
DAERAH JELAJAH DAN ANCAMAN KEBERADAAN 

BANTENG (Bos javanicus d’Alton) di LUAR KAWASAN 

TAMAN NASIONAL ALAS PURWO 

Oleh: Wahyu Murdyatmaka
1
 

 

BANTENG (Bos javanicus d’Alton) 

 

Wilson and Reeder (1993) mengklasifikasikan Banteng 

dalam keluarga Bovidae dan genus Bos. Spesies yang masih 

dapat dijumpai adalah: B. javanicus, B. birmanicus, B. butleri, 

B. discolor, B. domesticus,B. leucoprymnus, B. longicornis, B. 

lowi, B. porteri, B. sondaicus. 

Secara morfologis, Banteng dewasa memiliki panjang 

tubuh 190-225 cm, tinggi ≤160 cm dan berat badan 600-800 
kg. Banteng (memperlihatkan dimorfisma seksual yang 

dibedakan secara morfologis. Banteng jantan (dewasa) 

berkulit kehitaman sedangkan yang betina coklat. Banteng 

jantan dan betina bercorak putih pada kaki bagian bawah, 

pantat, mulut dan lingkar mata. 

Alikodra (1987) menyatakan bahwa Banteng merupakan 

satwa diurnal. Pada daerah yang tingkat gangguannya tinggi, 

sering dijumpai Banteng aktif di malam hari (nocturnal). Di 

Thailand saat musim kawin berlangsung, Banteng 

berpasangan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Beberapa 

jurnal menyebutkan bahwa Banteng ditemukan menjelajah, 

bersarang dan memamahbiak pada interval waktu tertentu. 
Banteng memanfaatkan semak belukar sebagai tempat 

beristirahat. 

Air memegang peranan yang sangat penting bagi 

kehidupan satwaliar yang digunakan untuk minum. Oleh 

karena itu, selain makan, air juga harus tersedia pada daerah 

jelajah dalam keadaan bersih (Alikodra 1983). Keduanya 

menjadi faktor pembatas populasi satwaliar. Van Lavieren 

(1983) mengatakan bahwa populasi satwaliar dipengaruhi oleh 

faktor-faktor: pemangsaan, kompetisi, penyakit, bencana dan 

upaya pengendaliannya. 

 

BANTENG DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO 

 

Saat ini, populasi Banteng di dunia ±8.000 ekor dan 

mungkin menurun hingga ±5.000 ekor dalam waktu singkat 

(IUCN 2008). IUCN mengklasifikasi Banteng sebagai 

satwaliar terancam punah berdasarkan penurunan populasinya 

yang mencapai 20% dari seluruh tiga generasi yang tersisa. 

Banteng di Thailand dilaporkan hanya tersisa dua sub 

populasi; ±50 individu. Sampai tahun 1990, sub populasi 

terbesar yang tersisa hanya berada di Pulau Jawa. Dari  enam 

sub populasi, hanya empat diantaranya yang eksis 

(Pudyatmoko, 2004). Beberapa faktor utama penyebab 
penurunan populasi Banteng adalah; perburuan, fragmentasi 

habitat, pemangsaan dan kebakaran hutan. 

Dephut (2008) menyatakan bahwa Banteng di Jawa 

tersebar pada beberapa 14 titik habitat yang terisolasi, salah 

satunya terletak di kawasan Taman Nasional Alas Purwo 

(TNAP). Kawasan ini semula berstatus sebagai Suaka 

Margasatwa Blambangan dengan luas 62.000 Ha, sebelum 

ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas 43.420 Ha. 

TNAP  merupakan salah satu kawasan konservasi di 

Indonesia yang melindungi Banteng sebagai key species. 

TNAP tengah menghadapi tekanan berbagai faktor yang 
mempengaruhi keberadaan Banteng, khususnya pada daerah 

jelajahnya di luar kawasan yang disebabkan oleh sulitnya 

pengawasan dan pola pemanfaatan lahan yang kurang sesuai.  
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KONSENTRASI BANTENG DI LUAR KAWASAN 

TNAP 

 
Daerah jelajah Banteng di luar kawasan pada musim 

kering mencapai ±6,42 km (Murdyatmaka, 2008). Sedangkan 

hasil monitoring pada musim penghujan hanya berkisar ±4,63 

km. Banteng terkonsentrasi sebagian besar di Sumbergedang 

(Murdyatmaka, 2010). 

Sumbergedang ±111,526 Ha merupakan salah satu daerah 

jelajah Banteng yang memiliki daya dukung habitat  ideal, 

baik sumber pakan maupun air. Kawasan ini berada di hutan 

produksi Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. 

Berdasarkan rekapitulasi data Laporan Kejadian (LK) BTNAP 

tahun 2003, tercatat 8 kasus kematian Banteng di 
Sumbergedang dan Kepuhngantuk. Pada tahun yang sama 

petugas mengamankan ±60 jerat satwa. 

Saat ini, kawasan Sumbergedang dan sekitarnya telah 

dibuka sebagai areal PHBM (tumpangsasri). Kondisi ini 

berpotensi sebagai ancaman serius terhadap habitat dan 

populasi Banteng yang diakibatkan oleh mobilisasi manusia 

dalam jumlah besar dan pola penggunaan ruang sebagai areal 

budidaya yang dapat menimbulkan konflik satwa-manusia. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Daerah jelajah pada musim kering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Daerah jelajah pada musim penghujan 

 
Banteng menjelajah dalam ruang seluas ±8,90 Km. 

Pergerakan terjauh di titik S8° 34’ 57,72” E, 114° 21’ 30,94” 

atau 8,17 Km dari  Sadengan sebagai titik konsentrasi Banteng 

di kawasan TNAP, dan hanya berjarak 1,24 Km dari 

pemukiman penduduk; Dusun Kutorejo-Kalipait. Pergerakan 

diindikasikan dari temuan jejak, feses serta laporan 

masyarakat. 



KONDISI DAERAH JELAJAH 

 

Tutupan Lahan 
Secara keseluruhan, daerah jelajah Banteng di luar 

kawasan TNAP adalah kawasan hutan produksi (HP) kelas jati 

dengan luas ±1.644,55 Ha. Vegetasi penutup lain yang 

ditemukan adalah tanaman rimba campuran; Mahoni 

Sweitenia mahagony, Bungur Lagesrstroemia speciosa, 

Kesambi Schleisera oleosa, Gempol Nauclea orientalis, Johar 

Casia siamea, dan Pilang Acacia leucopholea. Vegetasi 

alamiah yang ditemukan; jenis rumput-rumputan, mangrove; 

Acrosticum aureum, Bruguiera gymnorhiza, Rizophora 

apiculata, Sonneratia alba dan Xylocarpus granatum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig3. Tutupan lahan 

 

Pemanfaatan Lahan 

Dari pencitraan spasial diketahui bahwa tegakan jati 

merupakan  tutupan dominan di lokasi pengamatan dengan 

penguasaan 35,18%, kemudian mangrove alami dan areal 

PHBM masing-masing 24,33% dan 23,68%. 

Melalui interseksi poligon tutupan lahan diketahui bahwa 

pembukaan kawasan HP sebagai lahan PHBM mencapai 

±26,71(627,2 ha) % dan 6,22% (31,5 ha) diantaranya 

dilakukan di Sumbergedang. 
Masyarakat yang melakukan aktivitas pemanfaatan 

kawasan ±58,33% dari sekitar kawasan, 25,67% dari desa-

desa lain di Banyuwangi dan 16% berasal dari luar 

Banyuwangi. Masyarakat yang berladang mencapai 91%; 

pada areal PHBM yang dikelola dibawah pengawasan Perum 

Perhutani. Kurang lebih 83% diantaranya menetap di kawasan 

dengan membangun gubuk. Kondisi ini memungkinkan 

terjadinya okupasi kawasan.  

 

Sumber Air 

Sumbergedang dilintasi tiga sungai dangkal yang bermuara 
pada hilir sungai Segoroanak. Kantong-kantong air yang ada 

merupakan sumber air minum Banteng ketika menjelajah, 

diindikasikan dengan adanya jejak di sekitarnya dan 

dimanfaatkan sebagai irigasi untuk lahan PHBM dengan 

dibuatnya saluran air. 

 

 

Gangguan 

 

Gangguan pada daerah jelajah meliputi: perencekan 
(pengambilan kayu bakar) 66,7%, illegal logging 25% dan 

lainnya 8,3%. 

 

SINTESIS 

 

Diketahui bahwa konsentrasi Banteng di luar kawasan 

berada di Sumbergedang dan sekitarnya yang merupakan 

kawasan HP. Sumbergedang merupakan padang rumput alami 

yang menyediakan sumber pakan satwa (rumput) alamiah 

serta air, baik pada musim kering maupun penghujan. Kondisi 

ini cukup ideal sebagai habitat satwaliar, khususnya grazer 
(jenis-jenis pemakan rumput). 

Daerah jelajah Banteng di Sumbergedang dan sekitarnya 

adalah seluas  ±4,63-6,42 km2 melalui indikasi sebaran jejak 

dan feses secara soliter maupun berkelompok. 

Gangguan yang ada berupa illegal logging, perencekan 

(kayu bakar) dan pemanfaatan kawasan sebagai areal PHBM. 

Keadaan ini berpeluang mendesak keberadaan Banteng di luar 

kawasan TNAP sehingga diperlukan strategi pemantauan yang 

efektif.  

Untuk mempertahankan keberadaan Banteng di 

Sumbergedang dan sekitarnya, perlu penetapan kawasan 

minimal seluas ±3,02 km2 sebagai kawasan pertahanan 
(Fortress area), yang  terintegrasi dalam pengelolaan TNAP. 

Jika integrasi kedalam pengelolaan TNAP kurang relevan, 

maka perlu dikaji kemungkinannya untuk ditunjuk sebagai 

kawasan HCVF (High Conservation Value Forest), sehingga 

perlindungan terhadap aspek ekologis dan pelestarian plasma 

nutfah menjadi prioritas utama. 

Langkah prioritas yang diperlukan saat ini adalah 

penghentian aktivitas pemanfaatan lahan pada areal PHBM di 

kawasan pertahanan minimum untuk menghindari konflik 

satwaliar-manusia. Lebih jauh, diperlukan kajian lanjut 

berkaitan dengan fungsi ekologis kawasan Sumbergedang 
terhadap keberadaan Banteng di luar kawasan TNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Fortress area 

 


