
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Harimau Sumatera merupakan satu-satunya subspesies harimau yang masih

bertahan hidup di Indonesia. IUCN (2006) telah memasukkan harimau

Sumatera dalam status critically endangere atau kritis yaitu kategori

tertinggi dari ancaman kepunahan.  Di Indonesia, pemerintah telah

melindungi harimau Sumatera yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Harimau

Sumatera mempunyai peranan penting dalam keseimbangan ekosistem

sebagai predator. Harimau Sumatera merupakan predator puncak. Selain

harimau Sumatera di Taman Nasional Way Kambas terdapat spesies kucing

yang lain.

Taman Nasional Way Kambas adalah suatu kawasan pelestarian alam yang

memiliki ekosistem asli dan sebagai salah satu laboratorium alam di pulau

Sumatera mempunyai arti penting bagi masyarakat ilmiah.  Taman Nasional

Way Kambas memiliki satu spektrum ekosistem yang besar. Di dalamnya

dapat ditemukan formasi-formasi hutan seperti hutan bakau, hutan riparian,

hutan rawa dan hutan dataran rendah. Harimau Sumatera merupakan salah

satu predator besar yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas.  Selain



harimau, di Taman Nasional Way Kambas juga dilaporkan terdapat jenis

kucing liar lainnya seperti macan dahan (clouded leopard, Neofelis diardi),

menurut IUCN statusnya adalah vulnerable, kucing mas (asiatic golden cat,

Catopuma temmincki) masuk dalam status near threatened, kucing bulu

(marbled cat, Pardofelis marmorata) masuk dalam status vulnerable, macan

akar (leopard cat, Prionailurus bengalensis) masuk dalam status least

concern dan kucing pesek (flat headed cat, Prionailurus planiceps ) masuk

dalam status endangered (PKHS, 2009).  Namun informasi terinci mengenai

keberadaannya masih belum banyak diketahui.

B.   Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan jenis-jenis

kucing liar selain harimau Sumatera di Taman Nasional Way Kambas.

C. Kerangka Pikir

Kucing liar merupakan satwa karnivora yang terdapat di dalam suatu

ekosistem, keberadaannya juga sangat penting bagi keseimbangan ekosistem.

Yayasan PKHS (Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera)

menyatakan di Taman Nasional Way Kambas terdapat enam spesies kucing

termasuk harimau Sumatera. Keenam kucing liar tersebut antara lain harimau

Sumatera, macan dahan, kucing emas, kucing bulu, macan akar dan kucing

pesek.



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi

keberadaan kucing liar selain harimau Sumatera dalam habitat alaminya di

Taman Nasional Way Kambas.

E.   Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi keberadaan harimau Sumatera

dan kucing liar lainnya yang ada di Taman Nasional Way Kambas dan habitat

alaminya.


