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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Deskripsi Burung Rangkong 

 

 

Menurut MacKinnon dkk. (2010), burung rangkong diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom                : Animalia 

Phylum                   : Chordata 

Subphylum             : Vertebrata 

Class                       : Aves 

Super ordo              : Neognathae 

Ordo                       : Coraciiformes 

Family                    : Bucerotidae 

 

Terdapat 45 jenis burung rangkong yang tersebar luas di seluruh dunia. Di 

Indonesia terdapat 13 jenis yang terdiri dari 7 genus yaitu: Annorhinus, 

Penelopides, Berenicornis, Rhyticeros, Anthracoceros, Buceros, dan Rhinoplax 

yang tersebar luas di hutan-hutan Sumatera (9 jenis), Jawa (3 jenis), Kalimantan 

(8 jenis), Sulawesi (2 jenis) dan Irian Jaya (1 jenis) (Sukmantoro dkk, 2007). 
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Tabel 1.  Daftar burung rangkong di Indonesia beserta daerah penyebaran dan    

statusnya. 

 

No Nama Ilmiah Nama Inggris Nama Indonesia Daerah 

Penyebaran 

Status 

(CITES) 

1 Rhinoplax vigil 

(Buceros vigil) 

Hermeted 

Hornbill 

Enggang Raja S, K I 

2 Anthracoceros 

albirostris 

Asian Piet 

Hornbill 

Kengkareng Perut 

Putih 

J, S II 

3 Rhyticeros 

cassidix 

Knobbed 

Hornbill 

Julang Sulawesi Sul II 

4 Rhyticeros 

undulatus 

(Aceros 

undulatus) 

Wreathred 

Hornbill 

Julang Jambul Coklat J, K, S II 

5 Rhyticeros 

corrugatus 

Wrinkled 

Hornbill 

Julang Jambul Hitam S, K II 

6 Rhyticeros 

everitti 

Sumba 

Hornbill 

Julang Sumba NT (Sumba) II 

7 Rhyticeros 

plicatus 

Blythis 

Hornbill 

Julang Irian Maluku, Irian II 

8 Annorhinus 

galeritus 

Bush-created 

Hornbill 

Kengkareng Ekor Abu S, K II 

9 Penelopides 

exhalarus 

Sulawesi 

Hornbill 

Julang Kecil Sulawesi Sul II 

10 Berenicornis 

cornatus 

White-

croowned 

Hornbill 

Enggang Jambul Putih S, K II 

 

11 Anthracoceros 

malayanus 

Black Hornbill Kengkareng Hitam S, K II 

12 Buceros 

rhinoceros 

Rhinoceros 

Hornbill 

Rangkong Badak J, S, K II 

13 Buceros bicornis Great Hornbill Rangkong Papan S I 

Sumber: Sukmantoro dkk, 2007 

Keterangan: 

I  = Spesises mendekati kepunahan, pemanfaatan spesises perlu perlakuan    

    intensif yang ketat 

II  = Spesies langka, pemanfaatan spesies perlu pengawasan intensif 

S      = Sumatera 

K      = Kalimantan 

J       = Jawa 

NT   = Nusa Tenggara 

Sul   = Sulawesi 
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Enggang klihingan memiliki ciri bulu utama hitam dan ekornya dua warna. Betina 

memiliki paruh kekuningan suram. Enggang jambul memiliki ekor panjang 

berwarna putih, jambulnya kucel berwarna putih, ujing sayap putih. Betina bagian 

bawahnya berwarna hitam. Julang jambul hitam memiliki ciri jantan tanduk 

merah, mahkota hitam, pangkal ekor hitam, ekor biasanya bernoda kekuningan. 

Julang emas kulit sekitar mata merah jambu, paruh bawahnya berkerut, pada 

kantung tenggorokan ada garis berwarna hitam biru gelap. Julang dompet 

berukuran lebih kecil dari julang emas, tidak ada kerutan pada paruh bawahnya, 

juga tidak ada garis gelap pada kantung tenggorokannya. Kangkareng hitam bulu 

utama hitam,ujung putih pada ekor. Tanduk pada jantan berwarna gading dan 

betina hitam, kadang-kadang mempunyai garis putih mulai dari mata sampai 

tengkuk. Kangkareng perut putih perut dan totol di bawah mata berwarna putih, 

tanduk pada betina lebih kecil dan lebih kehitaman dari pada jantan. Rangkong 

badak jantan memiliki tanduk melengkung ke atas, ekor bergaris hitam. Pada 

betina mirip dengan jantan, tetapi matanya berwarna keputih-putihan sampai biru 

pucat. Rangkong papan pada jantan memiliki tanduk datar berwarna kuning, 

sayap bergaris pucat, ekor bergaris hitam. Betina mirip jantan, mata putih, pada 

tanduk terdapat warna hitam lebih banyak. Rangkong gading memiliki ciri jantan 

bulu ekor sangat panjang, kulit leher merah tidak berbulu dan pada betina leher 

berwarna biru pucat. 

 

 

2.2. Habitat Burung Rangkong 

 

 

Habitat merupakan kawasan yang merupakan tempat tinggal satwa liar yang di 

dalamnya terdapat beberapa komponen yakni fisik dan biologi dan memiliki 
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keterkaitan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  (Alikodra,  2002). Tipe habitat 

utama pada jenis burung sangat berhubungan dengan kebutuhan hidup dan 

aktivitas hariannya.  Tipe burung terdiri dari tipe burung hutan (forest birds), 

burung hutan kayu terbuka (open woodland birds), burung lahan budidaya 

(cultivated birds), burung pekarangan rumah (rural area birds), burung pemangsa 

(raptor birds) dan burung air atau perairan (water birds) (Kurnia, 2003). 

 

Hutan memberikan fasilitas bagi burung sebagai tempat bersarang, istirahat, 

berkembangbiak, dan mencari makan. Beberapa kawasan di Sumatera yang masih 

berhutan yang dijadikan sebagai lokasi survei adalah hutan lindung Bukit Panjang 

Rantau Bayur atau zona penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Bungo 

(Jambi); hutan Batang Toru, Tapanuli (Sumatera Utara); hutan lindung Bukit 

Rigis, Sumberjaya (Lampung) dan hutan lindung Bartong Asahan dan Kawasan 

Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli, Pematang Siantar (Sumatera 

Utara). Enggang cula (Buceros rhinoceros), julang emas (Rhyticeros undulatus), 

rangkong gading (Rhinoplax vigil), kuau raja (Argusianus argus), elang bondol 

(Haliastur indus), elang brontok (Spizaetus cirrhatus) dan elang ular bido 

(Spillornis cheela) merupakan burung yang teridentifikasi sebagai burung khas 

dari Hutan Sumatra (Ayat, 2011).  

 

Menurut MacKinnon dkk. (2010), burung rangkong dapat dijumpai di hutan 

dataran rendah dan perbukitan. Hutan dataran rendah pada tajuk utamanya di 

dominasi oleh jenis-jenis tumbuhan dari suku Dipterocarpaceae, tetapi jenis-jenis 

Leguminoceae seperti Kempas kompassia dan Merbau intsia, membentuk tajuk 

yang menjulang tinggi dan lebih menonjol. Batangnya yang besar dan tidak 
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bercabang didukung oleh akar banir, seluruhnya dihiasi oleh tumbuhan yang 

merambat, epifit dan pohon ara yang melimpah. Pada hutan perbukitan 

Dipterocarpaceae mendominasi punggung bukit. Sisi bukit yang terjal ditutupi 

oleh hutan campuran kaya dengan relung burung. Tanah longsor yang sering 

terjadi membentuk susunan komunitas tumbuhan dalam berbagai tahap suksesi 

yang berbeda. Hutan ini merupakan hutan yang paling kaya dengan 

beranekaragam burung termasuk rangkong. 

 

Ketersediaan pohon yang berfungsi sebagai tempat sarang merupakan salah satu 

hal yang sangat penting bagi julang emas untuk membesarkan anak dan 

mendukung eksistensinya agar tidak mengalami kepunahan. Salah satu syarat 

pohon yang dijadikan habitat sarang julang emas adalah ukuran diameter batang 

yang sesuai dengan ukuran tubuh julang emas. Julang emas merupakan 

frugivorous di samping juga mengkonsumsi beberapa jenis binatang seperti 

kumbang sehingga ada yang mengelompokkannya sebagai binatang omnivora 

(Himmah, Utami dan Baskoro, 2010).  

 

Salah satu sumber makanan yang disukai burung rangkong yaitu tumbuhan Ficus, 

dengan melimpahnya tumbuhan Ficus maka burung rangkong akan berpindah ke 

habitat tersebut secara berkelompok (Rahma, Novarino dan Nurdin, 2013). 

Selama ini yang menjadi makanan pokok bagi julang emas adalah buah ara dari 

pohon Ficus yang merupakan pohon kunci bagi kelestarian julang emas. 

Ketersediaan pohon Ficus sebagai sumber pakan utama bagi julang emas di 

Gunung Unggaran Jawa Tengah (Himmah dkk., 2010).  
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2.3. Status Konservasi 

 

 

Menurut UU No.7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, seluruh 

jenis rangkong (Bucerotidae) merupakan satwa yang dilindungi. Menurut Daftar 

Merah IUCN, rangkong termasuk spesies yang hampir mengalami kelangkaan. 

CITES juga mengklasifikasikan satwa burung ini ke dalam kategori Appendix II 

(spesies yang dilarang untuk perdagangan komersial internasional karena hampir 

mengalami kelangkaan, kecuali jika perdagangan tersebut tunduk pada peraturan 

ketat, sehingga pemanfaatan yang tidak sesuai dapat dihindari) (Widjojo, 2011). 

 

 

2.4. Gangguan dan Ancaman Terhadap Burung 
 

 

Burung adalah salah satu jenis satwa yang sangat terpengaruh keberadaannya 

akibat alih guna lahan hutan, terutama pada lahan-lahan monokultur seperti 

perkebunan kelapa sawit dan karet. Hilangnya pohon hutan dan tumbuhan semak, 

menyebabkan hilangnya tempat bersarang, berlindung dan mencari makan 

berbagai jenis burung. Sementara, burung memiliki peran penting dalam 

ekosistem antara lain sebagai penyerbuk, pemencar biji, pengendali hama. Burung 

juga seringkali digemari oleh sebagian orang dari suara dan keindahan bulunya. 

Sampai saat ini Sumatera masih memiliki kawasan berhutan, meskipun sebagian 

besar sudah terfragmentasi dan mengalami tekanan yang cukup tinggi (Sirait, 

2007 dikutip oleh Ayat, 2011).  

 
Kerusakan hutan yang terjadi pada kawasan hutan di Indonesia disebabkan oleh 

berbagai faktor yang sebagian besar dikarenakan oleh aktivitas manusia dan 

sebagian lainnya dikarenakan bencana alam.  Pertumbuhan penduduk yang tidak 
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seimbang dengan persediaan lahan akan mendorong terjadinya penjarahan pada 

kawasan hutan (Indriyanto, 2008). Meningkatnya pembukaan hutan menjadi 

perkebunan dan pertanian, mengakibatkan semakin berkurangnya habitat bagi 

satwa terutama burung rangkong. Selain tekanan terhadap habitatnya, rangkong 

juga mendapatkan ancaman lainnya seperti perburuan liar untuk diperdagangkan 

sebagai binatang peliharaan, dan sebagai hiasan rumah (Rahma dkk., 2013). 

 

Gangguan terhadap burung terbagi atas gangguan langsung pada populasi burung 

dan gangguan tidak langsung atau tekanan pada habitat burung. Gangguan 

langsung terhadap burung yaitu dengan membunuh burung untuk bahan makanan, 

bulu, minyak, olahraga berburu. Sedangkan gangguan tidak langsung adalah 

perubahan atau modifikasi lingkungan alami oleh manusia menjadi lahan 

pertanian, kebun, perkotaan, jalan raya, dan industri (Utama, 2011). 

 

2.5. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

 

 

Berdasarkan SK Menhut No.742/Kpts-VI/1992 tanggal 21 Juli 1992, kawasan 

hutan Register 19 Gunung Betung (Hutan Lindung) diubah fungsinya menjadi 

Taman Hutan Raya, selanjutnya pada tahun 1993, Menteri Kehutanan dengan 

pertimbangan untuk menjamin pelestarian lingkungan dan konservasi alam, status 

hutan lindung Register 19 Gunung Betung ditingkatkan menjadi hutan konservasi 

berupa Taman Hutan Raya (Tahura) dengan nama Tahura Wan Abdul Rachman 

dengan luas 22.249,31 Ha, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-

II/1993 tanggal 10 Agustus 1993 (UPTD Tahura WAR, 2009). 
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Jenis-jenis flora yang terdapat di kawasan Tahura WAR terutama pada hutan 

primer antara lain jenis merawan (Hopea mangarawan), medang (Litsea 

firmahoa), rasamala (Altingia excelsa), bayur (Pterospermum sp), jabon 

(Antocepalus cadamba), cempaka (Beilschildia sp), pulai (Alstonia scholaris), 

kenanga (Cananga odorata) dan lain-lain, serta jenis anggrek hutan dan paku-

pakuan. Pada hutan sekunder dapat dijumpai jenis durian (Durio sp), makaranga 

(Macaranga gigantea), kenanga (Cananga odorata), jabon (Antocepalus 

cadamba), vitex (Vitex sp) dan lain-lain. Satwa yang terdapat dikawasan ini dan 

diperkirakan menghuni di hutan primer seperti siamang (Symphalagus 

syndactilus), kera (Macaca fascicularis), beruang madu (Helarctos malayanus), 

babi hutan (Suscrofa sp), ayam hutan (Galus galus), burung rangkong 

(Bucerotidae) serta berbagai jenis burung (UPTD Tahura WAR, 2009). 

 

 


