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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Binturong merupakan satwa endemik Indonesia yang terdapat pada hutan 

Jawa dan Sumatera. Binturong Jawa dan Sumatera ini berbeda dalam tingkat 

subspesies, yaitu Arctictis binturong penicillatus dan Arctictis binturong niasensis 

Rode-Margono “menyebutkan bahwa Binturong ditemukan di kawasan Gunung 

Gede Pangrango, selain di kawasan Gunung Gede Pangrango satwa ini juga 

diindikasikan berada di kawasan hutan Petungkriyono, berdasarkan informasi dari 

masyarakat setempat” (Rode-Margono, 2014). Indonesia memiliki satwa yang 

sangat beraneka ragam, akan tetapi satwa-satwa tersebut kini banyak juga yang 

telah dinyatakan rentan, terancam punah. Bahkan IUCN secara resmi menyatakan 

harimau Jawa telah punah pada tahun 1970. Namun masyarakat Jawa yang tinggal 

disekitar hutan masih banyak juga yang menyatakan melihat harimau Jawa masih 

ada meski sangat sulit untuk ditemui. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor 

seperti perburuan liar, pembukaan lahan hutan sebagai lahan-lahan pertanian dan 

perkebunan, serta aktivitas-aktivitas manusia lainnya yang menyebabkan 

ekosistem hutan menjadi tidak stabil. Luasan hutan terus berkurang, daya jelajah 

yang awalnya luas kini menjadi terbatas, akibatnya tempat tinggal satwa dalam 

hutan menyempit, lingkungannya menjadi rusak, sumber makanan menjadi 

berkurang, dan pada akhirnya banyak satwa yang keluar dari hutan untuk mencari 

sumber makanan. Hal ini lah menjadikan konflik antara manusia dengan satwa 
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liar, mereka mengaggap satwa tersebut merupakann hewan yang dapat merusak 

atau pun mengancam perkebunan dan ternak mereka sehingga hewan tersebut 

diburu. Selai itu banyak juga yang sengaja memburu satwa liar untuk dijadikan 

sebagai sumber ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar 

hutan. Lebih lanjut Wiryono menjelaskan “Meningkatnya jumlah penduduk yang 

disertai dengan peningkatan konsumsi telah mengancam kelestarian sumber daya 

alam. Akibatnya, terjadi penyusutan banyak habitat satwa dan tumbuhan liar yang 

pada gilirannya mengancam kelestarian banyak spesies” (Wiryono, 1998). 

Perburuan liar merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi karena 

dapat menyebabkan satwa liar akan terancam punah, hal ini dapat dilihat dari 

adanya aktivitas perburuan liar yang biasanya akan diperdagangkan di pasar 

gelap. Laden, menjelaskan “pengertian satwa liar menurut Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 7, satwa liar adalah 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” (Laden, 1995). 

Satwa yang memiliki status hewan dilindungi tidak diizinkan untuk diburu dan 

diperdagangkan karena dapat menyebabkan satwa tersebut mengalami kepunahan. 

Menurut Undang-Undang nomer 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa yang dalam status dilindungi 

merupakan tindakan kriminal yang dapat terancam hukuman penjara 5 tahun 

dengan denda sejumlah Rp 100 juta. 

Indonesia banyak memiliki satwa-satwa endemik di dalamnya seperti, 

harimau Jawa Panthera tigris sondaica yang telah di nyatakan punah, namun di 
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beberapa daerah masih dilaporkan terdapat jejak dan tanda-tanda keberadaannya, 

ajag Cuon alpinus yang keberadaannya telah dinyatakan terancam punah karena 

populasinya terus mengalami penurunan setiap tahunnya, binturong A. binturong 

yang kini statusnya sudah dinyatakan rentan oleh IUCN 2015. Hal ini disebabkan 

karena populasi binturong mengalami penurunan di seluruh Indonesia. Binturong 

ini dapat dijumpai di hutan-hutan Jawa, dan Sumatera. 

Binturong (A. binturong) merupakan hewan sejenis musang dengan 

ukuran tubuh yang lebih besar dan tergolong dalam hewan Nokturnal atau hewan 

yang aktif pada malam hari tapi  terkadang binturong juga dapat dijumpai pada 

saat siang. Binturong lebih suka berada di atas pepohonan dari pada di permukaan 

tanah dan berpindah dari pohon ke pohon lainnya dengan cara melewati cabang-

cabang pohon. Hewan ini tergolong dalam jenis hewan karnivora karena 

binturong suka memakan burung-burung kecil dan hewan-hewan pengerat 

lainnya, namun binturong juga dapat memakan buah-buahan yang tersedia di 

hutan. Menurut Fadli “Sebagai bangsa karnivora, Binturung (Arctictis binturong) 

memakan telur, hewan-hewan kecil semacam burung dan hewan pengerat. Namun 

Binturung juga memakan buah-buahan dan dedaunan” (Fadli, 2015). 

Ciri-ciri binturong memiliki warna rambut hitam di seluruh tubuhnya dan 

terdapat beberapa warna putih di sekitar wajah dan kakinya, binturong memiliki 

ekor panjang yang dapat berfungsi sebagai kaki kelima, karena ekor tersebut dapat 

digunakan sebagai alat berpegangan ke dahan-dahan pohon seperti layaknya kaki 

binturong. Hal ini menjadikan binturong memiliki keahlian memanjat yang sangat 

baik dan dapat berpindah dari pohon kepohon dengan mudah. Memiliki cakar 
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yang tajam sehingga dapat mencengkram pohon dengan lebih kuat dan 

memudahkan binturong dalam memanjat. Binturong (A. binturong) adalah salah 

satu satwa yang dilindungi dan merupakan satwa endemik Indonesia, akan tetapi 

masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang binturong 

yang kini statusnya sudah dinyatakan rentan. Penelitian mengenai binturong juga 

masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia, sehingga informasi mengenai 

binturong terbatas dan masih kurang di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa 

alasan mengapa perlunya adanya penelitian mengenai binturong dengan lebih 

lanjut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di ambil rumusan masalah yaitu 

kondisi habitat binturong di Hutan Kondang Merak tidak cocok bagi kehidupan 

binturong dan dapat menghambat pertumbuhan serta mengancam keberadaan 

binturong. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut ini adalah tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui karakteristik habitat binturong dan yang terdapat di Hutan 

Kondang Merak  

1.4 Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

serta data tambahan bagi peneliti dan pemerhati binturong, dapat memberikan 

informasi faktor-faktor lingkungan terhadap keberadaan binturong dan habitatnya, 
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sehingga dapat mempertimbangkan langkah-langkah konservasi binturong agar 

dapat mencegah punahnya satwa endemik asli Indonesia ini. 


