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KARAKTERISTIK SARANG RANGKONG (Aves: Bucerotidae) DI 

STASIUN PENELITIAN WAY CANGUK, TAMAN NASIONAL BUKIT 

BARISAN SELATAN (TNBBS) 

 

Oleh 

 

Ricky Danang Pratama 

 

Rangkong merupakan burung dari suku Bucerotidae yang tersebar luas di 

Indonesia. Ancaman utama terhadap populasi rangkong adalah perburuan serta 

deforestasi akibat penebangan hutan atau ilegal logging.  Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai karakteristik sarang rangkong di Stasiun Penelitian 

Way Canguk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pohon 

sarang rangkong yang masih aktif di daerah hutan dataran rendah Sumatera di 

Stasiun Penelitian Way Canguk yang mewakili sarang rangkong di kawasan 

TNBBS. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi langsung 

dengan mengamati dan melakukan pemanjatan terhadap 8 pohon sarang rangkong 

di Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

(TNBBS) pada bulan Februari- April 2019. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, rangkong umumnya bersarang pada pohon-pohon besar dengan 

diameter >63 cm dan tinggi >37 meter. Sarang umumnya terletak di bawah 

cabang pertama dengan ketinggian >16 meter. Lubang sarang rangkong memiliki 

ukuran yang relatif kecil dari luar namun memiliki ukuran yang luas di dalamnya. 
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Rata-rata lubang sarang rangkong hanya berukuran 25,2 cm x 15,7 cm, dengan 

rata-rata luas hanya 402,7 cm2, sedangkan bagian dalam sarangnya sangat luas 

dengan rata-rata ketinggian >147,6 cm, lebar 45,8 cm, dan kedalaman 59,2 cm. 

Rata-rata sarang rangkong memiliki volume 355281 cm3 dengan suhu rata-rata 

28,8 oC.  Vegetasi di sekitar pohon sarang didominasi oleh tumbuhan tingkat tiang 

dengan jumlah 31 sampai 63 individu pohon. 

Kata kunci: Bucerotidae, karakteristik sarang, pohon sarang, lubang sarang, 

vegetasi sekitar sarang, TNBBS. 
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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 Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 92 Tahun 2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. 

 

Rangkong merupakan kelompok burung yang mudah dikenali karena 

memiliki ciri khas berupa paruh yang besar dengan struktur tambahan di 

bagian atasnya yang disebut balung (casque) yang berwarna merah atau 

kuning, melengkung dan beberapa menyerupai cula dan hal ini merupakan 

dasar dari penentuan marga dan jenis burung rangkong berdasarkan 

perbedaan bentuk dan ukuran. Di Indonesia, ukuran tubuh rangkong berkisar 

antar 40 cm sampai 150 cm, dengan rangkong terberat mencapai 3,6 kg 

(Watling, 1983). Bulu berwarna coklat, hitam, putih, atau hitam dan putih. 

Kulit dan bulu di sekitar tenggorokan berwarna terang, sayap kuat, ekor 

panjang, kaki pendek, jari-jari kaki besar dan sindaktil (MacKinnon, Philipps 

dan Balen, 2010). 
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Beberapa literatur menyebutkan bahwa burung rangkong bersarang pada 

lubang pohon-pohon berdiameter besar. Hadiprakarsa dan Winarni (2007) 

menyatakan bahwa jenis burung dari famili Bucerotidae dikenal menyukai 

pepohonan yang tinggi, berdiameter besar, dan membutuhkan daerah hutan 

yang luas. Hal tersebut berkaitan dengan fungsinya sebagai tempat mencari 

makan, tempat istirahat dan tempat bersarang. Aryanto dkk(2016) juga 

menyatakan bahwa burung rangkong sering ditemui di daerah yang terjal 

dengan pohon-pohon yang tinggi (>17 m) dan berdiameter besar (>30 cm), 

beraktivitas pada pohon Ficus dan Litsea sp. Pohon-pohon tersebut 

dimanfaatkan sebagai tempat mencari makan, bertengger, berlindung dan 

bersarang bagi burung rangkong (Aryanto dkk, 2016). 

 

Salah satu kawasan yang teridentifikasi sebagai wilayah penting untuk 

konservasi jenis-jenis burung dataran rendah, salah satunya adalah Stasiun 

Penelitian Way Canguk yang merupakan bagian dari hutan dataran rendah 

yang tersisa di TNBBS dan Sumatra yang memiliki vegetasi yang rapat 

(WCS-IP, 2001).  Jenis rangkong yang sudah jarang tercatat ditemui di areal 

ini adalah jenis rangkong gading (Rhinoplax vigil) (Utoyo, unpubl. report 

2015). IUCN Redlist (Internasional Union For Conservation of Nature and 

Natural Resources), menyatakan bahwa status konservasi rangkong gading 

masuk ke dalam kategori Critically Endangered yaitu beresiko mengalami 

kepunahan dalam waktu dekat. Menurut CITES (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), status perdagangan 

rangkong gading masuk kedalam  kategori Appendix I yang artinya sangat 
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tidak diperbolehkan untuk perdagangan secara komersil karena populasinya 

sangat sedikit di alam dan dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dalam 

waktu dekat apabila tidak dilakukan upaya konservasi (IUCN, 2016). 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pohon 

sarang rangkong yang masih aktif di daerah hutan dataran rendah Sumatera di 

Stasiun Penelitian Way Canguk yang mewakili sarang rangkong di kawasan 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh informasi 

mengenai karakteristik pohon sarang rangkong di daerah hutan dataran 

rendah sumatera di Stasiun Penelitian Way Canguk (SPWC), Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang datanya dapat dijadikan acuan untuk 

upaya konservasi Rangkong di Indonesia. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman Flora dan Fauna 

yang sangat tinggi, termasuk dari kelompok burung khususnya dari suku 

Bucerotidae atau yang lebih dikenal dengan rangkong. Rangkong sendiri di 

alam liar statusnya masuk kedalam kategori terancam punah. Faktor utama 

yang menyebabkan rangkong terancam punah adalah  perburuan dan 

perdagangan satwa. 
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Rangkong tersebar hampir di seluruh wilayah tropis, mulai dari hutan primer, 

hutan sekunder, hutan dataran rendah, hutan Dipterocarpaceae, dan daerah 

rawa (Poonswad, 1993 dan Kemp, 1995). Rangkong bersarang pada pohon-

pohon yang berdiameter besar dengan menempati lubang yang terbentuk 

alami pada pohon tersebut. Pohon dari marga Dipterocarpus dan Eugenia 

merupakan pohon yang paling banyak digunakan rangkong untuk bersarang 

(Poonswad, 1993). 

 

Menurut Utoyo (2015) Stasiun Penelitian Way Canguk secara umum 

memiliki tipe hutan hujan dataran rendah dengan vegetasi yang rapat yang 

terdiri dari 418 jenis tumbuhan berkayu. Hal tersebut menandakan bahwa 

Stasiun Penelitian Way Canguk sangat cocok sebagai habitat alami dari 

rangkong.  

 

Penelitian sebelumnya mengenai karakteristik sarang rangkong di Stasiun 

Penelitian Way Canguk yang dilakukan oleh Utoyo (2015) terdapat tiga 

lubang sarang rangkong yang ditemukan. Semua lubang sarang yang 

ditemukan terletak di atas cabang pertama, di pohon-pohon besar dengan 

ketinggian mulai dari 40 sampi 61 meter dari permukaan tanah. Ketiga sarang 

tersebut ditemukan di wilayah dengan tipe hutan primer dan sekunder. 

Berdasarkan penelitian tersebut, Stasiun Penelitian Way Canguk memenuhi 

kriteria habitat rangkong dan berpotensi besar terdapat sarang rangkong aktif 

yang bisa ditemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ulang untuk 
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mendapatkan data tentang karakteristik sarang rangkong di Stasiun Penelitian 

Way Canguk yang dapat dijadikan sebagai informasi dan pembelajaran 

mengenai karakteristik sarang rangkong yang mewakili wilayah Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) serta dapat dijadikan data acuan 

untuk pengelolaan kawasan taman nasional khususnya untuk konservasi 

rangkong. 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir 

Stasiun Penelitian Way Canguk 

 

Penelitian 

Studi mengenai karakteristik sarang 

rangkong 

Data Sekunder Data Primer 

Studi literatur Pengumpulan Data di 

Lapangan 

 

Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Data hasil penelitian mengenai 

karakteristik sarang rangkong di Stasiun 

Penelitian Way Canguk 

Jurnal ini dapat dijadikan data acuan 

untuk pengelolaan kawasan taman 

nasional khususnya untuk konservasi 

rangkong. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi Rangkong 

Berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species (2016) klasifikasi dari 

rangkong adalah sebagai berikut:  

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Bangsa : Bucerotiformes 

Suku  : Bucerotidae 

 

2.2 Morfologi Rangkong  

Keluarga burung rangkong merupakan kelompok burung yang mudah 

dikenali karena memiliki ciri khas berupa paruh yang besar dengan struktur 

tambahan di bagian atasnya yang menyerupai tanduk (casque) (Gambar 2). Di 

Indonesia, ukuran tubuh rangkong berkisar antara 45 cm sampai 125 cm 

(MacKinnon dkk, 1998), rangkong dengan ukuran kecil seperti jenis 

kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostis) sedangkan rangkong 

ukuran besar seperti jenis rangkong papan (Buceros bicornis), rangkong 

badak (Buceros rhinoceros), dan rangkong gading (Rhinoplax vigil). Warna 

bulu rangkong pada umumnya dominan berwarna hitam pada bagian badan 
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dan pada bagian ekor berwarna putih, sedangkan warna pada bagian lain 

seperti leher dan kepala cukup bervariasi tergantung jenisnya.  Untuk warna 

paruh kebanyakan berwarna mencolok (kuning) dan terdapat pula jenis yang 

paruhnya berwarna hitam. 

 

 

Gambar 2. Morfologi Rangkong (cococha.devhub.com) 

 

Menurut Noerdjito (2005), berdasarkan bentuk umum casque dibedakan 

menjadi bentuk bilah, tegak, lempeng datar, balok, tembereng bola. Punggung 

casque dapat berbentuk tumpul atau tajam. Ujung posterior casque dapat 

berbentuk runcing atau cembung. Permukaan casque dapat beralur, datar, 

atau polos. Pada beberapa jenis anggota bucerotidae ada yang memiliki lekuk 

pemisah antara paruh dengan casque. Keadaan permukaan casque ada yang 

bergaris ada yang polos, sedangkan panjang paruh ada yang lebih dari 15 cm 
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dan ada yang kurang dari 15 cm. Tonjolan permukaan casque ada yang 

berbentuk silindris dan ada yang agak datar, sedangkan ujung casque ada 

yang runcing dan ada yang tumpul. Menurut Kemp (1995) casque terbentuk 

dari lapisan keratin yang mengeras dan menutupi seluruh bagian paruh. 

Fungsi dari casque diduga sebagai penguat/penahan bagian tengah dari paruh 

yang melengkung dan panjang ketika menusuk dengan keras. Selain itu 

casque juga berfungsi sebagai identitas pembeda antar spesies, pembeda antar 

jenis kelamin, dan digunakan dalam interaksi sosial. Pada spesies 

Ceratogymna diketahui berfungsi sebagai resonator suara, selain itu pada 

spesies Buceros (termasuk Rhinoplax) diketahui berfungsi untuk menjatuhkan 

buah. 

 

2.3 Persebaran Rangkong  

Terdapat 54 jenis burung rangkong di seluruh dunia (Kemp, 1995).  

Persebaran rangkong meliputi daerah sub-sahara Afrika, India, Asia 

Tenggara, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.  Terdapat 13 jenis burung 

rangkong yang tersebar luas di Indonesia dan tiga diantaranya merupakan 

jenis burung endemik (Gambar 3).  
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Gambar 3. Persebaran Rangkong di Indonesia (Tribunnews, 2018) 

 

Di Indonesia, pulau Sumatera menempati urutan pertama dalam hal jumlah 

jenis rangkong yaitu sebanyak sembilan jenis, diikuti oleh pulau Kalimantan 

yang memiliki delapan jenis, pulau Jawa sebanyak tiga jenis, pulau Sulawesi 

memiliki dua jenis (endemik), pulau Papua memiliki satu jenis, dan pulau 

Sumba memiliki satu jenis (endemik). Burung rangkong di Sumatera tersebar 

merata ke seluruh hutan-hutan alam mulai dari ujung utara sampai ujung 

selatan Sumatera, namun saat ini sebarannya terbatas pada kawasan hutan 

lindung, taman nasional, kawasan konservasi lainnya, dan beberapa daerah 

yang masih berhutan. Beberapa jenis memiliki sebaran yang sangat luas 

seperti julang emas (Rhyticeros undulatus) dan kangkareng perut putih 

(Anthracoceros albirostris), kedua jenis tersebut biasa ditemukan di banyak 

lokasi di Sumatera maupun di pulau lainnya. Terdapat pula jenis yang 

memiliki sebaran terbatas karena habitatnya yang spesifik seperti Julang 

jambul hitam (Aceros corrugatus) dan Rangkong papan (Buceros bicornis) 
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yang hanya menghuni hutan dataran rendah hutan perbukitan, dan hutan rawa 

(Holmes et al 1993). 

 

2.4 Perilaku Rangkong  

2.4.1 Perilaku Makan 

Menurut Madrim (1999) perilaku makan adalah aktivitas rangkong 

mulai dari mematuk pakan sampai menelan pakan tersebut di pohon 

pakan. Selanjutnya, Kangkareng perut-putih mengambil makanan 

dengan menggunakan paruhnya. Aktivitas memakan diselingi dengan 

kegiatan menggosok-gosok paruhnya ke cabang pohon yang 

dihinggapi dan bergeser ke bagian pohon lain untuk melanjutkan 

makan. Terkadang Kangkareng turun ke tanah untuk mengambil pakan 

yang jatuh dan serangga (Madrim 1999). 

 

Rangkong merupakan satwa pemakan segala (onmivorous) diantaranya 

yaitu pemakan buah (frugivorous) (Kemp 1995; Kinnaird & O’Brien 

1997; Klop 1998), dan pemakan serangga (MacKinnon et al. 1998). 

Kangkareng perut putih (Anthracoceros coronatus convexus) 

memakan buah dari jenis Ficus, serangga yang dimakan yaitu sebangsa 

laron dan ulat daun jati (Madrim 1990). 

 

Penelitian Suryadi (1994) mengatakan bahwa aktivitas mencari makan 

adalah sebagai aktivitas terbang atau lompat dari cabang ke cabang 

lain dalam individu pohon yang sama untuk mendekati letak buah. 
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Selanjutnya dijelaskan dari hasil penelitian bahwa aktivitas makan 

rangkong berbeda pada pagi, siang dan sore hari. Aktivitas 

perpindahan rangkong terjadi jika terdapat sejumlah rangkong datang 

atau meninggalkan pohon pakan. Pada rangkong sulawesi  presentase 

aktivitas perpindahan tertinggi terjadi pada pagi hari saat aktivitas 

makan rangkong terendah (Suryadi 1994). 

 

2.4.2 Perilaku Istirahat, Terbang, dan Bersuara 

Perilaku istirahat meliputi membersihkan bulu, berjemur, bermain dan 

calling, aktivitas yang kurang membutuhkan energi (Suryadi 1994). 

Didapat hasil penelitian Suryadi (1994) bahwa persentase aktivitas 

istirahat terendah terjadi pada saat aktivitas makan meningkat. 

Menurut Madrim (1999) suara yang dikeluarkan rangkong menandai 

dimulai atau berakhirnya aktivitas harian Kangkareng. Madrim (1999) 

kegiatan berjemur dilakukan pada pagi hari antara pukul 06:00 – 09:30 

WIB pada bagian tajuk pohon teratas dan terluar. Selanjutnya pada 

pukul 15:00 – 16:30 WIB Kangkareng akan kembali beristirahat ke 

tempat tersebut. 

 

Burung rangkong dapat dikenali dari suara kepakan sayap pada saat 

terbang. Suara yang ditimbulkan dari kepakan sayap langsung dapat 

dikenali (Kinnaird & O’Brien 1997). Semua jenis rangkong 

mempunyai suara yang keras dan terdengan sampai lebih dari satu 

kilometer (Kinnaird & O’Brien 1997). Dijelaskan dalam penelitian 
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Noerfahmy (2008), kelompok Enggang klihingan (Annorhinus 

galeritus) di TNBBS sering melakukan aktivitas calling. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa calling dilakukan pada waktu-waktu tertentu. 

Aktivitas ini dilakukan oleh setiap kelompok untuk menandakan 

keberadaan individu atau kelompok pada suatu lokasi, biasa dilakukan 

antar individu dalam kelompok atau antar kelompok satu dengan 

kelompok lain. Calling berfungsi sebagai hal untuk menunjukkan 

dominasi kelompok. Aktivitas calling dilakukan pada pagi hari dan 

sore hari menjelang matahari terbenam (Noerfahmy 2008). 

 

Pada saat bersarang aktivitas calling rangkong akan berkurang. Klop 

(1998) menyatakan bahwa jantan akan lebih banyak diam, tidak 

bersuara jika sudah mendekati sarang, namun jika tidak sedang musim 

bersarang jantan akan bersuara keras jika merasa terganggu. Pada 

anakan Tarictic, suara yang dikeluarkan akan lebih keras dibandingkan 

dengan Tarictic dewasa. 

 

2.4.3 Perilaku Bersarang 

Sarang merupakan tempat bagi satwa dalam melakukan reproduksi dan 

pemeliharaan anak. Perilaku bersarang merupakan suatu kegiatan 

satwa untuk menjamin keberhasilan proses pengeraman dan 

pemeliharaan anak (Azizah, 2010).  
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Pada sarang famili Bucerotidae betina berada di dalam lubang sarang, 

kemudian bersama jantan menutup seluruh lubang dengan lumpur, dan 

membuat celah kecil untuk dapat memasukkan pakan yang dibawa 

oleh jantan di dalam kerongkongannya kemudian memuntahkannya 

kepada betina dan anakan (Kemp 1991; Kinnaird & O’Brien 1997). 

Rangkong dapat menutupi lubangnya dengan material lumpur, kayu 

yang sudah lapuk dan kotorannya (Klop 1998). Hasil penelitian Klop 

(1998) menyatakan bahwa pada jenis Visayan Tarictic (Penelopides 

panini panini) di Area Konservasi Mari-it, Filipina, lubang yang 

pernah digunakan untuk bersarang akan digunakan kembali pada 

perkembangbiakan selanjutnya. 

 

Pada saat bersarang Klop (1998) menyatakan bahwa jantan Tarictic 

akan melakukan terbang secara diam-diam, tidak banyak megepakkan 

sayap, jika sudah mendekati sarang agar predator tidak mengetahui 

keberadaannya. Selanjutnya, sebelum jantan memberikan makanan 

kepada betina, jantan akan melakukan pengintaian di sekitar pohon 

sarang untuk pengamanan. Fungsi dari menutupi sarang yaitu untuk 

melindungi betina dan telur dari predator dan gangguan dari jenis 

rangkong lain (Kinnaird & O’Brien 1997). 

 

Burung rangkong yang berukuran kecil biasanya mengerami enam 

telur dengan masa inkubasi (incubation period) 25 hari, masa betina 

muncul dengan anak yang paling tua berusia 25 hari sampai pada 45 
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hari total perilaku bersarang. Pada rangkong yang berukuran besar 

mengerami dua telur dengan masa inkubasi 45 hari, kemudian 

meninggalkan anaknya yang berusia 30 hari dengan total 80 hari 

perilaku bersarang. Total waktu pengurungan pada masa bersarang 

rangkong yaitu 4 – 5 bulan. Beberapa jenis rangkong akan melakukan 

pergantian bulu (molting) pada masa awal bersarang (mengerami telur) 

kemudian akan tumbuh kembali pada saat keluar dari sarang. 

 

Musim bersarang rangkong akan berbeda di setiap lokasi. Beberapa 

rangkong dari beberapa lokasi biasanya bersarang/berbiak pada bulan 

januari dan may. Menurut Margawati (1982) yang diacu dalam 

Kumara (2006) musim hujan merupakan suatu pendorong untuk 

terjadinya perkembangbiakan pada rangkong karena waktu tersebut 

terdapat tanah basah yang berguna untuk membangun dinding pada 

sarang dan pada waktu telur menetas banyak ditemukan binatang kecil 

dan serangga melimpah sebagai salah satu sumber makanannya. Bulan 

Oktober – Desember masuk kedalam musim hujan. Kumara (2006) 

menyatakan bahwa musin kawin burung keluarga rangkong bervariasi 

antar jenis satu dengan yang lain, dimulai dari bulan Januari – 

Desember. 

 

2.5 Habitat Rangkong  

Habitat burung rangkong adalah hutan alam mulai dari ketinggian 0 – 1000 m 

dpl. Pada daerah pegunungan (>1000 m dpl) rangkong mulai jarang 
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ditemukan (RIRI 2010).. Kriteria pohon besar menurut Poonswad (1993) 

adalah pohon dengan diameter lebih dari 40 cm atau yang memiliki keliling 

lebih dari 125 cm. Rangkong papan (Buceros bicornis) biasanya menempati 

habitat hutan primer yang selalu hijau sepanjang tahun (primary evergreen), 

hutan Dipterocarpaceae, dan hutan gugur yang lembab (deciduous forest), dan  

terutama pada hutan dataran rendah di bawah 1000 m dpl. (Kemp & 

Poonswad 1993).  Aceros corrugatus menghuni hutan primer dataran rendah 

yang hijau sepanjang tahun (primary evergreen forest) khususnya hutan rawa 

yang dekat dengan pesisir/pantai (Kemp, 1995), sedangkan Buceros 

rhinoceros juga menghuni hutan primer dataran rendah kecuali pada hutan 

rawa (Holmes 1969 dalam Kemp 1995), namun Madrim (1998) menyebutkan 

bahwa habitat yang disukai oleh kangkareng perut putih justru bukan hutan 

lebat seperti yang biasa digunakan oleh kerabat burung rangkong lainnya, 

melainkan daerah terbuka, hutan sekunder, bahkan hutan tanaman. 

 

2.6 Karakteristik Sarang  

Beberapa literatur menyebutkan bahwa burung rangkong bersarang pada 

lubang pohon-pohon berdiameter besar. Beberapa diantaranya laporan 

Poonswad (1993) yang menyatakan bahwa berdasarkan 69 lubang sarang 

yang telah dipelajari di Thailand, ukuran pohon sarang yang digunakan oleh 

keempat jenis rangkong di sana berkisar antara diameter 46 – 157 cm. 

Rangkong dengan ukuran besar biasanya menggunakan pohon-pohon besar 

dan rangkong yang ukurannya kecil akan menggunakan pohon yang lebih 

kecil. Burung rangkong di Khao Yai National Park biasanya bersarang pada 
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pohon-pohon terutama dari genus Dipterocarpus dan Eugenia. Selain itu, 

Puryanto (1996) melaporkan bahwa Rhyticeros undulatus di Banyuwangi 

Jawa Timur menggunakan pohon berdiameter antara 60 – 145 cm. Jenis 

pohon yang banyak digunakan adalah jenis Tetrameles nudiflora dan 

Pangium edule. 

 

2.7 Stasiun Penelitian Way Canguk 

Pusat penelitian dan pelatihan konservasi Way Canguk (stasiun penelitian) 

yang terletak di antara Desa Way Heni dan desa enclave Way Haru dengan 

letak astronomis 5o 39’ 325” LS dan 104o24’21” BT, dengan ketinggiannya 

yang berkisar antara 0-100 mdpl dan dibangun oleh WCS-IP dan PHKA pada 

bulan Maret 1997. Tujuan pembangunan tersebut adalah membuat sebuah 

stasiun penelitian tempat penelitian, penelitian lapangan jangka panjang dan 

pelatihan dalam suasana lapangan yang menyenangkan (WCS-IP, 2001). 

 

Areal penelitian tersebut sebagian besar merupakan rangkaian hutan primer 

yang masih baik dan merupakan daerah yang terganggu akibat pembalakan 

liar dan penggunaan lahan untuk pertanian. Stasiun dikelilingi oleh lokasi 

penelitian yang luasnya 900 ha dengan hutan primer, hutan terbakar, dan 

hutan yang terganngu secara alami dan dipisahkan oleh sungai Way Canguk 

terdapat didalamnya. Areal penelitian tersebut dibagi menjadi 200 ha areal di 

bagian barat laut Way Canguk dan kurang lebih 600 ha di sebelah tenggara 

sungai. Di tengah areal penelitian melintang sebuah jalan setapak yang 

menghubungkan enclave Way Haru dengan Desa Way Heni.  Dibuat jalur 
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setiap 200 m di areal penelitian dengan 100 plot vegetasi untuk memantau 

pertumbuhan pohon, kematian, dan pola pembuahan. Juga terdapat 30 plot 

tambahan di areal yang terbakar pada tahun 1997 untuk memantau 

pertumbuhan semai, pancang dan pohon berikut dengan proses kematiannya 

(monitoring pasca kebakaran) (WCS-IP, 2001). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Penelitian Way Canguk, Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) (Gambar 4) di bawah program dan 

bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society-Indonesia Program 

(WCS-IP).  Penelitian ini telah dilaksanakan pada Februari – April 2019. 

 
Gambar 4. Lokasi Stasiun Penelitian Way Canguk (Abrini, 2017) 
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3.2 Bahan dan Alat Pengamatan 

Bahan dari penelitian ini adalah pohon sarang rangkong  yang masih 

berpotensi untuk ditempati kembali di areal Stasiun Penelitian Way Canguk 

dan vegetasi di sekitar pohon sarang tersebut.  Alat yang digunakan selama 

penelitian meliputi kamera Canon Powershot SX730 HS, jam tangan Eiger, 

teropong binokuler Nikon, lembar kerja, phi-band, rangefinder, headlamp 

Petzl, Global Positioning System (GPS) Garmin 64S, laptop, meteran, dan 

satu set alat pemanjat pohon. 

 

3.3 Prosedur Kerja 

Penelitian ini dilakukan dengan mencari lokasi keberadaan pohon sarang 

rangkong  yang telah selesai digunakan rangkong untuk bersarang dan masih 

berpotensi untuk ditempati kembali di area Stasiun Penelitian Way Canguk 

dengan mencari lokasi pohon besar yang berlubang dan pernah ditempati 

rangkong untuk bersarang  Sebagian data dari penelitian ini merupakan data 

yang telah dikumpulkan oleh tim WCS-IP.  Penentuan pohon sarang 

rangkong yang diamati berdasarkan hasil survei dari tim lapangan Stasiun 

Penelitian Way Canguk yang telah dilakukan pengamatan secara berkala dan 

telah disetujui oleh pihak WCS-IP.  Ditentukan 8 pohon sarang yang diamati 

karakteristik sarangnya baik karakteristik pohon, karakteristik lubang sarang, 

dan karakteristik vegetasi di sekitar pohon sarangnya.  Hanya 5 individu 

pohon yang dilakukan pemanjatan untuk mengamati karakteristik lubang 

sarang, 3 sarang yang lain tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanjatan 

karena jarak cabang dengan lubang sarang terlalu jauh, vegetasi yang terlalu 
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rapat dan didominasi oleh liana, serta kondisi topografi daerah sekitar sarang.  

Parameter sarang yang diamati dalam penelitian ini mengacu pada metode 

penelitian Rahayuningsih et al (2017) dan Utoyo (2017).  

 

Pengukuran diameter pohon sarang dilakukan menggunakan phi-band atau 

DBH-meter (Diameter at Breast Height) yaitu dengan melilitkan pita DBH-

meter pada batang pohon setinggi 1,3 meter atau setinggi dada orang dewasa.  

Jika pohon memiliki banir, maka pengukuran dilakukan dengan melilitkan 

pita pada batang pohon 1,3 meter dari banir. 

 

Penggunaan klinometer untuk mengukur tinggi pohon, dapat diilustrasikan 

pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pengukuran tinggi pohon dengan klinometer 

 

Cara menggunakan klinometer adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Kesebangunan Segitiga 

a. Cari tempat terbuka agar kanopi tertinggi dapat terlihat. 

b. Ukur tinggi diagonal kearah kanopi tertinggi (sumbu C). 
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c. Kemudian ukur jarak pengamat dengan pohon (sumbu B). 

d. Setelah itu nilai sumbu C dan sumbu B diketahui, ukur panjang sumbu 

A menggunakan rumus kesebangunan segitiga (pythagoras). 

 

e. Setelah nilai sumbu A diketahui, hitung nilai tinggi pohon dengan 

menambahkan nilai sumbu A dengan sumbu F (tinggi pengamat) 

 

 

3.4 Parameter yang diamati 

Parameter yang diamati pada penelitian ini dibagi menjadi parameter pohon 

sarang (Tabel 1) dan parameter lubang sarang (Tabel 2). Parameter pohon 

sarang menggunakan data primer dan sekunder. Parameter lubang sarang 

seluruhnya menggunakan data primer. 

 

Tabel 1. Parameter pohon sarang 

Prameter pohon sarang Keterangan 

Jenis pohon Mengidentifikasi jenis pohon sarang 

Diameter pohon (m) Pengukuran diameter pohon sarang 

Tinggi pohon (m) Diukur dari permukaan tanah 

Tinggi sarang (m) Diukur dari permukaan tanah 

Vegetasi di sekitar pohon 

sarang 

Mengidentifikasi vegetasi di sekitar 

pohon sarang dalam radius 20 meter  
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Tabel 2. Parameter lubang sarang 

Parameter lubang sarang Keterangan 

Lebar sarang (cm) Pengukuran secara langsung 

Tinggi sarang (cm) Pengukuran secara langsung 

Kedalaman sarang (cm) Pengukuran secara langsung 

Volume sarang (cm3) Lebar x tinggi x kedalaman 

Lebar pintu sarang (cm) Pengukuran secara langsung 

Tinggi pintu sarang (cm) Pengukuran secara langsung 

Luas pintu sarang (cm2) Lebar x tinggi 

Arah lubang sarang (°) Pengukuran secara langsung 

Suhu di dalam sarang (°C) Pengukuran secara langsung 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.  Data 

yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan, tabel maupun gambar disertai 

penjelasan dan penguraian. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

a. Dari seluruh pohon sarang rangkong yang diamati, rangkong umumnya 

bersarang pada pohon yang memiliki diameter batang yang besar dan 

memiliki ketinggian yang tinggi yaitu dengan diameter > 63 cm dan 

tinggi pohon > 37 meter. Sarang berada pada ketinggian > 16 meter dan 

umunya sarang berada di bawah cabang pertama. 

b. Lubang sarang rangkong memiliki ukuran yang relatif kecil pada bagian 

pintu sarang, dengan tinggi antara 14 cm sampai 34,5 cm dan lebarnya 

antara 8 cm sampai 26 cm dan lebar. Sedangkan pada bagian dalam 

sarangnya memiliki ukuran yang sangat besar didalamnya dengan tinggi 

77 cm sampai lebih dari 250 cm, lebar lantai sarang antara 27 cm sampai 

59 cm dan kedalaman sarang antara 42 cm sampai 116 cm. Umumnya 

lubang sarang rangkong memiliki suhu seperti suhu ruang yaitu antara 

25,5oC hingga 32,5oC. 

c. Vegetasi di sekitar pohon sarang rangkong yang diamati memiliki jumlah 

individu pohon antara 31 sampai 63 dengan jenis yang relatif beragam 

dan cenderung didominasi oleh tumbuhan tingkat tiang. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan data dari WCS-IP rangkong umumnya bersarang pada bulan 

September sampai Februari.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian atau 

pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa rangkong 

banyak bersarang pada bulan-bulan tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut baik berupa 

sumber pakan air atau faktor yang lain. Sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya konservasi terkait rangkong dan ekologinya untuk menjaga dan 

mendukung kehidupan dan kelestarian rangkong di Indonesia. 
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