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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Seluruh jenis rangkong (Bucerotidae) di Indonesia merupakan satwa yang 

dilindungi melalui 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 merupakan kelompok 

burung yang mudah dikenali. Secara umum ciri yang dimiliki burung rangkong 

adalah ukuran tubuhnya yang besar dengan panjang total antara 381 sampai 1600 

mm. Memiliki paruh yang sangat besar dan kokoh tetapi ringan yang dinamakan 

hornbilll, berwarna merah atau kuning, melengkung dan beberapa menyerupai 

cula. Bulu berwarna coklat, hitam, putih, atau hitam dan putih. Kulit dan bulu 

disekitar tenggorokan berwarna terang, sayap kuat, ekor panjang, kaki pendek, 

jari-jari kaki besar dan sindaktil (MacKinnon, Philipps dan Balen, 2010).  

 
Indonesia memiliki 13 spesies burung rangkong dari 45 spesies burung rangkong 

yang ada di dunia. Spesies tersebut tersebar di lima pulau besar, yaitu di Sumatera 

9 spesies, Jawa 3 spesies, Kalimantan 8 spesies, Sulawesi 2 spesies, dan Irian Jaya 

1 spesies (Sukmantoro, Irham, Novarino, Hasudungan, Kemp dan Muchtar, 2007). 

Wilayah penyebaran global satwa ini adalah Asia Tenggara, termasuk 

Semenanjung Malaysia, Pulau Sumatera, Borneo, dan Jawa. Salah satu kawasan 
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yang yang teridentifikasi sebagai daerah penyebaran burung rangkong di 

Sumatera adalah di Gunung Betung Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

(Tahura WAR). Tahura WAR merupakan wilayah sistem penyangga kehidupan 

terutama dalam pengaturan tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, 

menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus 

makanan dan pusat pengawetan keanekaragaman hayati (UPTD Tahura WAR, 

2009).  

 

Hutan alami pada Gunung Betung menjadi habitat penting bagi keberadaan 

burung rangkong di Tahura WAR, akan tetapi dengan meningkatnya pembukaan 

hutan menjadi perkebunan dan pertanian, mengakibatkan semakin berkurangnya 

habitat bagi satwa terutama burung rangkong. BKSDA Lampung (2014) 

menyatakan ancaman dan gangguan pada habitat burung rangkong berupa adanya 

perluasan tanaman perkebunan seperti kopi, coklat, dan pisang, serta perburuan 

liar. Kebun dan tanaman pertanian di dalam kawasan Tahura merupakan areal 

kawasan yang di rambah oleh masyarakat dan dijadikan lahan usaha pertanian, 

tanaman semusim dan pemeliharaan tanaman komoditas perkebunan seperti kopi, 

cokelat dan tanaman buah-buahan (UPTD Tahura WAR, 2009).  

 

Penelitian tentang keberadaan burung rangkong di Gunung Betung Tahura WAR 

masih sedikit dilakukan sehingga informasi terbaru tentang keberadaan burung 

rangkong di lokasi tersebut masih terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi terbaru tentang keberadaan burung rangkong dan 

habitatnya di Gunung Betung Tahura WAR.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberadaan burung rangkong ? 

2. Bagaimana ketersediaan pohon pakan dan potensi pohon sarang bagi burung 

rangkong ? 

3. Bagaimana ancaman terhadap burung rangkong dan habitatnya ? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui keberadaan burung rangkong. 

2. Mengetahui ketersediaan pohon pakan dan potensi pohon sarang bagi burung 

rangkong. 

3. Mengetahui ancaman terhadap burung rangkong dan habitatnya. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi tentang keberadaan burung  rangkong di Tahura WAR 

sebagai refrensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai data dan informasi bagi UPTD Tahura WAR serta pihak terkait 

lainnya dalam upaya pelestarian burung rangkong. 
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1.5. Kerangka Penelitian 

 

 

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk 

tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan 

atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.  

 

Gunung Betung Tahura WAR merupakan kawasan yang teridentifikasi terdapat 

burung rangkong. Burung rangkong merupakan satwa yang di lindungi melalui PP 

No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, namun 

keberadaannya terancam oleh aktivitas manusia dan informasi keberadaan burung 

rangkong masih terbatas. Untuk mengetahui informasi mengenai jenis rangkong 

apa saja yang ada di Tahura WAR dan potensi pohon sarang dan ketersediaan 

pohon pakan burung rangkong serta ancamannya maka dilakukan penelitian 

tentang keberadaan burung rangkong di Gunung Betung Tahura WAR dengan 

menggunakan metode titik terkonsentrasi (concentration counts).  

 

Penelitian keberadaan rangkong di Gunung Betung Tahura WAR bertujuan untuk 

memberikan informasi terbaru tentang burung rangkong. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk mendukung kegiatan konservasi 

dan pengembangan penelitian lebih lanjut di Kawasan Tahura WAR. Berikut 

bagan alir penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan alir penelitian keberadaan burung rangkong di Gunung Betung 

Tahura WAR. 
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