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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin

memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan.

Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi

dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan

melakukkan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu

batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba suatu

batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari

ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Satjipto, 2005).

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu

sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum

tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules)

yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem,

konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya

memeperhatikan satu ajaran saja (Jimly dan Ali, 2006).

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno

Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan

atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan

tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat
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dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum

karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang

seyogyanya dilakukkan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan

serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah (Satjipto,

2005).

2.2 Perlindungan Hukum

EM. Mayers memberikan definisi bahwa hukum merupakan semua aturan

yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukan pada tingkah laku

manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa Negara

dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel Kant menuturkan, menurut

peraturan hukum tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat

yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri

dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan SM. Amin memberikan pengertian

bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan

sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam

pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. Dari

ketiga definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, dapat ditarik

kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur (Sudikno, 1999), yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan

dimasyarakat;

2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;

3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
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Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam

masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga timbullah adagium: “ubi societas

ibi jus” (Sudikno, 1999). Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat

fungsi (Sumantoro, 1986), yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;

2. Hukum sebagai sarana pembangunan;

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan

4. Hukum sebagai saran pendidikan masyarakat.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib

dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan.

Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Sehingga hukum

di sini dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini

merupakan bagian intergral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan

menguasai manusia dalam kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dan

dari situlah, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi

perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi

masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh

subjek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan (Philipus, 1987).

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara kita, Indonesia, landasan

pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi

perlindungan hukum bagi Negara-negara Barat bersumber pada konsep-konsep
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Rechsstaat and Rule of The Law. Menggunaan konsepsi Barat sebagai kerangka

berfikir dengan landasan bijak Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia yang besumber pada pancasila.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan

pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak

manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan.

Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum

harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas

(pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda (Satjipto,2005).

2.3 Penegakan Hukum

Munculnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk

keefektivitasan penerapan peraturan perundangan, lebih dulu mengkaji kembali

terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum,

yaitu :

a. Struktur (Structure), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian

yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan

terhadap keseluruhan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan

antara lain institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan

dan pengadilan.

b. Substansi (Substance), substansi merupakan aturan norma dan pola perilaku

nyata manusia yang berbeda dalam sistem tersebut termasuk produk yang

dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan
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yang dibuat oleh institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya

perilaku manusia sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum

hidup, bukan sekedar aturan yang ada.

c. Kultur Hukum, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum

dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Artinya

adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana  hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Ketiga unsur tersebut ditambahkan oleh Soerjono Soekanto dengan adanya

unsur sarana prasarana dimana dalam bentuk penegakan hukum sebuah sarana

prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan (Mahsuri, 2008).

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat

digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak

termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila

berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang

penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut.

Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide

tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai

perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah

memasuki bidang manajemen (Satjipto, 2009).

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu

proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai

berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

efektivitas penegakan hukum (Soerjono, 2012).
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Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan

juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya

hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak

yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut,

misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan

kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi

persyaratan tertentu dan sebagainya (Satjipto, 2009).

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar,

penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses

perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam

praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa

dilindungi.

2.4 Undang –Undang No. 5 Tahun  1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan

disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk

pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, Undang-Undang ini

bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman

jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya dan melestarikan tanaman dan

hewan yang dilindungi (Charles, 1997). Satwa dilindungi merupakan satwa yang

telah jarang keberadaanya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan.

Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar
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aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar.

Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam pasal

21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah

keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga

kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatan secara alami.

Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum

konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan

pelaksanaan (implementation rules) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Saefullah, 2005).

Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban

pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan

manusia di kawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi

maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan

perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub

dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu

kesatuan (Saefullah, 2005).
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Dalam pasal 19 ayat 1 telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk

melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan

kawasan suaka alam. Dan dijelaskan pada pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang

tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas

kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak

asli.

Pada selanjutnya yaitu pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi

setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan,

memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun

mengangkutnya, baik dalam maupun luar Indonesia. Kemudian larangan untuk

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam

keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam

maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh,

bagian-bagian lain, telur dan sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang

meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional,

serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga

terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona

pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman

wisata alam.
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Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar,

penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses

perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam

praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa

dilindungi.

2.5 Javan Langur Center (JLC)

Javan Langur Center (JLC) atau Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa Timur

merupakan bagian yang tidak terpisah dari Proyek Konservasi Primata Jawa

(Javan Primates Project) yang diinisiasi dan dikelola oleh The Aspinall

Foundation Indonesia Program (TAF IP). The Aspinall Foundation (TAF) yang

berkantor pusat di Inggris merupakan organisasi non profit dan non pemerintah

yang eksis berkegiatan di bidang konservasi satwa liar langka dan terancam punah

di seluruh dunia. TAF telah membuka proyek di beberapa negara dan secara aktif

terlibat dengan proyek-proyek yang menggabungkan beragam kegiatan konservasi

baik di Inggris juga beberapa proyek luar negeri seperti Republik Kongo, Gabon

dan pengembangan proyek-proyek baru seperti di Indonesia dan Madagaskar.

Kegiatan TAF di dunia konservasi satwa liar meliputi kegiatan penangkaran non-

komersial, edukasi, manajemen ekosistem, peningkatan kapasitas komunitas

lokal, survei habitat serta upaya rehabilitasi satwa liar hasil penyitaan dan

penyerahan dari masyarakat. TAF juga berkontribusi untuk proyek konservasi

satwa liar dibeberapa negara dan bekerjasama dengan pemerintah serta organisasi

setempat (Kurniawan, 2016).
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Pada tanggal 11 Desember 2009 di Indonesia, TAF telah mengawali

program kerjasama di Indonesia yakni menandatangani nota kesepakatan dengan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan

dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan tentang Konservasi Satwa

Liar Langka dan Terancam Punah beserta Habitatnya di Indonesia. Kerjasama

tersebut dievaluasi dan diperpanjang kembali pada tanggal 1 April 2015 di Jakarta

dengan tema yang sama (Kurniawan, 2016).

JLC sebenarnya bukan proyek baru. JLC sudah ada sejak tahun 2002.

Pada periode 2002-2008, JLC dikelola oleh Pusat Penyelamatan Satwa (PPS)

Putungsewu, kemudian pada periode 2008-2009 JLC didukung pendanaannya

oleh Ditjen PHKA Kementrian Kehutanan, pada tahun  2010-2011 dibantu donasi

pendanaan oleh TAF, dan selanjutnya mulai tahun 2012 secara administratif

didukung pengelolaannya oleh TAF Indonesia Program. Secara administratif, JLC

saat ini merupakan bagian dari Javan Primates Project (Program Konservasi

Primata Jawa) – TAF Indonesia Program yang pusatnya telah dibangun terlebih

dahulu di kawasan Patuha dengan nama Javan Primate Rehabilitation Center

(JPRC), Bandung Selatan, Jawa Barat beberapa waktu lalu. JPRC mengelola dan

merehabilitasi jenis primata endemik Jawa yang dilindungi, seperti Owa Jawa,

Surili dan Lutung Jawa Barat. Sedangkan untuk JLC yang berkedudukan di

Kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur lebih fokus dengan spesifikasinya,

yakni merehabilitasi Lutung Jawa Timur (Kurniawan, 2016).

JLC merupakan tempat penyelamatan dan rehabilitasi Lutung Jawa

sebelum dilepaskan kembali ke habitat alaminya. Lutung-lutung yang dirawat dan
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direhabilitasi di JLC berasal dari kegiatan penertiban oleh petugas Balai

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA

(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan Polri, hasil penyerahan dari

masyarakat dan hasil pengembangbiakan baik di dalam maupun di luar

lingkungan JLC. Bahkan Lutung Jawa hasil pengembangbiakan di taman satwa

dan kebun binatang milik The Aspinall Foundation di Inggris juga dikirim

kembali (melalui proses repatriasi) ke Indonesia dengan harapan dapat membantu

upaya pemulihan populasi di habitat aslinya (Kurniawan, 2016).

Salah satu Solusi yang dianggap paling bijaksana untuk kepentingan

konservasi satwa liar menurut IUCN Guidelines for the Placement of Confiscated

Animals, 2002 adalah pengembalian satwa ke alam / habitat aslinya (returning

confiscated animals to the wild). Walaupun hingga saat ini belum ada panduan

khusus tentang pelepasliaran Lutung Jawa namun kegiatan pelepasliaran Lutung

Jawa yang akan dan sudah berulang kali dilakukan secara umum tetap mengacu

pada panduan re-introduksi satwa liar lainnya yang dibuat IUCN (Kurniawan,

2016).

Sejak Dikelola oleh The Aspinall Foundation Indonesia Program, sudah

ada 45 ekor Lutung Jawa yang dilepasliarkan ke alam. Pada September 2012 TAF

Indonesia Program bersama Balai Besar KSDA Jatim telah melepasliarkan 13

ekor Lutung Jawa di kawasan Hutang Lindung Coban Talun. Kondisi terakhir ke-

13 ekor Lutung Jawa tersebut masih bertahan hidup di kawasan tersebut walaupun

sangat sulit dilihat dan diamati mengingat karakternya yang semakin liar dan

menjauh dari manusia. Pada Mei 2014 juga dilepasliarkan kembali 6 ekor Lutung
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Jawa di Hutan Lereng Timur Gunung Biru. Keenam ekor Lutung tersebut hingga

saat ini masih dimonitor secara kontinu oleh para relawan di Pusat Rehabilitasi

Lutung Jawa. Pada bulan Oktober 2014 kembali dilepasliarkan 4 ekor Lutung

Jawa di Hutan Lereng Timur Gunung Biru. Pada tahun 2015 dilakukkan

pelepasliaran 14 ekor Lutung Jawa di Hutan Lindung Kondang Merak, Malang

Selatan. Dan hingga pertengahan tahun 2016, telah dilakukan pelepasliaran 8 ekor

Lutung Jawa di Hutan Lindung Malang Selatan. Kegiatan monitoring saat ini

masih tetap intensif dilakukan oleh tim monitoring TAF Indonesia Program di

lapangan. Sebelumnya pada periode tahun 2003-2008, JLC sudah melepasliarkan

Lutung Jawa sebanyak 54 ekor di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan

Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang (Kurniawan, 2016).

2.6 Tentang Lutung Jawa

2.6.1 Taksonomi Lutung Jawa

Berdasarkan The Integrated Taxonomi Information System atau disingkat

ITIS (2016) dengan Nomor Serial Taksonomi : 573060, tingkatan taksonomi

Lutung Jawa adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Subkingdom : Bilateria

Infrakingdom : Deuterostomia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Infraphylum : Gnathostomata

Superclass : Tetrapoda
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Class : Mamalia Linnaeus, 1758

Subclass : Theria Parker dan Haswell, 1897

Infraclass : Eutheria Gill, 1872

Ordo : Primates Linnaeus, 1758

Subordo : Haplorrhini Pocock, 1918

Infraordo : Simiiformes Haeckel, 1866

Superfamily : Cercopithecoidea Gray, 1821

Family : Cercopithecidae Gray, 1821 – Old World monkeys

Sub famili : Colobinae Jerdon, 1867 – leaf-eating monkeys, colobines

Tribe : Presbytini Gray, 1825 – Asian colobines

Genus : Trachypithecus Reichenbach, 1862 – lutungs

Species : Trachypithecus auratus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) -

Javan Langur, East Javan Langur, Javan Lutung

Nijman dan Suprianta (2008) sebelumnya menyebutkan bahwa ada dua

sub-species (infra-specific) Lutung Jawa. Dua sub-species yang dimaksud adalah

Trachypithecus auratus auratus (tersebar dari Jawa Tengah hingga ke Jawa

Timur, bahkan termasuk pula populasi di Pulau Bali dan Lombok) dan

Trachypithecus auratus Mauritius (tersebar di Jawa Barat ke arah Banten).

Sebelumnya juga Waitzel dan Groves (1985) dalam Kool (1989) membagi Lutung

Jawa menjadi 3 sub-species, yaitu Trachypithecus auratus auratus dari Jawa

Timur, Trachypithecus auratus sondaicus dari Jawa Barat dan Trachypithecus

auratus kohlbruggei dari Bali. Bahkan Brandon-Jones (1995) awalnya juga

menyebutkan bahwa di daerah dekat Lai Chau, Vietnam terdapat Trachypithecus
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auratus ebenus. Pembagian-pembagian tersebut secara umum masih didasarkan

atas kondisi morfologi dan sebaran geografis Lutung Jawa.

Data terbaru saat ini tentang taksonomi Lutung Jawa yang dikeluarkan

oleh Asian Primates Journal Volume 4 Number 1 2014 menurut Roos, dkk (2014)

bahwa Lutung Jawa sebaran Jawa bagian timur atau East Javan Langur telah

dinyatakan sebagai spesies tersendiri dengan nama latin Trachypithecus auratus

(E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812). Jenis ini tidak memiliki sub-species namum

mempunyai dua variasi warna rambut dewasa, yakni hitam keputihan dan oranye.

Sebaliknya Lutung Jawa sebaran bagian barat atau West Javan Langur juga telah

dinyatakan sebagai spesies tersendiri dengan nama latin Trachypithecus mauritius

(Griffith, 1812). Jenis ini tidak memiliki sub-species dan hanya mempunyai satu

pola warna rambut pada individu dewasa, yaitu hitam keseluruhan (ebony).

2.6.2 Penyebaran Geografis Lutung Jawa

Trachypithecus auratus ditemukan mulai dari hutan mangrove yang

berada di pesisir pantai hingga hutan hujan pegunungan dan hutan sub-alpin pada

ketinggian 2.800 mdpl, terutama dalam hutan konservasi dan sebagian hutan

produksi / hutan tanaman. Beberapa daerah di Jawa Timur yang terdapat Lutung

Jawa antara lain Taman Nasional (TN) Alas Purwo, TN. Baluran, TN. Meru

Betiri, TN. Bromo Tengger Semeru, Pegunungan Ijen-Raung, Pegunungan

Hyang, Taman Hutan Raya R. Soerjo, Gunung Pananggungan, Gunung Ringgit,

Gunung Lamongan, Gunung Kawi, Gunung Kelud, Gunung Wilis-Liman,

Gunung Lawu, Cagar Alam (CA) Pulau Sempu, Ca. Pulau Nusa Burung, Taman

Wisata Alam (TWA) Gunung Baung dan Hutan Lindung RPH Sumbermanjing
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Kulon yang tersisa di pesisir Malang Selatan, Lumajang Selatan, Jember Selatan

hingga Banyuwangi Selatan. Ke arah barat jenis ini juga dijumpai di daerah

Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Slamet dan Hutan Pangandaran.

Namun variasi individu yang berwarna oranye, selama pengamatan paling barat

hanya terdapat di kawasan Tahura Raden Soerjo (Gunung Biru, Gunung

Anjasmoro hingga ke Gunung Patungamplok) (Kurniawan, 2016).

Trachypithecus mauritius memiliki distribusi terbatas di Jawa bagian barat

ke pedalaman Bogor, Cisalak dan Jasinga, ke barat daya Ujung Kulon, kemudian

di sepanjang Pantai Selatan Cikaso atau Ciwangi (Groves, 2001 dalam Nijman

dan Supriatna, 2008). Di pesisir Pantai Utara Jawa Barat terdapat Muara

Gembong dengan populasi yang terancam.

2.6.3 Ekologi Lutung Jawa

Lutung Jawa sebagaimana anggota Colobinae ainnya adalah merupakan

jenis primata folivorus (pemakan daun). Menurut Rowe (1996), jenis makanan

yang dikonsumsi oleh Lutung Jawa cukup bervariasi, antara lain terdiri dari daun

muda (46%), buah masak (27%), buah yang belum masak (8%), bunga (7%), daun

tua (1%), dan serangga (1%). Sedangkan Supriatna dan Wahono (2000)

mengatakan bahwa Lutung Jawa memakan 50% daun, 32% buah, 13% bunga dan

sisanya serangga. Komposisi lebih spesifik sebagai tambahan adalah 53,1% daun,

39,5% pucuk daun, 3,54% tangkai daun dan 3,88% buah (Kurniawan dkk. 2004).

Lutung Jawa seperti halnya jenis primata lainnya merupakan satwa

terrestrial (hidup di daratan) (Nijman dan Supriatna, 2008). Menurut Rowe (1996)

Lutung Jawa merupakan satwa diurnal (aktif pada siang hari) dan arboreal (lebih



23

banyak beraktifitas di pepohonan). Di Blok Hutan Ireng-ireng, Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru sering terlihat satu kelompok Lutung Jawa turun ke jalan

aspal. Namun mereka segera bergegas naik ke pohon ketika ada manusia yang

melintas di jalan tersebut (Kurniawan dan Herna, 2006).

Menurut Supriatna dan Wahono (2000) ruang jelajah Lutung Jawa antara

15-23 Ha, dengan pergerakan harian dapat mencapai 500-1.300 meter. Kurniawan

dkk. (2004) menambahkan bahwa Lutung Jawa hasil pelepasliaran di Hyang

Timur melakukkan pergerakan harian dengan kisaran 80-1.212 meter dan

membentuk daerah jelajah (home range) sekitar 21,3 Ha. Sementara Lutung Jawa

hasil pelepasliaran di Semeru Timur melakukan pergerakan harian rata-rata 198

meter dengan ruang jelajah 18,5 Ha (Kurniawan dan Herna, 2006) dan Lutung

Jawa hasil pelepasliaran di Hyang Barat hanya mampu membentuk ruang jelajah

sekitar 9,4 dengan kisaran pergerakan harian antara 250-750 meter (Kurniawan,

2007).

Dalam hidupnya Lutung Jawa membentuk kelompok dengan beberapa

individu mulai dari 6-23 ekor (Supriatna dan Wahono, 2000), catatan lain

menyebutkan umumnya di hutan-hutan Jawa Timur jumlah individu dalam satu

kelompok berkisar 5-15 ekor, walapun ada dibeberapa tempat yang mencapai 21

ekor dalam satu kelompok (Kurniawan dan Herna, 2006). Dalam setiap kelompok

hanya ada satu jantan dewasa sebagai pimpinan, dan beberapa betina dewasa

sebagai pasangannya serta anak-anak yang masih dalam asuhan induknya.

Komposisi gender seperti ini biasa disebut one male, multi female. Napier dan

Napier (1967) menambahkan jenis primata ini memiliki kecenderungan
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berkelompok lebih besar jika habitatnya terbuka dan di daerah kering. Lutung

jantan mendominasi anggota kelompok dalam hal perlindungan, pengamatan dan

pergerakan harian. Jantan selalu menjaga anggotanya dari berbagai gangguan

yang berasal dari luar atau kelompok lain. Jantan dominan berperan dalam

menggerakkan atau mengarahkan pergerakan kelompoknya, baik dalam mencari

makan, mencari perlindungan, tempat tidur atau tempat istirahat.

2.6.4 Ancaman dan Status Konservasi Lutung Jawa

Lutung Jawa dianggap rentan karena populasinya yang terus menurun sejak

beberapa waktu lalu, diperkirakan lebih dari 30% selama 36 tahun (3 generasi;

panjang satu generasi 12 tahun), sebagai akibat penangkapan untuk perdagangan

satwa peliharaan secara ilegal, perburuan dan hilangnya habitat (Nijman dan

Supriatna, 2008).

Ancaman umum yang berpotensi menyebabkan penurunan populasi Lutung

Jawa di alam antara lain degredasi dan hilangnya habitat akibat perluasan lahan

pertanian, pemukiman manusia dan pembangunan termasuk pengembangan

pariwisata alam di kawasan hutan yang tidak memperhatikan kelestarian

lingkungan, fragmentasi habitat dan populasi kecil yang terisolasi. Ancaman

lainnya yang meresahkan adalah perburuan liar untuk dikonsumsi sebagai

makanan, mitos obat alternatif dan untuk diperdagangkan sebagai pet animals

(hewan peliharaan) Pada kisaran tahun 2003-2008 di daerah Banyuwangi dan

Jember tercatat Lutung Jawa diburu untuk diambil dagingnya. Daging tersebut

dikonsumsi untuk dicampur daging bakso, krengsengan, makanan pendamping

minuman keras (bahasa jawa = tambur) dan diduga organ dalam (hepar) untuk
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obat sesak nafas, obat gatal dan obat penambah vitalitas pria dewasa (Kurniawan

2012).

Sejak tahun 1999, Lutung jawa sudah dimasukkan dalam salah satu satwa

yang dilindungi negara. Status perlindungan tersebut didasarkan pada Keputusan

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733/kpts-11/1999 tentang penetapan

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) sebagai Satwa Dilindungi. Hal tersebut

dilandasi juga oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati  dan Ekosistemnya. Spesies ini juga tercantum dalam

CITES Appendix II. Menurut CITES, termasuk dalam Appendix II adalah apabila

suatu spesies tersebut mendekati kisaran terancam (Threatened) sampai punah

(Extinct), termasuk diantarannya Vulnerable apabila dilakukan eksploitasi

terhadapnya.

IUCN Red List of Threatened Species Versi 2014.3 tahun 2016 memasukan

Lutung Jawa (Trachypithecus auratus E. Geoffory Saint-Hilaire, 1812) pada

kategori Vulnerable (rentan) A2cd Versi 3.1. Sebelumnya pada tahun 1996

berasal pada kategori Vulnerable, kemudian sempat naik ke tingkatan Endangered

(terancam punah) pada tahun 2000. Species ini dianggap rentan karena

populasinya yang terus menurun sejak beberapa waktu lalu, diperkirakan lebih

dari 30% selama 36 tahun (3 generasi; panjang sat generasi 12 tahun) sebagai

akibat penangkapan untuk perdagangan satwa peliharaan secara ilegal, perburuan

dan hilangnya habitat.


