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I.   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat dan atau di air

dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup

bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Undang – undang No. 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya). Menurut Alikodra (1990) dikutip Fachrul (2007)

mengatakan bahwa satwa liar dapat juga diartikan binatang yang hidup liar

di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam satwa

liar memiliki peranan yang sangat banyak, salah satunya adalah untuk

melestarikan hutan.

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sebagai kawasan konservasi

memiliki keanekaragaman ekosistem dan plasma nutfah di dalamnya,

termasuk primata subspesies endemik lutung Jawa (Trachypithecus

auratus). Berdasarkan kategori IUCN (International Union for the

Conservation of Nature and Natural Resources) tahun 2008, lutung Jawa

dikategorikan sebagai primata yang rentan (vulnerable), terhadap gangguan

habitat karena terus terdesak oleh kepentingan manusia. Sebagai komoditas

perdagangan, lutung biasanya diambil dagingnya dan dijual di daerah
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Banyuwangi sampai ke Bali (Mawuntyas, 2006 dalam Wirdateti, Pratiwi,

Tjakradidjaja, 2009).

Permasalahan pelestarian lutung Jawa tidak terbatas pada gangguan habitat,

melainkan juga terkait dengan kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelusuran berbagai laporan penelitian yang terkait lutung Jawa di

alam masih sangat terbatas sehingga informasi yang tersedia pun masih

terbatas, khususnya persebaran lutung Jawa di kawasan wana wisata dan

ziarah Situ Sangiang TNGC.

Mengingat pentingnya data dan informasi tentang besarnya populasi dan

perilaku harian lutung Jawa di Situ Sangiang, maka perlu dilakukan

penelitian tentang populasi dan perilaku harian lutung Jawa di kawasan

tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Populasi lutung Jawa berupa jumlah individu (dewasa dan anakan)

dalam kelompok,

2. Perilaku harian lutung Jawa di Situ Sangiang Resort Sangiang Taman

Nasional Gunung Ciremai.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

populasi, dan perilaku harian lutung Jawa, sehingga nantinya dapat
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memberikan masukan kepada pihak taman nasional untuk melakukan

tindakan konservasi dalam rangka melestarikan keberadaan lutung Jawa di

Situ Sangiang Resort Sangiang Taman Nasional Gunung Ciremai.

D. Kerangka Pemikiran

Lutung Jawa (Trachypithecus. auratus) merupakan salah satu primata

endemik pulau Jawa yang berstatus vulnerable (rentan) dan termasuk salah

satu jenis satwa yang terdaftar dalam Appendix II dokumen CITES tahun

2007. Hirarki dalam komunitasnya ditentukan oleh beberapa faktor seperti

usia, ukuran tubuh, dan keahlian berkelahi (Sekolah Kehutanan Menengah

Atas, 2009 dalam Irianto, 2009).

Pengelolaan jenis satwa liar dilindungi, lutung Jawa di Situ Sangiang TNGC

pada dasarnya mencakup dua bagian penting, yaitu pengelolaan populasi

dan pengelolaan habitat. Kedua bagian pengelolaan tersebut mendapat

tekanan seperti perburuan (bagi populasi), fragmentasi dan pengambilan

kayu bakar (bagi habitat) sehingga perlu diketahui dampak dari kegiatan

tersebut terhadap populasi dan perilaku harian lutung Jawa di habitat

aslinya. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui populasi lutung

Jawa di areal tersebut adalah dengan metode perhitungan terkonsentrasi

(Concentration Count), sehingga dapat diketahui jumlah individu yang

berada di habitat tersebut. Selain itu juga diperlukan data mengenai perilaku

harian dari lutung Jawa dengan menggunakan metode Scan Sampling agar
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dapat diketahui besarnya aktivitas makan, istirahat, berpindah tempat, dan

sosial serta pergerakan setiap harinya.

Gambar 1.   Kerangka pemikiran penelitian
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