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ABSTRACT

Plawangan Turgo as a Natural Tourism Park in one of the preservation area of birds 
in Yogyakarta. Research about birds was conducted in this area with two sample plots 
(Plot 5 and Plot 7). T he objectives of this research were to know diversity of birdsv 
and the habitat condition by knowing the trees which are used by birds. Line transect 
was used for birds observation and inventory of trees species for the birds habitat. 
Results of the research showed that in the area of the research was found 48 species 
that were include on 22 families. The research area consist of Natural Forest (Plot 5) 
and Plantation Forest (Plot 7). In Natural Forest (Plot 5) was found 21 families that 
consisted of 44 species of birds and 26 species of trees, while in Plantation Forest (Plot 
7) 17 families and 22 species of birds and 12 species of trees. 
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memi-

liki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, 
dengan luas daratan 1,3% dari luas permukaan 
bumi. Keadaan geografis, wilayah yang luas, 
ekosistem, dan letak negara Indonesia, menye-
babkan Indonesia memiliki keanekaragaman 
hayati yang tinggi (Sujatnika, 1995).

Negara Indonesia kaya akan satwa burung 
dan menduduki peringkat keempat negara yang 
kaya jenis satwa burung, serta menduduki per-
ingkat pertama di dunia berdasarkan jumlah jenis 
satwa burung endemik. Tercatat ada 1.539 jenis 
satwa burung di Indonesia atau 17% dari seluruh 
jenis satwa burung di dunia, dan dari jumlah 
tersebut, terdapat 381 jenis yang merupakan jenis 
endemik Indonesia (Sujatnika, 1995).

Satwa burung mempunyai nilai eko-
nomis yang cukup tinggi, selain memiliki nilai 
keindahan, juga berperanan penting membantu 
proses penyerbukan dan penyebaran biji, serta 
sebagai pengatur (pengontrol) ekosistem. Satwa 
burung berfungsi sebagai predator bagi hama dan 
penyakit (Alikodra, 1980). Satwa burung perlu 

dipertahankan karena bila terjadi kepunahan pada 
satu jenis maka akan terjadi ketidakseimbangan 
lingkungan. Sehubungan dengan ini, satwa bu-
rung perlu dilindungi kelestariannya agar dapat 
dikembangkan dan dimanfaatkan oleh manusia 
untuk kesejahteraan, dengan tetap memperhati-
kan upaya konservasi.

Salah satu upaya konservasi yang telah di-
tempuh adalah melalui penetapan suatu kawasan 
menjadi kawasan pelestarian alam seperti Taman 
Wisata Alam. Taman Wisata Alam berfungsi 
sebagai kawasan untuk menjaga keseimbangan 
ekosistem dan dapat dikembangkan sebagai 
wahana untuk keparawisataan dan rekreasi. 
Kebijaksanaan pemerintah dalam menempatkan 
sektor kepariwisataan sebagai salah satu prioritas 
pembangunan menciptakan iklim yang sangat 
baik.  Pengembangan objek wisata alam dan daya 
tariknya ditunjang oleh kekhasan objek, seperti 
memiliki jenis-jenis burung yang khas.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 
keanekaragaman hayati maupun non hayati 
yang tinggi.  Sehubungan dengan potensi yang 
ada, maka di daerah ini terdapat beberapa objek 
wisata alam yang tersebar mulai dari daerah pe-
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gunungan di bagian Utara hingga pantai di bagian 
Selatan. Salah satu objek wisata alam pegunun-
gan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
adalah, Taman Wisata Alam Plawangan Turgo 
yang terletak di kawasan wisata Kaliurang den-
gan luas 117,50 Ha. Dasar Hukum Penunjukan, 
berdasarkan pada SK. Menteri Pertanian no.357/
Kpts/Um/8/1975, tanggal 20 Agustus 1975 dan, 
penetapannya pada tahun 1989 berdasarkan pada 
SK. Menteri Kehutanan no.758/kpts-II/1989, 
tanggal 18 Desember 1989.

Penunjukan Taman Wisata Alam Plawan-
gan Turgo yang diperuntukkan sebagai tempat 
rekreasi dan pendukung kehidupan ekonomi 
bagi masyarakat sekitarnya. Taman Wisata Alam 
Plawangan Turgo sebagai tempat rekreasi akan 
menimbulkan berbagai pengaruh, baik penga-
ruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh 
positif yang diperoleh adalah menambah devisa 
bagi negara, meningkatkan pendapatan dan taraf 
hidup masyarakat sekitar kawasan tersebut. 
Frekuensi dan jumlah pengunjung yang datang 
dibandingkan dengan luas kawasan akan berpen-
garuh negatif terhadap keberadaan satwa burung 
yang melakukan berbagai aktivitas hariannya.

Melihat latar belakang yang ada, maka 
dilakukan suatu penelitian mengenai kekayaan 
jenis satwa burung  di Taman Wisata Alam Pla-
wangan Turgo  di Yogyakarta.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menge-

tahui:                                               
1. Mengetahui keragaman jenis satwa burung 

yang menggunakan Taman  Wisata sebagai 
habitat.

2. Mengetahui kondisi habitat dengan melihat 
jenis pohon yang digunakan oleh satwa 
burung sebagai habitatnya.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi suatu informasi dan masukan bagi in-
stansi terkait untuk mengetahui kekayaan jenis 
satwa burung yang ada di Taman Wisata Alam 
Plawangan Turgo. Data ini  juga diharapkan 
dapat dijadikan acuan untuk mengantisipasi  
jenis-jenis burung yang sudah mengalami penu-
runan populasi, dapat diperkecil.

METODOLOGI  PENELITIAN

Bahan dan Alat
Bahan  yang digunakan pada penelitian 

ini adalah keragaman satwa burung dan vegetasi 
yang terdapat di Taman Wisata Alam Plawangan 
Turgo.

Peralatan yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah : 
- Peta Thematik kawasan Taman Wisata Alam 

Plawangan Turgo
- Kompas
- Teropong Binoculair
- Kamera
- Meter
- Buku panduan pengenalan burung-burung 

di Jawa dan Bali.
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Ta-
man Wisata Alam Plawangan Turgo. Lokasi 
penelitian berada di Petak 7 (hutan tanaman) 
yang merupakan Hutan Wisata dan di Petak 
5 (hutan alam) yang merupakan Cagar Alam. 
Penelitian dilaksanakan selama1 bulan

Penataan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metoda 

jalur/transek, untuk pengamatan  satwa burung 
dan menginventarisir jenis pohon yang memben-
tuk hutan dalam kawasan tersebut. Pembuatan 
transek dibuat secara sistematis dengan arah 
Utara – Selatan sesuai dengan topografi dari 
area penelitian yaitu mulai dari landai sampai 
berbukit. Lebar jalur/transek untuk inventarisasi 
jenis pohon  adalah 20 M, sedangkan untuk penga-
matan satwa burung adalah 50 M.

Luas area penelitian di petak 7 adalah 
69,50 Ha. Intensitas sampling yang dipakai pada 
area ini adalah 25%, sehingga didapati 7 jalur 
dan 173 plot. Petak 7 merupakan hutan tanaman 
dan didominasi oleh jenis Altingia exelsa, Pinus 
merkusii dan Schima wallichii.

Luas area penelitian di petak 5 adalah 
21,6 Ha dan intensitas sampling yang digunakan 
adalah 25%, sehingga terdapat 5 jalur dan 54 
plot. Petak 5 adalah kawasan hutan alam yang 
didominasi oleh jenis Agathis damara, Erythrina 
lithosperma, Ficus variegata dan Castanopsis 
argentea.
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Metoda Pengambilan Data
Metoda pengambilan data dilakukan 

dengan pengamatan langsung di lapangan ter-
hadap satwa burung yang dilakukan sepanjang 
hari yaitu mulai dari pagi jam 05.30 – 9.30 WIB, 
dan sore hari  dari jam 14.00 – 18.00 WIB. Waktu 
pengamatan ini, disesuaikan dengan waktu aktif 
dari satwa burung.  Data yang dicatat adalah 
jenis-jenis satwa burung dan jumlahnya yang 
ditemukan secara langsung di jalur pengamatan. 
Data yang diperlukan di dalam analisa jenis 
pohon adalah jenis pohon, dan keadaan biologis 
seperti berbunga atau berbuah. 

Metoda Analisis Data
Perbedaan keanekaragaman jenis satwa 

burung diketahui dengan menggunakan rumus 
Indeks Keanekaragaman Shannon dan Weaver, 
sebagai berikut :

Keterangan : 
H’ = indeks keanekaragaman jenis burung.
pi  = Ni/N.
Ni  = jumlah burung jenis ke i.
N  = jumlah total individu semua jenis burung.

Hubungan antara keragaman jenis burung 
dengan kerapatan vegetasi dari beberapa jenis 
pohon yang digunakan sebagai habitat untuk 
mencari makan, bermain (bertengger) dan tidur 
dianalisis dengan menggunakan persamaan re-
gresi linier sederhana sebagai berikut : 

Keterangan : 
Y  =  keragaman jenis burung.
X  = kerapatan vegetasi dari beberapa jenis pohon 

yang digunakan satwa burung untuk habitat.
A dan b =  koefisien regresi.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Keragaman Jenis Satwa Burung
Keragaman jenis satwa burung di lokasi 

penelitian diperoleh dengan menghitung indeks 
keragaman jenis, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Indeks keanekaragaman jenis dari satwa 
burung di lokasi penelitian.

Keterangan :
H’ = indeks keanekaragaman jenis. 

Keragaman jenis satwa burung yang 
tinggi terdapat di Petak 5 karena satwa burung 
lebih menyukai areal ini sebagai habitatnya.   
Hal ini disebabkan karena : (a) vegetasi yang 
ada pada lokasi ini adalah vegetasi hutan alam.  
(b). Letaknya agak jauh dari terminal tempat 
pengunjung wisata, sehingga satwa burung 
memilih tempat ini sebagai habitatnya untuk 
melakukan aktivitas harian tanpa ada gangguan 
dari manusia.  (c). Keragaman vegetasi pada 
lokasi ini sangat mendukung satwa burung 
untuk melakukan aktivitas hariannya karena, 
sebagian besar dari vegetasi yang ada digunakan 
sebagai sumber pakan dan tempat untuk bermain 
(bertengger) serta tempat untuk tidur.  (d). Ker-
apatan vegetasi cukup tinggi untuk dijadikan 
sebagai habitat terutama untuk tempat berlind-
ung (cover) yang merupakan komponen habitat 
utama bagi satwaliar.

Keragaman jenis terendah terdapat di 
Petak 7 karena : (a). Vegetasi yang ada di daerah 
ini adalah vegetasi hutan tanaman. (b). Lokasi 
ini terletak dekat terminal pengunjung wisata 
sehingga, pada lokasi ini terdapat aktivitas ma-
nusia setiap hari seperti, pengunjung wisata, 
penebangan kayu (pohon) yang sudah kering 
untuk kayu bakar, dan pengambilan rumput 
untuk makanan ternak. Dengan adanya kegiatan 
tersebut di dalam hutan maka, aktivitas satwa 
burung akan terganggu sehingga pada lokasi 
ini, hanya terlihat beberapa jenis satwa burung 
saja yang melakukan aktivitasnya. Jenis-jenis 
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yang ada pada lokasi ini adalah jenis burung 
yang tingkat sosialisasinya tinggi seperti, gagak 
kampung, tekukur, kedasi, kepodang, kutilang, 
srigunting hitam, burung cabe, dan gelatik batu. 
(c). Keragaman vegetasi yang ada pada lokasi 
ini sangat rendah, sehingga aktivitas harian dari 
satwa burung hanya dilakukan pada saat kegiatan 
bermain (bertengger) saja. (d). Kerapatan veg-
etasi pada lokasi ini cukup tinggi tetapi, sebagian 
besar vegetasi tersebut tidak digunakan sebagai 
habitat dari satwa burung hanya digunakan untuk 
tempat bermain (bertengger) saja.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 
satwa burung di lokasi Petak 5 dan Petak 7 dite-

mukan 5 jenis yang sudah dilindungi, yaitu : bu-
tutut (Megalaima corvine), cekakak gunung/Jawa 
(Halcyon cyanoventris), elang hitam (Ictinactus 
malayensis), elang Jawa (Spizaetus bartelsi), dan 
madu gunung (Aethopyga eximia).

 Hasil pengamatan satwa burung di kedua 
lokasi penelitian, ditemukan 48 jenis yang dike-
lompokan dalam 22 famili. Petak 5 memiliki 
44 jenis dari 21 famili dan Petak 7 memiliki 22 
jenis dari 17 famili yang secara jelas dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Habitat Satwa Burung
Berdasarkan hasil pengamatan, pohon 

Tabel 2.  Jenis satwa burung yang ditemukan di kedua lokasi penelitian.
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yang sering digunakan sebagai tempat untuk 
bermain (bertengger), mencari makan, dan 
istirahat tidur adalah, Pinus merkusii, Erythrina 
lithosperma, Albizzia falcataria, Altingia exelsa, 
Schima wallichii, Cassia javanica, Cinchona 
pubeschens, Agathis damara, Castanopsis argen-
tea, dan Ficus variegata.  Untuk lebih jelasnya 
tentang aktivitas harian dari satwa burung yang 
berhubungan dengan jenis pohon, dapat dilihat 
pada Tabel 3.     
 Tabel 3. Penggunaan beberapa jenis pohon menurut 
aktivitas harian dari satwa  burung di  lokasi pene-

litian.

Keterangan : 
*** = sering digunakan. * = jarang digunakan.
**  = sedang digunakan. -  = tidak digunakan.

Hasil pengamatan menunjukan bahwa 
pohon yang digunakan sebagai habitat untuk 
mencari makan oleh satwa burung adalah, jenis 
Erythrina lithosperma, Cinchona pubeschens, 
dan Ficus variegata karena, pada saat penelitian 
jenis E. lithosperma dan jenis C. pubeschens 
sedang berbunga. Sedangkan jenis F. variegata 
sedang berbuah. Jenis-jenis satwa burung yang 
terlihat pada jenis pohon E. lithosperma dan C. 
pubeschens adalah, srigunting kecil, perenjak 
daun, cekakak gunung, kacamata biasa, kutilang, 
jalak suren, betet, gagak hutan, kedasi, srigunting 
hitam, kipasan gunung, perenjak kuning, madu 
gunung, gelatik batu, sepah gunung, walet sapi, 
sikatan belang, bututut, bultok dan kepodang 
hitam. Sedangkan untuk pohon F. variegata 
ditemukan jenis-jenis burung seperti, jalak suren, 
bututut, bultok, gagak hutan, gagak kampung, 
tekukur, kepodang hitam, dan geri besar.

Berdasarkan jenis makanan pada satwa 
burung, maka MackKinnon (1990) membuat 
klasifikasi jenis pakan yaitu, pemakan segala 
(omnivorus), pemakan biji (granivorus), pe-
makan serangga (insectivorus), pemakan nectar 
(nectarivorus), pemakan daging (carnivorus), dan 

pemakan tumbuhan (herbivorus). Jenis-jenis sat-
wa burung yang terlihat di pohon E.lithosperma 
dan pohon C. pubeschens termasuk di dalam 
jenis omnivorus, herbivorus, insectivorus, nec-
tarivorus, dan jenis satwa burung yang terdapat 
di pohon F. variegata termasuk didalam jenis 
omnivorus. Jenis yang dominan didalam meng-
gunakan ke tiga jenis pohon di atas sebagai sum-
ber pakan bagi mereka adalah, jenis satwa burung 
pemakan segala/omnivorus. Hal ini karena 
jenis omnivorus dapat memakan berbagai jenis 
makanan dan juga jenis ini dapat beradaptasi 
dengan keadaan lingkungannya, dibandingkan 
dengan jenis insectivorus, nectarivorus, dan 
herbivorus yang mempunyai makanan yang 
terbatas. Menurut Alikodra (1990) bahwa, 
beberapa jenis satwaliar memakan berbagai 
macam sumber makanan tetapi ada organisme 
yang mempunyai jenis makanan yang terbatas. 
Organisme yang makanannya beraneka ragam 
akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan 
keadaan lingkungan. 

Hasil analisis statistik untuk menguji 
hubungan antara keragaman satwa burung 
dengan kerapatan (jumlah) untuk pohon E. 
lithosperma, C. pubeschens, dan F. variegata, 
diperoleh persamaan regresi untuk pohon Ery-
thrina lithosperma adalah, Y =  35,22 + 3,93x  
dengan  koefisien  korelasi  (r) = 0,84 dan 
beda nyata pada taraf 0.01, pohon Cinchona 
pubeschens diperoleh persamaan regresi, Y  =  
39,35  +  3,56x  dengan  koefisien  korelasi (r) 
= 0,70 dan beda nyata pada taraf 1 %, pohon 
Ficus variegata diperoleh persamaan regresi, 
Y = 51,3 + 6,8x dengan koefisien korelasi (r) = 
0,51 dan beda nyata pada taraf 5 %. Koefisien 
korelasi dari ketiga jenis pohon ini menunjukan 
hasil yang positif, sehingga menandakan bahwa 
makin banyak pohon E. lithosperma, C. pube-
schens, dan pohon F. variegata di dalam hutan 
maka, makin meningkat keragaman jenis satwa 
burung. Hal ini disebabkan karena ketiga jenis 
pohon diatas merupakan sumber pakan bagi je-
nis satwa burung pemakan segala (omnivorus), 
jenis herbivorus, jenis nectarivorus dan jenis 
insectivorus.

Secara umum dari intensitas perjumpaan 
jenis burung pada keseluruhan lokasi penelitian, 
dijumpai keragaman jenis burung pemakan se-
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gala dan jenis burung pemakan serangga lebih 
tinggi dari keragaman jenis burung lainnya. Hal 
ini disebabkan karena, pada lokasi/daerah pene-
litian ketersediaan sumber makanan bagi kedua 
jenis burung tersebut cukup tinggi, terutama pada 
lokasi di Petak 5. 

Jenis pohon yang digunakan satwa burung 
untuk tempat bermain/bertengger dan istirahat 
tidur adalah, pohon Albizzia falcataria, Altingia 
exelsa, Cassia javanica, Agathis damara, dan 
Castanopsis argentea. Dari hasil analisis statis-
tik, diperoleh persamaan regresi untuk pohon 
Castanopsis argentea adalah,  Y = 33,56 + 5,78x 
dengan koefisien korelasi (r) = 0,86 dan beda 
nyata pada taraf 1% , pohon A. damara didapati 
persamaan regresi, Y = 33,35 + 4,18x dengan r 
= 0,85 dan beda nyata pada taraf 1% , pohon A. 
falcataria diperoleh persamaan regresi, Y = 46,95 
+ 7,27x  dengan r = 0,77 dan beda nyata pada 
taraf 1%,  persamaan regresi untuk pohon Cassia  
javanica adalah, Y  =  49,56 + 16x dengan r = 
0,69 dan beda nyata  pada taraf 1% , dan  pohon  
Altingia exelsa diperoleh  persamaan regresi, Y = 
38,88 – 0,7x dimana r = 0,69 dan beda nyata pada 
taraf 5%.    Hasil pengamatan  jenis satwa burung 
dengan jenis pakan, tercantum pada Tabel 4.                  

Koefisien korelasi dari jenis pohon C. 
argentea, A. damara, A. falcataria, A. exelsa, 
dan C. javanica menunjukan hasil yang positif 
artinya, makin banyak jenis-jenis ini didalam 
hutan maka makin meningkat keragaman satwa 
burung didalam hutan. Ini disebabkan karena 
pohon-pohon tersebut baik sekali digunakan oleh 
satwa burung sebagai cover/pelindung. Menurut 
Alikodra (1990) bahwa, vegetasi merupakan 
faktor yang sangat penting bagi satwaliar untuk 
tempat berlindung/sebagai cover karena, untuk 
menjamin berlangsungnya berbagai kegiatan, 
dan untuk mempertahankan kehidupannya, di-
perlukan pelindung/cover. Kehadiran pelindung 
sangat diperlukan dan peranannya sangat penting 
bagi proses kelestarian suatu populasi. Setiap 
jenis satwa liar memerlukan pelindung yang 
berbeda-beda, walaupun ada beberapa yang tum-
pang tindih. Umumnya, cover berfungsi sebagai 
tempat hidup dan berkembang biak tetapi, cover 
bisa juga berfungsi sebagai tempat bersembunyi 
atau berlindung dari bahaya seperti, serangan 
predator, pemburu, hujan dan sebagainya.   Per-

 Tabel 4.  Jenis-jenis burung dengan jenis pakan di 
lokasi penelitian.

bedaan kondisi habitat satwa burung di lokasi 
penelitian, dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.  Perbedaan kondisi habitat satwa burung di 

lokasi penelitian.

Keterangan : 
H’ = Indeks Keragaman Jenis.

Pada Tabel 5, terlihat keragaman jenis 
pohon dan keragaman jenis burung yang tinggi 
terdapat di Petak 5 dan di Petak 7 terlihat sangat 
rendah. Hal ini disebabkan karena, area Petak 7 
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adalah area hutan wisata dengan vegetasi hutan 
tanaman yang merupakan hutan produksi dengan 
fungsi utama adalah menghasilkan kayu untuk 
kebutuhan masyarakat disekitar hutan. Dengan 
demikian, jenis-jenis yang ditanam adalah je-
nis-jenis tertentu saja yang dapat menghasilkan 
kayu sehingga, jenis yang ada di Petak 7 tentu 
sedikit bila dibandingkan dengan jenis yang ada 
di Petak 5.   Hasil inventarisasi terlihat bahwa 
penyebaran individu dari tiap jenis pohon tidak 
merata yaitu, ada yang dominan dan ada yang 
jarang. Hal ini yang menyebabkan keragaman 
jenis pohon pada area di petak 7 sangat rendah. 
Menurut Deshmukh (1992) bahwa, keragaman 
akan tinggi jika, populasi-populasi itu satu den-
gan yang lain sama dalam kelimpahannya dan 
bukan beberapa sangat dominan sedangkan yang 
lain sangat jarang. Lokasi petak 7 merupakan 
tempat wisata dan pengambilan kayu bakar bagi 
masyarakat disekitar hutan. Kegiatan ini akan 
mengganggu aktivitas dari satwa burung karena, 
adanya suara/bunyi yang disebabkan oleh pene-
bangan kayu dan manusia sehingga satwa burung 
yang ada di petak 7 adalah burung yang tingkat 
sosialisasinya tinggi yaitu, bisa melakukan akti-
vitas bersama dengan adanya manusia. Dengan 
demikian, akan mempengaruhi keragaman jenis 
burung.  Selain itu, area ini memiliki jenis pohon 
yang bukan untuk jenis pakan bagi satwa burung 
kecuali, jenis Erythrina lithosperma yang sedang 
berbunga.  Makanan merupakan faktor utama 
bagi kehidupan satwa burung untuk mendapatkan 
energi agar bisa melakukan aktivitas hariannya.  
Untuk itu, lokasi petak 7 memiliki satwa burung 
dengan keragaman yang sangat rendah karena, 
pada lokasi ini sumber pakan yang tersedia bagi 
satwa burung sangat rendah.

Petak 5 memiliki keragaman jenis burung 
dan jenis pohon yang tinggi karena lokasi ini 
termasuk didalam kawasan Cagar Alam dimana 
vegetasi yang terdapat di area ini adalah vegetasi 
hutan alam yang terdiri dari berbagai jenis veg-
etasi.  Penyebaran dari tiap jenis pohon di lokasi 
ini adalah secara merata artinya, tidak ada jenis 
yang dominan dan tidak ada jenis yang jarang. 
Hal inilah yang membuat keragaman jenis pohon 
tinggi di lokasi ini.  Dengan adanya keragaman 
jenis pohon yang tinggi maka, ketersediaan 
sumber pakan bagi satwa burung cukup tinggi 

sehingga, menyebabkan beraneka macam satwa 
burung yang datang untuk mencari makan dan 
mengakibatkan keragaman jenis satwa burung 
yang tinggi. Selain itu, pada lokasi ini terdapat 
stratifikasi tajuk hutan yang beragam dimana 
pada setiap lapisan tajuk hutan terdapat jenis 
burung yang berbeda sehingga akan menghasil-
kan keragaman jenis burung yang tinggi. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Alikodra (1990) 
menyatakan bahwa, suatu masyarakat satwa liar 
dapat dibedakan menurut perbedaan lapisan tajuk 
hutan. Hutan terdiri dari stratum semak belukar, 
stratum diantara semak belukar dengan pohon, 
dan stratum tajuk hutan.

Vegetasi
Berdasarkan hasil inventarisasi, jenis 

pohon yang ditemukan pada lokasi penelitian 
sebanyak 29 jenis dengan perincian di Petak 7 
ada 12 jenis dan di Petak 5 ada 27 jenis. Hasil 
inventarisasi selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel 6.

Kekayaan jenis vegatasi yang rendah pada 
Petak 7 disebabkan karena areal ini merupakan 
hutan tanaman dalam pengembangan kawasan 
wisata, sedangkan areal Petak 5 merupakan 
kawasan hutan alam. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pem-

bahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Keragaman jenis satwa burung yang ter-

dapat di Taman Wisata Alam Plawangan 
Turgo, ditemukan 48 jenis satwa burung 
yang digolongkan dalam 22 famili. Pada 
Petak 5 (Hutan Alam) terdapat 44 jenis 
satwa burung dari 22 famili dan pada Petak 
7 (Hutan Tanaman) terdapat 22 jenis satwa 
burung yang berasal dari 17 famili.

2. Pohon Erythrina lithosperma, Cinchona 
pubeschens, Albizzia falcataria, Cassia 
javanica, Agathis damara, Ficus variegata, 
Altingia exelsa, dan Castanopsis argentea 
merupakan jenis vegetasi yang digunakan 
oleh satwa burung sebagai habitat didalam 
melakukan aktivitas hariannya.
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3. Pohon Ficus variegata, Cinchona pube-
schens dan Erythrina lithosperma meru-
pakan jenis vegetasi yang digunakan oleh 
satwa burung sebagai sumber pakan.

4. Satwa burung yang dominan di Taman Wi-
sata berdasarkan jenis makanannya adalah 
jenis omnivorus dan insektivorus.

5. Jenis satwa burung yang sudah dilindungi  
di Taman Wisata Alam Plawangan Turgo 
adalah Magalaima corvine, Halcyon cya-
noventris, Ictinactus malayensis, Spizaetus 
bartelsi, dan Aethopyga eximia.

Saran
1. Taman Wisata Alam Plawangan Turgo me-

miliki keanekaragaman jenis  satwa burung 

yang tinggi, maka perlu membatasi pen-
gunjung untuk tidak memasuki lokasi yang 
merupakan tempat aktivitas satwa burung 
yang peka terhadap kehadiran manusia.

2. Pengambilan kayu bakar dan rumput untuk 
pakan ternak sebaiknya dilakukan pada 
lokasi yang bukan merupakan tempat akti-
vitas dari satwa burung, terutama pada saat 
musim berkembang biak.     

3. Sebaiknya dibuat zonasi dengan penempatan 
batas (pagar) yang jelas antara Lokasi Ta-
man Wisata Alam Plawangan Turgo dengan 
areal sekitarnya untuk lebih mudah dalam 
mengawasi pengunjung yang masuk.

Tabel  6.   Jenis-jenis Pohon yang Terdapat di Lokasi Penelitian.
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