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Mengenal kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku 
(KELOLA Sendang)

Tata kelola pendekatan lanskap menempatkan pemerintah sebagai 
pihak yang memimpin (government-led) karena pendekatannya 

dan lahan gambut, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, 
masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi hutan  

untuk    mengarusutamakan     nilai-nilai      konservasi     pada 
Sebagai proyek  percontohan di tingkat lanskap, KS bertujuan 

pembangunan    melalui   pembangunan   hijau   yang   meliputi  
pertumbuhan     ekonomi     yang   inklusif     dan    kesejahteraan   

memperkuat     kelembagaan     yang    dikombinasikan    dengan  
pengembangan   kebijakan   yang  semuanya  diharapkan   dapat   
mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  berbasis  lahan. 

erian        terdiri dari 

yang holistic dan  mencakup aspek kebijakan yang menjadi pilar 

maupun   nasional,    lembaga    donor,   dan   sektor   swasta   yang    
dengan instansi-instansi pemerintah terkait, baik di tingkat provinsi    
tahunan     proyek;    memastikan    kegiatan    proyek   terkoordinasi  

beserta   target-target   pencapaian  proyek  per-tahunnya  (project  
milestones);  mengesahkan  program kerja dan rancangan anggaran   

untuk:   mengesahkan    Rencana   Induk   Proyek   KELOLA   Sendang  
(UKCCU).  Komite  Pengarah Proyek KELOLA Sendang ini berwenang  
Perwakilan     Konsorsium   (ZSL)   dan  perwakilan  lembaga  donor  
Kepala      BAPPEDA      Provinsi    Sumsel,   Perwakilan   Kabupaten,  
Hidup   dan  Kehutanan   (KLHK),  Badang  Restorasi  Gambut  (BRG),
Committe (PSC)  yang    unsur  Kement          Lingkungan
 

Di   tingkat   pusat,   proyek   ini   diarahkan   oleh   Project   Steering  

merupakan   pihak  yang  memiliki   kewenangan   dalam  penataan 
ruang   wilayah   dan perencanaan pembangunan di  suatu wilayah.  

bagi  terlaksananya  kegiatan-kegiatan  di tingkat tapak. Pemerintah 

relevan  selama  proyek  berlangsung; dan mengadakan rapat untuk   
melakukan  evaluasi  tentang  perkembangan/ kemajuan proyek. 

Di  tingkat  provinsi,  Proyek KELOLA Sendang bermitra dengan 
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan melalui Tim Project Super-
visory Unit  dan  Project Implementation Unit (PSU/ PIU) KELOLA 
Sendang.  Tim  ini dibentuk dengan SK Gubernur Sumatera Selatan 
332/KPTS/BAPPEDA/2017.  Anggota  dari tim ini adalah perwakilan 
Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Sumatera Selatan yang terkait 
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Keterlibatan pemerintah juga menjadi penting bagi keberlanjutan 
dari kegiatan di tingkat tapak dengan memasukkan program ke-
dalam RPJMD. Landscape governance yang dimaksud disini adalah 
keberadaan sebuah “governing body” di tingkat lanskap yang 

Perencanaan yang disusun oleh PSU/ PIU melalui diskusi dengan 

implementasi serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan  

 langsung    dengan     pengelolaan   Lansekap    dan  perwakilan 
ipemerintah    Kabupaten    Musi    Banyuasin    dan   Banyuasin. 
jTim   ini   bekerjasama    dengan   proyek   dalam   perencanaan,  

proyek  di   Lansekap Sembilang  Dangku. 

Sendang 2018-2020 yang disahkan oleh PSC pada tahun 2018.
multipihak,    dituangkan   dalam  dokumen    Masterplan   KELOLA 

tor dimana semua isu  terkait lanskap bisa dibicarakan bersama. 
menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat-daerah, lintas sek-
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PENDAHULUAN

Dalam sebuah kesempatan ketika naturalis Alfred Russel Wallace 
mengunjungi Palembang (ibu kota Sumatera Selatan) di tahun 1862 
(Wallace1869), dia melihat satu keluarga burung Rangkong papan 
Buceros bicornis di tepian Sungai Musi. Seperti kebiasaan keluarga 
burung rangkong (famili Bucerotidae) saat berbiak, burung yang 
dilihat Wallace adalah burung yang bersarang di lubang pohon 
besar, dimana induk dan anaknya terkurung dalam lubang tersebut, 
dan induk jantanlah yang bertugas memberikan makan bagi induk 
dan anaknya.  Melihat langsung fenomena ini bagi Wallace tentu 
sebuah hal yang sangat menakjubkan, walau dia telah sering kali 
mendengar kisah bagaimana burung ini saat berbiak. Wallace 
melukiskan isi hatinya dengan ungkapan “stranger than fiction” atau 
kalau diterjemahkan menjadi “lebih aneh dari khayalan”. Gambaran 
dari apa yang dilihat Alfred Russel Wallace di tahun 1862 tentang 
burung rangkong di kota Palembang menggambarkan bagaimana 
kondisi hutan di kota Palembang masa itu. Saat ini, setelah 158 
tahun berlalu dari tahun kunjungan Wallace, sangat tidak mungkin 
menemukan kembali Rangkong papan di Palembang. Hampir tidak 
ada lagi vegetasi dengan pohon besar yang alami yang tersisa di 
kota Palembang, seiring dengan semakin pesatnya pembangunan 
di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang.

Hutan di kawasan dataran rendah Sumatera Selatan merupakan 
contoh hutan rawa besar yang utuh di kawasan Indo-Malaya, 
termasuk didalamnya lanjutan utuh diantara hutan hujan dataran 
rendah, hutan rawa dan hutan bakau  (Danielsen & Verheugt 1990). 
Sejak tahun 1982, hutan primer di kawasan ini ditebang secara 
selektif. Hutan yang tersisa di Sumatera Selatan masih merupakan 
sumber daya genetis utama bagi jenis kehidupan liar yang terancam 
secara global, termasuk sejumlah jenis yang mempengaruhi peranan 
penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sumatera 
Selatan. Sejarah proses deforestasi dan degradasi hutan yang 
mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan di wilayah Sumatera 
Selatan telah terjadi sejak era pemerintahan kolonial belanda, yaitu 
dengan introduksi tanaman perkebunan, terutama karet dan kopi 
untuk memenuhi permintaan pasar dunia pada masa itu (Alikodra 
et al. 2013).
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Salah satu kawasan hutan tersisa di dataran rendah Sumatera 
Selatan adalah mintakat hutan bakau di pesisir timur yang mencapai 
puncaknya di dusun Sembilang, dan kawasan Suaka Margasatwa 
Dangku. Sembilang-Dangku adalah bentang alam seluas 1,6 juta 
hektar yang memiliki berbagai tipe ekosistem alami, dari ekosistem 
hutan tropis dataran rendah di sisi barat, ekosistem hutan rawa 
gambut di bagian tengah, hingga ekosistem mangrove di pesisir timur. 
Secara historis, kawasan tersebut merupakan habitat bagi spesies 
satwa karismatik yang saat ini terancam punah, seperti harimau 
dan gajah Sumatera. Namun, peningkatan laju pembangunan yang 
juga diiringi dengan pertambahan penduduk berimplikasi pada 
peningkatan laju deforestasi dan alih fungsi hutan serta kerusakan 
lingkungan. Seluas 721.677 ha kawasan hutan di Sembilang-Dangku 
atau sekitar 45% beralih  fungsi menjadi kawasan non hutan dalam 
kurun waktu 16 tahun (1990-2016) (KELOLA Sendang 2016).  

Selain satwa kunci seperti Harimau dan Gajah Sumatera, 
burung merupakan salah satu komponen satwa yang memiliki 
keanekaragaman hayati cukup tinggi di kawasan Sembilang Dangku. 
Minimnya proses pendataan, pendokumentasian dan penyebaran 
informasi mengenai burung-burung di Sumatera, membuat 
relatif masih minimnya upaya kegiatan konservasi burung secara 
khusus. Padahal, pengelolaan keanekaragaman hayati memerlukan 
dukungan data dan informasi tentang potensi sumberdaya alam. 
Buku ini merupakan dokumentasi tentang burung di lanskap 
Sembilang Dangku. Hadirnya buku ini diharapkan akan menambah 
khazanah pengetahuan masyarakat mengenai keanekaragaman 
burung Sumatera Selatan, dan diharapkan mampu membantu 
upaya pelestarian burung-burung di kawasan Sembilang Dangku di 
masa datang.
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PENINGKATAN KAPASITAS GENERASI MUDA 
DALAM UPAYA PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN 

BURUNG
Upaya konservasi  keanekaragaman hayati memerlukan keterlibatan 
seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Kepedulian 
akan pentingnya melestarikan sumberdaya perlu ditumbuhkan 
sejak dini, sehingga rasa mencintai lingkungan dan sumberdaya 
alam akan mendorong perilaku positif dalam melestarikan 
keanekaragaman hayati. Dalam hal pelestarian burung jumlah 
kelompok pemerhati burung yang beranggotakan mahasiswa 
dan pelajar semakin meningkat. Mereka merupakan potensi yang 
bermanfaat dalam monitoring keanekaragaman burung untuk 
upaya konsesi alam. 

Pengukuran keanekaragaman hayati bukanlah hal yang mudah. Para 
pengamat dan pemerhati anggota kelompok pemerhati memiliki 
semangat dan motivasi yang tinggi, tetapi banyak di antara mereka 
yang masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi, apalagi 
melakukan penghitungan burung untuk monitoring populasi. 
Peningkatan kemampuan generasi muda sangat diperlukan, mulai 
dari merancang kegiatan hingga melakukan pelaporan dengan 
benar. 

ZSL bekerja sama dengan Departemen Konservasi Sumberdaya 
Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Jurusan 
Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Sriwijaya telah mengadakan pelatihan bagi generasi muda, 
khususnya para pemerhati burung di wilayah Sumatera. Pelatihan 
tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang bio-
ekologi burung, serta metode survei, mulai dari perancangan 
hingga analisis serta pelaporannya. Peserta pelatihan adalah para 
mahasiswa/i dan lulusan baru yang berasal dari Sumatera Selatan, 
Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. 

Pelatihan berupa penyampaian materi di kelas dan  praktik di 
lapangan dilaksanakan di area PT Global Alam Lestari (PT GAL) 
di Kecamatan Bayunglincir, Kabupaten Musi Banyuasin pada 
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bulan Juli 2019. Kondisi habitat yang masih cukup baik dengan 
adanya hutan yang masih cukup rapat serta sebagian daerah 
bekas terbakar dan semak belukar memberi peluang kepada para 
peserta untuk membandingkan survei di tipe habitat yang berbeda. 
Materi pelatihan tidak hanya meliputi identifikasi dan metode 
penghitungan burung tetapi juga meliputi teknik penandaan 
burung untuk penelitian, cara pengumpulan data dan analisisnya 
serta pembuatan proposal dan penulisan laporan ilmiah. 

Foto bersama peserta pelatihan
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  Peserta pelatihan melakukan praktik pengamatan burung

Berlatih memasang jala kabut dipandu oleh pelatih berlisensi dari Indonesian Bird 
Banding Scheme (IBBS)



6

Sesi diskusi di malam hari

Pemeriksaan peluruhan bulu (moult). Salah satu kelebihan metode 
penandaan adalah kita dapat memeriksa peluruhan bulu. Peluruhan 
bulu dan pergantian bulu pada burung merupakan proses fisiologis yang 
berkaitan dengan kesehatan, tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan. 
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Setelah sesi pelatihan para peserta melakukan pengumpulan data 
secara mandiri pada bulan November 2019, serta penulisan makalah.   
Pengumpulan data dilakukan di sekitar kawasan Taman Nasional 
Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku Selama pelaksanaan 
kegiatan mandiri tersebut para peserta mendapatkan supervisi dan 
tetap berkonsultasi dengan pelatih. 

Peserta pelatihan melakukan pengamatan 
mandiri di area penyangga SM Dangku

Kegiatan pengumpulan data dilakukan di lima lokasi pengamatan, 
terdiri atas tiga lokasi pengamatan di Dangku dan dua lokasi 
pengamatan di TN Sembilang.  Data burung hasil survei yang 
dilakukan oleh para peserta digunakan sebagai basis data dalam 
penulisan buku ini. 

Titik-titik pengamatan burung dan 
penempatan jaring kabut di Kawasan Kelola 

Sendang (Digitasi peta oleh Yusratul Aini)
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KAWASAN SEMBILANG DANGKU

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terbentang dari wilayah pantai 
hingga pegunungan yang mencapai ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. 
Berdasarkan dokumen “Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman 
Hayati Provinsi Sumatera Selatan” (Dinas Kehutanan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan 2017) terdapat penurunan tutupan hutan 
alam, terutama hutan rawa,  sebesar 9.780 ha per tahun di Sumatera 
Selatan. Perubahan tutupan lahan tersebut merupakan akibat dari 
tekanan manusia, khususnya konversi lahan untuk pertanian lahan 
kering, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Kebakaran 
hutan juga merupakan salah satu faktor utama dalam perubahan 
tutupan lahan di Sumatera Selatan. 

Salah satu kawasan penting bagi keanekaragaman hayati di 
Sumatera Selatan adalah pesisir Banyuasin (terutama di kawasan 
Sembilang) dan kawasan Suaka Margasatwa Dangku, yang 
merupakan kombinasi dari ekosistem lahan basah yang kompleks 
dan hutan dataran rendah (Danielsen & Verheugt, 1990; Alikodra, 
2013). Kawasan Sembilang Dangku di  Provinsi Sumatera Selatan 
meliputi Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin merupakan 
lanskap dataran rendah, mulai dari hutan bakau, hutan rawa, hutan 
rawa gambut hingga hutan dataran rendah. Keberadaan hutan di 
kawasan ini sejak dulu merupakan kawasan yang mendukung 
kehidupan berbagai jenis hewan terancam punah, terutama 
Harimau Sumatera. Kajian mengenai studi keanekaragaman burung 
di kawasan hutan rawa gambut Merang Kepayang (yang merupakan 
salah satu kawasan hutan rawa gambut tersisa) mencatat setidaknya 
156 jenis burung. 
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Peta Kawasan Sembilang Dangku, di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan.

Kawasan Sembilang Dangku (Kelola SENDANG) adalah bentang alam 
seluas 1,6 juta hektar yang memiliki berbagai tipe ekosistem alami, 
dari ekosistem hutan tropis dataran rendah di sisi barat, ekosistem 
hutan rawa gambut di bagian tengah, hingga ekosistem mangrove 
di pesisir timur. Secara historis, kawasan tersebut merupakan 
habitat bagi spesies satwa karismatik yang saat ini terancam punah, 
seperti harimau dan gajah Sumatera. Namun, peningkatan laju 
pembangunan yang juga diiringi dengan pertambahan penduduk 
berimplikasi pada peningkatan laju deforestasi dan alih fungsi 
hutan serta kerusakan lingkungan. Seluas 721.677 ha kawasan 
hutan di Sembilang-Dangku atau sekitar 45% beralih fungsi 
menjadi kawasan non hutan dalam kurun waktu 16 tahun (1990-
2016) (KELOLA Sendang 2016). Kebakaran hutan dan lahan besar 
pada tahun 2015 silam meluluh lantahkan lebih dari 136.000 ha 
hutan dan lahan gambut di Sembilang-Dangku. Kawasan yang 
sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi pun tidak luput dari 
efek domino pembangunan. Di Suaka Margasatwa Dangku, BKSDA 
Sumatera Selatan mencatat kurang lebih 961 kepala keluarga 
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yang bermukim dan berkebun di dalam kawasan pada tahun 2016 
(BKSDA Sumatera Selatan 2016). 

Di dalam Kawasan Sembilang Dangku terdapat tiga Kawasan 
konservasi, yaitu Suaka Margasatwa Bentayan, Suaka Margasatwa 
Dangku, dan Taman Nasional Sembilang; walaupun demikian 
tutupan hutan telah sangat berkurang akibat adanya perluasan 
lahan pertanian/budidaya, terutama di kawasan Suaka Margasatwa 
Dangku dan Bentayan (Susilowati et al. 2016). 

Tipe habitat belukar di kawasan Sembilang Dangku.

Tipe habitat bekas tebangan di kawasan Sembilang Dangku.
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Kawasan Sembilang sendiri adalah mengacu pada kawasan Taman 
Nasional Sembilang terletak di pesisir provinsi Sumatera Selatan. 
Taman nasional ini memiliki luas +202. 896,31 ha, terletak  pada 
koordinat 01º38’-02º25’ LS dan 104º12’-104055’ BT, terdiri dari 
ekosistem hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan 
riparian. Berbagai jenis flora dan fauna terdapat di daerah ini. 
Pada bulan tertentu Taman Nasional Sembilang juga merupakan 
habitat bagi burung-burung migran yang berasal dari Siberia 
(Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/2003 Tanggal 
19 Maret 2003. Pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No: P.7/Menlhk/Setjen/
OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata laksana kementerian 
lingkungan hidup dan kehutanan Taman Nasional Berbak dan TN 
Sembilang, kawasan Taman Nasional Sembilang digabung dengan 
Taman Nasional Berbak menjadi Balai Taman Nasional Berbak dan 
Sembilang yang berkedudukan di Provinsi Jambi.

Adapun Suaka Margasatwa (SM) Dangku adalah kawasan konservasi 
yang terletak di bagian tengah selatan Pulau Sumatera, yang secara 
geografis terletak pada posisi 103º 38 - 104º 4 Bujur Timur dan 2º 
04 - 2º 30 Lintang Selatan. SM Dangku ditetapkan sebagai Suaka 
Margasatwa sejak tahun 1991 berdasarkan SK Menteri Kehutanan 
Nomor: 245/Kpts-II/ 1991 dengan luas wilayah ± 31.752 Ha. 
Kemudian pada tahun 2013, SM Dangku mengalami perubahan 
luasan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.: SK. 
822/Menhut-II/2013. Secara administratif wilayah pemerintahan, 
SM Dangku terletak di Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengacu kepada Buchori et al. (2019), lanskap Sembilang Dangku 
dibuka menjadi habitat terbuka atau yang memiliki tutupan hutan 
yang sedikit, dan habitat tertutup atau kawasan yang memiliki 
tutupan hutan relatif masih baik. Kawasan terbuka di lanskap Kelola 
Sendang yaitu kawasan sungai besar seperti Sungai Batanghari 
Leko, Sungai Medak, dan Sungai Merang. Sekitar badan Sungai 
Batanghari Leko yang dilewati telah menjadi lahan terbuka karena 
pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat dan penebangan 
liar, hanya tersisa spot-spot hutan berbentuk pulau-pulau kecil 
yang sudah dikelilingi oleh kebun karet. Sedangkan Sungai Medak 
dan Merang satu kesatuan hidrologi gambut dengan Sungai Lalan, 
kawasan gambut yang telah terdegradasi akibat penebangan liar 
dan kebakaran. 
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Untuk kawasan yang masih memiliki kanopi atau tutupan hutan 
terutama berada di sungai di dalam hutan seperti Sungai Putat, 
Sungai Dangku, Sungai Toman, Sungai Telang dan Sungai Lamban 
Akar merupakan perairan diam dalam kondisi tutupan kanopi 
sedang hingga rapat dengan vegetasi pohon hutan seperti Kempas 
(Koompasssia malaccensis), Sepa (Irvingia malayana), beringin 
(Ficus sp), serta Rengas (Gluta Renghas L.), dan Jenis-jenis pionir 
seperti  (Camnosperma auriculatum), Simpur (Dillenia sp), perekat 
(Macaranga gigantea), Medang labu (Endospermum diadenum) 
bercampur dengan pohon karet (Hevea braziliensis), hutan tersebut 
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai kebun. Sungai-sungai 
yang mengalir di dalam hutan merupakan habitat yang penting bagi 
capung-capung yang sensitif dengan perubahan kondisi tutupan 
lahan.

Salah satu tipe habitat di Kawasan Sembilang Dangku
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PERAN BURUNG DALAM EKOSISTEM
Proses-proses di dalam ekosistem adalah proses alami yang 
memberi manfaat bagi umat manusia. Sebagai unsur dari ekosistem 
burung memiliki banyak peran. 

Burung pemangsa misalnya kelompok elang merupakan pemangsa 
puncak (top predator) di dalam rantai makanan. Mereka   menjaga 
keseimbangan ekosistem dengan menekan populasi mangsanya. 
Bagi manusia burung pemangsa bermanfaat dalam pengendalian 
hama. Burung serak jawa (Tyto alba), misalnya, dimanfaatkan oleh 
petani untuk menjaga sawahnya dari hama tikus. Penelitian yang 
dilakukan oleh Pusparini dan Suratha (2018) menunjukkan bahwa 
pemanfaatan burung hantu untuk mengendalikan hama tikus telah 
berhasil meningkatkan panen berbagai komoditas pertanian di 
Desa Wringinrejo, Banyuwangi, dengan peningkatan paling tinggi 
pada komoditas padi.  Serak jawa juga digunakan oleh pengelola 
perkebunan kelapa sawit dalam upaya pengendalian hama di 
kebunnya.

Serak jawa merupakan pengendali hama tikus (Foto: Yudi Irawan)

Selain burung yang memangsa vertebrata burung-burung 
insektivora memangsa serangga dan memiliki peran sama 
dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Prawiradilaga (1990) 
mendapatkan bahwa lebih dari 100 jenis burung di pulau Jawa 
mengonsumsi serangga perusak tanaman dari ordo Coleoptera, 

Burung madu kelapa: salah satu polinator(Foto: Zulfikri)
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Lepidoptera dan Orthoptera. Tidak hanya pemakan serangga primer 
(yang hanya makan serangga) tetapi juga burung-burung pemakan 
serangga sekunder (makan serangga bukan sebagai pakan utama) 
berperan dan dapat dikembangkan sebagai pengendali ledakan 
hama pertanian

Burung-burung penyesap madu atau pemakan nektar berperan 
dalam penyerbukan atau sebagai pollinator. 

 

Burung-burung pemakan buah seperti jenis-jenis rangkong dikenal 
sebagai pemencar biji. Burung-burung ini hidup di hutan primer, 
memakan buah berdaging lunak tanpa memakan bijinya. Burung 
tidak mencerna biji yang tertelan dan mengeluarkan biji tersebut 
bersama kotorannya. Ada pula burung yang kadang-kadang 
memuntahkannya.  Kadang burung-burug yang sedang   bersarang 
membawa buah dari tempat mencari makannya ke sarang. Burung-
burung seperti ini merupakan penyebar biji yang membantu 
regenerasi hutan.  Burung-burung family Pycnonotidae (keluarga 
cucak-cucakan) juga merupakan family pemakan buah, yang selain 
menyebarkan biji juga membantu perkecambahan biji tersebut.
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Kangkareng hitam, salah satu anggota keluarga rangkong yang merupakan 
pemakan buah atau frugivora (Foto: Pitren Ardono)

Karakteristik burung membuat mereka spesial dari sudut pandang 
jasa ekosistem. Karena burung terbang, maka mereka bisa berspon 
terhadap sumber daya yang berubah. Burung dapat  digunakan 
sebagai indikator kualitas lingkungan, terutama burung-burung 
yang hidup di perairan.  
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KEANEKARAGAMAN BURUNG
Burung adalah salah satu unsur keanekaragaman hayati yang 
penting.  Salah satu keistimewaan burung dibandingkan dengan 
satwa vertebrata lainnya adalah burung dapat dijumpai di hampir 
semua tipe habitat, mulai dari kutub hingga ke daerah tropika, 
dari laut hingga pegunungan, mulai dari hutan yang lebat hingga 
savanna, bahkan di tempat-tempat hunian manusia.  

Berdasarkan klasifikasi taksonominya burung masuk dalam kelas 
Aves, yang berada di bawah kelas Mamalia tetapi lebih maju dari 
Reptilia. Burung berbagi karakteristik baik dengan reptilia maupun 
mamalia. Misalnya, burung berkembang biak dengan bertelur 
seperti reptilia, tetapi burung berdarah panas seperti mamalia. Ciri 
khas burung yang hanya dimiliki oleh burung adalah adanya bulu 
yang menutupi sebagian besar tubuhnya. 

Bulu burung berfungsi sebagai insulator atau penahan panas 
tubuh yang menjaga agar suhu tubuh burung tetap. Selain itu bulu 
juga membantu burung untuk lebih mampu terbang. Bulu juga 
memiliki pola warna yang beragam, yang dihasilkan dari pigmen 
atau pewarnaan struktural. Variasi bentuk dan keindahan warna 
bulu burung berfungsi terutama ketika musim kawin, yaitu untuk 
menarik pasangan. Banyak jenis burung yang memiliki perbedaan 
antar jantan dan betina, yang disebut dengan dimorfisme seksual. 
Pada burung-burung yang memiliki ciri ini biasanya individu jantan 
memiliki pola warna yang  lebih menarik. 

Selain warna-warni yang menarik, burung juga  memiliki kemampuan 
melakukan komunikasi dengan suaranya. Suara burung beraneka 
ragam; Burung menggunakan suara baik berupa panggilan atau 
kicauan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Burung juga 
menggunakan suara untuk mengusir predator, memperingatkan 
kelompoknya akan kehadiran predator, untuk menarik pasangannya, 
mempertahankan teritori atau berkomunikasi dengan anaknya.  
Beberapa burung memiliki suara kicauan yang sangat indah dan 
bervariasi sehingga disukai oleh manusia untuk dipelihara, misalnya 
jenis-jenis murai batu, kepodang, atau kutilang. 

Burung sangat beraneka ragam jenisnya.  Di dunia ada sekitar 
10.000 jenis burung, dan   Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia 
dalam hal jumlah jenis burung. BirdLife International melaporkan 
bahwa jumlah burung di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1777 
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jenis, dan masih ada peluang ditemukannya jenis baru seperti yang 
dilaporkan oleh peneliti dari NUS dan LIPI (Rheindt et al. 2020).   
Banyaknya keanekaragaman jenis burung di Indonesia didukung 
oleh tersedianya berbagai tipe habitat yang tersedia.

Klasifikasi burung secara ekologi
Berdasarkan tempat hidup atau habitatnya secara umum burung 
dapat digolongkan menjadi burung-burung yang hidup di habitat 
perairan dan burung-burung yang hidup di daratan. John Faaborg, 
seorang ahli ornitologi (ilmu tentang burung), menggolongkan 
burung-burung yang hidup di perairan menjadi burung laut 
dan burung lahan basah, kemudian membagi lagi menurut cara 
hidupnya. Burung yang hidup di darat juga dibagi lagi menurut 
makanan dan cara hidupnya. Berikut adalah penggolongan burung 
tersebut (Faaborg 1988):

1. Burung laut: kelompok ini beranggotakan burung-burung 
yang menghabiskan sebagian besar waktunya di laut lepas, 
jarang sekali ke darat. Umumnya bersarang di pulau-pulau 
kecil. 

Dara laut jambul (Sterna bergii), burung laut yang sebarannya di wilayah 
Wallacea (Foto: Aronika Kaban)
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2. Burung  air: kelompok ini beranggotakan burung-burung  
yang memanfaatkan perairan di pesisir dan di pedalaman, 
meliputi burung-burung perenang misalnya itik, burung 
lahan basah seperti kuntul dan bangau, serta burung pantai 
seperti trinil dan cerek. 

Belibis batu termasuk 
burung perenang  (Foto: Zulfikri)

3. Burung pemakan daging atau karnivora: kelompok ini 
beranggotakan jenis-jenis burung pemangsa atau yang 
dikenal sebagai raptor, meliputi kelompok elang, alap-alap 
dan burung hantu. Ciri khas dari kelompok  ini memiliki 
cakar yang kuat dan paruh yang berkait untuk menangkap 
dan mengoyak mangsanya

Sikep madu asia, salah satu jenis 
burung pemangsa (Foto: M. Iqbal)
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4. Burung pemakan serangga atau insektivora. Kelompok 
ini dapat digolongkan lagi menjadi beberapa kelompok 
berdasarkan cara mencari makan. Pengelompokan terdiri 
atas : 

a. Burung-burung yang makan serangga dengan cara 
selagi mereka terbang. Kelompok ini dicirikan 
oleh paruh yang lebar sehingga dapat menangkap 
serangga mangsanya sambil terbang. Contohnya 
adalah wallet.

b. Burung yang menyambar serangga dari tempat 
hinggapnya. Kelompok ini biasa hinggap di ranting 
atau cabang mengincar mangsanya. Setelah 
menyambar mangsa burung ini akan kembali ke 
tempat hinggapnya. 

Bentet kelabu (Foto: Richsy M. Fauzi )
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c. Burung pemakan serangga nocturnal. Burung-
burung ini aktif mencari makan di malam hari, 
misalnya burung cabak 

Cabak maling (Foto: Richsy M. Fauzi)

d. Burung-burung yang makan serangga pada batang 
pohon. Kelompok ini terdiri atas burung-burung 
yang mematuk serangga atau ulat pada kulit batang 
pohon dan burung-burung yang melubangi batang 
pohon untuk mencari ulat. Jenis-jenis pelatuk masuk 
k dalam kelompok ini. Pada umumnya kelompok ini 
memiliki kaki dan cakar yang kuat sehingga mampu 
mencengkeram batang dan ditopang oleh ekor yang 
kaku 

Caladi (Foto: Yudi Irawan) 
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e. Burung-burung yang makan serangga di tanah. 
Tidak banyak jenis burung yang masuk kelompok 
ini. Burung-burung ini mencari makan yang berupa 
serangga  dengan berjalan di tanah atau rerumputan. 
Biasanya memiliki bentuk tubuh langsing dengan 
ekor panjang dan kaki kuat

f. Burung-burung yang mencari serangga dengan 
kombinasi berbagai cara dan biasanya di ranting 
dan dedaunan.  Kelompok ini selain makan serangga 
kadang-kadang juga makan buah atau nektar. 

Burung kacamata (Zosterops palpebrosus), selain makan serangga juga makan 
nektar (Foto: Yeni A. Mulyani)
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5. Burung-burung pemakan buah dan biji: Burung pemakan 
buah atau frugivora adalah burung yang makan buah 
berdaging lunak, sedangkan burung pemakan biji atau 
granivora adalah pemakan biji yang keras. Burung-burung 
pemakan buah bisa menjadi agen penyebar biji, karena 
biji yang tertelan tidak dihancurkan tetapi dikeluarkan 
melalui kotorannya atau dimuntahkan, misalnya pada 
kelompok burung rangkong. Sebaliknya, burung pemakan 
biji menghancurkan biji, sehingga sering dianggap sebagai 
hama, misalnya burung-burung bondol yang makan padi.  

Rangkong jambul (Foto: Nabilla K. Ubaidillah)
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6. Burung-burung pemakan madu atau nectar. Disebut juga 
sebagai nektarivora, burung-burung dalam kelompok 
ini biasanya memiliki paruh yang panjang melengkung 
sehingga dapat mencapai nectar di bunga. Lidahnya ada yang 
berbentuk tabung sehingga dapat menghisap madu bunga. 
Banyak jenis dari kelompok ini yang memiliki warna-warna 
cemerlang  sehingga dapat berkamuflase dengan bunga.

Burungmadu sriganti (Anthreptes malaccensis), jenis 
pemakan nektar (Foto: Richsy M. Fauzi)
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7. Kelompok lain-lain yang tidak masuk ke dalam salah satu 
kategori di atas. Dalam kelompok ini adalah burung-burung 
yang berukuran relatif besar dan memiliki kemampuan 
terbang yang rendah atau sama sekali kehilangan kemampuan 
terbangnya, misalnya burung onta, ayam hutan, burung 
gosong, dan puyuh.  

Gemak loreng (Turnix suscitator) termasuk kelompok burung yang tidak mampu 
terbang jauh dan menghabiskan waktu di tanah (Foto: Richsy M. Fauzi)
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KEANEKARAGAMAN  BURUNG DI KAWASAN 
SEMBILANG DANGKU

Keberadaan suatu jenis burung di suatu lokasi dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, terutama ketersediaan sumber daya bagi 
burung-burung tersebut.  Lokasi-lokasi yang banyak memiliki 
sumberdaya yang dibutuhkan oleh burung berpotensi dihuni 
oleh beranekaragam burung.  Berdasarkan hasil survei yang telah 
dilaksanakan baik selama pelatihan, pengumpulan data mandiri 
maupun data yang dikoleksi oleh M. Iqbal di hutan rawa gambut 
Merang Kepayang, tercatat sedikitnya 200 jenis burung di Kawasan 
Sembilang-Dangku. (Tabel 1).  Hal ini menunjukkan tingginya 
potensi habitat di Kawasan Sembilang Dangku bagi komunitas 
burung. 

Pengamatan mandiri yang dilakukan oleh para peneliti muda 
sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan juga membuktikan bahwa, 
terdapat variasi jumlah jenis burung atau komposisi komunitas 
burung antar lokasi.  Habitat terbuka memiliki jumlah dan komposisi 
burung yang berbeda dengan habitat hutan yang lebih tertutup. 
Sebagai contoh, di areal hutan gambut Merang Kepayang (saat ini 
merupakan konsesi milik atau saat ini sebagian besar wilayahnya 
dimiliki oleh PT Global Alam Lestari atau PT GAL) yang berada di 
Kabupaten Musi Banyuasin, indeks keanekaragaman  burung lebih 
tinggi di hutan daripada habitat belukar. Selain cakupan wilayah 
survei yang lebih luas dan lama dibandingkan di lokasi lainnya, 
habitat di hutan gambut Merang Kepayang lebih beragam, terdiri 
atas hutan, semak belukar dan rawa terbuka. Di hutan gambut 
Merang Kepayang juga terdapat sungai-sungai yang melintasi.  

Adanya habitat perairan memungkinkan cukup banyaknya 
burung-burung lahan basah untuk hidup dan bertahan di sana, 
termasuk jenis-jenis yang sudah terancam punah.  Sedikitnya 
tercatat delapan jenis burung menurut IUCN (International Union 
for Conservation of Nature and Natural Resources – sebuah Lembaga 
internasional yang menilai status global dari setiap jenis hewan dan 
tumbuhan di dunia ), empat di antaranya adalah burung lahan basah. 
Jenis-jenis yang terancam punah, yaitu Bangau Bluwok Mycteria 
cineria, Bangau storm Ciconia stormi, Bangau tongtong Leptoptilos 
javanicus, Elang wallace Spizaetus nanus, Mentok rimba Cairina 
scutulata, Punai besar Treron capellei, Cucak rawa Pycnonotus 
zeylanicus, Empuloh paruh kait Setornis criniger. Terdapat 27 
burung masuk dalam CITES (Convention on International Trade in 
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Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau Konvensi yang 
mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar,  dan 30 jenis 
burung dilindungi pemerintah Indonesia.

Kawasan di sekitar Suaka Margasatwa Dangku berupa hutan 
sekunder dan semak belukar terbuka. Kondisi demikian masih 
menyediakan habitat yang dapat dimanfaatkan oleh burung, 
khususnya  jenis-jenis yang  menyukai habitat terbuka dan dapat 
beradaptasi  dengan perubahan habitat.

Tabel 1. Daftar Jenis burung di kawasan Sembilang Dangku

No Famili/Nama Jenis Nama Indonesia
Lokasi IU

CN
CIT
ES SP

1 2 3 4 5 6 7

ANHINGIDAE

1 Anhinga 
melanogaster

Pecuk-ular asia 1 1 NT

ARDEIDAE

2 Ardea cinerea Cangak abu 1 1

3 Ardea purpurea Cangak Merah 1 1

4 Egretta alba kuntul besar 1 1 D

5 Egretta garzetta kuntul kecil 1 1

6 Bubulcus ibis Kuntul kerbau 1

7 Ardeola speciosa Blekok sawah 1 1

8 Butorides striata Kokokan laut 1

9 Ixobrychus sinensis Bambangan 
kuning

1

10 Ixobrychus 
cinnamomeus 

Bambangan 
merah

1

CICONIIDAE

11 Mycteria cineria Bangau Bluwok 1 VU I D

12 Ciconia stormi Bangau storm 1 EN D

13 Leptoptilos 
javanicus

Bangau 
tongtong

1 VU D

ACCIPITRIDAE

14 Pernis 
ptilorhynchus

Sikep Madu Asia 1 1 II D
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15 Elanus caeruleus Elang tikus 1 1 1 II D

16 Haliastur indus Elang bondol 1 1 1 II D

17 Haliaeetus 
leucogaster

Elang laut perut-putih 1 II D

18 Ichtyophaga 
humilis

Elang ikan kecil 1 1 1 NT II D

19 Ichtyophaga 
ichthyaetus

Elang ikan kepala abu 1 1 1 NT II D

20 Spilornis cheela Elang ular bido 1 1 1 II D

21 Accipiter badius Elang-alap 
shikra

1 II D

22 Accipiter gularis Elang-alap 
nipon

1 II D

23 Ictinaetus 
malayensis

Elang hitam 1 II D

24 Spizaetus cirrhatus Elang brontok 1 II D

25 Spizaetus nanus Elang wallace 1 VU II D

FALCONIDAE

26 Microhierax 
fringillarius

Alap-alap 
capung

1 1 1 II D

ANATIDAE

27 Dendrocygna 
javanica

Belibis batu 1

28 Cairina scutulata Mentok rimba 1 EN I D

29 Anas gibberifrons Itik benjut 1

PHASIANIDAE

30 Coturnix sinensis Puyuh batu 1

31 Gallus gallus Ayam-hutan 
merah

1

RALLIDAE

32 Amaurornis 
phoenicurus

Kareo padi 1 1

CHARADRIIDAE

33 Charadrius 
alexandrinus

Cerek tilil 1 1 1

SCOLOPACIDAE

34 Tringa totanus Trinil kaki 
merah

1 1

35 Tringa nebularia Trinil kaki hijau 1

36 Actitis hypoleucos Trinil pantai 1

37 Tringa brevipes Trinil ekor 
kelabu

1
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38 Calidris 
tenuirostris

Kedidi besar 1

39 Himantopus 
leucocephalus

Gagangbayam timur 1

LARIDAE

40 Sterna aleutica Dara laut tiram 1 D

COLUMBIDAE

41 Treron capellei Punai besar 1 VU

42 Treron curvirostra Punai lengguak 1 1

43 Treron olax Punai kecil 1 1

44 Treron Vernans Punai gading 1 1 1 1

45 Ducula aenea Pergam hijau 1 1

46 Streptopelia 
chinensis

Tekukur biasa 1 1 1 1 1 1

47 Geopelia striata Perkutut biasa 1 1 1

48 Chalcophaps 
indica

Delimukan 
zamrud

1 1

PSITTACIDAE

49 Psittacula 
alexandri 

Betet biasa 1 II D

50 Psittacula 
longicauda

Betet ekor-
panjang

1 1 1 1 NT II D

51 Psittinus cyanurus Nuri tanau 1 1 1 1 1 NT II D

52 Loriculus galgulus Serindit melayu 1 1

CUCULIDAE

53 Cacomantis 
sonneratii

Wiwik lurik 1 1

54 Cacomantis 
merulinus

Wiwik kelabu 1 1 1 1

55 Cuculus sepulcralis Wiwik uncuing 1

56 Rhopodytes diardi Kadalan 
beruang

1 1 1 NT

57 Rhopodytes 
sumatranus

Kadalan saweh 1 NT

58 Phaenicophaeus 
tristis

Kadalan kera 1

59 Phaenicophaeus 
chlorophaeus

Kadalan selaya 1

60 Phaenicophaeus 
curvirostris

Kadalan birah 1

61 Centropus sinensis Bubut besar 1 1 1

62 Centropus 
bengalensis

Bubut alang-
alang

1 1 1 1 1
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TYTONIDAE

63 Tyto alba Serak jawa 1

STRIGIDAE

64 Otus lempiji Celepuk reban 1 II

65 Bubo sumatranus Beluk jampuk 1 II

66 Ninox scutulata Punggok coklat 1

CAPRIMULGIDAE

67 Eurostopodus 
temminckii 

Taktarau 
Melayu

1

68 Caprimulgus 
macrurus

Cabak maling 1

69 Caprimulgus 
affinis 

Cabak kota 1

APODIDAE

70 Collocalia 
fuciphaga

Walet sarang-putih 1

71 Aerodramus 
maxima

Walet Sarang Hitam 1

72 Collocalia 
esculenta

Walet Sapi 1 1 1

73 Collocalia linchi Walet linchi 1 1

74 Rhaphidura 
leucopygialis

Kapinis-jarum kecil 1

75 Apus pacificus Kapinis laut 1

76 Apus affinis Kapinis rumah 1

HEMIPROCNIDAE

77 Hemiprocne 
longipennis

Tepekong 
jambul

1

78 Hemiprocne 
comata

Tepekong rangkang 1

TROGONIDAE

79 Harpactes 
duvaucelii 

Luntur putri 1

ALCEDINIDAE

80 Alcedo meninting Raja-udang meninting 1

81 Alcedo 
coerulescens

Raja udang biru 1 1

82 Ceyx erithacus Udang merah 
api

1

83 Ceyx rufidorsa Udang punggung merah 1

84 Pelargopsis 
capensis

Pekaka emas 1 1 1

85 Lacedo pulchella Cekakak batu 1
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86 Halcyon 
smyrnensis

Cekakak 
belukar

1 1 1 1 1 1

87 Todirhamphus 
cloris

Cekakak sungai 1 1 1 1 1 1

MEROPIDAE

88 Merops philippinus Kirik-kirik laut 1 1 1

89 Merops viridis Kirik-kirik Biru 1 1 1 1

CORACIIDAE

90 Eurystomus 
orientalis

Tiong lampu 1 1 1

BUCEROTIDAE

91 Annorhinus 
galeritus

Enggang 
kihilingan

1 1 II D

92 Aceros corrugatus Julang Jambul-
hitam

1 NT II D

93 Anthracoceros 
malayanus 

Kangkareng 
Hitam

1

94 Anthracoceros 
albirostris

Kangkareng perut-putih 1 II D

95 Buceros rhinoceros Rangkong 
badak

1 NT II D

96 Buceros bicornis Rangkong 
papan

1 1 Nt II D

CAPITONIDAE

97 Megalaima rafflesii Takur tutut 1 NT D

98 Megalaima 
australis

Takur tenggeret 1

99 Megalaima 
haemacephala

Takur ungkut-
ungkut

1

100 Calorhamphus 
fuliginosus

Takur ampis 1 1 1 D

INDICATORIDAE

101 Indicator 
archipelagicus

Pemandu lebah Asia 1 NT D

PICIDAE

102 Sasia abnormis Tukik tikus 1 1

103 Micropternus 
brachyurus

Pelatuk kijang 1 1 1

104 Picus puniceus Pelatuk sayap 
merah

1 1

105 Dinopium 
javanense

Pelatuk besi 1 1 1

106 Dinopium rafflesi Pelatuk rafles 1 NT

107 Meiglyptes tristis Caladi batu 1
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108 Meiglyptes tukki Caladi badok 1 NT

109 Dendrocopus 
canicapillus

Caladi belacan 1 1

110 Dendrocopos 
moluccensis

Caladi tilik 1 1

111 Hemicircus 
concretus

Caladi Tikotok 1 1 1

EURYLAIMIDAE

112 Cymbirhynchus 
macrorhynchos

Sempur hujan 
sungai

1

113 Eurylaimus 
javanicus

Sempur hujan 
rimba

1

114 Eurylaimus 
ochromalus

Sempur hujan darat 1 NT

HIRUNDINIDAE

115 Hirundo rustica Layang-layang 
Api

1 1 1

116 Hirundo tahitica Layang-layang batu 1

MOTACILLIDAE

117 Anthus 
novaeseelandiae

Apung Tanah 1 1

CAMPEPHAGIDAE

118 Coracina striata Kepudang sungu sumatera 1

119 Lalage nigra Kapasan Kemiri 1 1

120 Pericrocotus 
igneus

Sepah tulin 1 NT

121 Pericrocotus 
flammeus

Sepah hutan 1

122 Hemipus 
hirundinaceus

Jingjing batu 1 1 1

AEGITHINIDAE

123 Aegithina tiphia Cipoh Kacat 1 1 1

124 Aegithina 
viridissima

Cipoh jantung 1 1 1 1 NT

CHLOROPSEIDAE

125 Chloropsis 
sonnerati

Cicadaun besar 1 D

126 Chloropsis 
moluccensis

Cica-daun sayap-biru 1 D

127 Chloropsis 
aurifrons

Cica-daun dahi-
emas

1 D

PYCNONOTIDAE

128 Pycnonotus 
zeylanicus

Cucak rawa 1 VU II
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129 Pycnonotus 
atriceps

Cucak kuricang 1 1 1 1

130 Pycnonotus 
melanicterus

Cucak kuning 1 1 1

131 Pycnonotus 
aurigaster

Cucak kutilang 1 1 1 1 1 1 1

132 Pycnonotus 
eutilotus

Cucak rumbai-tungging 1 NT

133 Pycnonotus 
goiavier

Merbah 
cerukcuk

1 1 1 1 1

134 Pycnonotus 
plumosus

Merbah belukar 1 1

135 Pycnonotus 
simplex

Merbah Corok-
corok

1 1 1 1 1 1

136 Pycnonotus 
brunneus

Merbah Mata merah 1 1

137 Pycnonotus 
erythropthalmos

Merbah 
kacamata

1

138 Criniger finschii Empuloh leher kuning 1 NT

139 Setornis criniger Empuloh paruh kait 1 VU D

IRENIDAE

140 Irena puella Kecembang 
gadung

1

LANIIDAE

141 Lanius schach Bentet Kelabu 1 1 1

TURDIDAE

142 Copsychus saularis Kucica 
kampung

1

143 Copsychus 
malabaricus

Kucica hutan 1

144 Copsychus 
pyrropygus

Kucica ekor 
kuning

1

TIMALIIDAE

145 Pellorneum 
capistratum

Pelanduk topi-
hitam

1

146 Trichastoma 
rostratum 

Pelanduk dada-
putih

1 NT

147 Malacocincla 
malacense

Pelanduk ekor pendek 1 1

148 Malacocincla 
sepiarium

Pelanduk semak 1

149 Malacopteron 
affine

Asi topi jelaga 1 NT

150 Malacopteron 
magnum

Asi besar 1 NT
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151 Malacopteron 
albogulare

Asi dada-kelabu 1 NT

152 Stachyris 
nigricollis

Tepus kaban 1 NT

153 Stachyris 
erythroptera

Tepus merbah sampah 1

154 Macronous gularis Ciung air coreng 1 1

155 Macronous ptilosus Ciung air pongpong 1 1 NT

156 SYLVIIDAE

157 Acrocephalus 
orientalis

Kerakbasi besar 1

158 Cisticola juncidis Cici Padi 1 1

159 Prinia familiaris Perenjak Jawa 1 1 1 1 1

160 Prinia flaviventris Perenjak rawa 1 1 1 1 1

161 Orthotomus 
atrogularis

Cinenen belukar 1 1 1 1 1

162 Orthotomus 
sericeus

Cinenen merah 1

163 Orthotomus 
ruficeps

Cinenen kelabu 1 1 1 1 1 1 1

MUSCICAPIDAE

164 Rhinomyias 
umbratilis

Sikatan rimba dada kelabu 1 NT

165 Muscicapa 
dauurica

Sikatan Bubik 1 1 1

166 Cyornis turcosus Sikatan melayu 1 NT

MONARCHIDAE

167 Hypothymis azurea Kehicap ranting 1 1 1

168 Terpsiphone 
paradisi

Seriwang asia 1

RHIPIDURIDAE

169 Rhipidura javanica Kipasan belang 1 1 1 D

DICAEIDAE

170 Prionochillus 
percussus

Pentis pelangi 1 1

171 Dicaeum agile Cabai gesit 1

172 Dicaeum 
chrysorrheum

Cabai rimba 1

173 Dicaeum 
trigonostigma

Cabai bunga-api 1 1 1 1 1

174 Dicaeum concolor Cabai polos 1 1 1

175 Dicaeum 
cruentatum

Cabai Merah 1
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176 Dicaeum 
trochileum

Cabai Jawa 1 1

NECTARINIIDAE

177 Anthreptes simplex Burungmadu 
polos

1 1

178 Anthreptes 
malacensis

Burung Madu 
kelapa

1 1

179 Anthreptes 
rhodolaema

Burung madu leher merah 1 NT D

180 Hypogramma 
hypogrammicum

Burung madu rimba 1

181 Leptocoma sperata Burungmadu pengantin 1 1

182 Cinnyris jugularis Burung Madu sriganti 1 1

183 Aethopyga siparaja Burung - Madu 
Sepahraja

1 1 1 1 D

184 Arachnothera 
longirostra

Pijantung kecil 1 1 1

ZOSTEROPIDAE

185 Zosterops 
palpebrosus

Kacamata Biasa 1 1

ESTRILDIDAE

186 Lonchura 
punctulata

Bondol peking 1 1 1 1

187 Lonchura 
ferruginosa

Bondol oto-
hitam

1

188 Lonchura maja Bondol Haji 1 1

PLOCEIDAE

189 Passer montanus Burung gereja 
erasia

1

190 Ploceus philippinus Manyar tempua 1

STURNIDAE

191 Aplonis panayensis Perling 
kumbang

1 1

192 Acridotheres 
javanicus

Kerak Kerbau 1 1 1 1

193 Gracula religiosa Tiong emas 1 1 1 II D

ORIOLIDAE

194 Oriolus chinensis Kepudang kuduk-hitam 1

DICRURIDAE

195 Dicrurus 
macrocercus

Srigunting 
hitam

1

196 Dicrurus aeneus Srigunting 
Keladi

1
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197 Dicrurus 
sumatranus

Srigunting 
Sumatera

1 NT

198 Dicrurus 
paradiseus

Srigunting Batu 1 1

ARTAMIDAE

199 Artamus 
leucorhynchus

Kekep babi 1 1 1

CORVIDAE

200 Corvus enca Gagak hutan 1 1 1

201 Corvus 
macrorhyncos

Gagak kampung 1 1

Keterangan;

Lokasi 1-3 berada di Kawasan Penyangga SM Dangku; 4 & 
5 di TN Sembilang, 6 di Kawasan gambut PT GAL Kecamatan 
Bayunglencir, Kab Musi Banyuasin, 7: Hutan rawa gambut 
Merang-Kepayang

Kategori IUCN: EN=genting, VU=rentan, NT=mendekati   
terancam punah

SP: Status Perlindungan: D=dilindungi (Permen LHK No. 106 
tahun 2018)
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DESKRIPSI BURUNG

Famili ANHINGIDAE

Famili Anhingidae beranggotakan burung air yang menghuni 
habitat yang hangat di daerah tropis atau sub tropis dan hanya 
terdiri atas satu genus yaitu Anhinga. Di Indonesia hanya ada satu 
jenis yaitu Pecukular asia (Anhinga melanogaster), yang memiliki 
nama Inggris Oriental Darter. Burung ini berukuran besar, memiliki 
leher panjang (karena lehernya yang panjang ini ia mendapat 
nama “ular”) dengan paruh langsing berbentuk seperti tombak 
yang digunakan untuk berburu makanannya. Kakinya yang pendek 
memiliki jari berselaput seperti itik sehingga membantunya untuk 
berenang dan menyelam di dalam air. Bulu tubuhnya berwarna 
hitam dengan kepala dan leher coklat. Burung jantan memiliki bulu 
semacam surai di lehernya.

Pecukular asia (Foto: Aronika Kaban)

Burung ini menyukai habitat danau, sungai dan rawa tetapi dapat 
juga dijumpai di daerah estuari dan mangrove. Pecukular asia 
berburu makanannya yang berupa ikan dengan cara menyelam di 
air.  Burung ini seringkali terlihat berjemur dengan merentangkan 
sayapnya, untuk mengeringkan bulu-bulunya yang menyerap air.

Berdasarkan status keterancamannya pecukular asia digolongkan 
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ke dalam kategori hampir terancam punah atau Near Threatened 
(BirdLife International 2020), dan burung ini dilindungi di 
Indonesia.  Selama survei di Kawasan Sembilang Dangku burung 
ini tampak mencari makan di perairan TN Sembilang dan dijumpai 
pula di hutan rawa gambut Merang Kepayang. 

Famili ARDEIDAE

Famili Ardeidae beranggotakan burung-burung air berkaki panjang 
yang berukuran sedang sampai besar. Burung-burung ini biasanya 
mencari makan di perairan dangkal. Jenis-jenis cangak dan kuntul 
dengan kakinya yang panjang sering tampak berjalan mencari 
mangsanya, sedangkan jenis-jenis yang memiliki kaki lebih pendek 
seperti kokokan laut biasa mencari makan di tepi perairan atau 
menanti mangsanya dengan hinggap di perakaran mangrove. Tercatat 
sembilan  jenis dari famili ini selama survei di kawasan Dangku dan 
Sembilang, enam diantaranya diuraikan di sini. 

Cangak abu Ardea cinerea  

Burung cangak yang berukuran besar berwarna abu-abu, putih dan 
hitam dengan  paruh berwarna kuning kehijauan. Mencari makan 
di perairan dangkal di daerah estuari, sungai, rawa atau tambak. 
Menurut MacKinnon et al. (2010) cangak abu lebih umum dijumpai 
di dekat laut. Di Kawasan Sembilang-Dangku dijumpai di habitat 
perairan di TN Sembilang.

Cangak abu (Foto: Aronika Kaban)



38

Cangak merah Ardea purpurea

Burung cangak yang berukuran besar, hampir mirip dengan cangak 
abu, tetapi dengan warna bulu yang lebih gelap dan didominasi 
warna coklat kemerahan. Bagian kepala seperti bertopi hitam 
dan memiliki jambul. Di sisi lehernya terdapat garis memanjang 
berwarna merah karat. 

Cangak merah (Foto: M. Iqbal)

Burung ini berbiak dalam koloni tetapi di luar musim berbiak 
lebih sering soliter. Menurut Hancock dan Kushlan (1984) burung 
ini lebih menyukai lahan basah di pedalaman yang ditutupi oleh 
vegetasi. Di kawasan Sembilang Dangku dijumpai di TN Sembilang 
dan di hutan rawa Merang Kepayang.

Kuntul besar Ardea alba

Burung perancah berkaki panjang yang berwarna keseluruhan 
putih, berukuran besar (95 cm), jauh lebih besar daripada kuntul 
putih lain. Lehernya yang panjang sering tampak membentuk 
seperti huruf S ketika hinggap. Biasa mencari makan di perairan 
dangkal. Di kawasan Sembilang-Dangku ditemukan di habitat 
perairan di TN Sembilang. 
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Status konservasi: Dilindungi (PP No. 7 tahun 1999; Permen LHK 
No. 106 tahun 2018)

Kuntul besar (Foto: Ega O. Putra)

Kuntul kerbau Bubulcus ibis

Burung kuntul yang cantik berukuran relatif kecil. Dibedakan 
dari kuntul kecil dari bentuk kepalanya yang lebih membulat dan 
tubuh yang lebih tegap. Merupakan satu-satunya jenis kuntul 
yang makanan utamanya adalah serangga dan kadang berasosiasi 
dengan Ungulata seperti kerbau dan rusa, sehingga sering dijumpai 
kelompok-kelompok kuntul kerbau di daerah padang rumput. 
Di Kawasan Sembilang-Dangku jenis ini teramati di hutan rawa 
gambut Merang Kepayang.        

 Kuntul kerbau Foto: M. Iqbal)
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Blekok sawah Ardeola speciosa 

Blekok sawah termasuk anggota famili Ardeidae yang berkaki relatif 
pendek. Biasa menunggu makanannya di tepi perairan, seperti 
di tepi parit atau di pematang sawah, baik sendirian atau dalam 
kelompok jarang. Ukuran tubuhnya relatif kecil (45 cm), dengan 
sayap putih dan coklat bercoret. Menurut MacKinnon et al. (2010) 
di Sumatera Selatan burung ini merupakan pengunjung yang tidak 
berbiak.  Di Kawasan Sembilang-Dangku burung ini cukup umum 
dijumpai di TN Sembilang, baik di zona penyangga maupun di zona 
rimba.

Blekok sawah (Foto: Iwan Febrianto)

Kokokan laut Butorides striatus

Kokokan laut termasuk kelompok cangak berukuran kecil (45 cm), 
dengan kaki yang relatif pendek, sehingga sering mencari makan 
dengan hinggap pada akar-akar pohon bakau, kayu atau pohon tum-
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bang di atas perairan, atau di pematang tambak. Warna bulunya abu-
abu gelap, agak kehijauan pada bagian mahkotanya. Jenis ini memiliki 
penyebaran yang luas di seluruh dunia (kosmopolitan). Makanannya 
berupa katak, ikan kecil dan bahkan serangga. Berbeda dengan jenis 
cangak lainnya yang berkelompok, kokokan laut lebih sering soliter. 
Di Kawasan Sembilang-Dangku teramati di hutan gambut Merang 
Kepayang.         

Kokokan laut (foto: M. Iqbal)

Famili CICONIIDAE

Famili Ciconiidae beranggotakan burung-burung air berkaki 
panjang, berukuran besar, dengan paruh berbentuk seperti belati 
(Eaton et al. 2016).  Burung-burung ini sering tampak terbang 
melayang di udara mengikuti udara panas (termal). Mencari makan 
di perairan dangkal yang bervegetasi. Ada lima jenis di Indonesia, 
tiga jenis diantaranya dijumpai di Kawasan Sembilang-Dangku, dan 
dua jenis diuraikan di sini. 

Bangau bluwok Mycteria cinerea)

Burung bangau ini berukuran besar berwarna putih dan bulu 
terbang hitam. Biasanya tampak sendiri (soliter) atau dalam 
kelompok kecil. Habitat mencari makan meliputi daerah berlumpur 
dan daerah tergenang termasuk rawa, gosong lumpur di pantai, 
dan sawah. Burung ini berbiak di dalam kelompok. Di Sumatera 
merupakan burung penetap, diketahui bersarang di pesisir timur 
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Sumatera dan di Pulau Rambut di utara DKI Jakarta. Bangau bluwok 
termasuk jenis dilindungi di Indonesia, dan pada tahun 2016 
IUCN memasukkannya ke kategori genting (Endangered) karena 
populasinya terus menurun dengan pesat sebagai akibat tekanan 
perburuan, gangguan manusia terhadap habitat bersarangnya 
dan hilangnya habitat di daerah pesisir akibat konversi lahan 
(BirdLife International 2016).  Jenis ini juga terdaftar di dalam 
Appendix I CITES, yang artinya tidak boleh diperdagangkan secara 
internasional. Burung bangau bluwok di Kawasan Sembilang-
Dangku hanya dijumpai zona rimba di Taman Nasional Sembilang. 
Di Pulau Rambut musim berbiaknya dimulai pada Bulan Februari.

Bangau bluwok (foto : M. Iqbal)

Bangau tongtong Leptoptilos javanicus 

Bangau yang sangat besar, berwarna hitam dan putih dengan paruh 
yang besar. Termasuk mudah diidentifikasi dari kepalanya yang 
tampak botak, dengan kulit wajah leher kekuningan, sedangkan 
tubuh atas dan sayap hitam dengan bagian bawah tubuh putih 
(MacKinnon et al. 2010; Eaton et al. 2016). Biasanya soliter, kadang-
kadang dalam kelompok kecil mengunjungi habitat terbuka maupun 
hutan. Sering kelihatan melayang-layang di udara panas yang naik. 
Bangau tongtong termasuk jenis dilindungi di Indonesia dan oleh 
IUCN dimasukkan ke kategori rentan (Vulnerable), karena diduga 
terjadi penurunan populasi yang cepat akibat berbagai ancaman 
seperti perburuan, hilangnya habitat, dan konversi lahan (BirdLife 
International 2017). 
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Bangau tongtong (Foto: Aronika Kaban)

Famili ACCIPITRIDAE

Salah satu dari empat famili dalam Ordo Falconiformes, yaitu  
burung-burung pemangsa atau yang dikenal dengan raptor yang 
memiliki kaki dan cakar kuat untuk menyambar mangsanya 
serta paruh berkait yang digunakan untuk mengoyak mangsa. 
Accipitridae termasuk famili yang besar dengan jumlah anggota di 
wilayah Oriental di Indonesia sebanyak 56 jenis (Eaton et al. 2016), 
baik yang menetap atau pun yang merupakan pengunjung di musim 
dingin dari utara.  

Burung pemangsa menempati posisi puncak di dalam rantai 
makanan, sehingga keberadaannya bisa dijadikan indikator dari 
kesehatan ekosistem. Burung pemangsa secara umum populasinya 
kecil.  Di Indonesia semua burung pemangsa dari ordo Falconiformes 
dilindungi, dan hampir semua anggota ordo Falconiformes masuk 
ke dalam Appendix II CITES.  Selain populasi yang kecil burung 
pemangsa juga menghadapi ancaman terhadap kelestarian akibat 
perburuan dan perubahan habitat. Perubahan iklim juga ditengarai 
mempengaruhi kelestarian burung pemangsa, terutama yang 
melakukan migrasi. Tiga belas jenis  anggota famili Accipitridae 
tercatat dijumpai di Kawasan Sembilang Dangku (23% dari seluruh 
jenis di Indonesia Barat). Empat jenis di antaranya diuraikan di sini. 
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Sikep-madu asia Pernis ptilorhynchus

Jenis ini merupakan burung pemangsa yang merupakan pendatang 
atau migran dari wilayah utara. Ukuran tubuhnya sedang, memiliki 
jambul kecil, dengan variasi warna bulu tubuh yang cukup besar, 
mulai dari warna gelap hingga lebih terang, dan kakinya berwarna 
kuning (Eaton et al. 2016).  Penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Higuchi et al. (2005) dengan memasang pelacak satelit dari Jepang 
bagian utara menunjukkan bahwa pada musim gugur, mulai bulan 
September, jenis burung ini mengunjungi kepulauan Nusantara 
melalui Malaysia, masuk melalui Pulau Rupat di Provinsi Riau, 
melewati dan singgah di Pulau Sumatera, kemudian sebagian 
menuju Kalimantan dan sebagian lain menuju Pulau Jawa. Berbeda 
dengan jenis burung pemangsa lainnya, sikep-madu asia (yang 
mungkin mendapatkan namanya dari perilakunya) memangsa larva 
tawon atau lebah dengan cara merampas sarang tawon dan lebah. Di 
kawasan Sembilang Dangku, burung ini teramati sedang melayang 
mengikuti aliran udara panas atau termal di wilayah terbuka area 
penyangga SM Dangku. 

Sikep madu asia (Foto: Zulfikri)

Elang tikus Elanus caeruleus 

Burung pemangsa berukuran kecil berwarna putih, abu-abu dan 
hitam. Ketika berburu di daerah terbuka sering tampak terbang di 
tempat dengan mengepak-ngepakkan sayap secara cepat (hovering).  
Di kawasan Sembilang Dangku dijumpai daerah Suaka Margasatwa 

Dangku dan sekitarnya serta di hutan gambut Merang Kepayang. 
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Elang tikus (Foto: Aronika Kaban)

Elang bondol Haliastur indus 

Elang bondol merupakan jenis burung pemangsa yang berasosiasi 
dengan habitat perairan, baik di pesisir maupun sungai dan rawa. 
Menyukai habitat yang cukup terbuka dan tepi hutan. Di kawasan 
Sembilang-Dangku dijumpai di TN Sembilang dan di hutan rawa 
gambut Merang Kepayang. Burung berukuran sedang yang dominan 
berwarna coklat dan putih ini merupakan maskot atau fauna penciri 
Provinsi DKI Jakarta. Terdapat perbedaan bulu dewasa dan burung 
muda. Warna bulu pada burung muda lebih pucat. 

Elang bondol (Foto: M Iqbal)
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Elang-ikan kepala-kelabu Ichthyophaga ichthyaetus 

Elang yang berukuran cukup besar memiliki warna abu-abu, coklat 
dan putih. Burung muda memiliki coretan di bagian bawah tubuh. 
Burung ini menyukai habitat perairan di pedalaman, termasuk, 
sungai dan rawa. Di kawasan Sembilang-Dangku dijumpai di 
TN Sembilang dan hutan rawa gambut Merang Kepayang. IUCN 
memasukkan jenis ini ke dalam kategori hamper terancam punah 
(Near Threatened), karena meskipun tersebar luas tetapi mengalami 
penurunan populasi yang cukup besar akibat degradasi habitat, 
polusi dan penangkapan ikan berlebih (BirdLife International 
2017).   

Elang ikan kepala abu (Foto: M. Iqbal)

Famili FALCONIDAE

Burung pemangsa berukuran kecil sampai sedang dengan sayap 
yang kuat berbentuk meruncing yang bermanfaat membantunya 
menyambar mangsa di udara. Di Indonesia ada sembilan jenis 
(Eaton et al. 2016), satu jenis dijumpai di kawasan Sembilang-
Dangku.

Alap-alap capung Microhierax fringillarius 

Burung pemangsa yang cukup sering terlihat di habitat terbuka, 
hutan sekunder dan tepi hutan. Burung berukuran kecil, berwarna 
hitam, putih dengan perut berwarna merah karat sering hinggap 
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dalam kelompok kecil di pucuk-pucuk kayu. Menangkap capung 
dan serangga lainnya secara ganas dan mendadak, kadang-kadang 
berani menyerang burung-burung kecil dan mangsa lainnya. Di 
Kawasan Sembilang-Dangku dijumpai di hutan sekunder di daerah 
penyangga SM Dangku, areal PT GAL dan hutan rawa gambut 
Merang Kepayang. 

Elangalap capung (Foto: Ega O. Putra)

Famili ANATIDAE

Burung-burung famili Anatidae adalah burung perenang yang 
secara umum memiliki bentuk tubuh membulat dengan kaki 
pendek dan jari berselaput. Famili Anatidae menghuni habitat 
perairan. Terdapat 18 jenis di wilayah Oriental, tiga jenis di Kawasan 
Sembilang-Dangku

Itik benjut Anas gibberifrons

Salah satu cirinya adalah memiliki lingkar mata berwarna putih. 
Biasa dijumpai berpasangan atau dalam kelompok kecil.  Memiliki 
ukuran tubuh agak besar dengan warna dominan coklat kehitaman. 
Pada bagian kepala terdapat benjolan bulu yang juga berwarna 
coklat. paruh berwarna hitam keabu-abuan, pada bagian leher 
berwarna coklat muda.  
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Itik benjut (Foto: Andes Saputra)

Famili CHARADRIIDAE dan SCOLOPACIDAE

Famili  Charadriidae dan Scolopacidae termasuk ke dalam ordo 
Charadriiformes yang sebagian besar anggotanya merupakan 
burung pantai bermigrasi.   Selama periode survei di kawasan 
Sembilang-Dangku teridentifikasi 7 jenis burung-burung pantai ini, 
yang dijumpai di TN Sembilang. Satu jenis yaitu trinil pantai Acritis 
hypoleucos juga dijumpai di hutan rawa gambut Merang Kepayang. 
Burung-burung pantai migran mendapatkan ancaman kelestarian 
terutama dari perubahan tutupan lahan di pesisir.

Trinil kaki-merah Tringa totanus

Trinil termasuk kelompok burung pantai berukuran kecil sampai 
sedang dari famili Scolopacidae. Kelompok ini yang dicirikan 
dengan paruh panjang tipis, dan kadang dan melengkung. Paruh 
panjang tersebut digunakan mencari makan di substrat berlumpur 
dengan cara menusuk-nusuk lumpur mencari makanan berupa 
invertebrata, seperti cacing. 



49

Trinil kaki merah (Foto: M. Iqbal)

Trinil ekor-kelabu Tringa brevipes

Warna tubuh bagian atas abu-abu gelap, paruh lurus berwarna 
gelap dengan alis berwarna putih. Bagian sisi tubuh dan sayap 
berwarna abu-abu.

Trinil ekor kelabu (Foto: Iwan Febrianto)

Famili RECURVIROSTRIDAE

Famili ini beranggota burung-burung pantai berkaki panjang 
dnegan paruh tipis panjang. Biasanya berkelompok. Buluya 
berwarna hitam dan putih. Dapat dijumpai di habitat lahan basah 
baik di pesisir maupun pedalaman. 
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Gagang-bayam timur Himantopus leucocephalus

Burung yang anggun dengan kaki panjang berwarna merah 
muda. Paruh panjang tipis berwarna hitam. Menurut Eaton et al 
(2016) jenis ini dibedakan dari gagang bayam belang Himantopus 
himantopus berdasarkan warna bulunya, dapat dilihat warna hitam 
pada leher belakang yang menyempit ke bagian tengkuk . 

Gagang bayam timur (Foto:Andes Saputra)

Famili COLUMBIDAE

Dikenal sebagai keluarga merpati-merpatian, merupakan  famili 
yang terdiri dari burung-burung pemakan buah atau biji yang 
berukuran sedang dengan bentuk tubuh yang membulat. Anggota 
famili ini yang dijumpai di kawasan Sembilang Dangku meliputi 
punai, pergam, tekukur, perkutut dan delimukan zamrud. Punai, 
pergam dan delimukan merupakan pemakan buah berdaging 
lunak, sehingga mereka berfungsi dalam pemencaran biji untuk 
regenerasi hutan. Tekukur dan perkutut merupakan pemakan biji 
yang menyukai habitat yang lebih terbuka. 

Punai kecil  Treron olax

Jenis yang cukup umum di hutan primer dan sekunder, mencari 
makan berupa buah-buahan. Termasuk punai berwarna hijau yang 
berukuran kecil
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Punai kecil (Treron olax) (Foto: M. Iqbal)

Punai gading  Treron vernans

Jenis punai yang bisa dijumpai di luar hutan, umum di daerah 
mangrove, taman, kebun dan areal berhutan di bawah 1200m dpl. 
Sering berkelompok dalam mencari makan yang berupa buah-
buahan. Burung jantan memiliki warna kepala abu-abu, sedangkan 
burung betina warnanya lebih seragam kehijauan. 

   Punai gading (Foto: M. Iqbal)

Tekukur biasa Streptopelia chinensis

Jenis yang umum di tempat terbuka, seperti tepi hutan bahkan di 
daerah perkotaan. Merupakan pemakan biji-bijian. Warna kepala 
abu-abu, tubuh bagian bawah merah muda, leher bagian belakang 
berbintik-bintik. Memiliki suara halus yang merdu sehingga 
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termasuk disukai sebagai burung peliharaan. Memilih habitat 
terbuka dan mencari makan di atas permukaan tanah.

Tekukur biasa (Foto: Ega O. Putra)

Famili PSITTACIDAE

Famili Psittacidae beranggotakan burung-burung berparuh beng-
kok yang pada umumnya makan buah yang keras. Meskipun pe-
makan buah, mereka menghancurkan buah tersebut sehingga tidak 
dikategorikan sebagai penyebar biji. Burung-burung famili Psit-
tacidae memiliki warna-warni yang cerah. Sebaran utamanya di 
Indonesia adalah di bagian timur, sedangkan di Indonesia bagian 
barat terdapat 5 jenis dari famili ini (Eaton et al. 2016). Jenis-jenis 
dari famili ini banyak diperdagangkan antar pulau bahkan sampai 
ke luar negeri; sehingga tidak menutup kemungkinan adanya bu-
rung lepasan di luar wilayah sebaran aslinya. Di Kawasan Sembi-
lang Dangku ditemukan 4 jenis dari famili ini, 3 jenis di antaranya 
termasuk jenis dilindungi.

Nuri tanau Psittinus cyanurus 

Burung paruh bengkok yang hidup di wilayah oriental. Menyukai 
habitat hutan bekas tebangan, tepi hutan dan perkebunan sawit 
atau karet. Secara umum bulu berwarna hijau. Burung jantan me-
miliki kepala berwarna biru dan paruh merah sedangkan betina ke-
pala dan paruh berwarna coklat. Suka terbang cepat di atas tajuk 
atau di jalur-jalur terbuka di hutan. Biasanya berkicau sambil ter-
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bang, suara lengking melodius: “ci-ci-ci” atau “ciw-ii”. Di Indonesia 
jenis ini dilindungi. IUCN memasukkannya ke kategori mendekati 
terancam punah (NT). Selain itu jenis ini juga masuk dalam daftar 
Appendix II CITES.

Nuri tanau (Foto: Ega O. Putra)

Famili CUCULIDAE

Famili Cuculidae beranggotakan burung-burung yang berukuran 
kecil hingga sedang. Ada kelompok yang hidup arboreal (di atas 
pohon) dan ada pula yang hidup di tanah.  Salah satu ciri adalah 
bentuk kakinya zygodactyl, artinya dua jari menghadap ke depan 
dan dua jari lagi menghadap ke belakang. Pada umumnya burung 
famili ini memiliki ekor yang cukup panjang. Beberapa jenis 
melakukan migrasi, sehingga tidak selalu bisa dijumpai di suatu 
lokasi. Ada jenis-jenis yang berperilaku meletakkan telur di sarang 
burung lain; perilaku ini dikenal dengan istilah brood parasitism. 
Di Kawasan Sembilang Dangku terdapat 10 jenis; 4 di antaranya 
adalah brood parasite yaitu dari genus Cacomantis

Kadalan beruang Phaenicophaeus diardi 

Anggota famili Cuculidae yang tidak bersifat parasite. Seluruh tubuh 
keabuan, sayap hijau kebiruan mengilap. Sering bergerak ke atas di 
pepohonan yang rimbun. Habitat yang disukai adalah hutan primer 
kering, hutan rawa dan vegetasi sekunder. IUCN memasukkannya 
ke dalam kategori mendekati terancam punah (NT), meskipun di 
Indonesia tidak dilindungi. 
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Kadalan beruang (Foto: M. Iqbal)

Bubut besar Centropus sinensis

Anggota Cuculidae yang berukuran besar (52 cm), berekor panjang. 
Sering mengunjungi tepi hutan, belukar sekunder, semak tepi 
sungai, dan hutan mangrove. 

Bubut besar (Foto: Aronika Kaban)

Bubut alang-alang Centropus bengalensis 

Berukuran lebih kecil daripada bubut besar dengan warna coklat 
kemerahan dan lebih suram. Bersuara dengan beberapa nada “hup” 
rendah yang meningkat temponya, Memilih belukar, payau, dan 
daerah berumput terbuka termasuk padang alang-alang. Sering 
mencari makan di tanah atau terbang jarak pendek mengepak-
ngepak rendah di atas vegetasi.
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Bubut alang-alang (Foto: Zulfikri)

Famili TYTONIDAE

Burung hantu yang memiliki wajah khas, mirip piringan. Famili 
ini dapat dijumpai di berbagai habitat mulai dari habitat terbuka 
hingga hutan yang lebat. Hidupnya nocturnal, artinya aktif di  malam 
hari; pada siang hari beristirahat. Kehadirannya sering ditandai 
oleh suaranya. Burung hantu memangsa tikus, sehingga burung 
serak jawa (Tyto alba) digunakan untuk pengendalian hama tikus 
terutama di perkebunan sawit

Serak jawa (Foto: Richsy M. Fauzi)
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Famili TROGONIDAE

Burung-burung luntur merupakan jenis yang menyukai 
habitat hutan yang masih tertutup (spesies interior), sehingga 
keberadaannya dapat mengindikasikan kualitas suatu hutan yang 
masih relatif baik. 

Luntur putri Harpactes duvaucelli

Luntur putri (Harpactes duvaucelli) termasuk jenis yang umum dan 
sebarannya cukup luas di Indonesia bagian barat. Kepala berwarna 
hitam, dengan paruh dan alis biru. Warna kepala betina lebih 
kecoklatan. Pada burung jantan tubuh bagian bawah dan tungging 
merah terang dan punggung berwarna jingga kekuningan. Burung 
betina seluruh ubuh jingga kekuningan. 

Luntur putri (Foto: Zulfikri)
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Famili ALCEDINIDAE

Burung-burung famili Alcedinidae berukuran kecil hingga sedang, 
memiliki ekor pendek, tubuh tegap, dan paruh besar. Umumnya 
tinggal di daerah dekat perairan di berbagai tipe habitat, termasuk 
di hutan lebat. Burung-burung famili Alcedinidae merupakan 
bioindikator pencemaran perairan terutama akibat limbah industri, 
termasuk logam berat. 

CEKAKAK BATU Lacedo pulchella 

Penghuni habitat hutan, jarang terlihat. Di Kawasan Sembilang 
Dangku ditemukan di wilayah hutan gambut PT GAL. 

Cekakak batu (Foto: Ega O. Putra)

Cekakak belukar Halcyon smyrnensis 

Burung yang cukup umum mengunjungi lahan terbuka di dekat air, 
sampai ketinggian 900 m. umum di lahan pertanian. Gerak-geriknya 
lincah, mencari makan di lahan terbuka, sungai, kolam, dan pantai.

Cekakak belukar (Foto: Zulfikri)
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Cekakak sungai Todirhamphus chloris 

Burung berukuran sedang yang sering terdeteksi keberadaannya 
melalui suara panggilannya yang nyaring dikeluarkan ketika 
terbang. Warna tubuhnya biru dan putih Sering terlihat di daerah 
terbuka, terutama di daerah pantai, kadang bertengger di ranting 
kayu. 

Cekakak sungai(Foto: Andes Saputra)

Famili MEROPIDAE

Burung kirik-kirik merupakan burung-burung yang berwarna cerah 
yang dapat dijumpai baik di habitat terbuka maupun di hutan. Biasa 
hinggap di ranting untuk mengintai mangsa kemudian menyambar 
mangsanya. Jenis bermigrasi biasanya terbang berkelompok cukup 
besar. Burung-burung ini bersarang di dalam lubang di tebing-
tebing (Eaton et al 2016). 

Kirik-kirik laut Merops philippinus 

Tubuh dominan berwarna hijau, dengan ekor berwarna biru. 
Tenggorokan berwarna jingga; garis mata seperti topeng berwarna 
hitam. Hidup berkelompok, umum di habitat terbuka , mangrove, 
hingga ke daerah urban. 



59

Kirik-kirik laut (Foto: Iwan Febrianto)

Kirik-kirik biru Merops viridis

Tubuh seluruhnya hijau, kepala coklat kemerahan. Umum di 
berbagai tipe habitat termasuk hutan primer dan sekunder. Hidup 
berkelompok. 

Kirik-kirik biru (Foto: M. Iqbal)
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Famili CORACIIDAE

Termasuk burung yang umum, meski informasi tentang jenis-jenis 
ini masih terbatas. Dalam Bahasa Inggris burung-burung famili ini 
dikenal dengan nama rollers, mungkin karena ketika musim berbiak 
atau ketika menjaga teritorinya burung ini melakukan manuver 
akrobatik di udara. Di Indonesia ada tiga jenis, dan dijumpai satu 
jenis di kawasan Sembilang Dangku di TN Sembilang dan di hutan 
rawa gambut Merang Kepayang.

Tiong-lampu biasa Eurystomus orientalis 

Warna bulunya abu-abu gelap kebiruan, ketika terbang tampak 
bercak bulat di sayap bagian bawah, tampak seperti kepingan 
uang logam. Karena itu burung ini di dalam Bahasa Inggris disebut 
dollarbird (burung dolar). Biasanya bertengger pada pucuk pohon 
kering di daerah terbuka. 

 Tiong lampu biasa (Foto: Aronika Kaban)

Famili BUCEROTIDAE

Famili Bucerotidae atau burung-burung rangkong terdiri atas 
burung-burung berukuran sedang hingga besar dengan warna 
dominan hitam dan putih. Memiliki paruh yang besar dibanding 
dengan ukuran tubuhnya, dan ada yang memiliki cula atau tanduk 
di atas paruhnya. Burung-burung rangkong dikenal sebagai “petani 
hutan”, karena mereka membantu persebaran dan perkecambahan 
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biji-biji pohon hutan melalui perilaku makannya. Famili ini 
digolongkan sebagai omnivora, tetapi menyukai buah berdaging, 
biji buah tidak dicerna tetapi kadang dimuntahkan atau dikeluarkan 
melalui kotorannya.  Burung pemakan buah yang dapat terbang 
dalam jarak cukup jauh ini bersarang di dalam lubang pohon. Ada13 
jenis rangkong di Indonesia, dan semuanya dilindungi. Terdapat 
9 jenis di Pulau Sumatera, dan ada 6 jenis di kawasan Sembilang 
Dangku, yaitu Enggang kihilingan Annorhinus galeritus, Julang 
Jambul-hitam Aceros corrugatus,  Kangkareng Hitam Anthracoceros 
malayanus,  Kangkareng perut-putih Anthracoceros albirostris, 
Rangkong badak Buceros rhinoceros dan Rangkong papan Buceros 
bicornis.

Kangkareng hitam Anthracoceros malayanus

Kangkareng merupakan anggota keluarga rangkong yang berukuran 
sedang dengan warna dominan hitam. Terdapat warna putih di 
ujung ekornya. Biasa dijumpai dalam kelompok. Kangkareng hitam 
dikategorikan sebagai mendekati terancam punah (NT) dan masuk 
di dalam daftar Appendix II CITES.

Kangkareng hitam (Foto: Aronika Kaban)

Enggang kihilingan Anorrhinus galeritus

Jenis rangkong yang cukup umum di hutan primer dan sekunder, 
berwarna hitam; pada kira-kira dua pertiga bagian ekor memiliki 
warna abu-abu kecoklatan, ujung ekor hitam. Biasa dijumpai 
dalam kelompok dan cukup ribut. Memiliki kebiasaan terbang di 
bawah tajuk pepohonan. Dijumpai di hutan gambut di area PT GAL 
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diduga tengah bersarang. Diduga jenis ini sedang bersarang (pada 
bulan Juli 2019),  karena ada lubang di sebuah pohon yang terlihat 
beberapa kali dikunjungi oleh satu individu jantan. Tidak terlihat 
individu betina, sehingga diduga kuat individu betina terdapat di 
dalam sarang di dalam lubang pohon (lihat foto).  

Enggang kihilingan (Foto: Ega O. Putra)

Famili PICIDAE

Burung pemakan serangga  yang mencari makan pada batang dan 
cabang-cabang pohon; bisa dengan cara  “menggali” atau mengebor 
batang dengan paruhnya yang kuat. Ada 25 jenis di Indonesia dan 
24 jenis ada di Sumatera (https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.
jsp?region=IDst). Di kawasan Kelola Sendang teramati 10 jenis 
dari famili ini, yaitu Tukik tikus Sasia abnormis, Pelatuk kijang 
Micropternus brachyurus, Pelatuk sayap merah Picus puniceus, 
Pelatuk besi Dinopium javanense, Pelatuk rafles Dinopium rafflesi, 
Caladi batu Meiglyptes tristis Caladi badok Meiglyptes tukki, 
Caladi belacan Dendrocopus canicapillus, Caladi tilik Dendrocopos 
moluccensis dan Caladi Tikotok Hemicircus concretus.

Pelatuk kijang Celeus brachyurus 

Burung pelatuk berukuran sedang dengan warna coklat kemerahan 
gelap. Pada bagian sayap terdapat garis-garis hitam. Terdapat perbe-
daan antara individu jantan dan betina; pada jantan terdapat bercak 
merah di pipinya. 
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Pelatuk kijang (Foto: M. Iqbal)

Caladi belacan Dendrocopos canicapillus

Burung pelatuk berukuran kecil, tubuh bagian atas berwarna hitam  
bersetrip hitam dan putih. Bagian dahi hingga tengkuk berwarna 
abu-abu gelap. Burung jantan memiliki bintik merah pada bagian 
sisi belakang mahkotanya.  Bintik merah tersebut tidak terdapat 
pada burung betina

Caladi belacan (Foto: Andes Saputra)
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Famili HIRUNDINIDAE

Burung-burung famili Hirundinidae dikenal sebagai kelompok 
burung layang-layang. Terbang melayang di udara, menangkap 
mangsa di udara hampir seperti burung walet. Berbeda dengan 
walet, burung layang-layang sering tampak hinggap di kabel-kabel. 
Mereka bersarang dalam koloni (kelompok), membuat sarang dari 
lumpur dan sering dijumpai di bawah langit-langit bangunan.

Layang-layang api Hirundo rustica

Jenis ini merupakan burung migran yang bermigrasi dari utara 
ke Indonesia. Mencari makan sendiri-sendiri tetapi dalam jumlah 
besar di satu tempat. Kadang-kadang bergabung dalam kelompok 
besar

Layang-layang api (Foto: M. Iqbal)

Famili CAMPEPHAGIDAE

Beberapa jenis dari famili ini tampak mirip bentet (famili Laniidae) 
sedangkan ada yang mirip kedasi (famili Cuculidae) meskipun 
secara taksonomi tidak berkerabat dekat dengan kedua famili 
tersebut (MacKinnon et al. 2010). Sebagian besar berwarna 
sederhana hitam, abu-abu dan putih; memakan serangga. Sebagai 
pemakan serangga kelompok ini berperan dalam ekosistem sebagai 
pengendali hama pertanian. 
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Kapasan kemiri Lalage nigra

Burung kecil berwarna putih dengan corak hitam pada sayap 
dan bagian atas tubuhnya. Menyukai daerah terbuka termasuk 
perkebunan di dataran rendah. Lebih sering soliter.

Kapasan kemiri (Foto: M. Iqbal)

Famili AEGITHINIDAE

Burung kecil dengan warna dominan hijau kekuningan ini menyukai 
habitat pepohonan. Suaranya nyaring dan merdu,serta memiliki 
kemampuan menirukan suara kicauan burung lain. Burung-burung 
cipoh sering menjadi inang bagi burung-burung kedasi atau wiwik 
yang menitipkan telurnya. Di Indonesia dapat dijumpai dua jenis, 
salah satunya dijumpai di kawasan Sembilang-Dangku, yakni jenis 
cipoh kacat Aegithina tiphia

Cipoh kacat Aegithina tiphia

Burung pengicau ini berwarna lebih kuning di bagian wajah dan 
bagian tubuhnya dibandingkan jenis cipoh jantung Aegithina 
viridissima. Lingkar mata kuning  tidak sejelas pada cipoh jantung. 
Pada musim berbiak jantan memiliki warna ekor, sayap dan mahkota 
berwarna hitam dan memiliki dua garis putih pada sayap. Di luar 
musim berbiak mahkota dan mantel berwarna hijau. 
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Cipoh kacat (Foto: Iwan Febrianto)

Famili CHLOROPSEIDAE

Ada lima jenis di Sumatera, di Kawasan Sembilang Dangku tercatat 
tiga jenis, yaitu Cicadaun besar Chloropsis sonnerati,  Cica-daun 
sayap biru Chloropsis moluccensis, dan Cicadaun dahi emas 
Chloropsis aurifrons. Ketiga jenis tersebut dilindungi (Permen LHK 
no 106 tahun 2018)

Cica-daun sayap-biru Chloropsis moluccensis 

Burung berwarna hijau dengan bagian tepi sayap dan ekor berwarna 
kebiruan. Topeng wajah berwarna hitam dengan batas kuning 
kecuali di bagian depan mahkota.

Cica-daun sayap biru (Foto:  M. Iqbal)
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Famili PYCNONOTIDAE

Memiliki banyak anggota burung yang berukuran sedang. 
Makanan utama adalah buah-buahan yang berdaging, sehingga 
mereka berperan dalam penyebaran biji. Selain makan buah-
buahan, cucak-cucakan juga makan serangga, terutama pada masa 
perkembangbiakan. Banyak di antara mereka memiliki suara yang 
merdu sehingga dicari orang untuk dipelihara. 

Di dalam ekosistem suku ini bisa menjadi indikator lingkungan yang 
terganggu, karena mereka bisa hidup di tepi hutan, daerah terbuka 
dan semak belukar.

Cucak kuricang Pycnonotus atriceps

Burung cucak yang memiliki warna kuning. Kepala berwarna hitam, 
dan terdapat warna hitam pada bulu penutup sayap. Tidak seperti 
kebanyakan burung cucak lainnya, jenis ini tidak memiliki jambul. 
Mata berwarna biru. Pada sisi tepi bagian akhir ekor terdapat pita 
hitam melintang.

Cucak kuricang (Foto: M. Iqbal)

Cucak kuning Pycnonotus melanicterus

Hampir mirip bentuknya dengan Cucak kuricang. Burung cucak yang 
memiliki warna kuning dan kepala berwarna hitam. Dibedakan dari 
Cucak kuricang dari adanya jambul pada kepala, dan warna merah 
di tenggorokannya. 
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Cucak kuning (Foto: Pitren Ardono)

Merbah cerukcuk Pycnonotus goiavier

Burung cucak yang cukup umum dijumpai di wilayah Sembilang dan 
Dangku. Badan bagian atas berwarna coklat, tungging kuning, pada 
muka terdapat garis putih, garis mata dan topi berwarna hitam.                

Merbah cerukcuk (Foto: M. Iqbal)       

Merbah belukar Pycnonotus plumosus

Burung cucak yang hampir mirip dengan cerukcuk, tetapi tidak 
terdapat tungging kuning dan tidak terdapat garis putih pada muka. 
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Merbah belukar (Foto: M. Iqbal)

Merbah corok-corok Pycnonotus simplex

Burung cucak yang hampir mirip dengan belukar dan Merbah 
cerukcuk. Subjenis di Sumatera memiliki warna mata putih. tidak 
terdapat garis putih pada muka. Warna lebih coklat dari Merbah 
belukar.

Merbah corok-corok (Foto: M. Iqbal)
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Famili LANIIDAE

Suku pemakan serangga berukuran sedang dengan ekor yang 
memanjang. Suka hinggap di pucuk kayu atau dahan di daerah 
terbuka mengintai mangsanya. Setelah menyambar mangsanya 
burung bentet biasa kembali ke tempat hinggapnya untuk memakan 
buruannya. Ada tiga jenis di wilayah Sunda Besar (Sumatera, Jawa, 
Kalimantan (MacKinnon et al. 2010), dan di Kawasan Sembilang 
Dangku terdapat satu jenis, yang merupakan jenis penetap.

Bentet kelabu Lanius schach

Bagian wajah , dahi hingga tengkuk berwarna hitam, tubuh bagian 
bawah putih dari dagu hingga dada , bersapu warna karat di bagian 
sisi perut.

Bentet kelabu (Foto: M. Iqbal)

Famili TIMALIIDAE

Famili Timaliidae beranggotakan banyak jenis dan sangat bervariasi, 
tetapi pada umumnya berisik dan suka mengoceh (MacKinnon et al 
2010). Burung-burung ini memiliki sayap pendek dan tidak terbang 
dalam jarak yang jauh, sehingga tidak ada yang bermigrasi. Ada 
sebelas jenis yang teridentifikasi di Kawasan Sembilang Dangku.
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Asi topi-jelaga Malacopteron affine

Burung semak yang memiliki sisi kepala atas kehitaman. Ekor 
berwarna coklat kemerahan. Bulu di bagian dada dan sisi lambung 
berwarna keabu-abuan. 

Asi topi jelaga  (Foto: Ega O.Putra)

Asi besar Malacopteron magnum

Jenis ini hampir mirip dengan Asi topi-jelaga, tetapi berukuran 
lebih besar. Sisi bagian depan atas kepala berwarna kemerahan. 
Tenggorakan dan dadanya bercoret coklat. 

Asi besar (Foto: Ega O. Putra)
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Famili  SYLVIIDAE

Famili yang memiliki banyak anggota; berukuran kecil dan umumnya 
sangat lincah. Cukup sulit teridentifikasi secara visual di lapangan, 
tetapi kicauannya sangat nyaring dan indah. Menurut MacKonnon 
et al. (2010) secara garis besar suku ini dapat dibagi menjadi 
6 kelompok; yaitu remetuk, cikrak, kerakbasi, cinenen, cici dan 
perenjak, serta tesia. Tujuh jenis dijumpai di kawasan Sembilang 
Dangku, terdiri atas cinenen, kerakbasi serta cici dan perenjak. 

Perenjak rawa Prinia flaviventris

Kepala kelabu dengan alis putih pendek, dada dan tenggorokan 
putih, perut kuning terang dan tubuh bagian atas hijau zaitun. 
Umum di daerah bervegetasi yang lembab, terutama di rerumputan 
dan rawa. 

Perenjak rawa (Foto: Zulfikri)

Cinenen kelabu Orthotomus ruficeps 

Umum di daerah pesisir dan mangrove. Wajah merah karat, tubuh 
berwarna abu-abu dengan perut berwarna lebih pucat

Cinenen kelabu (Foto: Zulfikri)
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Famili RHIPIDURIDAE

Burung petengger berukuran kecil dengan ekor panjang yang 
berlapis-lapis, berbentuk kipas ketika dikembangkan. Bulunya 
umumnya berwarna suram atau gelap. Habitatnya adalah hutan, 
terutama hutan hujan meskipun ada yang menyukai habitat terbuka 
dan wilayah urban. Ada tiga jenis yang dilindungi di Indonesia, dan 
salah satunya dijumpai di Kawasan Sembilang Dangku.

Kipasan belang Rhipidura javanica

Burung yang cukup lincah dan memiliki suara cukup merdu. 
Berukuran sedang, dengan ekor panjang yang sering dimekarkan 
seperti kipas. Sisi bagian atas badannya berwarna hitam, dan sisi 
perut berwarna putih.             

Kipasan belang (Foto: Aronika Kaban)
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Famili NECTARINIIDAE

Burung-burung pemakan nektar di dunia lama yang berukuran 
kecil. Memiliki warna warni bulu yang mengilap atau berkilauan 
jika terkena sinar matahari. Kemampuan hovering rendah, tidak 
seperti  kerabatnya di dunia baru misalnya burung kolibri. Paruh 
panjang langsing dan agak melengkung, dengan lidah yang seperti 
tabung sehingga dapat menyesap madu bunga. Terdapat dimorfisme 
seksual, yaitu perbedaan antar jantan dan betina. Burung jantan 
memiliki tampilan yang lebih cerah dengan warna warni meriah 
sedangkan burung betina lebih suram. Burung-burung ini berperan 
sebagai penyerbuk.  Ada delapan jenis yang dijumpai di kawasan 
Sembilang Dangku.

Burung-madu sepah-raja Aethopyga siparaja 

Burung ini memiliki ekor yang Panjang sehingga terkesan langsing. 
Jantan berwarna merah terang dengan bagian dahi dan ekor 
berwarna ungu  dan perut kelabu gelap. Betina hijau -zaitun tanpa 
warna merah. Burung ini  dilindungi di Indonesia (PP No. 7 tahun 
1999; Permen LHK No. 106 tahun 2018).

Burung madu sepah raja (Foto: M. Iqbal)

Pijantung kecil Arachnothera longirostra

(Nama Inggris: Little Spiderhunter)

Burung kecil dengan tubuh berwarna kuning kehijauan hingga abu-
abu. Sayap dan bagian sisi badang atas berwarna kehijauan, daerah 
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perut berwarna krem hingga putih dan kepala berwarna abu-abu. 
Sesuai namanya burung kecil berparuh panjang ini suka mengisap 
nektar pada bunga bangsa pisang. Cukup umum dijumpai di hutan 
bukit pada kerimbunan pohon, seperti pohon pisang liar dan jahe-
jahean tinggi. Sering melintas cepat di jalan setapak di hutan.

Pijantung kecil (Foto: Yeni A. Mulyani)

Famili ESTRILDIDAE

Famili ini beranggotakan burung-burung kecil pemakan padi-
padian termasuk biji rerumputan. Mencari makan dan tidur 
biasanya berkelompok.  Warna cenderung bervariasi, mulai dari 
hitam, coklat kekuningan hingga kombinasi warna putih.

Bondol haji Lonchura maja 

Bondol berukuran kecil berwarna coklat dan berkepala putih, 
sehingga tampak seperti memakai topi haji. Burung yang masih 
muda berwarna kuning tua pada bagian bawah tubuh dan wajah. 
Cukup umum terdapat dan tersebar luas sampai ketinggian 1.500 
m. Suka mengunjungi rawa, semak dan lapangan dengan rumput 
yang tinggi.

Bondol haji (Foto: Zulfikri)
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Famili PLOCEIDAE

Famili ini beranggotakan burung-burung kecil yang memiliki bentuk 
tubuh membulat dengan paruh beradaptasi sebagai pemakan biji-
bijian. Kebanyakan hidup berkelompok, kadang-kadang dalam 
kelompok besar.

Manyar tempua Ploceus philippinus 

Burung manyar memiliki mahkota berwarna keemasan, tampak 
jelas pada burung jantan ketika berbiak. Umum terdapat di dataran 
rendah dan perbukitan, hingga ketinggian 1.000 m.  Burung ini 
dikenal menganyam sarangnya yang berupa dedaunan.

Manyar tempua (Foto: Ega O. Putra)

Famili STURNIDAE

Pada umumnya berwarna hitam atau gelap. Burung-burung jalak 
umumnya makan serangga dan buah, meski ada pula yang omnivore. 
Mereka merupakan penerbang yang kuat, biasanya berkelompok 
besar. 

Kerak kerbau Acridotheres javanicus

Burung berwarna hitam dengan ukuran sedang. Biasanya terlihat 
bermain di tanah dibanding di pohon. Terdapat warna putih pada 
penutup sayap. Kaki dan paruh berwarna kuning. Salah satu jenis 
yang umum ditangkap untuk burung peliharaan.
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Kerak kerbau (Foto: Aronika Kaban)

Famili DICRURIDAE

Srigunting merupakan family burung petengger berukuran kecil di 
wilayah tropika dan merupakan pemakan serangga. Biasanya berada 
di hutan terbuka dan belukar. Pada umumnya berwarna hitam atau 
abu-abu. Ekornya panjang menggarpu seperti gunting. Pada berapa 
jenis memiliki tambahan ekor hias yang panjang. Hinggap tegak 
di dahan dan menyambar mangsanya dari atas tanah. Di Kawasan 
Sembilang Dangku tercatat ada empat jenis famili ini. 

Srigunting keladi Dicrurus aeneus 

Berwarna hitam biru berkilat, berukuran lebih kecil daripada 
sriguting hitam, dan ekornya hanya menggarpu sedikit menyukai 
tempat terbuka di tajuk pohon.

Srigunting keladi (Foto: M. Iqbal))
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Srigunting batu Dicrurus paradiseus 

Berukuran besar dan ekor memiliki bulu ekor panjang seperti raket. 
Sering meniru suara burung jenis lain. Umum di hutan-hutan hingga 
ketinggian 700 m. 

Srigunting batu (Foto: M Iqbal)

Famili ARTAMIDAE

Famili yang beranggotakan burung-burung pemangsa serangga di 
udara yang mencari mangsanya sambil terbang. Biasa bertengger 
di puncak pohon tinggi baik di hutan maupun di tempat-tempat 
terbuka, menyambar mangsa dari tempat hinggapnya.

Kekep babi Artamus leucorhynchus 

Mirip burung layang-layang berukuran sedang (18 cm), berwarna 
kelabu dan putih. Paruh kelabu kebiruan besar. Kepala, dagu, 
punggung, sayap, dan ekor kelabu gosong; tunggir dan tubuh bagian 
bawah sisanya putih bersih. Perbedaannya dengan burung layang-
layang sejati sewaktu terbang: sayap segitiga lebar, ekor persegi, 
dan paruh jauh lebih besar. 

Kekep babi (Foto: M. Iqbal)
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Lampiran 1: Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)
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Lampiran 2: Surat Pernyataan yang ditujukan kepada BKSDA 
Sumatera Selatan
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Lanskap Sembilang Dangku 
merupakan kawasan di Provinsi 
Sumatera Selatan yang terbentang 
dari Suaka Margasatwa Dangku 
di bagian barat hingga pesisir 
Sembilang di bagian timur. Kawasan 
ini memiliki nilai penting bagi 
konservasi keanekaragaman hayati 
dan ekosistemnya, serta merupakan 
habitat bagai berbagai jenis burung. 
Buku ini hadir dengan maksud untuk 
memperkenalkan keanekaragaman 
hayati burung-burung yang terdapat 
di kawasan ini, dan sebagai langkah 
awal untuk melestarikan burung-
burung di kawasan ini.


