar 

kandang yang dibuat di penangkaran masyarakat adalah 90x90x150  cm.  Hanya  penangkar  besar 

dan  sebagian  penangkar  sedang  saja  yang  memiliki  kandang 150x150x250-300 cm. Sebagian 

besar penangkar di masyarakat yang ditemui dilapangan rata- rata merupakan penangkar kecil. 

Setiap kandang akan dihuni oleh jantan dan betina, sehingga menjadi dua individu dalam satu 

kandangnya. 

Jika dilihat dari kebutuhan ruang gerak bagi burung maka ruangan gerak burung untuk 

aktivitas terbang sangat terbatas. Burung hanya akan terbang dalam durasi yang sebentar saja. 

Sebagian burung akan dipelihara dalam  sangkar  ataupun  kandang  seumur  hidupnya,  maka  

burung  jalak  Bali  di penangkaran hampir tidak pernah merasakan terbang dengan durasi yang 

lama selama hidupnya. Paling jauh adalah terbang dengan jarak 1,5 meter dalam kandangnya. 

Di penangkaran pemerintah yang terletak di Bali Barat, rangkaian alur penangkarannya agak 

berbeda dari yang diusahakan masyarakat.   Di penangkaran ini burung akan ditempatkan dalam 

kandang-kandang yang lebih besar sesuai peruntukanya.  Ruang kandang indukan juga lebih besar 

yaitu 3x3x2,5 m, sehingga burung lebih leluasa  bergerak. Di  penangkaran pemerintah juga  ada 

kandang yang khusus digunakan untuk berinteraksi dengan pohon. Ukuranya 8x8x20 m, dengan 

pohon besar di dalamnya, sehingga burung dapat berinteraksi dan bergerak bebas layaknya di 

alam. 

Ada beberapa penangkar di penangkaran masyarakat yang memiliki kandang ombyokan atau 

kandang populasi besarnya sekitar 5x3x2,5 m. Kandang ini cukup memberikan ruang gerak yang 

lebih leluasa bagi burung, sehingga durasi terbangnya lebih lama daripada yang ada di kandang 

indukan.  Di dalam kandang populasi burung jalak Bali dirawat secara kelompok, biasanya berisi 

lebih dari 4 individu. Jumlah burung yang  menempati  kandang  tersebut  tergantung  pada  

kemampuan penangkar dalam menyediakan jumlah burungnya. Biasanya yang menyelenggarakan 

kandang ombyokan ini adalah penangkaran jalak Bali besar, yang notabene memiliki banyak 

jumlah burung calon induk. 

Sorotan lebih tajam untuk masalah hak ruang gerak bagi burung adalah pada saat burung 

mencapai usia jual. Penangkaran di  masyarakat menyajikannya dalam sangkar yang sangat kecil 

biasanya berukuran 60x60x80 cm,dengan jumlah lebih  dari  satu individu per  kandang. Dugaan 
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peneliti, karena burung hampir menghabiskan seluruh hidupnya untuk hidup dalam kandang yang 

kecil, maka dimungkinkan burung akan kehilangan kemampuannya untuk terbang dengan durasi 

lama, atau jauh. Tentu saja hal ini harus dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut. 

Manipulasi ruang pada penangkaran masyarakat sangat mendukung dan fokus pada 

perkembangbiakkan burung, tidak ada intervensi predator dan kebutuhan pakan selalu terpenuhi. 

Masalah ruang di penangkaran masyarakat yang masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan suhu 

yang cocok bagi  burung, agar  tidak terlalu  panas  atau  dingin.  Hal  ini  sangat  penting  apalagi  

jika penangkaran menjadi satu dengan rumah pemilik. Kondisi yang nyaman bagi kehidupan 

burung dan manusia perlu diperhatikan. Contohnya pada penangkar Mis, pada penangkaran 

sangat besar. Di penangkar Mis rumah dan penangkaran menjadi satu, yang terjadi kemudian 

adalah kondisi rumahnya pengap, dan agak berbau. Kebutuhan aliran udara perlu juga 

diperhatikan di dalam suatu penangkaran, lebih bagus lagi jika penangkaran sudah sangat besar 

dipisah dari rumah utama penangkar. Hak mendapat cahaya matahari, udara segar, dan bila 

memungkinkan kemampuan terbang seperti burung lain yang bebas di alam, menjadi kebutuhan 

yang harus diperhatikan dalam penangkaran masyarakat sekarang ini. 

 
D. Pengelolaan Populasi Jalak Bali di Penangkaran 

Populasi jalak Bali di tiap penangkaran masyarakat memiliki pola yang hampir seragam. 

Yaitu rata -rata penangkar menghabiskan burung hasil penangkarannya pada saat umur burung 

sekitar satu bulan, atau menjual hasil penangkarannya per bulan. Burung yang sudah berusia 

lebih dari sebulan namun masih dipertahankan di penangkaran biasanya akan digunakan sebagai 

burung siapan calon induk. Para penangkar berpendapat burung jalak Bali jika dijual masih 

dalam kondisi piyikan harganya tidak semahal ketika berumur sebulan. Harga bisa mencapai 

sekitar 6 kali lipatnya, sehingga para penangkar akan menjual saat umur burung sudah satu 

bulan. Hal inilah yang menjelaskan minim burung yang berumur di atas satu bulan dan belum 

dijodohkan. Alasan para penangkar adalah karena mengejar target produksi, sehingga setelah 

memiliki hasil anakan, penangkar akan segera menjualnya. 

Sebagian besar penangkaran jika dilihat dari populasinya akan memiliki pola, jumlah 

indukan akan lebih banyak dibandingkan jumlah anakannya. Seperti penangkaran Mis misalnya, 

penangkar ini memiliki indukan 60 pasang sementara   rata-rata hasil anakannya adalah 43 ekor. 

Hal ini hampir dijumpai di setiap penangkar masyarakat. Jika dilihat lagi mengenai pola produksi 

normalnya jalak Bali, burung ini biasanya akan bertelur dan setiap bertelur antara 3-5 telur. 

Logikanya jumlah anakan akan lebih banyak dari indukannya jika semua bertelur secara normal. 

 

Tabel 2. Populasi Jalak Bali di masing-masing penangkaran  

N

o 

Kode 

penangka

r 

Kategori 

penangka

r 

Anakan umur (hari) Sex 
Tota

l 

0- 2- 7- 15 30 60 >9 Janta Betin Uniden  
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1 7 1

4 

-

30 

-

60 

-

90 

0 n a t 

1 Mis  Besar  
1

4 

1

1 

2

8 
42 6 8 

12

0 
60 60 91 211 

2 Tar  Besar  
2

0 

1

8 
6 37 10 0 80 40 40 81 161 

3 DB  Sedang  8 2 0 10 0 0 22 11 11 20 42 

4 Mar  Sedang  3 0 0 7 0 0 14 7 7 10 24 

5 Sam  Sedang  4 2 2 8 0 0 10 5 5 16 21 

6 Bay  Kecil  3 2 0 4 0 0 6 3 3 9 15 

7 Mah  Kecil  3 2 1 3 0 0 4 2 2 6 10 

8 Ud Kecil  4 0 0 2 0 0 8 2 2 6 12 

9 Jog  Kecil  2 0 0 2 0 0 4 2 2 4 8 

10 Jim  Kecil  0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 4 

 

E. Aspek Ekonomi (Rata-rata Pendapatan Hasil Penangkaran Jalak Bali per Bulan) 

Rata-rata puncak populasi terbanyak adalah pada hari ke 15-30, dan hal ini merata hampir 

pada semua penangkaran. Hal ini dikarenakan para penangkar akan menjual burung pada umur 

sekitar satu bulan. Burung jalak Bali pada saat umur sebulan, menurut para penangkar belum bisa 

diidentifikasi secara jelas jantan betinanya. Padahal pada umur ini para penangkar menjual per 

pasang burung. Burung yang berumur 30-90 hari adalah jumlah burung yang populasinya paling 

sedikit di suatu penangkaran. Hal ini dikarenakan  burung yang berumur  lebih dari  30  hari,  

tetapi  belum dijual  oleh  penangkar  akan digunakan sebagai siapan indukan. 

Jalak Bali menurut beberapa penangkar adalah burung yang mudah untuk berhenti produksi 

karena mbodol (rontok bulu). Mbodol adalah siklus alami jalak Bali dan jika burung ini sudah 

mbodol ia tidak akan berproduksi telur sampai mbodolnya selesai. Untuk itu penting sekali 

memiliki beberapa indukan jalak Bali agar saat salah satu indukan jalak Bali berhenti produksi ada 

indukan lain yang berproduksi. Beberapa penangkaran seperti penangkar Mis di kelas penangkar 

sangat besar, menuturkan bahwa dari 60 indukannya hanya sekitar 15-20 pasang indukan yang 

berproduksi, sebagian sedang proses mbodol dan sebagian belum diketahui penyebabnya. 
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Gambar 3. Persentase Penghasilan Penangkar dari Jalak Bali 

 

Dari diagram presentase pendapatan hasil penangkaran jalak Bali (Gambar 4). sebagian 

besar memiliki pengaruh yang besar penangkar. Terutama para penangkar jalak Bali murni, 100 

persen penghasilan mereka berasal dari hasil terhadap pendapatan jalak Bali. Dalam hal ini ada 

dua penangkar murni yaitu penangkar Mar dengan kategori sedang, dan  penangkar Tar  dengan 

kategori besar. Penangkar Tar adalah penangkar besar dengan hasil penangkaran yang mencapai 

107 juta rupiah per bulan dari hasil penangkaran jalak Bali (Gambar.4) Pendapatan kotor total 

dari penangkaran tiap penangkar, Penangkar Mar adalah penangkar sedang, penghasilannya 

100% ditopang dari jalak Bali. Penghasilan yang berhasil dicapai penangkaran ini adalah 15 juta 

per bulan. Hampir semua keperluan hidup penangkar-penangkar ini ditopang oleh penghasilan 

mereka dalam menangkarkan jalak Bali. 
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Gambar 4. Pendapatan Kotor Totsl dari Penangkaran tiap Penangkar  

 

Penangkaran jalak Bali campuran, yaitu penangkar yang menangkarkan jalak Bali dan juga 

jenis burung yang lain, hampir semua penangkar kecil menangkarkan jalak Bali dan burung yang 

lain. Hal ini dikarenakan untuk menopang penghasilan. Penangkaran jalak Bali jika jumlah 

indukannya masih sedikit, penghasilannya akan sering macet. Hal ini dikarenakan sifat jalak Bali 

yang sering berhenti produksi. Agak riskan jika penangkar hanya menangkarkan jalak Bali saja. 

Hal itulah yang menjadi pertimbangan para penangkar kecil ketika mencoba menangkarkan jalak 

Bali sehingga mereka juga menangkarkan burung yang lain yang lebih pasti hasilnya. Kasus yang 

terjadi pada penangkar kode Jim, yang mana jalak Bali yang ditangkarkannya belum menetas 

sehingga penghasilan ditopang oleh jenis burung yang lain. Penangkaran ini merupakan 

representasi fenomena penangkar kecil yang melakukan penangkaran campur agar menolong 

ketika penangkaran jalak Bali tidak terjadi produksi. Pada semua penangkaran kecil, jalak Bali 

menyumbang sekitar 50-60 % pendapatan keseluruhan mereka. Dapat disimpulkan penangkaran 

jalak Bali yang lancar produksi sangat membantu kehidupan para penangkar kecil ini. 

Fenomena yang unik terjadi pada penangkar sedang, yang menangkarkan jalak Bali campur 

dengan jenis yang lain. Bahkan ada salah satu penangkar jalak Bali yang memiliki induk sedikit 

sehingga berada dalam kategori sedang memiliki penghasilan lebih besar dari penangkar jalak 

Bali kategori sangat besar. Penghasilan dari jalak Bali di penangkarannya tidak mendominasi 

pendapatan keseluruhan penangkaran. Penangkar yang tergolong dalam kategori ini adalah 

penangkar Bay dengan kontribusi  pendapatan  jalak  Balinya  20%. Hasil  penangkaran  di 

penangkar  Bay adalah  63 juta sedangkan hasil dari jalak Bali adalah 11 juta (Gambar.4). Setelah 

dilihat lagi, ia menangkarkan cucak rowo yang memiliki nilai jual lebih tinggi dari jalak Bali. 
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Penghasilan dari jenis ini mencapai 22 juta rupiah. 

Penangkar Sam kontribusi pendapatan dari jalak Balinya adalah 9% dari keseluruhan 

pendapatan (Gambar 3). Penangkar Sam inilah yang memiliki penghasilan lebih besar dari 

penangkar kategori besar. Hal ini dikarenakan ia memiliki tiga jenis penangkaran burung dengan 

harga jual yang tinggi. Yang pertama jalak Bali, selanjutnya cucak rawa, dan murai batu. Cucak 

rawa memiliki harga jual hampir dua kali lebih tinggi dari jalak Bali, sedangkan murai batu 

memiliki harga jual 4/5 jalak Bali. Penangkar Sam memang sengaja menangkarkan tiga jenis 

burung ini dengan harapan jika salah satu burung macet produksi maka yang lain akan 

mensubstitusi pendapatan. Ini merupakan strategi penangkaran kode penangkar Sam. 

Pada Diagram diatas (Gambar 4) dapat dilihat sebagian besar penangkaran jalak Bali rata-

rata sudah mencukupi kebutuhan dasar hidup penangkar. Rata-rata UMR daerah Solo Raya Rp 

900.000-1.000.000 (BPS, 2014& 2015), maka jalak Bali sekali produksi saja sudah menutupi 

kebutuhan hidup dasar penangkar. Penangkar yang paling berefek besar terhadap penghasilan 

jika penangkar hanya menangkarkan  jalak  Bali  adalah  penangkar  hendaknya  menangkarkan  

dengan  jumlah  banyak. Menurut penangkar minimal 10 pasang. Ketika penangkar memilih 

penangkaran campuran yaitu menangkarkan jalak Bali dan jenis lain maka dipilih jenis lain yang 

bernilai jual tinggi seperti cucak rawa, dan murai batu. 

 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Penghasilan penangkar jalak Bali  rata-rata sudah sangat mencukupi kebutuhan kehidupan 

penangkar. Pada penangkaran kecil rata-rata kontribusi pendapatan jalak Bali sebesar 50%. 

Penangkaran sedang memiliki kontribusi pendapatan dari jalak Bali bervariasi antara 9%, 20%, 

50% dan 100% dari pendapatan total penangkar. Penangkar besar memiliki pola yang hampir 

sama yaitu sebagian besar dari hasil jalak Balinya adalah di atas 85% dari total pendapatannya. 

Manipulasi  habitat  dalam  penangkaran  sebagian  besar  diorientasikan untuk  

mendapatkan keuntungan maksimal, sehingga banyak penyesuaian penangkaran mulai dari 

pakan, kandang, dan perlakuan,  dan  tata  cara  menangkarkan untuk  tujuan  tersebut.  

Terkadang  penangkar  kurang memperhatikan kebutuhan burung sebagai satwa liar, khususnya 

pada masalah ruang gerak bagi burung. Masalah pakan dan  air  kebutuhan burung sangat 

terpenuhi disini, begitu juga  masalah pelindung. Hal yang paling penting dalam pengelolaan 

penangkaran adalah hendaknya penangkar memperhatikan kesejahteraan burung, dan juga 

tetap memperhatikan sisi kenyamanan untuk manusianya, terutama jika penangkaran campur 

dengan rumah penangkar 

 

B. Saran 
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Peneliti  menyarankan tindak  lanjut  atas  permasalahan jalak  Bali  dalam  penangkaran  

ini terutama penelitian lebih lanjut tentang seberapa perilaku burung dalam kurungan hilang 

daripada burung yang hidup liar di alam. Sejauh ini penelitian tentang perilaku jalak Bali, baru 

sampai kepada     1 perilaku alami yang ada di alam yaitu di Taman Nasional Bali Barat dan pulau 

Nusa Penida yaitu dalam penelitian Sudaryanto (2015). Penelitian  lebih  lanjut  mengenai  

apakah  pengelolaan burung secara  populasi  akan  membantu  dalam keberhasilan pelepas 

liaran burung jalak Bali di alam.  

Perlu diadakan semacam penataran untuk penangkar baru yang mengajukan izin, tentang 

bagaimana aspek konservasi perlu ditekankan dalam penangkaran jalak Bali sebagai burung yang 

dilindungi. Hal ini sangat perlu agar pilihan-pilihan penjodohan dan sebagainya tetap  mengarah  

pada  keseimbangan dan keberlanjutan secara ekologi dan ekonomi. Perlunya dibuat semacam 

koperasi yang mewadahi para penangkar jalak Bali dari semua golongan penangkar. Hal ini 

digunakan agar saling membantu dan saling transfer informasi mengenai penangkaran. Hal ini 

agar tidak ada lagi penangkar jalak Bali yang berhenti produksi dalam jangka waktu lama karena 

kekurangtahuan tentang teknik penangkaran. 
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Abstrak 

 

Elang  Flores  adalah  salah  satu  burung  pemangsa endemik Kepulauan Sunda  Kecil  yang  
memiliki status konservasi kritis menurut IUCN. Sejauh ini  belum ada  catatan pasti tentang perilaku 
berbiaknya. Tujuan observasi ini adalah untuk menggambarkan perilaku berbiak Elang Flores di sekitar 
sarang menggunakan metode pemetaan teritori. Observasi ini telah dilaksanakan 4 kali dalam setiap tahun 
sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2017. Sepasang Elang Flores terpantau sedang dalam masa berbiak, di 
lahan masyarakat dekat Hutan Adat Otoseso, Kelurahan Wolojita sejak Bulan September 2014. Selama 
Tahun 2014 hingga Tahun 2017, telah dibangun 3 sarang oleh pasangan yang sama. Semuanya dijumpai 
pada akhir tahun (antara September- Desember). Pada awal tahun (Januari-Februari), sepasang Elang 
Flores terpantau sedang melakukan courtship display. Pada akhir Bulan Maret, tercatat sepasang Elang 
Flores melakukan kopulasi. Dari Bulan April hingga Bulan Mei pasangan tersebut terpantau bergantian 
menunggu sarang (bertelur dan inkubasi). Pada pertengahan Bulan Juni 2016, dijumpai seekor anak elang 
dengan perkiraan umur 2-3 minggu terdapat di dalam sarang. Sehingga dapat diperkirakan anak elang 
tersebut menetas pada akhir Bulan Mei atau awal Bulan Juni. Periode pengasuhan terjadi dari Bulan Juni 
hingga akhir Bulan Juli maupun awal Bulan Agustus, sampai anakan bisa terbang. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa siklus bersarang Elang Flores membutuhkan waktu antara 3,5 hingga 4 bulan, dengan 
musim berbiak sepanjang Bulan Desember hingga Bulan Juli. 

 

Kata kunci :  Elang Flores, Nisaetus floris, Catatan Berbiak, Burung Pemangsa. 

 

 

Pendahuluan 

Elang Flores (Nisaetus floris) merupakan burung pemangsa endemik Kepulauan Sunda Kecil. 

Pada  awalnya  Elang  Flores  merupakan  salah  satu  sub-spesies  dari  Elang  Brontok  (Spizaetus 

cirrhatus) yang berada di Nusa Tenggara, yaitu (Spizaetus cirrhatus floris). Namun pada tahun 

2004 berdasarkan hasil penelitian Gjershaug et al. (2004) Elang Flores merupakan suatu spesies 

tersendiri, sehingga namanya berubah menjadi (Spizaetus floris) dan dalam Bahasa Inggris disebut 

Flores Hawk- eagle. Kemudian mengikuti Haring et al. (2007), genus Spizaetus yang berada di Asia 

Tenggara hingga Asia Timur, dalam hal ini termasuk Elang Flores beserta 8 (delapan) spesies 

lainnya menggunakan nama Nisaetus. 
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Status konservasi Elang Flores menurut The IUCN Red List of Threatened Species adalah 

Critically  Endangered  (CR)  atau  kritis  (BirdLife  International,  2017).  Artinya  Elang  Flores 

merupakan salah satu spesies burung pemangsa yang paling terancam punah di dunia. Menurut 

PP No. 7 tahun 1999, seluruh jenis elang merupakan spesies yang dilindungi. Begitu juga dalam 

CITES, elang merupakan spesies yang termasuk dalam kategori Appendix II. 

Menurut Gjershaug et al. (2004), Elang Flores dapat dijumpai dari dataran rendah hingga 

hutan sub montana dengan ketinggian lebih dari 1.600 mdpl, namun Elang Flores lebih banyak 

dijumpai pada dataran rendah. Gjershaug et al. (2004) menyatakan, persebaran Elang Flores 

meliputi Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores serta pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti 

Pulau Satonda, Pulau Rinca dan  Pulau Komodo. Verheijen (1961) menyebutkan perjumpaan 

dengan Elang Flores di Pulau Paloe. Sedangkan Collaert et al. (2013), menyatakan Elang Flores 

juga terdapat di Pulau Alor dengan perkiraan populasi sebesar 20 pasang dan mungkin terdapat 

juga di pulau-pulau kecil di antara Pulau Flores dan Pulau Alor (Pulau Solor, Pulau Adonara, Pulau 

Lembata dan Pulau Pantar). 

Menurut Raharjaningtrah & Zaini (2004), Homerange atau wilayah jelajah Elang Flores 

mencapai sekitar 38,5 km2 begitu pula menurut Gjershaug et al. (2004), wilayah jelajah Elang 

Flores mencapai  40  km2.  Sehingga  populasi  Elang  Flores  diperkirakan  tidak  lebih  dari  100  

pasang (Prawiradilaga et al. in prep) dalam (Gjershaug et al. 2004). Menurut Raharjaningtrah & 

Zaini (2004), Populasi Elang Flores di Pulau Lombok adalah 10 pasang, Pulau Sumbawa 38 pasang 

dan Pulau Flores 27 pasang. Sedangkan menurut RCS (2011), populasi Elang Flores di Pulau 

Lombok sebesar 21 pasang. Kemudian menurut RCS (2012), populasi Elang Flores di Pulau Flores 

adalah sebesar 63 pasang. Informasi tentang Elang Flores masih sangat sedikit, termasuk 

informasi mengenai catatan berbiaknya. Bahkan pada beberapa kasus, peneliti atau pengamat 

burung mengalami kesulitan dan bahkan kekeliruan dalam melakukan identifikasi jenis ini. 

Menurut Gjershaug et al. (2004), peneliti burung sering kebingungan oleh jenis burung pemangsa 

lain yang memiliki kemiripan dengan Elang Flores terutama ketika masih anakan yakni Elang 

Bonelli (Aquila fasciata), Elang Ular Jari Pendek (Circaetus gallicus), Elang Perut Karat (Hieraaetus 

kienerii) dan Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus leucogaster). 

Gjershaug et al. (2004), menyatakan bahwa di Mbeliling musim berbiak Elang Flores terjadi 

pada musim panas. Verheijen (1964) mencatat perjumpaan dengan 1 (satu) sarang di Bulan 

Maret, 2 (dua) sarang di Bulan April dan 1 (satu) sarang di Bulan Agustus. Namun informasi 

tersebut masih diragukan karena sangat mungkin terjadi kesalahan identifikasi. Sedangkan 

menurut J.-M. Thiollay in litt. (2003) dalam Gjershaug et al. (2004), Elang Flores teramati sedang 

melakukan display flight dan kopulasi pada Bulan Juni-Juli 2003 di Pulau Flores. Namun demikian 

informasi tersebut belum secara jelas  menggambarkan  perilaku  berbiak  serta  karakteristik  

sarang  Elang  Flores.  Untuk  itu  tujuan observasi ini adalah menyajikan gambaran tentang 

perilaku berbiak Elang Flores di Wolojita, Taman Nasional Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. 
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Metode Penelitian 

Monitoring Elang Flores dilakukan dengan metode Penghitungan terkonsentrasi secara 

kooperatif dengan Teknik Melihat ke bawah (Marsden, 2000) maupun mengamati udara 

(Robertson & Liley, 2000). Kemudian digunakan juga metode pemetaan teritori dengan bantuan 

grid cell berukuran 250 x 250 m. Pengamatan terhadap perilaku berbiak Elang Flores dilakukan 

dengan metode Focal Animal Sampling. Pengamatan dilakukan sejak Bulan September 2014. Pada 

Tahun 2015 pengamatan dilakukan pada Bulan Maret-April dan Bulan Juli-Agustus. Pengamatan 

Elang Flores pada Tahun 2016 dilakukan pada Bulan Februari, Bulan Juni dan Bulan September. 

Sedangkan pada Tahun 2017, pengamatan dilakukan pada Bulan Februari-Maret, Bulan Mei-Juni, 

Bulan Oktober, Bulan November dan Bulan Desember. Rata-rata setiap periode pengamatan 

dilaksanakan selama 4-8 hari pada pukul 07.30-17.30 wita. 

Pengamatan dilakukan di situs monitoring di Kelurahan Wolojita. Alat dan bahan yang 

digunakan yaitu binokular, fieldguide, kompas, kamera, GPS, alat tulis, tally sheet, peta dan alat 

komunikasi. Pengambilan data pada situs monitoring dilakukan pada beberapa titik secara 

bersama-sama  dengan  jumlah  pengamat  pada  masing-masing titik sebanyak 2  orang.  Metode  

ini  disebut metode kooperatif karena dilakukan oleh beberapa pengamat terhadap objek yang 

sama pada waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari penghitungan ganda. Setiap 

kelompok pengamat dibekali alat komunikasi. Pengamat mengamati kondisi udara pada tempat 

yang cenderung terbuka, misalnya punggung bukit, lereng bukit maupun ekoton. Pada saat 

menjumpai Elang Flores, pengamat memberikan informasi tentang individu yang dijumpai kepada 

pengamat pada lokasi yang lain. 

Data yang dikumpulkan adalah koordinat lokasi perjumpaan, waktu, jarak pengamat, kondisi 

udara, aktifitas burung, jumlah serta ciri fisik disertai gambar. Apabila menemukan sarang, data 

yang dikumpulkan   berupa jenis pohon sarang, titik koordinat, ketinggian sarang dari permukaan 

tanah, kondisi topografi dan vegetasi sekitar sarang, deskripsi fisik sarang serta jumlah individu 

dan telur yang berada di dalam sarang. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif guna proses 

identifikasi jenis, karakteristik habitat serta perilaku berbiak. Setiap lokasi perjumpaan dengan 

Elang Flores ditandai dalam peta yang telah diberi grid cell. Titik-titik perjumpaan tersebut dapat 

digunakan untuk menentukan perkiraan wilayah jelajah maupun teritori Elang Flores. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Elang Flores di Wolojita pertama kali dijumpai pada Bulan September 2014. Saat itu teramati 

satu individu muda sedang bertengger di Pohon Kemiri (Aleurites moluccana) (Gambar 1). 

Individu tersebut  diperkirakan  individu  muda  karena  memiliki  warna  bulu  kuning  kecokelatan  

di  sekitar kepala, mantel cokelat kehitaman bagian depan dan bawah tubuh berwarna putih 

bersih dan terlihat masih memiliki bulu-bulu halus (plumulae). 
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Gambar 1. Elang Flores muda 
 

Pada akhir Tahun 2014 teridentifikasi sebuah sarang Elang Flores berada pada Pohon Pulai 

(Alstonia scholaris) dengan diameter 111,46 cm dengan tinggi sekitar 25 m di sekitar Hutan Adat 

Otoseso pada ketinggian 392 mdpl. Pohon sarang merupakan salah satu pohon emergen di 

daerah sekitarnya. Pohon sarang berada pada tempat yang melereng serta menghadap ke 

pemukiman. Di sekitarnya terdapat beberapa pohon besar lainnya sebagai tempat bertengger. 

Posisi sarang berada pada cabang utama di tajuk bagian tengah (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sarang Elang Flores di Pohon Pulai 

 

Pada  pengamatan  Bulan  Maret  Tahun  2015  teramati  sepasang  Elang  Flores  sedang  
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aktif memelihara sarang. Mereka terbang bergantian menjaga sarang. Namun yang terlihat aktif 

membawa ranting-ranting pohon ke sarang adalah individu betina. Sedangkan individu jantan 

pergi terbang meninggalkan sarang dan ketika pulang dia membawa mangsa berupa anak babi 

yang masih kecil. Bulu individu betina memiliki pola brontok pada tubuh bagian dada, perut dan 

kepala. Sedangkan individu jantan, bagian tubuh tersebut berwarna putih polos (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Individu betina (atas), individu jantan (bawah) 
 

Pada pengamatan yang dilakukan akhir Bulan Juli- awal Bulan Agustus Tahun 2015 tidak 

dijumpai keberadaan anakan di sekitar sarang. Kemudian pada akhir Tahun 2015, dijumpai sarang 

baru pada Pohon Fai (Paraserianthes falcataria) yang berjarak hanya sekitar 40 m dari sarang lama 

di Pohon Pulai (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sarang Elang Flores di Pohon Fa’i 
 

Pada pengamatan Bulan Februari Tahun 2016 kembali dijumpai Elang Flores dalam masa 
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berbiak. Mereka melakukan courtship display dan melakukan pemeliharaan teritori. Mereka 

kembali terlihat sering beraktifitas di sekitar sarang secara bersama-sama. Dan sebagaimana yang 

terjadi pada Tahun 2015, pasangan ini aktif menjaga dan memperbaiki sarang baru mereka. 

Pada pengamatan Elang Flores Bulan Juni Tahun 2016, dijumpai satu ekor anak elang di 

dalam sarang pada Pohon Fai (Gambar 5). Diperkirakan, anak elang tersebut berumur 2-3 minggu. 

Dengan demikian apabila lama waktu inkubasi adalah sama atau mendekati Elang Jawa yaitu 44-

48 hari (Sozer & Nijman 1995, Van Ballen 1996) dalam Iqbal et al. (2011), dan Elang Brontok 

(Nisaetus cirrhatus) yaitu 40 hari (Thiollay 1994), maka dapat diperkirakan Elang Flores bertelur 

pada pertengahan Bulan April Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Anak Elang Flores di sarang 

  

Pengamatan kembali dilaksanakan pada Bulan September 2016, saat itu aktifitas di sekitar 

sarang mengalami penurunan. Pasangan Elang Flores sulit dijumpai, sehingga diperkirakan  pada 

Bulan September anak elang sudah bisa terbang, hal ini sebagaimana terjadi pada Elang Jawa 

yang membutuhkan waktu 8 minggu (56 hari) untuk bisa terbang (Setiadi et al. 2000). Sedangkan 

menurut Hendarsah (2000) dan Prawiradilaga (2006) Elang Jawa membutuhkan waktu 56-70 hari 

untuk bisa terbang. Menurut Thiollay (1994), Elang Brontok membutuhkan 68 hari sampai bisa 

terbang. Kemudian pada akhir Tahun 2016 dilaporkan Elang Flores kembali membangun sarang 

baru. Kali ini mereka membangun sarang di Pohon Kemiri besar yang berjarak sekitar 160 m dari 

sarang lama di Pohon Fa’i. Sarang baru ini berada tebing di dalam Hutan Adat Otoseso. 

Sebagaimana sarang sebelumnya, sarang ini menghadap ke pemukiman dan sulit untuk dijangkau 

manusia. Sarang di Pohon Kemiri berada pada strata tajuk bagian tengah (Gambar 6). 
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Gambar 6. Sarang Elang Flores di Pohon Kemiri 

 

Elang  Flores  pada  awal  Tahun  2017  kembali  memasuki  musim  berbiaknya.  Pada  Bulan 

Januari-Februari 2017 mereka didapati melakukan courtship display dan pemeliharaan sarang. 

Memasuki Bulan Maret, Elang Flores semakin aktif melakukan aktifitas di sekitar sarang. Hal ini 

terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Betina lebih banyak bertengger di dekat sarang, 

sedangkan  jantan  mencari  mangsa.  Aktifitas  pasangan  Elang  Flores  sempat  terganggu  

dengan melintasnya burung pemangsa migran di sekitar teritori mereka. Tercatat ketika di sekitar 

sarang dijumpai Elang Bonelli (Aquila fasciata), Elang-ular Jari Pendek (Circaetus gallicus), Sikep 

Madu Asia (Pernis ptilorhynchus), Elang Alap Cina (Accipiter soloensis) dan Elang Alap Nipon 

(Accipiter gularis), Elang Flores menghilang selama beberapa hari.  Mereka kembali muncul ketika 

burung pemangsa jenis lainnya telah pergi. 

Pada akhir Bulan Maret juga tercatat Elang Flores melakukan kopulasi. Kopulasi terjadi pada 

sore hari pukul 17.00 wita di Pohon Beringin dekat sarang. Kopulasi terjadi sangat singkat, hanya 

sekitar 30 detik saja. Sebelum kopulasi, individu betina bertengger di cabang Pohon Beringin 

selama sekitar 4-5 jam. Sedangkan individu jantan saat itu tidak terlihat. Kemudian pukul 17.00 

wita individu jantan datang, hingap menghampiri individu betina. Lalu individu jantan mendekati 

individu betina dan  langsung  menaikinya  untuk  melakukan  kopulasi.  Setelah  kopulasi  individu  

jantan  pergi, sedangkan betina masih tetap bertengger di lokasi yang sama. Berdasarkan kopulasi 
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tersebut, dapat diketahui secara pasti ciri morfologi individu jantan maupun betina sebagaimana 

telah disampaikan sebelumnya. Catatan ini merupakan hal yang baru bagi Elang Flores, karena 

sampai saat ini belum terdapat informasi tentang perbedaan morfologi Elang Flores jantan 

maupun betina.  

Pengamatan Elang Flores pada pertengahan Bulan Mei dan awal Bulan Juni, menunjukkan 

Elang Flores masih melakukan pengeraman telur. Namun disayangkan pada saat waktu perkiraan 

menetas, tidak dilakukan pengamatan sehingga data tentang anak Elang Flores tidak didapat. 

Tetapi dapat dipastikan bahwa pada musim berbiak Tahun 2017, dihasilkan 1 (satu) individu baru. 

Hal ini terlihat dari jumlah cangkang telur yang berada di dalam sarang Elang Flores (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Bekas cangkang  telur Elang Flores 
 

Berdasarkan catatan di atas dapat dirangkum bahwa terdapat pola perilaku berbiak yang 

hampir sama terjadi pada setiap tahun, sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2017 (Tabel 1). Setidaknya 

Elang Flores mulai memasuki siklus bersarang sejak Bulan April hingga Bulan Juli sehingga 

membutuhkan waktu 3,5-4 bulan. Sedangkan musim berbiaknya sendiri dimulai dari 

pembangunan sarang di akhir tahun, kemudian fase selanjutnya dari Januari-Juli. Berdasarkan 

data lokasi perjumpaan didapatkan perkiraan wilayah jelajah Elang Flores (Gambar 8). 

 

Tabel 1. Siklus berbiak Elang Flores     
Perilaku Waktu Keterangan 

Courtship display (bercumbu) 
 

Januari - Februari Terbang dan bertengger 
bersama 

Nest Building (Membangun sarang ) Februari – Maret Perawatan sarang yang 
sudah dibangun (biasanya 
sarang dibangun pada akhir 
tahun) 

Laving egg (meletakan telur) April Kopulasi terjadi akhir bulan 
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Maret, jumlah telur hanya 
1butir 

Incubation (mengeram) April – Juni 44-48 jam diasumsikan mirip 
elang jawa 

Hatching egg (telur menetas) Mei Terdapat anakan umur 2-3 
minggu pada pekan 1 Juni 

Eaglet/nestling (anakan elang) Mei – Juni Anakan elang flores berbulu 
putih 

Fledge (elang remaja) Juli – Agustus 8 minggu (56 hari) 
diasumsikan mendekati 
Elang Jawa 

Parental care (masa pendidikan sebelum 
dewasa) 

- Belum terdapat catatan 
parental care secara jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Peta Perjumpaan Elang Flores 

Peta tersebut menunjukkan lokasi perjumpaan dengan pasangan Elang Flores yang berada 

di Wolojita pada Tahun 2017. Data tersebut menunjukan wilayah jelajah Elang Flores setidaknya 

menempati 112 grid sel. Sedangkan setiap grid sel memiliki luas 250 x 250 m = 62.500 m2. Jadi 

luas wilayah jelajah Elang Flores di Wolojita adalah 7.000.000 m2 atau 7 km2. Data tersebut 

berbeda jauh dengan perkiraan wilayah jelajah menurut Gjershaug et al. (2004) dan 

Raharjaningtrah & Zaini (2004), yang menyatakan bahwa wilayah jelajah Elang Flores adalah 40 

km2 atau 38,5 km2. Namun, data tersebut masih bisa berubah dan harus dilakukan pengamatan 

secara intensif dan berkelanjutan guna mendapatkan data perkiraan wilayah jelajah Elang Flores 

yang lebih valid. Verhoeye & Holmes (1998) menggambarkan habitat Elang Flores adalah bukit 

atau lahan budidaya dan daerah berhutan dari dataran rendah hingga ketinggian 1000 mdpl. 

Sedangkan menurut Gjershaug et al. (2004), Elang Flores dijumpai pada hutan hujan dataran 
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rendah hingga hutan submontana dengan ketinggian di atas 1600 mdpl, sesekali terlihat di atas 

lahan budidaya namun selalu dekat dengan hutan utuh maupun semi utuh. Hal ini sesuai dengan 

habitat di Wolojita, dimana Elang Flores sering dijumpai berada pada bukit yang berpohon cukup 

lebat (hutan sekunder) dekat dengan lahan budidaya masyarakat. Sehingga ancaman terhadap 

Elang Flores sangat nyata berupa degradasi  dan  kehancuran  habitat.  Serta  perburuan  yang  

disebabkan  kebiasaan  Elang  Flores memangsa binatang ternak milik masyarakat. 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

Musim  berbiak  Elang  Flores  di  Wolojita  di  mulai  dari  Bulan  Desember  yaitu  ketika 

membangun sarang baru. Kemudian dilanjutkan dengan courtship display pada Bulan Januari- 

Februari. Setelah itu melakukan pemeliharaan sarang serta kopulasi pada Bulan Maret. Elang 

Flores bertelur sekitar awal Bulan April, kemudian mengerami telur selama 40-48 hari, lalu 

menetaskannya pada akhir Mei atau awal Juni. Setelah itu anak  elang dipelihara di sarang 

selama sekitar 8-10minggu, sebelum akhirnya elang muda dapat terbang sendiri sekitar Bulan 

Juli atau Agustus. Setelah itu periode pendidikan sebelum dewasa (Parental care). 

Untuk mendapatkan  data perilaku  Elang Flores  yang lebih lengkap  dan  menyeluruh perlu 

dilakukan pengamatan secara berkelanjutan pada lokasi sarang. Dengan keberadaan sarang 

Elang Flores  di  Wolojita  dapat  dilakukan  studi  lanjutan  tentang  Habitat  sarang  Elang  Flores,  

Ekologi Berbiak Elang Flores, Distribusi dan Populasi Elang Flores serta Upaya penelitian dan 

Konservasi Elang Flores. 
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ABSTRAK 

Muara Sungai Progo Yogyakarta merupakan salah satu daerah lahan basah yang menjadi habitat 

penting bagi beberapa jenis burung terutama burung pantai migran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keanekaragaman dan kemelimpahan jenis burung pantai di Muara Sungai Progo. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksploratif, data diambil dengan teknik observasi dan data disajikan secara 

deskriptif. Pendataan dilakukan secara periodik mulai bulan Mei – Desember 2017 sebanyak 18 kali 

pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Muara Sungai Progo terdapat 26 jenis burung pantai 

dari 3 famili dengan tingkat keanekaragaman menggunakan indeks keragaman Shannon-Wienner sebesar 

2,59 (sedang). Spesies burung pantai yang mendominasi yaitu yaitu Kedidi Leher-merah (Calidris ruficollis) 

sebesar 18,97%; Cerek Kernyut (Pluvialis fulva) sebesar 13,11%; Trinil Semak (Tringa glareola) sebesar 

12,41% dan Cerek Jawa (Charadrius javanicus) sebesar 11,01%. 

 

Kata kunci :  burung pantai, keanekaragaman, Muara Sungai Progo 

 

 

Pendahuluan 

Delta Sungai Progo merupakan kawasan Pantai Trisik yang teletak di Kabupaten Kulon 

Progo, berada di bagian hilir dari Sungai Progo yang berakhir di perairan Samudera Hindia. Secara 

geografis Delta Sungai Progo terletak pada koordinat 7º58’ LS dan 11º11’ BT, sedangkan secara 

administrasi masuk dalam wilayah desa Banaran Kecamantan Galur Kabupaten Kulon Progo. Delta 

Sungai Progo merupakan kawasan yang menjadi tempat persingghan burung pantai migran serta 

menjadi habitat bagi burung pantai penetap. 

Berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 

10/INTSR/1998 tertanggal 30 Juli 1998, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan dilindungi untuk 

satwa jenis burung termasuk burung pantai (Kerjasama Unit Konservasi Sumber Daya Alam D.I.Y. 

dengan Desa Banaran). Kawasan Pantai Trisik termasuk lokasi penting secara internasional bagi 

burung pantai jenis Kedidi putih dengan catatan jumlah terbesar sebanyak 1.845 ekor (37% dari 

perkiraan total populasi burung Kedidi putih di Indonesia) pada tahun 2010 (Taufiqurrahman dkk, 

2010). 

mailto:pramudihasan.aghnan@gmail.com
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Burung pantai atau “burung perancah” adalah sekelompok burung air yang secara ekologis 

bergantung pada kawasan pantai sebagai tempat mencari makan dan/atau berbiak (Howes et al, 

2003). Dari 65 jenis burung pantai yang ditemukan di Indonesia (Howes et al, 2003), 44 jenis 

(67,7%) diantaranya dijumpai di Pantai Trisik (Taufiqurrahman, 2015). Kawasan ini menjadi 

penting karena menjadi persinggahan ribuan jenis burung air migran setiap tahunnya. 

Pemilihan lokasi delta dikarenakan maraknya aktivitas penambangan pasir besi di muara 

sungai pada beberapa bulan terakhir yang membuat daratan pasir berlumpur semakin berkurang. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman dan kemelimpahan burung di 

Delta Sungai Progo. Diharapkan dengan adanya publikasi terbaru tentang keanekaragaman dan 

kemelimpahan jenis burung di Delta Sungai Progo dapat memberikan informasi bagi masyarakat, 

khususnya warga lokal serta pihak terkait sehingga bisa lebih diperhatikan dalam pelestarian 

burung dan habitatnya. 

 

Metode Penelitian 

M. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei - Desember 2017. Pengambilan data dilakukan di kawasan 

Delta Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta (7 58’43.9”S 110 13’30.5”E). 

 

N. Instrumen Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah binokuler, kamera digital, alat tulis, buku 

catatan (tabulasi data), jam tangan digital, GPS (Global Positioning System), dan buku panduan 

lapangan (Seri Panduan Lapangan Burung-burung di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan oleh 

MacKinnon dan Philips, 2010). Objek yang digunakan adalah burung suku Bucerotidae dan 

habitatnya yang ada di kawasan Cilintang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. 

 

O. Cara Kerja 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, data diambil  dengan teknik observasi dan 

data disajikan secara deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei sampai Desember 

2017 di Delta Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta (7 58’43.9”S 110 13’30.5”E). 

Teknik pengumpulan data dimulai dari survei pendahuluan untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi distribusi spesies, kemudian penghitungan individu diperoleh dengan metode 

concentration count (Bibby dkk, 2000) atau pengamatan di lokasi berkumpulnya burung-burung 

tersebut. Pengambilan data dilakukan pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB. Data 

yang dikumpulkan berupa namajenis dan jumlah individu. Tingkat keanekaragaman jenis burung 

pantai akan dihitung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wienner sebagai berikut: 

H’ = -Ʃ pi log pi 

Keterangan: 
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H’ = indeks keanekaragaman Shannon-Wienner 

pi = (ni/N) 

ni = jumlah individu ke-i 

N = jumlah seluruh individu 

ln = logaritma natural 

 

Hasil indeks keanekaragaman Shannon-Wienner dapat digolongkan sebagai berikut: 

H’ < 1  = tingkat keanekaragaman jenis rendah 

1 < H’< 3 = tingkat keanekaragaman jenis sedang 

H’ > 3  = tingkat keanekaragaman jenis tinggi 

 

Indeks dominansi relatif masing-masing jenis burung pantai dapat ditentukan dengan 

persamaan rumus sebagai beriut: 

   
  

 
       

Keterangan: 

Df  = indeks dominansi relatif 

ni  = jumlah individu spesies –i 

N  = jumlah total individu (Junaid, 2015) 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 26 jenis burung pantai dari 3 famili di Muara Sungai 

Progo. Tiga famili tersebut adalah famili Charadriidae sebanyak 6 jenis, famili Recurvrostridae 

seebanyak 1 jenis dan famili Scolopacidae sebanyak 19 jenis. Berdasarkan status IUCN, dari 26 

jenis burung pantai yang tercatat ada 1 jenis burung yang belum diketahui status 

keterancamannya, 16 jenis berstatus LC (Least Concern), 8 jenis berstatus NT (Near Threatened) 

dan 1 jenis berstatus EN (Endangered). 

Berdasarkan status perlindungan dalam Peraturan Republik Indonesia (UU No.5 tahun 1990; 

PP No.7 tahun 1990; PP No.8 tahun 1999) terdapat 3 jenis burung pantai di Muara Sungai Progo 

yang dilindungi yaitu Gagangbayam Timur (Himantopus leucocephalus), Gajahan Penggala 

(Numenius phaeopus) dan Gajahan Erasia (Numenius arquata). 

Hal menarik pada pengambilan data adalah catatan perjumpan Gangang-bayam Timur 

(Himantopus leucocephalus) yang pertama kali tercatat pada sekitar tahun 2006 di Pantai Trisik 

namun jarang dijumpai lagi. Selain itu, dijumpai seekor Kedidi Besar (Calidris tenuirostris) yang 

berbendera hitam-kuning dengan kode PU di kaki kirinya 

 

Tabel 1. Keanekaragaman Jenis Burung Pantai di Muara Sungai Progo 
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No Famili Nama Ilmiah Nama Indonesia 
Jumlah 

(N) 

Status 

IUCN 

1 

Charadriidae 

Charadrius veredus Cerek Asia 1 LC 

2 Charadrius dubius Cerek Kalung-Kecil 8 LC 

3 Pluvialis fulva Cerek Kernyut 56 LC 

4 Charadrius leschenaultii Cerekpasir Besar 18 LC 

5 Charadrius mongolus Cerekpasir Mongolia 16 LC 

6 Charadrius javanicus Cerek Jawa 47 NT 

7 Recurvirostridae Himantopus leucocephalus Gagangbayam Timur* 1 - 

8 

Scolopacidae 

Calidris tenuirostris Kedidi Besar 40 EN 

9 Numenius phaeopus Gajahan Penggala* 5 LC 

10 Calidris subminuta Kedidi Jari-panjang 2 LC 

11 Limicola falcinellus Kedidi Paruh-lebar 1 LC 

12 Calidris alba Kedidi Putih 27 LC 

13 Xenus cinereus Trinil Bedaran 3 LC 

14 Tringa nebularia Trinil Kaki-hijau 3 LC 

15 Tringa totanus Trinil Kaki-merah 3 LC 

16 Actitis hypoleucos Trinil Pantai 15 LC 

17 Arenaria interpres Trinil Pembalik-batu 15 LC 

18 Tringa stagnatilis Trinil Rawa 1 LC 

19 Tringa glareola Trinil Semak 53 LC 

20 Limosa lapponica Birulaut Ekor-blorok 7 NT 

21 Limosa limosa Birulaut Ekor-hitam 9 NT 

22 Numenius arquata Gajahan Erasia* 3 NT 

23 Calidris ferruginea Kedidi Golgol 3 NT 

24 Calidris ruficollis Kedidi Leher-merah 81 NT 

25 Calidris canutus Kedidi Merah 4 NT 

26 Heteroscelus brevipes Trinil Ekor-kelabu 5 NT 

Jumlah individu 427   

Indeks Keragaman Shanon-Wiener (H') 2,59   

Keterangan (*): Burung yang dilindungi berdasarkan status perlindungan dalam Peraturan 
Republik Indonesia (UU No.5 tahun 1990; PP No.7 tahun 1990; PP No.8 tahun 1999) 

 

Hasil perhitungan didapatkan nilai indeks keanekaragaman (H’) sebesar 2,44 yang 

menandakan tingkat keanekaragaman jenis sedang. Nilai indeks keanekaragaman yang cukup 

tinggi mengindikasikan bahwa kawasan Muara Sungai Progo baik untuk mendukung kehidupan 

burung pantai salah satunya karena adanya sumber pakan. 

Menurut Swastikaningrum dkk (2012), indeks keanekaragaman didukung secara penuh oleh 

kondisi ekologis dalam suatu kawasan. Selain itu, Ruskhanidar dan Hambal (2007) menyatakan 

bahwa setiap makhluk hidup akan memilih tempat yang sesuai dengan keperluan hidupnya. 
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Sumber pakan, dan tempat berlindung merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan hewan, 

apabila daya dukung ini tidak mampu disediakan oleh habitat, maka dengan sendirinya hewan 

akan pindah mencari tempat yang baru. 

Hasil perhitungan indeks dominansi relatif menunjukkan jenis burung pantai yang 

mendominasi yaitu Kedidi Leher-merah (Calidris ruficollis) sebesar 18,97%; Cerek Kernyut 

(Pluvialis fulva) sebesar 13,11%; Trinil Semak (Tringa glareola) sebesar 12,41% dan Cerek Jawa 

(Charadrius javanicus) sebesar 11,01%. Jenis burung yang paling sedikit dijumpai dengan indeks 

dominansi relatif hanya sebesar 0,23% adalah Cerek Asia (Charadrius veredus), Gagangbayam 

Timur (Himantopus leucocephalus), Kedidi Paruh-lebar (Limicola falcinellus) dan Trinil Rawa 

(Tringa stagnatilis). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Jenis burung pantai di Muara Sungai Progo Yogyakarta sebanyak 26 jenis dari 3 famili. Tingkat 

keanekaragaman jenis burung pantai di Muara Sungai Progo menggunakan indeks keragaman 

Shannon-Wienner sebesar 2,59 (sedang). Spesies burung pantai yang mendominasi yaitu yaitu 

Kedidi Leher-merah (Calidris ruficollis) sebesar 18,97%; Cerek Kernyut (Pluvialis fulva) sebesar 

13,11%; Trinil Semak (Tringa glareola) sebesar 12,41% dan Cerek Jawa (Charadrius javanicus) 

sebesar 11,01%. 
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Abstrak 

 

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan suatu wilayah hutan hujan tropis dataran rendah, 
serta habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup jenis burung. Salah satu kawasan yang terletak di sekitar 
TNUK adalah kawasan Cilintang. Kawasan Cilintang termasuk ke dalam zona rimba. Tujuan dari penelitian 
ini, yaitu untuk menganalisis pola distribusi dan populasi burung suku Bucerotidae di kawasan Cilintang 
TNUK. Metode yang digunakan, yaitu metode jalur (Transect method) dengan titik awal pengamatan 
dimulai dari titik yang telah ditentukan, kemudian berjalan hingga sejauh ± 2 Kilometer. Berdasarkan hasil 
penelitan, didapatkan pola distribusi burung suku Bucerotidae, yaitu memiliki pola distribusi yang acak, 
kepadatan populasi yang didapatkan dari setiap jenis burung suku Bucerotidae di  tiga jalur pengamatan 
(Barat, Timur dan Selatan) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada jenis Rangkong badak (Buceros 
rhinoceros) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 6,3 individu/Km2 di jalur barat, 4,8 
individu/Km2 di jalur selatan, sedangkan pada jalur timur tidak dijumpai jenis Rangkong badak (Buceros 
rhinoceros). Pada jenis Julang emas (Aceros undulatus) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 
12,5 individu/Km2 di jalur timur, 12,6 individu/Km2 di jalur selatan,  sedangkan pada jalur barat tidak 
dijumpai jenis Julang emas (Aceros undulatus). Pada jenis Kangkareng perut-putih (Anthracoceros 
albirostris) jumlah kepadatan populasi yang dihasilkan yaitu 29,4 individu/Km2 di jalur barat, 8,3 
individu/Km2 di jalur timur dan 12,0 individu/Km2 di jalur selatan. 

 

Kata kunci : Ficus, helmeted hornbill, makanan, TNBB. 

  

 

Pendahuluan 

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan 

dan Satwa, seluruh jenis rangkong (Bucerotidae) di Indonesia merupakan satwa dilindungi. Salah 

satu kawasan yang teridentifikasi sebagai wilayah penting untuk konservasi jenis-jenis burung 
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dataran rendah, salah satunya adalah Stasiun Penelitian Way Canguk yang merupakan bagian dari 

hutan dataran rendah yang tersisa di TNBBS dan Sumatra (WCS-IP, 2001). Tercatat 8 jenis burung 

rangkong dan 22 jenis Ficus yang teridentifikasi terdapat di areal ini. Jenis rangkong yang sudah 

jarang tercatat ditemui di areal ini adalah jenis rangkong gading (Rhinoplax vigil) (Utoyo, 2015).  

Daftar Merah IUCN (2016) mengatakan rangkong gading mengalami resiko kepunahan dalam 

waktu dekat (Critically Endangered: CR). CITES juga mengatakan bahwa rangkong gading masuk ke 

dalam kategori Appendix I yang artinya populasinya kecil di alam dan dikhawatirkan akan punah 

serta sangat tidak diperbolehkan untuk perdagangan komersil.  

Rangkong gading merupakan jenis rangkong sangat besar (±120 cm) juga memiliki pita yang 

panjangnya ±50 cm pada ekornya (MacKinnon et al., 2010). Secara morfologi rangkong ini 

memiliki balung pada paruhnya dengan struktur materinya yang hampir menyerupai gading gajah, 

yang terbentuk menjadi padat dan berat tubuhnya diperkirakan 10-13% terdapat pada bagian ini 

(Rangkong, n.d). Namun berkurangnya populasi dari rangkong ini di Stasiun penelitian Way 

Canguk, TNBBS menyebabkan penurunan perjumpaan terhadap rangkong ini. Keberadaan 

populasi burung rangkong di hutan tropis sangat bergantung dengan ketersediaan pohon pakan 

(Anggraini et al., 2010; Kinnaird et al., 1996) . Beberapa jenis pohon yang dikonsumsi oleh 

rangkong yang tersedia di hutan hujan tropis adalah Annonaceae, Burseraceae, Meliaceae, 

Moraceae dan Keluarga Lauraceae (Kitamura et al., 2004; Datta dan Rawat, 2003; Sethi dan 

Howe, 2009 dalam Budiman et al., 2017). Ficus menghasilkan buah sepanjang tahun dan dijadikan 

pakan oleh sebagian besar satwa frugivora. Ficus adalah tumbuhan kunci yang sangat potensial 

untuk menopang kehidupan satwa frugivora pada saat musim kelangkaan (Kattan dan Valenzuela, 

2013). Ficus adalah pakan yang paling disukai rangkong yang termasuk dalam famili Moraceae. 

Menurut Hadiprakarsa (2000) bahwa pakan utama rangkong ini adalah Ficus (97,5%). Populasi 

rangkong ini terlihat meningkat selama bulan-bulan ketika buah ara melimpah (Anggriawan et al., 

2015). Anggriawan et al., (2015) mengatakan bahwa nutrisi yang terdapat pada Ficus diperkirakan 

dapat mencukupi serta merupakan sumber kalsium yang baik bagi satwa termasuk rangkong. 

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pentingnya Ficus sp. sebagai makanan utama dari 

rangkong ini. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di areal plot permanen Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak antara 5°39’325” LS dan 104°24’21” BT. Way Canguk 

merupakan hutan dataran rendah tropis dengan ketinggian antara 0 - 100 mdpl (Gambar 1). 

Penelitian dilakukan selama tiga bulan, terhitung mulai bulan Januari hingga April 2017. 
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Gambar 1. Lokasi Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan  

(Illustrasi: Laji Utoyo) 

 

Alat yang digunakan pada saat pengamatan adalah teropong binokuler kamera digital 

telelensa 2000 mm atau 83x perbesaran, tripod, phi band, range finder, kaliper atau jangka 

sorong Global Positioning System (GPS), buku panduan lapangan pengamatan (field guide) 

“Burung-Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” (MacKinnon, et al., 2010), jam 

(stopwatch) untuk menghitung waktu pengamatan, lembar kerja, buku catatan dan alat tulis. 

Serta sampel dari penelitian ini adalah seluruh pohon Ficus yang masak dan rangkong gading 

yang mengunjungi pohon Ficus untuk beraktifitas.  

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode scan sampling mencatat rentang 

waktu kehadiran rangkong gading pada masing-masing pohon Ficus (Altman, 1974). Pengamatan 

dilakukan maksimal 5 hari pada satu individu dari beberapa jenis Ficus yang berbuah masak 

dengan pengamatan setiap harinya yang dimulai dari pukul 06.00 hingga 17.00 WIB 

menyesuaikan kondisi di lapangan. Parameter yang diamati adalah sebagai berikut:  

a. Jumlah individu rangkong gading yang mendatangi pohon Ficus yang diamati selama 

pengamatan, 

b. Mengamati rentang waktu yang digunakan rangkong gading untuk makan pada saat 

mengunjungi pohon Ficus,  

c. Jumlah buah Ficus yang dimakan dalam waktu satu menit oleh rangkong gading,  

d. Data penunjang (aktivitas lain dari rangkong gading pada saat mengunjungi Ficus),  

e. Karakteristik buah Ficus yang dikunjungi oleh rangkong gading (ukuran dan warna buah). 

Data yang diperoleh pada hasil pengamatan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data akan 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram kemudian secara deskriptif yaitu penjelasan dan 

penguraian data yang didapatkan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemanfaatan pohon sumber makan dalam perilaku harian rangkong menurut Yuniar (2007) : 
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Keterangan : 

PH = Persentase penggunaan sumber pakan 

untuk aktivitas tertentu, persentase yang 

digunakan hanya pada saat rangkong 

melakukan aktivitas di pohon tersebut 

BW = Banyaknya waktu yang digunakan untuk 

suatu aktivitas selama pengamatan 

SW = Seluruh interval waktu pengamatan 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Jenis-Jenis Ficus yang Dikunjungi Rangkong Gading 

Ficus merupakan tumbuhan yang berbuah sepanjang tahun. Di Stasiun Penelitian Way 

Canguk TNBBS, tercatat 22 jenis Ficus yang sudah teridentifikasi (Utoyo, 2015). Berdasarkan hasil 

pengamatan pada saat penelitian, tercatat empat jenis Ficus yang tersebar yang dikunjungi 

rangkong gading , dengan persebaran seperti pada pada Gambar 2. Empat jenis Ficus yang 

matang pada saat pengamatan memiliki karakteristik buah yang berbeda-beda (Tabel 1). 

Beberapa jenis Ficus memiliki perbedaan yag sangat mencolok dalam hal ukuran buah. Pada saat 

pengamatan terdapat satu jenis Ficus yang belum teridentifikasi yang memiliki ukuran buah 

dalam kategori besar (50,8 mm), yang sangat ramai dikunjungi oleh beberapa satwa frugivora 

lainnya selain rangkong, seperti siamang (Symphalangus syndactylus) dan punai besar (Treron 

capellei). Ficus jenis ini memiliki tinggi pohon ±25 meter dengan ukuran buah sangat besar. Ficus 

ini mengalami puncak kematangan buahnya dalam kurun waktu tiga hari. Rata-rata Ficus di Way 

Canguk mengalami puncak kematangan buahnya dalam waktu tiga hari, sebelum mengalami 

puncak kematangan, biasanya beberapa jenis burung-burung dari suku Columbidae sudah mulai 

mengunjungi Ficus. Sebelum mengalami puncak kematangan buahnya, Ficus mulai diamati 

semenjak tiga hari hari sebelumnya.  

Ficus altissima memiliki masa puncak kematangan selama empat hari, hal ini ditandai 

dengan berubahnya persen masak buah yang ditandai dengan berubahnya warna buah. Selain 

perubahan warna buah untuk mendeteksi tingkat kematangan buah dapat dilihat dari jumlah 

jenis dan jumlah individu satwa yang mengunjungi  Ficus ini. Pada saat mengalami puncak 

kematangan buahnya, Ficus ini banyak dikunjungi oleh beberapa jenis rangkong lainnya dan 

mamalia arboreal maupun terestrial. Jenis Ficus stupenda memiliki puncak kematangan buah yang 

unik dimana dalam satu individu, Ficus ini mengalami puncak kematangan buah sebanyak dua 

kali. Dalam satu dahan Ficus ini dapat mengalami puncak kematangan buah selama lima hari, 

kemudian dahan lainnya akan matang dalam waktu 10-20 hari setelahnya. Ficus sumatrana 
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mengalami puncak kematangan buah dalam waktu satu hari, dimana pada satu hari tersebut 

seluruh satwa frugivora akan berbagi ruang dalam tajuk pohon berdasarkan strata untuk makan. 

Rangkong mengunjungi Ficus ini bersama kelompoknya. Buah dari Ficus ini yang termasuk ke 

dalam ukuran sedang (±19,38 mm), merupakan buah yang sangat berair sehingga sangat mudah 

untuk dijatuhkan oleh burung, sehingga pada saat puncak kematangan buahnya mencapai sekitar 

95% dengan estimasi jumlah buahnya mencapai 80.000 buah, keadaan lantai hutan sudah 

dipenuhi oleh buah Ficus ini. Buah dari Ficus ini menjadi favorit bagi burung-burung berukuran 

kecil, sehingga selain rangkong sangat mudah menemukan burung-burung berukuran kecil dari 

suku Pycnonotidae.   

Dengan banyaknya satwa yang menjadikan buah Ficus sebagai makanan utamanya, hal ini 

diduga bahwa buah Ficus memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Menurut Dahlan dan Rahayuningsih 

(2015) memperkirakan famili dari buah Ficus tersebut memiliki nilai nutrisi tinggi yang dibutuhkan 

oleh rangkong, khususnya kandungan lipid. Snow (1986) dalam Dahlan dan Rahayuningsih (2015) 

menyatakan buah-buah yang memiliki kandungan lipid yang tinggi banyak dikonsumsi oleh 

kebanyakanburung-burung. Selain lipid, ada pula sebagian buah yang di konsumsi oleh burung 

memiliki kandungan air yang tinggi dan banyak mengandung karbohidrat. 

 

 
Gambar 2. Peta Persebaran Ficus yang dikunjungi rangkong gading 

di Stasiun Penelitian Way Canguk (Illustrasi: Laji Utoyo 

Tabel 1. Karakteristik Jenis Ficus yang dikunjungi rangkong gading 

Karakteristik 
Jenis Ficus  

Ficus altissima Ficus stupenda Ficus sumatrana Ficus sp.  
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x panjang 

(sd) 28,0 mm (± 0,40) 22,19 mm (± 0,15) 19,38 mm (± 3,28) 50,8 mm (± 2,01) 

Kategori 

Ukuran 
besar besar sedang besar 

Warna  kuning merah merah merah 

Gambar 

  
  

  

 

 

 

B. Pemanfaatan Ficus Oleh Rangkong Gading 

 Rangkong gading merupakan jenis rangkong yang makanan utamanya adalah buah Ficus. 

Rangkong ini tidak memiliki tingkat kesukaan khusus terhadap ukuran buah Ficus. Hal ini 

ditunjukkan dari kunjungan dan aktivitas makannya pada saat penelitian, bahwa rangkong ini 

juga memakan buah Ficus berukuran sedang ≤ 20 mm, seperti Ficus sumatrana yang berukuran 

19,38 mm. Hadiprakarsa (2000) menyatakan bahwa rangkong yang memiliki ukuran tubuh besar 

seperti B. rhinoceros dan R. vigil lebih menggantungkan sumber pakannya pada buah Ficus. 

Kedua rangkong ini mengunjungi seluruh Ficus dengan kategori ukuran buah besar, sedang, dan 

kecil (Abrini, 2017). Menurut Hadiprakarsa (2000) pada penelitiannya di Way Canguk, pakan 

utama dari rangkong ini adalah buah Ficus (97,5%). Pada saat makan, rangkong gading 

mengambil buah Ficus langsung dengan paruhnya kemudian apabila buah berukuran besar, buah 

itu akan langsung digigit berkali-kali oleh ujung paruhnya hingga ukurannya menjadi lebih kecil 

kemudian ditelan (Gambar 3). Dan lain halnya pada buah Ficus berukuran sedang, rangkong ini 

akan mengambil langsung menggunakan ujung paruhnya dan tanpa digigit akan memasukkan ke 

dalam paruhnya. Dalam satu menit rangkong ini dapat menelan  dua buah Ficus berukuran besar 

dan empat hingga enam pada buah Ficus berukuran kecil.  Mardiastuti et al. (2001) mengamati 

kecepatan makan rangkong sulawesi pada pohon Ficus sumatrana dengan kecepatan makan 

adalah sekitar 6.3 buah/menit. Poonswad et al. (1998) pada penelitian terdahulunya 

membuktikan bahwa kecepatan makan buah Ficus bervariasi menurut ukuran rangkong. 

Rangkong yang berukuran besar secara signifikan mengkonsumsi buah dengan laju lebih tinggi 

dibandingkan dengan rangkong berbadan kecil. Rangkong dapat mengkonsumsi buah Ficus 

sundaica lebih cepat dibandingkan dengan buah F. sumatrana. Kecepatan makan rangkong 

sulawesi juga di Cagar Alam Tangkoko-Batuangus dipengaruhi oleh berat buah dan jumlah 

rangkong yang makan bersama-sama pada pohon pakan Suryadi (1994). 
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Gambar 3. Rangkong gading yang sedang mengunyah buah Ficus sp. 

 

Selain makan, rangkong gading juga memanfaatkan pohon Ficus untuk beristirahat 

(bertengger pada dahan dan bersuara) dan bergerak dari dahan satu ke dahan lainnya. 

Berdasarkan Tabel 2, rangkong gading paling lama mengunjungi Ficus sp. (buah besar) selama 30 

menit dengan persentase terbesar untuk makan (66,7%) dilanjutkan dengan istirahat (26,7%) 

dan bergerak (6,7%). Kunjungan ke Ficus buah besar paling tinggi dibandingkan kunjungan ke 

Ficus jenis lainnya. Rangkong gading ditemukan mulai aktif mengunjungi pohon Ficus pada saat 

puncak kematangan buah mencapai 100% pada hari pertama dan kedua. Rangkong ini lebih aktif 

mengunjungi Ficus pada waktu siang hari diantara pukul 10.00 dan 14.00 WIB. Hal ini juga 

terlihat pada penelitian Mardiastuti et al. (2001) terhadap perilaku rangkong sulawesi bahwa 

tidak terdapat perbedaan pemilihan waktu pagi, siang maupun sore hari. Tidak umum burung 

mencari makan  waktu siang hari, ini biasanya terjadi karena adanya persaingan dengan dengan 

monyet dan burung pada pagi hari dan sore hari dan adanya keterbatasan jumlah pohon Ficus 

yang sedang berbuah yang menyebabkan rangkong terpaksa memanfaatkan pohon yang ada 

dengan lebih optimal, termasuk pada siang hari. 
 

Tabel 2. Penggunaan waktu untuk aktivitas rangkong gading pada masing-masing Ficus (dalam menit) 

Jenis Ficus  Perilaku  

 

Bergerak Makan Istirahat 

Jumlah Waktu 

pada tiap Ficus  

Ficus sumatrana  0 10 0 10 

Ficus altissima  9 0 0 9 

Ficus stupenda 3 20 5 28 

Ficus sp. (buah besar)  2 20 8 30 
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Pada saat mengunjungi Ficus buah besar ini, rangkong gading terlihat berpasangan sedang 

memakan buah Ficus kemudian bertengger. Pada penelitian rangkong gading betina terlebih 

dahulu mendatangi Ficus kemudian disusul oleh rangkong jantan. Hal ini juga sama seperti 

rangkong sulawesi dimana rangkong yang datang sendirian biasanya didahului oleh kedatangan 

rangkong betina, baru disusul pasangannya yang datang sekitar 10 detik berikutnya setelah itu 

rangkong yang telah berada pada pohon Ficus akan mengeluarkan suara khasnya bila datang 

rombongan rangkong lain atau ketika rangkong akan terbang (Mardiastuti et al., 2001). Sebelum 

meninggalkan pohon rangkong gading mengeluarkan suara yang menyerupai orang tertawa 

dengan pola suara “kik...kik...kik...” kemudian diikuti dengan suara seperti orang tertawa yang 

sangat besar. Walaupun rangkong gading terlihat berpasangan saat mengunjungi Ficus, namun 

pada saat dilakukan penelitian pada bulan Februari 2017 sekaligus survei bulanan untuk 

mengecek sarang rangkong, sudah tidak ditemukan sarang rangkong gading yang aktif di Stasiun 

Penelitian Way Canguk. Berdasarkan Utoyo et al. (2017) pada Februari 2015 ditemukan sarang 

aktif rangkong gading pada pohon kayu minyak (Dipterocarpus humeratus) di Stasiun Penelitian 

Way Canguk, rangkong yang memiliki tubuh berukuran besar mengharuskan lubang besar untuk 

bersarang, terutama sejak rangkong betina  harus tinggal di dalam sarang selama empat bulan 

atau lebih (Kinnaird dan O’Brien 2007 dalam Utoyo et al., 2017) .  

Pada saat pengamatan, rangkong gading banyak memanfaatkaan bagian atas tajuk dari 

pohon Ficus untuk mencari makan, hal ini diduga untuk memudahkan pergerakananya dalam 

memilih buah Ficus. Rangkong ini sebelum meninggalkan pohon Ficus buah besar terlihat 

memasuki bagian bawah tajuk bersama pasangannya. Pemilihan tajuk oleh rangkong ini diduga 

juga untuk menghindari adanya persaingan dengan primata seperti siamang dan burung-burung 

kecil lainnya. Mardiastuti et al. (in pres). Menemukan bahwa pada pohon Ficus terdapat 

pemilahan tempat yang jelas antara monyet, rangkong dan burung pergam. Monyet memilih 

bagian tepi karena kemudahannya berpindah dari dan ke pohon lain terdekat. Bagian tengah yang 

lebih terlindung dipilih oleh burung-burung pergam yang relatif kecil dan mudah berpindah. Tidak 

ada kompetisi antara rangkong ini dengan jenis satwa lainnya. Terdapat beberapa satwa primata 

dan burung lainnya yang mengunjungi pohon Ficus yang sama untuk memanfaatkan  buahnya di 

adalah siamang (Symphalangus syndactylus), cecah (Presbytis melalophos), beruk (Macaca 

nemestrina), binturong (Arctictis binturong), dan beberapa jenis dari suku Sciuridae. Burung-

burung yang mendominasi adalah burung dari suku Columbidae seperti pergam hijau (Ducula 

aenea) dan punai besar (Treron capellei).  

Pada saat penelitian, tercatat kunjungan rangkong gading pada empat jenis Ficus adalah 

selama 77 menit (Tabel 2), dengan rentang waktu terbesar digunakan pada Ficus sp. (buah besar) 

selama 30 menit. Berdasarkan pengamatan-pengamatan sebelumnya oleh asisten lapangan 

Jumlah waktu pada tiap 

aktivitas  14 50 13 77 
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Stasiun Penelitian Way Canguk, rangkong gading cenderung mendatangi buah-buah Ficus 

berukuran besar pada saat Ficus berbuah, dan adanya pencatatan jumlah individu rangkong 

gading yang makan pada Ficus sp. (buah besar) ini mencapai 17 individu rangkong mengunjungi 

Ficus tersebut pada saat bersamaan. Namun saat ini jumlah individu maksimal yang mengunjungi 

seluruh jenis Ficus hanya sebanyak tiga individu. Dari keempat jenis Ficus, rangkong ini 

mengunjungi F. altissima hanya untuk bergerak mencari dahan untuk bertengger. Menurut 

Anggraini et al. (2000), bahwa pada saat buah Ficus masak, rangkong badak cenderung akan 

membuat wilayah teritori sementara untuk mempertahankan pakannya yang terbatas. Dengan 

pola berbuah Ficus yang asynchronous, berharap pohon Ficus dapar bereproduksi lebih konsisten 

sehingga dapat juga mengukur populasi burung rangkong yang sangat bergantung kepada buah 

Ficus (Anggraini et al., 2000). 

 
Gambar 4. Persentase aktivitas rangkong gading pada masing-masing Ficus 

Kesimpulan dan Saran 

Tercatat maksimal tiga individu (dua betina dan satu jantan) rangkong gading yang 

mengunjungi Ficus sp. pada saat masak secara bersamaan. Dari empat jenis Ficus yang masak, 

rangkong gading mengunjungi Ficus yang masak selama 77 menit dengan persentase makan 

sebesar 67%. Ficus yang sering dikunjungi rangkong ini adalah Ficus sp. (buah besar) dengan 

durasi 30 menit. Jumlah buah yang dimakan. Selain makan, rangkong ini juga melakukan aktivitas 

istirahat dan bergerak. Ukuran buah yang dimakan oleh rangkong ini adalah berukuran sedang 

(±15,5 mm) hingga besar (±50,8 mm) dengan warna oranye kemerahan hingga merah. Dengan 

jumlah individu maksimal yang ditemukan , hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan 

terhadap jumlah populasi rangkong ini di Stasiun Penelitian Way Canguk.  

Rangkong gading termasuk ke dalam kategori Critically Endangered berdasarkan IUCN Red 

List Species. Perlu dilakukan survei rutin bulanan untuk menghitung jumlah populasi rangkong 

gading di Way Canguk.  
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P1.07 

Burung-Burung di Kawasan Basecamp Pendakian Gunung Merapi Sapuangin 

Kabupaten Klaten 

 

Rahmadiyono Widodo1,2*, Kuncoro Tri Pamungkas1,3, Janu Sambada1,4, Dea Aprilian Berkam1,4, 

Wicak Aji Pangestu1,2 

 

Abstrak 

 

Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mempunyai dua jalur pendakian yang resmi, yaitu jalur 
Selo di kabupaten Boyolali dan jalur Sapuangin di kabupaten Klaten. Jalur Sapuangin merupakan jalur baru 
yang diresmikan pada bulan Mei 2017. Area basecamp Sapuangin masih mempunyai hutan alami dan 
relatif masih sepi karena belum banyak para pendaki gunung yang melalui jalur ini. Kegiatan observasi 
dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis burung yang terdapat di kawasan sekitar basecamp pendakian. 
Observasi dilakukan pada bulan Mei dan September 2017 di sekitar basecamp hingga batas kawasan 
dengan Goa Jepang. Hasil observasi menunjukkan di kawasan basecamp Sapuangin terdapat 31 jenis 
burung. 31 jenis ini mencakup enam jenis burung dilindungi undang-undang di Indonesia, satu jenis 
berstatus genting yaitu elang jawa (Nisaetus bartelsi) dan satu jenis berstatus mendekati terancam yaitu 
serindit jawa (Loriculus pusillus). Keberadaan jenis burung di kawasan basecamp Sapuangin ini berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai ekowisata pengamatan burung. 

 

Kata kunci : Burung, Klaten, Merapi, Sapuangin, Taman Nasional 

 

 

Pendahuluan 

Burung adalah vertebrata dengan tubuh yang ditutupi oleh bulu, burung merupakan 

vertebrata yang dapat terbang, karena mempunyai sayap yang merupakan modifikasi anggota 

gerak anterior. Burung mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, bertengger, dan berenang 

(Brotowidjoyo, 1994: 218). Menurut Wirasiti et al. (2004) burung merupakan satwa yang memiliki 

arti penting bagi suatu ekosistem maupun bagi kehidupan manusia. Atas dasar peran dan manfaat 

tersebut maka keberadaan burung perlu dipertahankan (Rusmendro, 2009).  

Burung merupakan salah satu satwa yang paling mudah mengalami perubahan ketika 

kondisi habitat berubah, jika dilihat dari data perjumpaan jenis burung pasca erupsi tahun 2010 di 

Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi jumlahnya 97 jenis. Lima tahun kemudian jumlah 

burung di kawasan tersebut menjadi lebih dari 150 jenis. Hal tersebut berarti semakin banyak 

jenis burung menggambarkan kondisi hutan Taman Nasional Gunung Merapi semakin membaik 

(Yuniatmoko, 2015). Salah satunya yaitu hutan di kawasan Basecamp Pendakian Gunung Merapi 

Sapuangin yang kondisi masih terjaga dengan baik. 

Basecamp pendakian Gunung Merapi Sapuangin merupakan jalur pendakian yang telah 
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diresmikan pada bulan Mei 2017 yang terletak di sisi selatan Gunung Merapi. Kawasan ini berada 

pada ketinggian 1500-2000 mdpl (Yuniatmoko 2015). Basecamp Sapuangin terletak di kelurahan 

Tegalmulyo Kemalang Klaten yang merupakan kawasan paling utara dan tertinggi di Kabupaten 

Klaten. 

 

Metode Penelitian 

Observasi burung dilakukan pada 13 Mei 2017, 2 September 2017 dan 9 September 2017 

di kawasan Basecamp Sapuangin Tegalmulyo Kemalang Klaten. Peralatan yang digunakan yaitu 

binokuler, alat tulis, dan kamera. 

Pendataan burung di kawasan Basecamp Sapuangin menggunakan metode jelajah, 

menelusuri jalan setapak dari Basecamp Sapuangin hingga Goa Jepang. Keuntungan dari metode 

ini yaitu observer dapat menghindari daerah yang tidak mungkin untuk dijangkau seperti jurang. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Burung yang dijumpai dikawasan Basecamp Sapuangin berjumlah 31 jenis dari 21 famili yang 

berbeda, hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Table 1. Jenis burung di kawasan Basecamp Sapuangin 

Jenis Burung 
Jumlah Individu 

Total 
Individu 

Status 
Konservasi 

(IUCN) 
Mei 2017 Sep-17 Sep-17 

Bentet kelabu 5 5   10 Least Concern 

Sikep madu asia 1 3 1 5 Least Concern 

Elang-ular bido 1   1 2 Least Concern 

Elang jawa 2   1 3 Endangered 

Elang hitam 2   1 3 Least Concern 

Alap-alap sapi 1   1 2 Least Concern 

Uncal buau 2 2   4 Least Concern 

Serindit jawa 2     2 Near Threatened 

Walet linchi 10 10   20 Least Concern 

Cekakak sungai 1 1 1 3 Least Concern 

Takur bultok 1     1 Least Concern 

Caladi ulam 2     2 Least Concern 

Kepudang-sungu 
jawa 1 1   2 Least Concern 

Cucak kutilang 5     5 Least Concern 

Ciung-batu jawa 2 1   3 Least Concern 
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Dari jenis-jenis burug tersebut terdapat spesies yang termasuk genting dalam daftar merah 

IUCN yaitu Elang jawa, serta hampir punah yaitu Serindit jawa. Keterancaman terhadap spesies 

tersebut disebabkan berkurang dan menghilangnya hutan. Selain itu perburuan dan perdagangan 

illegal turut berperan besar dalam menekan jumlah burung di alam (Purwanto, 2013). Jenis 

burung yang umum dijumpai di kawasan Basecamp Sapuangin yaitu Bentet kelabu, Tekukur biasa, 

Cucak kutilang, Merbah cerukcuk, Bondol jawa, Bondol peking, Walet linci, Kekep babi, Cica-

koreng jawa, Sepah kecil dan Kepudang-kuduk hitam. Jenis burung yang termasuk endemik Jawa 

yaitu Elang jawa, Serindit jawa, Takur bultok, dan Kepudangsungu jawa (Sukmantoro, 2007). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan observasi  yang telah dilakukan, terdapat  31 jenis burung  yang dijumpai di 

kawasan Basecamp Pendakian Gunung Merapi Sapuangin, diantaranya: Sikep-madu asia, Elang- 

ular bido, Elang jawa, Elang hitam, Alap-alap sapi, Uncal buau, Serindit jawa, Walet linci, Cekakak 

sungai,  Takur  bultok, Caladi ulam, Kepudang-sungu jawa, Cucak kutilang,  Bentet kelabu, Ciung-

batu jawa, Cica-koreng jawa, Sikatan ninon, Kerak kerbau, Kepudang-kuduk hitam, Srigunting 

kelabu, Kekep babi, Ayam-hutan merah, Tekukur biasa, Kapasan kemiri, Sepah kecil, Merbah 

cerukcuk, Cici padi, Perenjak padi, Bondol jawa, Bondol peking, dan Perling kumbang. Jenis 

burung yang umum dijumpai yaitu: Bentet kelabu, Tekukur biasa, Cucak kutilang, Merbah 

cerukcuk, Bondol jawa, Bondol peking, Walet linci, Kekep babi, Cica-koreng jawa, Sepah kecil dan 

Kepudang-kuduk hitam. Terdapat satu jenis burung migran yaitu Sikepmadu asia, terdapat pula 

Cica-koreng jawa 2 2   4 Least Concern 

Sikatan ninon 1     1 Least Concern 

Kerak kerbau 7 2   9 Least Concern 

Kepudang-kuduk 
hitam 1 2   3 Least Concern 

Srigunting kelabu 2 1   3 Least Concern 

Kekep babi 4     4 Least Concern 

Ayam-hutan 
merah 3     3 Least Concern 

Tekukur biasa 1     1 Least Concern 

Kapasan kemiri 1     1 Least Concern 

Sepah Kecil 5     5 Least Concern 

Merbah cerukcuk 1     1 Least Concern 

Cici padi 1     1 Least Concern 

Prenjak padi 1     1 Least Concern 

Bondol jawa 11     11 Least Concern 

Bondol peking 5     5 Least Concern 

Perling kumbang 1     1 Least Concern 
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jenis burung yang terancam, yaitu Elang jawa dan Serindit jawa. 
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Potensi Keanekaragaman Burung di Wilayah Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

Mojokerto Jawa Timur sebagai Area Wisata Birding Tour 
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1 Malang Eyes Lapwing Bird Study Club, Biology Departement, Science and Mathematic Faculty, State 

University of Malang. Jl Semarang 5, Malang  
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Abstrak 

 

Indonesia berada di posisi teratas dalam jumlah burung endemik di dunia. Potensi 
keanekaragaman tersebut menarik wisatawan asing terutama para birdwatcher dan wildlife photographer 
untuk berkunjung ke Indonesia, hal tersebut menjadi dasar mulai berkembangnya jasa birding tour di 
beberapa daerah di Indonesia yang memiliki wilayah potensial untuk wisata birding tour. Wilayah Jawa 
timur memiliki 15 Important Bird Area (IBA) atau Daerah Penting Burung (DPB). Taman Hutan Raya Raden 
Soerjo merupakan salah satu DPB yang berada di Jawa Timur, sehingga wilayah ini memiliki 
keanekaragaman burung yang baik.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi 
keanekaragaman burung di wilayah Taman Hutan Raya Raden Soerjo Mojokerto Jawa Timur sebagai area 
wisata Birding Tour pada bulan Mei hingga Juli. Penelitian ini dilaksanakan pada bulah Mei – Juli 2017. 
Metode yang digunakan adalah metode point count (titik hitung) dan kombinasi dengan metode jalur 
(menyesuaikan tempat pengamatan). Pada penelitian pendahuluan didapatkan 5 tempat potensial untuk 
melakukan pengamtan burung, yaitu Lemah abang, Watu lumpang, Watu ondo, Jembatan, dan Cangar. 
Hasil penelitian menunjukan ditemukannya beberapa jenis burung endemik seperti Elang Jawa  (Nisaetus 
bartelsi)  yang  sangat  mudah diamati, Puyuh gonggong jawa  (Arborophila javanica), dan Cekakak Jawa 
(Halcyon cyanoventris) yang cukup mudah diamati. Beberapa data sekunder menunjukan beberapa burung 
endemik lain yang dapat ditemui, yaitu Walik kepala ungu (Ptilinopus porphyreus) dan Paok pancawarna 
(Pitta guajana) yang berpotensi menarik wisatawan birdwatcher dan wildlife photographer. 

 

Kata kunci : Burung Endemik, Daerah Penting  Burung, Pengamat Burung, Fotografer. 

 

 

Pendahuluan 

Kelimpahan burung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo telah banyak 

diketahui oleh para pengamat burung Indonesia. Ekosistem Tahura R. Soerjo merupakan tempat 

yang baik  untuk  kehidupan  burung,  hal  tersebut  terlihat  dari  masuknya  Tahura  R.  Soerjo  

dalam  15 Important Bird Area (IBA) yang berada di wilayah Jawa Timur (Rombang & 

Rudyanto,1999). Dari penelitian yang dilakukan oleh Afafa dkk. (2012) data jenis burung yang 

teramati di lokasi pemandian air panas Cangar hingga pos Gajah Mungkur tercatat 88 spesies dari 

28 famili, sedangkan sampai tahun 2016 tercatat 126 jenis dari 29 famili, termasuk 28 jenis 



 

 

462 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang 
8 – 10 Februari 2018 

 

burung endemik.  Son dkk. (2011) menjelaskan bahwa pengembangan wisata berupa kegiatan 

birdwatching dapat dilakukan di kawasan yang memiliki keanekaragaman jenis burung yang tinggi 

misalnya cagar alam atau taman nasional. Berdasarkan keadaan tersebut wilayah ini dapat 

digunakan untuk kegiatan wisata birding tour, yaitu tour yang diikuti oleh para pengamat burung 

dan fotografer alam (terutama wildlife photographer). Taman Hutan Raya Raden Soerjo (Tahura 

R. Soerjo) Jawa Timur merupakan salah satu contoh kawasan pelestarian alam yang berpotensi 

memiliki tingkat keanekaragaman jenis burung tinggi.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi strategis pengamatan dan jenis 

burung-burung potesial yang dapat menarik wisatawan untuk dapat berkunjung di Tahura R. 

Soerjo. 

 

Metode Penelitian 

P. Tahap Persiapan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Global Position Satellite (GPS) Garmin, 

binokuler,  buku  panduan lapangan burung-burung di  Sumatra, Jawa, Bali dan  Kalimantan (Mac 

Kinnon dan Philips, 1998), Aplikasi Burungnesia, pengeras suara dan kamera Canon SX50 HS. 

Pembuatan thaly sheet berdasarkan data yang akan di teliti, untuk data harian berisi tentang 

lokasi pengamatan, jam mulai pengamatan, jam berakhir pengamatan, dan surveyor. Sedangkan 

untuk data hasil pengamatan berupa jam perjumpaan, spesies, jumlah dan aktivitas. 

Pengamatan pendahuluan atau survey lokasi dilakukan untuk, mengenal lokasi atau habitat yang 

akan menjadi tempat pengamatan,  menentukan  titik  pengamatan,  dan  untuk  mengenal  

jenis-jenis  burung  yang  umum dijumpai di lokasi pengamatan. Pada pengamatan pendahuluan 

lokasi yang akan dijadikan titik hitung adalah OWA Watu Lumpang, OWA Watu Ondo, Jembatan 

Cangar, Pemandian Air Panas Cangar, dan Lemah Abang. Penetapan titik ditentukan secara 

purposive sesuai dengan keberadaan burung. 

 
Gambar 1. Peta pengamatan potensi keanekaragaman burung di Tahura R. Soerjo 

(Sumber: Google maps) 
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Tahap Pengumpulan Data 
Penagamatan ini dilakukan menggunakan metode point count (titik hitung). Pada metode 

ini pengamat melakukan pemantauan di titik yang telah ditentukan, pengamatan dilakukan 

selama 3 jam dengan radius 25 meter. Parameter yang diamati adalah jumlah jenis dan jumlah 

individu di ke enam lokasi pengamatan, pada masing-masih habitat yang berbeda. Waktu 

pengamatan dimulai pada pagi hari yaitu jam 06.00 – 09.59, dan pada siang hari pukul 10.00 – 

14.00. Pada setiap lokasi dilakukan pengamtan selama 5 hari dengan waktu yang dapat berbeda-

beda (tidak selalu runtut). Data yang didapat terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan 

data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu data 

mengenai potensi burung pagi dan siang hari di tiap lokasi amatan di Taman Hutan Raya Raden 

Soerjo. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari pustaka, jurnal dan terbitan lainnya  

serta informasi dari pihak Tahura Raden Soerjo ataupun pengamat burung yang pernah 

melakukan pengamatan di wilayah titik amatan di Tahura Raden Soerjo.  Analisis data pada 

penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menguraikan, 

menjelaskan dan menggambarkan hasil data yang di dapat di lapangan dan disusun dalam 

bentuk kalimat ilmiah secara sistematis. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada lima lokasi berbeda, yaitu pada OWA 

Watu Lumpang, OWA Watu Ondo, Jembatan Cangar, Pemandian Air Panas Cangar, dan Lemah 

Abang, dijumpai 54 jenis burung yang termasuk dalam 25 famili. Jumlah burung endemik yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah 16 jenis. Berikut merupakan kurva penemuan jenis pada 

tiap lokasi pengamatan 
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Gambar 2. Kurva Penemuan Jenis di Lokasi Pengamatan 

 

Howed dkk. (2003) menyatakan bahwa kehadiran spesies burung tertentu, pada umumnya 

disesuaikan dengan kesukaannya terhadap habitat tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut 

maka perbedaan banyaknya jenis yang ditemukan pada masing-masing titik pengamatan 

bergantung pada keadaan lingkungan pada masing-masing lokasi tersebut, misalnya komposisi 

vegetasi. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Wisnubudi (2009) yaitu keterbukaan tajuk 

mempengaruhi banyaknya jenis burung yang ditemukan, semakin terbuka tutupan tajuknya maka 

semakin banyak burung yang akan ditemukan dibandingkan dengan habitat yang tajuknya rapat 

dan tertutup. Perbedaan vegetasi yang ada juga mempengaruhi kehadiran burung endemik yang 

ditemukan di setiap lokasi. Menurut McKinnon dkk (2010) burung endemik merupakan burung 

yang hidup dengan sebaran terbatas di wilayah tertentu, hal ini dikarenakan vegetasi setiap 

wilayah akan berbeda dan menjadikan habitat bagi burung-burung tertentu. Blake dan Hoppes 

(1986) dalam Karimullah (2011) menyatakan bahwa burung memilih habitat berdasarkan pada 

vegetasi, kelimpahan sumber makanan dan materi penyusun sarang.  Jadi,  jika  perjumpaan  pada  

suatu  tempat  cukup  rendah  atau  tidak  ditemui  maka  dapat dikatakan adanya ketidakcocokan 

habitat, dan sebaliknya. 

Keberadaan burung endemik di suatu wilayah sangat menarik bagi wisatawan asing 

terutama para birdwatcher dan wildlife photographer, adanya perbedaan habitat di wilayah 

Indonesia dengan daerah asal para wisatawan menjadikan potensi wisata birding tour sangat 

baik. Keadaan ini juga didukung dengan data dari BirdLife International (2018), Indonesia memiliki 

jumlah burung endemik terbanyak yaitu 493 spesies yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada 

penelitian ini burung endemik yang teramati berjumlah 17 jenis burung. Berikut adalah tabel 

daftar burung endemik yang ditemui di lokasi-lokasi pengamatan. 

 

Tabel 1. Sebaran Jenis Burung Endemik di Lima Titik Pengamatan 

Nama Indonesia Nama Ilmiah 
Titik Pengamatan 

Cangar 
Jembatan 
Cangar 

Watu 
Ondo 

Watu 
Lumpung 

Lemah 
Abang 

Bondol Jawa 
Lonchura 
leucogastroides 

√         

Brinji Gunung Ixos virenses √ √ √ √ √ 

Burung Madu 
Gunung 

Aethopyga eximia √     √   

Cekakak Jawa 
Halcyon 
cyanoventris 

√         

Cikrak Muda 
Selcercus 
grammiceps 

√ √ √ √   



 

 

465 

Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia (KPPBI) 4 Semarang 
8 – 10 Februari 2018 

 

Cinenen Jawa Orthotomus sepium √         

Ciu Besar Jawa 
Pteruthius 
flaviscapis 

      √ √ 

Ciung Batu Kecil 
Sunda 

Myphonus glaucinos     √ √   

Cucak Gunung 
Piynonotus 
aurigaster 

  √       

Elang Jawa Nissaetus bartelsi √ √ √   √ 

Meninting Kecil Enicurus valatus √ √ √     

Opior Jawa 
Lophozosterops 
javanivus 

√   √ √ √ 

Puyuh Gonggong 
Jawa 

Arborophila javanica       √   

Sepah Gunung 
Pericrocotus 
miniatus 

√ √ √ √ √ 

Takur Tohtor 
Megalaima 
armillaris 

    √ √ √ 

Tepus Pipi Perak 
Stachyris 
melanothorax 

√ √       

 

Data sebaran burung endemik di atas belum mencakup keseluruhan jenis endemik yang ada 

di wilayah Tahura R. Soerjo, hal ini dikarenakan pengamatan yang dilakukan hanya berbatas 

waktu 32 hari. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari pengamatan yang dilakukan 

pengamat burung di daerag R. Soerjo telah diteramati jenis burung endemik sejumlah 28 jenis 

burung (Birdpacker, inlitt). Potensi pengembangan wisata birding tour ini  juga  sangat  diperlukan  

untuk  tetap  menambah kesadaran pada warga sekitar serta para pegawai UPT. MacKinnon dkk. 

(2010) menyatakan salah satu alasan yang mendukung bahwa suatu kawasan menarik untuk 

dikunjungi, yaitu jika kawasan tersebut memiliki atraksi yang menonjol misalnya satwa liar yang 

menarik atau khas untuk tempat tertentu. Oleh karena itu, burung yang dapat dipilih sebagai 

objek wisata birdwatching terutama didasarkan pada ketertarikan pengunjung terhadap jenis 

burung tertentu. Disamping itu, status konservasi, endemisitasnya dan keberadaan jenis burung 

dari tahun ke tahun juga dapat dijadikan dasar pemilihan jenis burung yang potensial. 

Beberapa burung miliki keunikan tertentu seperti endimisitas yang dapat ditemukan di 

Tahura R. Soerjo Elang Jawa, Burung ini memiliki atraksi yang bagus yaitu saat memangsa 

mangsanya. Mencari makan dan terbang berpasangan atau berkelompok dalam jumlah kecil. 

Burung ini sering memperlihatkan gerakan khas terkejut-kejut yang aktif dan selalu terkesan 

terburu-buru sebelum terbang ke pohon lain. Burung ini juga dapat memakan burung berukuran 

besar, ayam, kelelawar, dan kadal. Musim berbiak Mei-Agustus, dengan jumlah telur 1 butir (Clark 

et al, 2017). 
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Burung endemik lain seperti Burung Madu Gunung yang memiliki warna yang khas juga 

sanagt  menarik  untuk  dijadikan  objek  fotografi.  Meninting  Kecil  juga  memiliki  daya  tarik  

bagi wisatawan asing. Selain burung endemik ada beberapa burung yang juga menarik perhatian 

seperti Sempur  Hujan  Rimba,  burung  ini  memiliki  suara  yang  khas,  dan  lebih  sering  

terdengar  suara dibanding dengan perjumpaan. Burung ini memiliki warna yang bagus dan 

merupakan salah satu jenis Broudbill yang dapat ditemui di wilayah Tahura R. Soerjo. Burung ini 

senang bertengger diam-diam di hutan, sering di tempat yang terbuka, berburu dari tenggerannya 

(Bruce & Kirwan, 2017)..Berikut merupakan 2 jenis burung yang sempat diamil gambarnya oleh 

wisatawan mancanegara. 

 
                   A                                                                           B 

 

Gambar 2. Burung Endemik yang Berhasil Difoto oleh Wisatawan di Wilayah Tahura R. Soerjo. (A) Burung 

Madu Gunung (difoto oleh: Joshua Wong); (B) Meninting Kecil (Difoto oleh: Kwong Wye Boey) 

 

Menurut Son dkk. (2011) pengembangan wisata khusus birdwatching merupakan salah satu 

alternatif untuk konservasi burung dalam suatu kawasan. Salah satu aspek yang penting diketahui 

dalam pengembangan wisata khusus birdwatching adalah bahwa terdapat beberapa jenis 

pengamat burung. Pengamat burung memiliki berbagai tingkat pengetahuan, keterampilan, 

minat, dan kepuasan karena tingkat keterlibatan, atau spesialisasi yang berbeda dalam 

pengamatan burung (Maple dkk.,2010; Hvenegaard, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Son 

dkk. (2011) bahwa pengamat burung secara spesifik juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. 

Misalnya twitcher yaitu pengamat burung yang lebih menekankan jumlah jenis burung baru yang 

dapat ditemui. Berbeda dengan birder yaitu pengamat burung yang mengamati perilaku burung 

lebih mendalam, tidak hanya jenisnya saja tetapi interaksinya dengan habitat, perilaku 

reproduksi, pola migrasi serta aspek lain juga diamati (Hvenegaard, 2002). Adapun Bird-

photographer yaitu pengamat burung yang lebih menekankan pada aspek  fotografi,  yaitu  

mendapat  foto  yang  bagus  dari  jenis  burung  yang  diinginkan.  Bird- photographer tidak 

mempermasalahkan banyaknya jenis yang dipotret, tetapi kualitas foto yang diperoleh. 
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Kesimpulan dan Saran 

Tahura R. Soerjo memiliki potensi sebagai area wisata Birding tour karena habitat yang baik 

serta lokasi yang cukup mudah ditempuh. Adanya daya tarik dari burung endemik serta daya 

tarik lain, dapat menjadi dasar potensi wilayah tersebut sebagai area wisata. Lokasi pengamtan 

yang sudah cukup memadai menjadikan tempat ini sangat mudah ditempuh dan lebih nyaman. 

Burung-burung yang memiliki potensi sebagai objek wisata tersebut harus tetap dijaga, hal 

tersebut dapat menjadi salah satu terobosan bagi pihak UPT untuk terus mengembangkan 

wisata serupa. Realisasi kegiatan birding tour sebagai bentuk pengembangan wisata di Tahura R. 

Soerjo perlu direncanakan secara matang  mengenai  detail  teknis  pelaksanaan  di  lapangan.  

Karena  Tahura  R.  Soerjo  merupakan kawasan konservasi, dan kegiatan birding tour g 

melibatkan burung-burung endemik yang berstatus langka dan dilindungi maka dalam prosesnya 

diperlukan guide yang berpengalaman serta  keterlibatan secara aktif petugas pengamanan di 

lapangan untuk menghindari pencurian burung-burung tersebut. 

Potensi  pengembangan  wisata  birding  tour  di  Tahura  R.  Soerjo  juga  tampak  saat  dari 

banyaknya  wisatawan  asing  yang  merupakan  birding  tour  maupun  fotografer  burung  

datang  ke kawasan Tahura R. Soerjo. Namun, kedatangan birding tour maupun fotografer ini 

hanya dikoordinir oleh  perorangan.  Keterlibatan  UPT  Tahura  R.  Soerjo  hanya  terbatas  pada  

pemberian  izin  dan pungutan biaya retribusi. Hal ini cukup disayangkan karena wisata birding 

tour jika dilaksanakan secara terkoordinir, dengan kerjasama antara pihak UPT Tahura R. Soerjo, 

tenaga ahli dalam Avitourism  dan  peran  masyarakat  setempat  maka  secara  signifikan  dapat  

mengurangi  tingkat perburuan burung di kawasan Tahura, mengurangi tingkat pengrusakan 

habitat, serta mendatangkan keuntungan secara ekonomis. 
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Abstrak 

 

Black-crowned  night  heron  (Nycticorax  nycticorax L. ) is  an  aquatic  bird  which  found  in  a 
relatively  big  population  at TSTJ  Surakarta.  The  conservation  status  is  least concern.  There  is a  lack 
information in biological characteristics of this bird. The study aims to determine the daily behavior of wild 
black-crowned night herons at TSTJ Surakarta. Behavior  of N.  nycticorax L. was observed by using ad 
libitum and scan sampling methods. The result showed that bird lived in groups. The population of N. 
nycticorax L.in TSTJ was about 190 adults and 112 juveniles. In a day, adult N. nycticorax L. used their time 
mostly (46.8%) for flying, perching and voicing activities. While juveniles used mostly (45%) for species 
interacting, perching and voicing. Flying and twigs collecting behaviors were performed more in adults 
(22%)  than  in  juveniles  (7.5%).  Nevertheless  feeding,  drinking  water,  sunbathing,  and  resting  were 
performed less in adults (11.5% hours) than in juveniles (25%). The other behaviors, e.g. voicing, species 
interacting, perching, body cleansing, and neck inflating were undertook for similar percentage both adult 
and  juvenile.  They  were  respectively  16,  12.3,  16.5,  8.1,  and  2.7%. The  self-defense  behavior  was 
characterized by defecating white feces and producing barking noises. 

 

Keywords : black-crowned night herons (Nycticorax nycticorax L.), daily behavior, ad libitum 

sampling, scan sampling, Jurug Surakarta 

 

 

Introduction 

Black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax L.) is categorized as an aquatic bird that is 

commonly  found  around  rivers,  beaches  and  other  wetland  areas.  Accordingly  to  Rusila-

Noor  (1999), aquatic birds cover a variety of birds that are often present in waters, freshwater or 

salty water. They look for food in the form of plants or aquatic animals. For these birds, water is 

not only a feeding place but also mating and nesting place. 

Black-crowned night heron (N. nycticorax L.) is a widespread bird and found in almost all 

over the world. In the classification system this bird belongs to the Ardeidae family. It is a 

nocturnal bird, actively hunting preys at night. In the afternoons, they take a rest, perching in 

groups, on the branches of trees which is usually not far from water area (MacKinnon et al., 
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2010). The conservation status of the black-crowned night heron bird according to IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) is least concern (IUCN, 2016). However Maddock 

(2011) said that every year the population decreases due to the destruction of habitat by human. 

Bird existence in nature is important for ecosystem balance. 

A large population of wild black-crowned night heron in Surakarta City area is found yet 

within the area of Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Surakarta or known as Solo Zoo. Local people 

said that these birds continue to grow in huge number, live and breed throughout the year. The 

presence of vegetations within the TSTJ which close to a lake (Fig. 1), attracts them to live there. 

Knowledge on black-crowned night heron behavior pattern in TSTJ is important for the effective 

management of its species. The broad objective of our research was to examine the daily 

behavior of the wild black-crowned night heron birds ( N. nycticorax) in TSTJ Surakarta. 

 

 

Research Method 

The study was conducted in TSTJ Surakarta (Fig 1) for 3 months starting from November 

2016 until January 2017. We observed daily behavior of wild black-crowned night heron birds 

which lived around TSTJ lake. Preliminary non formal observation was carried out to identify the 

subjects and determine the behavior categories of the subjects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Map of Taman Satwa Taru Jurug, Surakarta, habitat of Black-crowned night heron (Nycticorax 

nycticorax L.). 

Behaviors were observed by using ad libitum and scan sampling method (Altman, 1973) 

5x24 hours. First method  was applied  to  record  all  behaviors seen  directly  based  on  the  

specified  variables.  Scan sampling method was performed by recording the behavior of more 

than one individual per pre-determined time every hour. A continuous sampling method was held 

then, aimed to measure the frequency and record behavior duration. Behavior was observed and 

recorded by using a video camera at certain time intervals. 

Black-crowned night heron behaviors were grouped into 2 categories active and inactive 
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 %percent 

behaviors. Active behaviors were eating, drinking, body cleansing, moving, flying, sounding, 

collecting twigs, species interacting, and neck inflating. Whereas inactive behavior involved 

perching, sunbathing, and resting. Behaviors were observed at the population level. 

Data were analyzed by using the following formula to calculate percentage of each behavior 

in a day. Then it was analyzed descriptively. 

Behavior percentage = 
the mean time spent for each activity total 

time 
 

 

 

Result and Discussion 

The habitat of black-crowned night heron in TSTJ is within zoo area. This bird lives wild 

around the TSTJ lake (Fig 2). They nest in colonies (Ayas, 2008) in the only two tree species in 

TSTJ, banyan tree (Ficus benjamina) and the raintree (Albizia saman). The nest location on tree is 

usually at the end of a tree limb or in a sub-canopy of trees (Ischak, 1979; Davis, 1993). There 

were approximately 30 nests in a tree. Black-crowned night heron also perched on any other 

trees, in TSTJ area Pterocarpus indicus tree, mountain pine (Casuarina junghuniana), Gmelina 

arborea tree, and coconut tree (Cocos nucifera L.). 

Figure 2.  Habitat of black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax L.) around the lake in 

Taman Satwa Taru Jurug Surakarta 

 

There were two black-crowned night herons types in TSTJ, juvenile and the adult birds 
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(Figure 3). The population is approximately 190 adults and 112 juveniles. There was a slightly 

differences in behavior between the two bird phases. However, the most dominant behavior of 

both were similar, voicing and perching (16%). Body cleansing, moving, species interacting, neck 

inflating, resting and the two behaviors mentioned before were performed in relatively similar 

percentage in both development type birds. The prominent differences were in the eating, 

drinking, and sunbathing behaviors. Juveniles did more these behaviors than adults. 

Nevertheless, adults performed more flying and collecting twigs behavior than juveniles. 

Juveniles are known not fly more. They eat and drink in the water area around the nest. Adult 

black-crowned night heron always flied far away beyond the observation area. Collecting twigs 

behavior was carried out by adult birds for preparing the reproduction period. Twigs are 

collected to build a nest for their eggs and hatchlings. Twigs were taken from the ground around 

the nest tree. Twigs are 10-25 cm length and originated from banyan tree, raintree, and 

mountain pine tree. 

 
Figure 3. Adult (left and center) and juvenile (right) black-crowned night heron (Nycticorax 

nycticorax L.) at Taman Satwa Taru Jurug Surakarta 

 

Table 1. Daily Behavior percentage of juvenile and adult black-crowned night heron (Nycticorax 

nycticorax L.) at Taman Satwa Taru Jurug Surakarta 

  
Behavior 

Percent 
 

Juvenile 

ge (%) 

Adult 

Eating  5.00 2.84 

Drinking water  5,00 2,13 

Body cleansing  8.33 7.80 

Moving  11.67 11.35 

Flying  6.67 14.18 

Voicing  15,83 16.31 

Collecting twigs  0.83 7.80 

Species interacting  12.50 12.06 
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Neck inflating  2.50 2.84 

Perching  16.67 16.31 

Sunbathing  9.17 2.13 

Resting  5.83 4.26 

 

The feeding behavior of juveniles at TSTJ begun at around 08.00 am whereas adults at 

10.00 am. Feeding behavior in adult did not go on continuously because it was inserted with the 

body cleansing and flapping wings behaviors. Conversely in the juveniles, feeding behavior was 

continuous through 02.00 pm. Therefore juveniles ate longer (5%) than adult (2.8%). They ate 

small fishes (Fig 4) and frogs, nevertheless according to Hancock and Elliot (1978) they also eat 

crustaceans, insect larvae, leeches, clams, rodents, small birds, reptiles, amphibians, various 

plant materials, and carcasses. At 05:00 to 07:00 pm adult birds flied away outside of the 

observation location. We could not observe their activities in those hours. 

 
 

Figure 4. A juvenile black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax L.) is eating a small fish 

(left). Some black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax L.) are stalking the prey (right) 

 

Feeding behavior was started with stalking or observation of their prospective feed. If the 

targeted feed was  reachable, they will take the feed directly very fast by using the bill. Kushlan 

(1976) reported there are 8 stalking prey behaviors for aquatic birds, including the black-

crowned night heron. They are standing, bill vibrating, standing fly-catching, walking slowly, 

floating, plunging, feet first diving, or swimming. The black-crowned night heron at TSTJ walked 

slowly toward its targeted prey. They applied stand and wait  

strategy (Fig 4) as mentioned by Taylor et al. (2011). Feeding behavior of black-crowned 

night heron was performed individually. There is no aggressive behavior with fellows. Drinking 

water behavior was usually performed after feeding activity (Manufandu, 2000). Therefore, both 

behaviors have similar percentage. A black-crowned night heron got its beak closer to the water 
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source. The water was inserted to the mouth by using its beak and the head position was looked 

up then. 

There is a unique behavior carried out by these birds in TSTJ, inflating the neck behavior. 

The percentage  was  relatively  small  (2%),  although  it  was  performed  by  both  juvenile  and  

adult  birds  at afternoon when they perched on the tree. The function is not clearly yet, it might 

relate to digestion process. The bird was close its beak and the throat was moved bulging and 

deflating alternately quickly. Throat movement helps food push into the stomach. 

Species interaction behavior was shown by voicing activity. It is performed for defend itself 

from against which come to its territory. This behavior serves as communication intra-species 

(Manufandu, 2000). They voiced since 06.00 am along with sunbathing and body cleansing 

activities. Birds flapped the wings while making a noise and then run after another bird entered 

to the territory. Voice behavior also indicates the twilight time, it is time for foraging (Crossley, 

1999). The voice of black-crowned night heron was grouped into 2 types "kek..kek ... kek" and 

"kowak ... kowak ... kowak". Type I was performed when the bird interact to the species or when 

the weather was cloudy or rainy. While type II was produced when the bird faced a threatening 

condition, as the presence of predators, unsustainable environmental, or foreign. Adult birds 

tended made a barking and louder sound. It is usually followed by defecating white and smelly 

feces. 

Body cleansing behavior was carried out by flapping the wings, moving the body, and 

grooming the feathers by using the beak tip. In adult body cleansing begun at 06.00 am while in 

juvenile birds started later at 07.00 am. It was performed during the breaks of feeding activity or 

resting time. 

Moving  behaviors  of  black-crowned  night  heron  at  TSTJ  were  walking,  jumping  and  

flying. Walking is performed when the bird is on the ground or on the tree limb whereas jumping 

is performed to move from a branch to another branch. Flying behavior is performed by birds to 

move from a tree to another, from a tree to the land or to the water. Birds also flied far away 

outside the observation area. In the Northern America the population  of this species are 

migratory, but in tropical are not migratory (del Hoyo et al.,1992). Therefore this bird have ability 

for flying far away. 

Inactive behaviors of black-crowned night heron at TSTJ were perching, sunbathing, and 

resting. Perching behavior was performed on the tree limb with both eyes opened and head and 

body moved once. This behavior was often shown at noon. They perched on the tree to observe 

their territories. Resting behavior was performed in perching position on the tree. Nevertheless, 

a rest bird was silent, the two legs aligned straight gripped tightly to the stem, the two wings 

closed and attached to the body, the head of the birds was slightly lowered, and sometime the 

eyes closed. Resting activity of  black-crowned night heron at TSTJ was performed at noon, 

similar to the Takandjandi (2000) study. Sunbathing was shown in the morning by stretching the 
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legs and wings and facing the sun in the morning. This activity was more often performed by 

juveniles (9%) than adults (2%). Sunbathing behavior was carried out silently, but sometime they 

produced mumble sounds.  

The presence of   black-crowned night heron bird at TSTJ in relatively big population is 

probably caused by 2 factors. They are habitat and feed. There are many vegetation which 

suitable for N. nycticorax L. habitat at TSTJ. They nest on the high and dense trees for performing 

most daily behaviors, such as resting, perching, sunbathing, species interacting, and protecting 

their offsprings as well. Conservation of black- crowned night heron bird should performed by 

planting and maintaining their nesting trees, such as bayan tree (Ficus benjamina) and the 

raintree (Albizia saman), and also avoiding the tree logging. 

Black-crowned night heron is a water bird which very dependent on the water area. The 

water bird feed source is on the water, such as fish, crustacean, and frog. Not only a lake within 

TSTJ area provides them feed, but also a biggest river in Solo City, Bengawan Solo River which 

located in very close to TSTJ provides them feed too. Lake in TSTJ and Bengawan Solo River 

should preserved in order to provide enough food sources for black-crowned night heron 

population. Water pollution was known correlated to the decrease of species population (Blush 

et al., 1997). Nycticorax nycticorax L. plays a highly role in the food chain, because of its position 

as the second consumer (Schutsky, 1992). Therefore, the bird existence should always preserved. 

 

Conclusion and Recommendation 

The study resulted that in a day, adult N. nycticorax L. used their time mostly (46.8%) for flying, 

perching and voicing activities. While juveniles used mostly (45%) for species interacting, 

perching and voicing. Flying and twigs collecting behaviors were performed more in adults (22%) 

than in juveniles (7.5%). Nevertheless feeding, drinking water, sunbathing, and resting were 

performed less in adults (11.5% hours) than in juveniles (25%). The other behaviors, e.g. voicing, 

species interacting, perching, body cleansing, and neck inflating were undertook for similar 

percentage both adult and juvenile. They were respectively 16, 12.3, 16.5, 8.1, and 2.7%.  

Although the population at TSTJ is relatively big, conservation of this species should always 

performed by preserving trees as its nesting place and water area as its source feed. 
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