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aBStraCt

The aim of this research to determine bird and vegetation potential used the descriptive 
method with survey technique for retrieval of data about bird potential and analysis of 
data about vegetation in Taman Wisata Alam Klamono. Results of the research showed 
that in the morning and evening 34 bird types were found consisting of 18 families 
with 6 bird types protected by law and several bird species found in Papua. The bird 
habitats, found in trees where they often roosted, foraged and rested, were in the tree 
species Celtis latifolia Planch (Dowel), Cananga odorata (Kananga), Canarium spp 
(Canary), Myristica spp (Forest Nutmeg), Alstonia scholaris (Pulai), Eugenia spp 
( Jambu - jambuan), Evodia spp (Nuri bird), Albizia falcataria (Sengon), Altingia 
exelsa (Rasamala) and Vatica papuana (Resak).  The results also showed 24 species 
of tree level vegetation dominated by Celtis latifolia Planch (Dowel) DR = 24,50%, 
Cananga odorata Hook Jet Th (Kananga) DR = 16,41% and Canarium spp (Canary) 
DR = 13,42%.  Non-dominant species included Myristica spp (Forest nutmeg) DR 
= 0,05%. Highest INP values were Celtis latifolia Planch (Dowel) INP = 43,18% 
and Canarium spp (Canary) INP = 37,18%.  For non-dominant species INP value 
was Myristica spp (Forest Nutmeg) INP = 2,12%. Dominant species at pole level are 
Canarium spp (Canary) DR = 17,12%, Myristica spp ( Forest Nutmeg) DR = 16,47%, 
Cananga odorata Hook Jet Th (Kananga) DR = 14,95%, while the non-dominant 
species was Alstonia scholaris (Pulai) DR = 0,02%. Commercial species at pole level 
with the highest INP values were Canarium spp (Canary) INP = 35,13%, Cananga 
odorata Hook Jet Th (Kananga) INP = 32,88%, Myristica spp ( Forest Nutmeg) INP 
= 30,87%, Celtis latifolia Planch (Dowel) INP = 29,18%.
Keywords: bird potential, vegetation, protected

PenDaHULUan

Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan 
luas daratan 1,3% dari luas permukaan bumi. 
Keadaan geografis, wilayah yang luas, ekosistem 
dan tata letak negara Indonesia, menyebabkan 
Negara Indonesia memiliki keanekaragaman 
hayati yang tinggi.   Populasi satwa pada suatu 
habitat akan membentuk suatu ekosistem yang 
kompleks, dimana antar jenis satwa saling 
berhubungan dan saling mempengaruhi satu 
sama lain. Ekosistem ini akan membentuk suatu 
kesatuan yang kurang lebih stabil, namun keadaan 
ini sering terganggu oleh aktivitas manusia yang 
mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman 
flora dan fauna yang menempati ekosistem 
ini.   Indonesia yang kaya akan satwa burung 

menduduki peringkat keempat sebagai negara 
yang kaya jenis satwa burung, serta menduduki 
peringkat pertama di dunia beradasarkan jumlah 
jenis satwa yang endemik. Tercatat ada 1.539 
jenis satwa burung di dunia dari jumlah tersebut 
terdapat 381 jenis yang merupakan jenis endemik 
(Sujatnika, 1995).

Hutan adalah salah satu faktor habitat yang 
sangat berperan bagi kehidupan margasatwa, 
karena dapat dipakai sebagai tempat mencari 
makan, minum, berkembang biak dan tempat 
untuk menghindarkan diri dari serangan pemangsa. 
Oleh karena itu pengusahaan hutan (eksploitasi 
hutan) merupakan salah satu kegiatan yang dapat 
berpengaruh terhadap keberadaan habitat bagi 
margasatwa yang berada di dalamnya. Dengan 
berjalannya waktu, habitat yang rusak dapat 
pulih kembali namun spesies yang telah punah 
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tidak mungkin untuk dihidupkan kembali. Laju 
penyusutan hutan dio dunia saat ini diduga akan 
mengakibatkan punahnya 2 – 7% kehidupan 
satwa pada seperempat abad mendatang.

Papua sebagai salah satu pulau utama di 
Indonesia memiliki sumber daya alam berupa 
hutan seluas 41.066.000 Ha yang kaya berbagai 
jenis flora dan fauna. Namun potensi yang besar 
ini belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. 
Hal ini disebabkan kurangnya Informasi tentang 
keadaan hutan, baik potensi penyebaran jenis, 
topografi dan lain sebagainya.   Keanekaragaman 
hayati ini mengalami degradasi akibat kegiatan-
kegiatan yang sifatnya merusak. Khusus untuk 
satwa liar telah mengalami tekanan dari dua 
ancaman utama yaitu kerusakan habitat dan 
perburuan tanpa batas (Djuwantoko, 2000).   
Perkembangan pemanfaatan yang demikian 
apabila tidak dikendalikan dapat merupakan 
penyebab utama terjadinya kepunahan yang 
bisa menimbulkan ketimpangan ekologi.  Untuk 
mencegah keadaan tersebut dirasa perlu sekali 
adanya perhatian khusus baik dari pihak HPH, 
pemerintah maupun masyarakat terutama dalam 
kegiatan silvikultur guna mengembalikan fungsi 
dan kelestarian hutan.

Pengembangan dan pengolahan hutan 
di Papua mendatangkan pendapatan dan devisa 
bagi negara, membuka lapangan kerja baru serta 
mempermudah pengembangan wilayah.  Dibalik 
keuntungannya tersebut terjadi kepunahan 
jenis-jenis komersil, akibatnya fungsi hutan 
tidak berjalan normal karena hutan tidak lagi 
produktif, tanah kosong dan hutan sekunder 
yang mendominasi hutan areal konsesi.   Salah 
satu upaya konservasi yang telah ditempuh 
adalah melalui penetapan suatu kawasan menjadi 
kawasan pelesatrian alam seperti Taman Wisata 
Alam. Taman Wisata Alam berfungsi sebagai 
kawasan untuk menjaga keseimbangan ekosistem 
dan daapt dikembangkan sebagai wahana untuk 
kepariwisataan dan rekreasi. Pengembangan 
objek wisata alam dan daya tariknya ditunjang 
oleh kekhasan objek, seperti memiliki jenis-
jenis burung khas.  Untuk menunjang tindakan 
tersebut, maka dirasa perlu adanya penelitian yang 
memberikan informasi tentang kondisi habitat 
vegetasi dan satwa yang ada di areal Taman 
Wisata Alam Klamono Kabupaten Sorong. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui 
potensi vegetasi dan berbagai satwa burung 
yang berada di Taman Wisata Alam Klamono 
Kabupaten  Sorong.  Hasil penelitian diharapkan 
dapat memberikan informasi berguna kepada 
semua pihak mengenai kondisi habitat dan potensi 
satwa burung terlebih kepada instansi terkait 
dalam menangani masalah konservasi satwa.

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada areal 

Taman Wisata Alam Klamono Kabupaten Sorong 
selama satu bulan (1 Minggu untuk pengamatan 
satwa burung dan selebihnya untuk pengamatan 
analisa vegetasi). Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif dengan teknik survey untuk 
pengambilan data potensi satwa burung dan data 
analisa vegtasi di Taman Wisata Alam Klamono.  
Peralatan yang digunakan adalah tali plastik, ajir, 
parang, meter rol, kompas, kaliper, jasa pengenal 
pohon, cat, kuas, tally sheet dan alat tulis menulis, 
sedangkan bahan berupa vegetasi tingkat pohon 
dan tiang.
Prosedur Penelitian

Untuk menginventarisir satwa burung 
digunakan Metode Timed Spesies Count (TSCs), 
pendataan dilakukan dalam 6 kali survey setiap 
interval waktu 10 menit dalam satu jam dengan 
cara berjalan lambat di lokasi yang diamati 
pada jalur pengamatan dengan mencacat setiap 
jenis yang terlihat tanpa jumlah individu jenis 
tersebut. Untuk menghindari bias, pengamatan 
burung dilakukan pada waktu-waktu tertentu 
yaitu pagi hari  07.00 – 09.00 dan pada waktu 
sore hari yaitu pada 16.00 – 18.00 waktu 
setempat.   Sedangkan untuk analisa vegetasi 
metode sistematik Sampling dengan penarikan 
contoh jalur berpetak (Istomo, 1995) atau sering 
disebut dengan Line Plot dengan dibuat 6 jalur 
sepanjang 1000 m dengan lebar 20 meter dan 
jalur tersebut dibuat sebanyak 6 jalur pengamatan. 
untuk pengamatan analisa vegetasi. 
Variabel dan analisis Data

Variabel yang diamati disini adalah 
potensi satwa burung dan analisa vegetasi yang 
ada di Taman Wisata Alam Klamono Kabupaten 
Sorong.  Sedangkan untuk analisa vegetasi, data 
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yang dikumpulkan mencakup jenis, diameter, 
jumlah, untuk tingkatan vegetasi pohon dan 
tiang. Data vegetasi yang telah ada dianalisis 
untuk mendapatkan nilai kerapatan, frekuensi, 
dominansi baik mutlak maupun relatif dan juga 
dilakukan pengukuran terhadap luas bidang 
dasar. Pengukuran dalam jalur pengamatan 
didasarkan pada formula yang dikemukakan 
oleh Soerianegara dan Indrawan (1976) sebagai 
berikut : 
Tingkat Pohon  : 20 x 20 m 
Tingkat Tiang  : 10 x  10 m 

Konsepsi pengamatan diperoleh dari data 
yang diolah secara tabulasi berdasarkan hasil 
analisis vegetasi, dilanjutkan dengan perhitungan 
nilai penting variable yang diambil untuk 
menentukan indeks nilai penting berdasarkan 
rumus Soeryanegara dan Indrawan (1976) sebagai 
berikut :
1. Kerapatan

ContohLuas
IndividuJumlahK =

2. Kerapatan Relatif

 100
tan

tan
(%) X

JenisSeluruhKerapa

JenisSuatuKerapa
KR =  

3. Frekwensi 

PlotSeluruhJumlah
JenisSuatuyaDitemukannPlotJumlahF =

4. Frekwensi Relatif
  100(%) X

JenisSeluruhFrekuensi

JenisSuatuFrekwensi
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5. Dominansi  

ContohLuas
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6. Domonansi Relatif
  

100
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JenisSuatuDariansiDoDR =

7. Luas Bidang Dasar
2

1004
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=

DxLBD π
Dimana :
LBD = Luas Bidang Dasar
D  = Diameter
Π  = 3,14 

Indeks Nilai Penting untuk tingkat pohon 
dan tiang dihitung dengan menggunakan rumus 
Indeks Nilai Penting (INP) = KR + FR + DR.

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Potensi Burung Pada taman Wisata alam 
Klamono

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan pada areal Hutan Taman Wisata Alam 
Klamono melalui metode time spesies count pada 
lokasi pengamatan dengan cata pengambilan 
data setiap interval 10 menit sebanyak enam kali 
dalam 1 jam survey untuk mencatat nama dan 
jenis potensi burung (tanpa jumlah individu) 
yang ditemui di lokasi penelitian tiap interval 
waktu tersebut dengan waktu pengamatan yang 
dilakukan pada waktu pagi (jam 07.00 – 09.00) 
dan sore hari (jam 16.00 – 18.00) ditemui 34 jenis 
burung yang terdiri dari 18 famili yang mana 
terdapat 6 jenis burung yang dilindungi oleh 
Undang-undang dan berbagai jenis burung yang 
dijumpai di Papua. Sedangkan jenis-jenis burung 
yang ditemui ini sebagian besar adalah burung 
paruh bengkok yang memiliki jenis pakan hamper 
sama yaitu terdiri dari buah-buahan hutan dan 
biji-bijian. Berikut disajikan data potensi burung 
pada pengamatan 60 menit pertama yang dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat 
bahwa pada interval waktu 10 menit pertama 
terdata 9 jenis burung, pada interval 10 menit 
kedua terdata 6 jenis burung, pada interval waktu 
10 menit ketiga terdata 3 jenis burung, pada 
interval waktu 10 menit keempat terdata 3 jenis 
burung, pada interval waktu 10 menit kelima 
terdata 2 jenis burung pada interval waktu 10 
menit keenam terdata 3 jenis burung.  Sedangkan 
pada pengamatan pada 1 jam survey kedua dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat 
bahwa pada interval waktu 10 menit pertama 
terdata 4 jenis burung, pada interval 10 menit 
kedua terdata 6 jenis burung, pada interval waktu 
10 menit ketiga terdata 2 jenis burung, pada 
interval waktu 10 menit keempat terdata 2 jenis 
burung, pada interval waktu 10 menit kelima 
terdata 2 jenis burung pada interval waktu 10 
menit keenam terdata 2 jenis burung.
2. Habitat Satwa Burung

Berdasarkan hasi penelitian di lokasi 
penelitian terhadap habitat satwa burung ditemui 
pohon yang sering digunakan untuk bermain 
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(bertengger), mencari makan dan istirahat tidur 
adalah dari jenis Celtis latifolia Planch (Pasak) 
Cananga odorata (Kananga), Canarium spp 
(Kenari), Myristica spp (Pala hutan), Alstonia 
scholaris (Pulai), Eugenia spp (Jambu-jambuan), 
Evodia spp (Nuri), Albizia falcataria (Sengon), 

tabel.1. Hasil Inventarisasi Potensi Burung Pengamatan Pertama Menurut Metode TSCs

Interval Waktu Pengamatan

1̉ - 10̉ 1̉0 - 20̉ 20 - 30̉ 30 - 40̉ 40 - 50̉ 50 - 60̉

Philemon 
buceroides

Aepypodius 
arfakianus

Corunis 
australis Cacatua galerita Micropssita 

bruijnii Myagra alecto

Probosciger 
atterrimus

Rhyticeros 
plicatus

Casuarius 
casuarius

Neopsittacus 
musschenbroekii Paradisea apoda Mino dumontii

Amalocichla 
incerta

Dicaeum 
pectorale

Centropus 
bersteini Neopsittacus Dicaeum 

hirundinoceum

Halocyn torotoro Collocalia 
vanikorensis

Charmosyna 
papou

Megapodius 
frecinet

Ducula zoeae Tallegalla 
joboiensis

Ducula 
rufigaster
Columba 
vitiensis

Centropus 
phasianinus

Sumber: Nengsih Tuharea, 2008

tabel.2. Hasil Inventarisasi Potensi Burung Pengamatan Kedua Menurut Metode TSCs

Interval Waktu Pengamatan

1̉ - 10̉ 1̉0 - 20̉ 20 - 30̉ 30 - 40̉ 40 - 50̉ 50 - 60̉

P h i l e m o n 
buceroides Ducula zoeae Paradisea apoda Eclectus rotatus G e o f f r o y u s 

geoffroyi
C a s u a r i u s 
casuarius 

A e p y p o d i u s 
arfakianus 

D u c u l a 
rufigaster Cacatua galerita G e o p e l c i a 

hueralis Paradisea apoda Mino dumontii

P o d a r g u s 
papuensis

R h y t i c e r o s 
plicatus 

C o r a c i n a 
schisticeps Lorius lory

D i c r u r u s 
hottentottus
Pachycephala 
schelglii

Sumber: Nengsih Tuharea, 2008

Altingia exelsa (Rasamala) dan Vatica papuana 
(Resak). Berikut gambar salah satu pohon yang 
biasa dipakai untuk aktivitas bermain/bertengger 
dan tidur serta buah kenari yang dimakan 
beberapa satwa burung di lokasi penelitian Taman 
Wisata Alam Klamono.

Makanan merupakan faktor pembatas 
bagi kehidupan satwa, sehingga makanan harus 
tersedia bagi satwa. Jika tidak ada makanan 
ataupun kurang dari jumlah yang dibutuhkan 
maka akan terjadi perpindahan satwa untuk 
mencari daerah baru yang banyak makanannya 
(Alikodra, 1990).  Berdasarkan jenis pakan 

pada satwa burung, maka Mack Kinnon (1990), 
membuat klasifikasi jenis pakan yaitu, pemakan 
segala (omnivorous), pemakan biji (granivorus), 
pemakan serangga (insectivorus), pemakan nectar 
(nectarivorus), pemakan daging (karnivorus) 
dan pemakan tumbuh-tumbuhan (herbivorus). 
Menurut Alikodra (1990), bahwa beberapa 



7� Jurnal Agroforestri  Volume IV Nomor 1 Maret 2009 

Inventarisasi Potensi Satwa Burung dan Analisa Vegetasi di Hutan Taman Wisata Alam Klamono 
Kabupaten Sorong

satwa liar 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.

L e b i h  l a n j u t  A l i k o d r a  ( 1 9 9 0 ) , 
mengemukakan bahwa vegetasi merupakan 
faktor yang sangat penting bagi satwa liar 
untuk tempat berlindung/sebagai cover untuk 
menjamin kelangsungan berbagai kegiatan dan 
untuk mempertahankan hidupnya diperlukan 
perlindungan/cover. Kehadiran perlindung sangat 
diperlukan dan peranannya sangat penting bagi 
proses pelestarian suatu populasi. Setiap jenis 
satwa liar memerlukan pelindung yang berbeda-
beda walaupun ada beberapa yang tumpang 
tindih. Umumnya, cover berfungsi sebagai tempat 
hidup dan berkembang biak tetapi cover bisa 
juga berfungsi sebagai tempat ersembunyi atau 
berlindung dari bahaya.
3. analisa Vegetasi

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di areal Taman Wisata Alam Klamono 
ditemukan 24 jenis vegetasi tingkatan pohon yang 
didominasi antara lain oleh jenis Celtis latifolia 
Planch (Pasak) DR = 24,50%, Cananga odorata 
Hook Jet Th (Kananga) DR = 16,41%, Canarium 
spp (Kenari) DR = 13,42%. Sedangkan untuk 
jenis yang tidak dominan adalah jenis Myristica 
spp (Pala hutan) DR = 0,05%. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Indeks Nilai Penting yaitu suatu jenis 
menunjukkan tingkat penguasaan jenis  tersebut. 
Semakin tinggi indeks nilai penting suatu jenis 
menerangkan bahwa jenis tersebut menguasai 
komunitas dimana jenis tersebut tumbuh. 

Dari tabel di atas terlihat, jenis-jenis yang 
dominan (berkuasa) adalah jenis Celtis latifolia 
Planch (Pasak) INP = 46,96% dan Canarium spp 
(Kenari) INP = 35,88%. Sedangkan jenis-jenis 
yang dikatakan tidak dominan adalah Myristica 
spp (Pala hutan) INP = 2,12%.    

Untuk vegetasi tingkatan tiang yang 
didominasi antara lain oleh oleh jenis Canarium 
spp (Kenari) DR = 17,12%, Myristica spp (Pala 
hutan) DR = 16,47%, Cananga odorata Hook 
Jet Th (Kananga) DR = 14,95%; selanjutnya 
jenis yang dikatakan tidak dominan adalah 
jenis Alstonia scholaris (Merbau) DR = 0,02%. 

Berikut disajikan tabel vegetasi tingkatan tiang 
berikut ini:

Jenis komersial yang memiliki indeks 
nilai penting tertinggi untuk tingkat tiang adalah 
jenis Canarium spp (INP = 35,13%) Cananga 
odorata Hook Jet Th (INP = 32,88%), Myristica 
spp (INP = 30,87%), Celtis latifolia Planch (INP 
= 29,18%). Sedangkan jenis-jenis yang lainnya 
dengan INP rendah merupakan jenis-jenis yang 
tidak menguasai atau relatif sedikit di areal 
penelitian. 

Untuk vegetasi tingkatan pancang 
didominasi antara lain oleh jenis Intsia spp. 
Tingkat penguasaan pada areal penelitian 
ditunjukkan dengan indeks nilai penting dari 
jenis-jenis tersebut. Jenis Intsia spp (INP = 
55,64%), Alstonia scholaris (INP = 29,33%), 
Camnosperma spp (INP = 21,64%), Calophyllum 
spp (INP = 19,32%) merupakan jenis-jenis yang 
memiliki tingkat penguasaan yang tinggi di areal 
penelitian dibandingkan dengan jenis lainnya.

Sedangkan untuk tingkat semai didominasi 
oleh jenis Intsia spp. Jenis komersil yang 
dikatakan menguasai jenis lain pada lokasi 
penelitian untuk tingkat semai adalah jenis 
Intsia spp (INP = 35,86%), Pometia spp (INP = 
30,62%), Eugenia spp (INP = 19,96%), Celtis 
latifolia planch (INP = 15,31%). Sedangkan untuk 
jenis lainnya merupakan jenis-jenis yang tidak 
menguasai atau relatif sedikit di areal penelitian. 
Hal ini ditunjukkan dengan indeks nilai penting 
yang rendah.

PenUtUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada areal Taman Wisata Alam 
Klamono dapat disimpulkan beberapa hal di 
bawah ini:
1. Hasil pengamatan pada waktu pagi (jam 

07.00 – 09.00) dan sore hari (jam 16.00 
– 18.00) ditemui 34 jenis burung yang 
terdiri dari 18 famili yang mana terdapat 6 
jenis burung yang dilindungi oleh Undang-
undang dan berbagai jenis burung yang 
dijumpai di Papua.

2. Habitat satwa burung ditemui pada pohon 
yang sering digunakan untuk bermain 
(bertengger), mencari makan dan istirahat 
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tabel 3. Hasil Analisa Vegetasi Tingkat Pohon Pada Areal Taman Wisata Alam Klamono

nO. J e n I S K Kr
(%) F Fr

(%) D Dr
(%)

InP
(%)

1. Aglaia spp (Pasak) 0.75 3 0,03 3.13 0.12 0.99 7.12

2. Alstonia scholaris (Pulai) 0.5 2 0.02 2.08 0.17 1.40 5.48

3. Amora spp (Amora) 1 4 0.004 4.17 0.35 2.88 11.05

4. Buchanania spp (Poh-pohan) 0.25 1 0,01 1.04 0.08 0.66 2.70

5. Cananga odorata Hook jet Th (Cananga) 2.25 9 0,09 9.37 1.81 16.41 34.78

6. Canarium spp (Galip) 2.75 11 0,09 11.46 1.79 13.42 35.88

7. Calophyllum spp (Bintangur) 1.25 5 0.05 5.21 0.40 3.29 13.50

8. Camnosperma spp (Terentang) 0.25 1 0,01 1.04 0.03 0.25 2.29

9. Celtis latifolia Planch (Kayu Lulu) 2.75 11 0,11 11.46 2.52 24.50 46.96

10. Duabanga molucana Bl (Duabanga) 0.25 1 0,01 1.04 0.03 0.25 2.29

11. Dracontumelon edule Merr (Dao) 0.75 3 0,03 3.13 0.15 1.23 7.36

12. Eugenia spp (Jambu-jambuan) 0.75 3 0,03 3.13 0.03 0.25 6.38

13. Evodia spp (Nuri) 1.25 5 0,05 5.21 0.61 5.02 15.23

14. Flimantandra sp (Flimantandra) 0.25 1 0.01 1.04 0.02 0.16 2.20

15. Garcinia spp (Garcinia) 0.25 1 0,01 1.04 0.03 0.25 2.29

16. Haplolobus vemibendus Hjl (Haplolobus) 0.25 1 0.01 1.04 0.02 0.16 2.20

17. Homalum foetidum Bth (Humalium) 0.75 3 0.03 3.13 0.50 4.11 10.24

18. Intsia spp (Merbau) 1.5 6 0.06 6.25 0.64 5.26 17.51

19. Myristica spp 0.25 1 0.01 10.4 0.01 0.05 2.12

20. Octomeles sumatrana Miq (Binuang) 0.25 1 0.01 1.04 0.03 0.25 2.29

21. Pometia spp (Matoa) 2 8 0.08 8.33 1.31 10.77 27.10

22. Sloanea spp (Daw) 0.25 1 0.01 1.04 0.41 3.37 5.41

23. Terminalia spp (Ketapang) 1 4 0.01 1.04 0.36 2.96 8.00

24. Vatika papuana(Resak) 0.25 1 0.01 1.04 0.04 0.33 2.37

J U M L A H 25 100 0.97 116.13 12.16 98.22 272.75
Sumber: Nengsih Tuharea, 2008

tidur adalah dari jenis Celtis latifolia Planch 
(Pasak), Cananga odorata (Kananga), 
Canarium spp (Kenari), Myristica spp (Pala 
Hutan), Alstonia scholaris (Pulai), Eugenia 
spp (Jambu - jambuan), Evodia spp (Nuri), 
Albizia falcataria (Sengon), Altingia exelsa 
(Rasamala) dan Vatica papuana (Resak).

3. Terdapat 24 jenis vegetasi tingkatan pohon 
yang didominasi antara lain oleh jenis Celtis 
latifolia Planch (Pasak) DR = 24,50%, 
Cananga odorata Hook Jet Th (Kananga) 
DR = 16,41%, Canarium spp (Kenari) DR 
= 13,42%. Sedangkan untuk jenis yang tidak 
dominan adalah jenis Myristica spp (Pala 
hutan) DR = 0,05%. 

4. Nilai INP tertinggi yaitu jenis Celtis latifolia 
Planch (Pasak) INP = 43,18% dan Canarium 
spp (Kenari) INP = 37,18%. Sedangkan 
jenis-jenis yang dikatakan tidak dominan 
adalah Myristica spp (Pala Hutan) INP = 
2,12%.    

5. Untuk vegetasi tingkatan tiang yang 
didominasi antara lain oleh oleh jenis 
Canarium spp (Kenari) DR = 17,12%, 
Myristica spp (Pala Hutan) DR = 16,47%, 
Cananga odorata Hook Jet Th (Kananga) 
DR = 14,95%; selanjutnya jenis yang 
dikatakan tidak dominan adalah jenis 
Alstonia scholaris (Pulai) DR = 0,02%.
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6. Jenis komersial yang memiliki indeks nilai 
penting tertinggi untuk tingkat tiang adalah 
jenis Canarium spp (Kenari) INP = 35,13%, 
Cananga odorata Hook Jet Th (Kananga) 
INP = 32,88%, Myristica spp (Pala Hutan) 
INP = 30,87%, Celtis latifolia Planch 
(Pasak) INP = 29,18%.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang 

dijabarkan di atas kiranya dapat disarankan adanya 
peran serta masyarakat dan Pemerintah terkait 
untuk ikut melestarikan vegetasi maupun satwa 
yang terdapat di Taman Wisata Alam Klamono 
Kabupaten Sorong sehingga dapat dijadikan 
salah satu objek wisata sekaligus sebagai tempat 
dimana masyarakat bisa mengenal jenis-jenis 
vegetasi yang ada di wilayah tersebut.
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