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Perdagangan ilegal kera hidup, daging, dan bagian tubuhnya terjadi di semua negara yang 
menjadi wilayah sebaran kera dan menimbulkan ancaman yang signifikan dan terus men-
ingkat terhadap kelangsungan hidup jangka panjang populasi kera liar di seluruh dunia. 
Perdagangan kera yang semula merupakan kegiatan budaya dan murni untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, kini melibatkan perdagangan global bernilai multijutaan dolar yang 
dijalankan oleh jaringan pelaku kejahatan lintas negara. Tantangannya yaitu mengurai ber-
bagai faktor yang kompleks dan saling terkait yang menjadi penyebab terjadinya perdagan-
gan kera sekaligus melaksanakan strategi-strategi yang tidak memperparah ketimpangan 
yang ada. Volume seri Negara Kera ini menggabungkan penelitian dan analisis orisinal, 
studi kasus terkini, dan praktik terbaik yang mulai diterapkan untuk mendorong agenda 
konservasi kera yang berkaitan dengan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan.
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Primata merupakan salah satu spesies yang paling terancam punah di seluruh wilayah 
tropis dunia. Semua spesies kera besar (gorila, simpanse, bonobo, dan orang utan) dig-
olongkan sebagai spesies Genting (Endangered) atau Kritis (Critically Endangered). Di sisi 
lain, hampir semua spesies owa terancam punah. Walaupun hubungan antara konservasi 
kera dan proses pengembangan ekonomi, etika, dan lingkungan yang lebih luas telah 
diakui, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan konservasi 
keanekaragaman hayati ke dalam masyarakat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih 
luas agar hubungan-hubungan ini dapat sepenuhnya disadari dan ditangani. 

Seri Negara Kera diperuntukkan bagi berbagai kalangan pembuat kebijakan, ahli 
industri, pengambil keputusan, akademisi, peneliti, dan LSM, dan membahas ancaman 
terhadap satwa-satwa ini dan habitatnya dalam konteks pengembangan masyarakat dan 
ekonomi yang lebih luas. Setiap publikasi menyajikan tema yang berbeda dan memberikan 
gambaran umum tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dan memen-
garuhi status kera saat ini maupun di masa mendatang. Publikasi-publikasi ini juga dileng-
kapi dengan data statistis, indikator kesejahteraan, laporan resmi, dan berbagai laporan 
lainnya yang memuat analisis objektif dan mendalam tentang berbagai persoalan terkait.
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pun membasmi satwa yang dianggap sebagai 
pengganggu yang merusak tanaman. 

Kera merupakan salah satu kelompok spe-
sies paling karismatik yang hidup di hutan tro-
pis di Afrika dan Asia Tenggara. Kera merupa-
kan hewan cerdas, memiliki kesadaran, serta 
makhluk sosial dan emosional. Mengingat 
kemiripan genetik dan sejarah evolusinya yang 
dekat dengan manusia, kera pun menjadi san-
gat menarik bagi manusia. Pesona atau daya 
tarik ini menjadi faktor pemicu munculnya 
ancaman yang saat ini dihadapi kera. Kera 
besar dan owa ditangkap untuk diperdagang-
kan guna mendorong industri hiburan. 
Fenomena ini didasarkan pada aspek ‘mirip 
manusia’ yang dimiliki kera nonmanusia ini, 
dan aspek ini juga berkontribusi terhadap keg-
emaran masyarakat di beberapa negara untuk 
memelihara atau mengoleksi kera. 

Perburuan juga memberikan dampak besar 
terhadap individu kera yang bersangkutan, yaitu 
satwa trauma akibat mengalami ketakutan, kes-
epian, kesakitan, kebingungan, dan isolasi dari 
individu lain yang berasal dari spesies yang sama. 
Sebagian besar kera merupakan makhluk sosial 
dan mereka menghabiskan waktu bertahun-
tahun bersama induk dan kelompok sosial tem-
pat mereka dilahirkan sekaligus mempelajari 
cara bertahan hidup dan berinteraksi di alam 
liar. Ketika dipelihara dalam kurungan buatan 
dengan kondisi penuh tekanan, kera mengalami 
trauma yang berlangsung seumur hidup. 
Perburuan dan pembunuhan atau penangkapan 
kera, dan perdagangannya, memberikan damp-
ak besar terhadap upaya konservasi spesies-spe-
sies yang sangat terancam ini yang sering kali 
berada dalam populasi terfragmentasi di petak 
hutan yang sangat terdegradasi akibat kegiatan 
pertanian industri, industri ekstraktif, dan 
proyek infrastruktur. Bahkan, penangkapan 
sejumlah kecil individu kera dapat memberikan 
dampak signifikan terhadap masa depan 
spesiesnya. Kelangsungan hidup kera memang 
benar-benar berada di tangan kita.

Nadya Hutagalung
Duta Persahabatan untuk Kemitraan 
Kelangsungan Hidup Kera Besar (Great Apes 
Survival Partnership/GRASP) dari Program 
Lingkungan Hidup PBB/selebritas televisi
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Memahami dampak perilaku manusia 
terhadap lingkungan dan begitu 
banyak spesies yang menghadapi 

ancaman serius akan kelangsungan hidupnya 
sangat diperlukan untuk mengembangkan 
berbagai pendekatan cerdas dan fleksibel yang 
akan memungkinkan kita untuk hidup dalam 
batasan-batasan yang diberikan planet kita 
sehingga keanekaragaman kehidupan di 
dalamnya tetap lestari. Seri Negara Kera meng-
himpun data dan pengetahuan tentang damp-
ak kegiatan manusia terhadap kera dan habi-
tatnya dan mengidentifikasi solusi yang dapat 
dilakukan untuk mencegah atau meminimal-
kan bahaya/ancaman yang ada. Oleh karenan-
ya, seri Negara Kera merupakan alat yang pent-
ing dalam mengidentifikasi berbagai cara 
untuk mengatasi sejumlah tantangan yang kita 
(dan semua spesies lain) hadapi di planet ini. 
Di berbagai wilayah sebarannya, jumlah kera 
terus berkurang akibat hilangnya dan degra-
dasi habitat, perburuan, dan penyakit. Semua 
spesies kera pun menghadapi ancaman kepu-
nahan. Memahami cakupan dan dampak pem-
bunuhan, penangkapan, dan perdagangan ter-
hadap berbagai spesies kera di Afrika dan Asia 
Tenggara beserta dampaknya terhadap upaya 
konservasi spesies dan kesejahteraan individu 
satwa sangat diperlukan untuk menemukan 
solusi bagi perlindungannya. 

Volume keempat dalam seri Negara Kera 
berfokus pada salah satu ancaman langsung 
terhadap kera: perburuan. Kegiatan ini (yang 
merupakan ancaman di hampir semua wilayah 
sebaran kera nonmanusia) menyebabkan ter-
jadinya pembunuhan terhadap kera, yang 
umumnya bertujuan memanfaatkan bagian 
tubuh kera sebagai makanan, obat, atau tujuan 
lainnya, atau penangkapan dan perdagangan 
kera untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, 
peraga foto dalam industri hiburan, atau pajan-
gan bagi kolektor. Semua kera terancam punah 
dan dilindungi oleh undang-undang di semua 
negara habitatnya. Oleh karena itu, pembunu-
han, penangkapan, dan perdagangan kera mer-
upakan kegiatan yang ilegal. Meskipun demiki-
an, kera diburu di semua negara habitat 
alaminya, walaupun untuk alasan yang berbeda 
dan sering kali kompleks. Pada beberapa kasus, 
perburuan memang dilakukan untuk alasan 
budaya. Akan tetapi, kegiatan ini sering kali 
didorong alasan ekonomi, baik untuk memper-
oleh uang tunai, mendapatkan makanan, atau-
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Arcus Foundation adalah yayasan pemberi 
dana hibah swasta yang mendorong keadi-
lan sosial dan tujuan-tujuan konservasi. 
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dan berkantor di New York (AS) dan 
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Kelangsungan hidup jangka panjang 
manusia dan kera besar bergantung pada 
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paya meningkatkan rasa hormat dan pen-
gakuan atas hak dan nilai kera besar dan 
owa serta memperkuat perlindungan habi-
tatnya dari berbagai ancaman. Program 
Kera Besar Arcus mendukung upaya kon-
servasi dan advokasi kebijakan untuk men-
ingkatkan kelangsungan hidup kera besar 
dan owa di alam liar maupun di suaka yang 
memberikan perawatan berkualitas tinggi, 
keamanan, dan kebebasan dari eksploitasi 
dan penelitian yang bersifat invasif.

Informasi kontak 
Kantor New York:
44 West 28th Street, 17th Floor
New York, New York 10001, United States
+1 212 488 3000 / telepon
+1 212 488 3010 / faksimile

Kantor Cambridge 
(Program Kera Besar dan Owa):
Nine Hills Road
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United Kingdom
+44 (0)1223 653040 / telepon
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Akronim dan Singkatan
Daftar akronim dan singkatan dapat dite-
mukan di bagian belakang buku, mulai 
dari halaman 282.

Lampiran
Semua lampiran dapat ditemukan di 
bagian belakang buku, mulai dari hala-
man 263, kecuali Lampiran Kelimpahan 
yang tersedia di situs web Negara Kera:

  www.stateoftheapes.com.

Daftar Istilah
Terdapat daftar istilah ilmiah dan kata 
kunci di bagian belakang buku, mulai 
dari halaman 285.

Rujukan Lintas Bab
Rujukan lintas bab terdapat di seluruh 
bagian buku, baik dalam bentuk rujukan 
langsung dalam isi teks ataupun ditulis 
dalam kurung. 

Hasil Estimasi Kelimpahan Kera
Tidak semua hasil estimasi kelimpahan 
yang definitif dan terkini tersedia untuk 
semua spesies kera. Lampiran Kelimpahan 
terkini, yang dapat diakses di state-
oftheapes.com, menyajikan hasil estimasi 
di tingkat lokasi dan menggunakan kelas 
kelimpahan untuk menunjukkan kisaran 
populasi. Dalam volume ini, bab ‘Kera: 
Sebuah Tinjauan Umum’ dan beberapa 
bab lainnya menampilkan informasi 
kelimpahan berdasarkan skala geografis 
lain yang diperoleh dari berbagai sumber, 
termasuk penilaian Daftar Merah terba-
ru. Oleh karena itu, beberapa angka 
mungkin tidak selaras satu sama lain.

Peta Wilayah Sebaran Kera
Peta wilayah sebaran kera dalam edisi ini 
menunjukkan luas area sebaran (extent of 

twitter.com/ArcusGreatApes
facebook.com/ArcusGreatApes
www.stateoftheapes.com


Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

x

Ucapan Terima Kasih

Seperti halnya semua volume dalam seri 
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kesabaran yang telah Anda curahkan.
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Foundation telah berperan penting dalam 
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terima kasih atas dukungan yang diberikan 
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pembaca. Kami juga berterima kasih kepa-
da Katrina Halliday dan tim dari Cambridge 
University Press atas komitmen yang 
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Ucapan terima kasih secara khusus 
diberikan kepada nama dan organisasi beri-

occurrence/EOO) tiap spesies. EOO meli-
puti semua populasi yang diketahui dari 
suatu spesies dalam batas imajiner terkecil 
yang tak terputus. Perlu diperhatikan bah-
wa sebagian kawasan dalam batasan ini 
tidak layak dan tidak ditempati.

Arcus Foundation menyajikan peta 
sebaran kera dalam bab ‘Kera: Sebuah 
Tinjauan Umum’, yaitu pada Gambar AO1 
dan AO2, untuk memberikan ilustrasi data 
wilayah jelajah yang paling akurat dan ter-
kini. Peta-peta ini disusun oleh Max 
Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology yang mengelola portal dan 
basis data A.P.E.S. Volume ini juga 
menampilkan peta yang disusun oleh para 
kontributor yang menggunakan data 
wilayah jelajah kera dari sumber lain. Oleh 
karena itu, peta-peta ini mungkin tidak 
selaras satu sama lain. 
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Kera: Sebuah Tinjauan Umum

Indeks Kera 

Seluruh informasi diambil dari Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates (Mittermeier, Rylands, dan Wilson, 
2013), kecuali dikatakan lain.

Bonobo (Pan paniscus)

Sebaran dan Populasi di Alam Liar

Bonobo hanya terdapat di Republik Demokratik Kongo (RDK), dipisahkan 
secara biogeografis dari simpanse dan gorila oleh Sungai Kongo (lih. Gambar 
AO1). Jumlah populasinya tidak diketahui, karena baru 30% wilayah sebaran 
historisnya yang disurvei. Namun demikian, dari empat populasi bonobo yang 
secara geografis berbeda, populasinya diperkirakan sekitar 15.000-20.000 
individu, dengan jumlah yang terus menyusut (Fruth et al., 2016). 

Bonobo terdaftar dalam Lampiran I Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) serta masuk dalam 
kelas spesies genting (endangered/EN) pada Daftar Merah (Red List) 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Fruth et al., 2016; lih. Kotak AO1). Penyebab menurunnya populasi 
bonobo di antaranya adalah perburuan, kehilangan dan degradasi habitat, penyakit, serta kurangnya kesadaran manusia 
bahwa berburu dan memakan daging bonobo melanggar hukum. Perburuan, yang sebagian besar merupakan bagian dari 
perdagangan daging satwa liar komersial dan untuk pengobatan, diperparah oleh efek berkelanjutan konflik bersenjata, sep-
erti misalnya perburuan yang disetujui militer serta aksesibilitas terhadap persenjataan dan amunisi modern (Fruth et al., 2016).

Fisiologi

Tinggi bonobo jantan dewasa mencapai 73-83 cm dengan berat 37-61 kg. Sementara, bonobo betina sedikit lebih kecil, den-
gan berat 27-38 kg. Bonobo memiliki cukup perbedaan dalam karakter seksual sekunder antara betina dan jantan (dimorfisme 
seksual) serta memiliki ukuran dan tampilan mirip simpanse dengan kepala lebih kecil dan tampilan lebih ringan. Rentang 
hidupnya mencapai 50 tahun di alam liar (Hohmann, Robbins, dan Boesch, 2006; Robson dan Wood, 2008).

Bonobo adalah frugivora/pemakan buah (lebih dari 50% makanannya adalah buah-buahan), ditambah dedaunan, batang pohon, 
pucuk, empulur, biji, kulit, bunga, madu, dan jamur. Hanya sebagian kecil dari makanan mereka berupa binatang, seperti misalnya 
serangga, reptil kecil, burung, dan mamalia berukuran sedang, termasuk primata lain. 

Organisasi Sosial

Bonobo hidup berkelompok (fisi-fusi) dengan anggota mencapai 100 individu (jantan dan betina). Ketika mencari makan, 
mereka terpecah dalam subkelompok kelamin campuran atau kelompok kecil dengan rata-rata 5-23 individu.

Bonobo jantan hidup bekerja sama dan berdampingan. Akan tetapi, jarang ditemukan ikatan yang berkelanjutan antarjantan 
dewasa, sedangkan ikatan yang kuat antarbetina dewasa bertahan selama bertahun-tahun. Ciri utama bonobo betina, yaitu ko-
dominan dengan jantan dan akan membentuk persekutuan melawan jantan tertentu dalam komunitasnya. Di antara bonobo, 
ikatan antara induk dan anak merupakan yang terkuat. Ini menjadi bukti penting status sosial anak yang bertahan hingga dewasa.

Seperti simpanse, bonobo merupakan saudara terdekat manusia. Bonobo memiliki kesamaan 98,8 persen dengan DNA 
manusia (Smithsonian Institute, tanpa tahun; Varki dan Altheide, 2005).

Simpanse (Pan troglodytes)

Sebaran dan Populasi di Alam Liar
Simpanse tersebar luas di Afrika khatulistiwa dengan rangkaian populasi terpu-
tus mulai dari selatan Senegal hingga barat Uganda dan Tanzania (Humle et al., 
2016b; lih. Gambar AO1).

Simpanse berada dalam daftar Lampiran I CITES dan keempat subspesiesnya 
termasuk dalam kategori genting (endangered/EN) atau kritis (critically endan-
gered/CN) dalam Daftar Merah IUCN. Simpanse tengah (Pan troglodytes troglo-
dytes) memiliki populasi sekitar 114.200-317.000, simpanse barat (Pan t. verus) 
17.600–96.700, simpanse timur (Pan t. schweinfurthii) 170.000-250.000, dan 
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simpanse nigeria-kamerun kemungkinan kurang dari 9.000 (Pan t. ellioti) (Heinicke et al., 2019; Humle et al., 2016a; Maisels et 
al., 2016; Oates et al., 2016; Plumptre et al., 2010, 2016a; Strindberg et al., 2018). Semua populasi simpanse diyakini menyu-
sut meski laju penyusutannya belum dihitung (Humle et al., 2016b). Penilaian laju perubahan populasi terhadap simpanse barat 
dari tahun 1990 hingga 2014 menunjukkan penurunan tahunan sebesar 6%. Hal ini berkaitan dengan penurunan populasi 
sebesar 80,2% selama studi tersebut dilakukan (Kühl et al., 2017).

Penurunan jumlah simpanse terutama berkaitan dengan meningkatnya perburuan untuk perdagangan daging satwa liar kom-
ersial, kehilangan dan degradasi habitat, serta penyakit (Humle et al., 2016b).

Fisiologi
Simpanse jantan mencapai tinggi 77-96 cm dan berat 28-70 kg. Sementara itu, simpanse betina berukuran 70-91 cm dan 
memiliki berat 20-50 kg. Simpanse memiliki banyak kesamaan ekspresi wajah dengan manusia meski otot dahinya kurang 
tampak dan memiliki bibir lebih fleksibel. Simpanse di alam liar hidup hingga 50 tahun.

Simpanse umumnya frugivora (pemakan buah). Beberapa kelompok memiliki 200 jenis pilihan makanan, yakni buah-buahan 
ditambah kulit pohon, bunga, jamur, madu, dedaunan, empulur, biji, pucuk, dan batang, serta binatang (seperti semut, rayap, dan 
mamalia kecil, termasuk primata lain). Simpanse merupakan kera yang paling bersifat karnivora dibandingkan dengan kera lainnya.

Organisasi Sosial
Simpanse menunjukkan pola kelompok fisi-fusi, multijantan-multibetina. Sebuah komunitas besar meliputi semua individu yang 
secara rutin bersosialisasi satu sama lain. Komunitas seperti ini beranggotakan 35 individu. Kelompok terbesar yang pernah 
diketahui beranggotakan lebih dari 150 individu, meski jarang ada komunitas sebesar ini. Komunitas terbagi menjadi kelompok-
kelompok yang lebih kecil. Kelompok yang lebih kecil ini bersifat sangat cair. Anggotanya dapat masuk dan keluar, atau bebera-
pa individu dapat hidup bersama untuk beberapa hari sebelum bergabung kembali dengan anggota lain dalam komunitas.

Biasanya, jantan akan mempertahankan wilayah jelajahnya karena jantan bersifat sangat teritorial dan mungkin akan meny-
erang atau membunuh simpanse tetangganya. Simpanse jantan mendominasi simpanse betina dan biasanya melakukan 
hubungan seks, berbagi makanan, dan saling berselisik. Simpanse memiliki bentuk kerja sama yang maju, seperti dalam 
perburuan dan pertahanan wilayah meski tingkat kerja sama dalam aktivitas perburuan sosial berbeda di tiap komunitas. 

Gorila (Gorilla species (spp.))

Sebaran dan Populasi di Alam Liar
Gorila barat (Gorilla gorilla) tersebar di Afrika khatulistiwa barat dan terbagi 
dalam dua subspesies: gorila dataran rendah barat (Gorilla g. gorilla) dan 
gorila sungai cross (Gorilla g. diehli). Gorila timur (Gorilla beringei) ditemukan 
di RDK dan melintasi perbatasan Uganda dan Rwanda. Terdapat dua subsp-
esies gorila timur, yakni gorila gunung (Gorilla b. beringei) dan gorila grauer 
(Gorilla b. graueri) (lih. Gambar AO1).

Tiga dari empat takson gorila terklasifikasi kritis dalam Daftar Merah IUCN 
(Bergl et al., 2016; Hickey et al., 2018; Maisels et al., 2018; Plumptre et al., 
2016b). Estimasi total populasi gorila barat dataran rendah pertama kali dilaku-

kan pada tahun 2013, yaitu sekitar 362.000 individu. Sementara itu, gorila sungai cross hanya tersisa sekitar 250-300 individu 
di alam liar (Bergl et al., 2016; Dunn et al., 2014; Strindberg et al., 2018). Perkiraan populasi terkini gorila grauer adalah 3.800 
individu. Ini menunjukkan penurunan sebesar 77% sejak 1994 (Plumptre et al., 2016c). Gorila gunung diperkirakan berjumlah 
sekurangnya 1.000 individu (Granjon et al., 2020; Hickey et al., 2019). Ancaman utama terhadap kedua spesies ini adalah per-
buruan untuk perdagangan daging satwa liar komersial, kerusakan dan degradasi habitat, serta penyakit (khususnya virus 
ebola untuk gorila barat) (Maisels, Bergl, dan Williamson, 2018; Plumptre, Robbins, dan Williamson, 2019). Gorila grauer juga 
terancam oleh kerusuhan sipil (Plumptre, Robbins, dan Williamson, 2019). Dampak perubahan iklim juga diprediksi sebagai 
ancaman terhadap hutan habitat gorila (Maisels, Bergl, dan Williamson, 2018; Plumptre, Robbins, dan Williamson, 2019).

Fisiologi
Gorila timur jantan dewasa (159–196 cm, 120–209 kg) sedikit lebih besar dibandingkan dengan gorila barat (138–180 cm, 
145–191 kg). Kedua spesies ini sangat dimorfisme seksual dengan ukuran betina sekitar separuh ukuran jantan. Rentang hidup 
gorila di alam liar sekitar 30-40 tahun. Jantan dewasa dikenal sebagai ‘punggung perak’ bersamaan dengan berubahnya 
warna punggung menjadi abu-abu saat dewasa.

Makanan utama gorila adalah buah matang dan tumbuhan herba. Tumbuhan herba lebih banyak dikonsumsi ketika buah 
langka, sesuai dengan musim dan ketersediaan buah. Protein diperoleh dari daun dan kulit pohon. Gorila tidak mengonsumsi 
daging, tetapi sesekali mengonsumsi semut dan rayap. Terdapat lebih sedikit buah yang dapat diperoleh gorila gunung di 
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lingkungannya dibandingkan dengan gorila dataran rendah di lingkungannya. Oleh karena itu, gorila gunung utamanya men-
gonsumsi daun, empulur, batang, kulit pohon, dan sesekali memakan semut.

Organisasi Sosial
Gorila barat hidup dalam kelompok tetap dengan beberapa betina dan satu jantan (punggung perak). Sebaliknya, gorila timur 
bersifat poligini atau poliandri dengan satu atau lebih jantan punggung perak, beberapa betina, anak, dan kerabat yang belum 
dewasa. Satu kelompok rata-rata terdiri atas sepuluh individu. Akan tetapi, gorila timur dapat berkelompok hingga 65 individu. 
Sementara, besaran kelompok gorila barat adalah 22 individu. Gorila tidak bersifat teritorial dan wilayah jelajahnya sangat ber-
irisan. Memukul-mukul dada dan berteriak dilakukan ketika jantan punggung perak saling bertemu. Pertemuan antarkelompok 
dapat meningkat menjadi pertarungan fisik. Namun, mereka biasanya memilih strategi saling menghindar. 

Orang utan (Pongo spp.)
Sebaran dan Populasi di Alam Liar
Wilayah orang utan kini terbatas hanya di hutan Sumatera dan Borneo, 
padahal sebelumnya, kera besar ini berada di sebagian besar wilayah Asia 
selatan (Wich et al., 2008, 2012a; lih. Gambar AO2). 

Data hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2015, tersisa kurang dari 
14.000 orang utan sumatera (Pongo abelii) dan sekitar 100.000 orang utan 
borneo (Pongo pygmaeus spp.) di alam liar (Ancrenaz et al., 2016; GRASP dan 
IUCN, 2018; Singleton et al., 2017; Voigt et al., 2018; Wich et al., 2016). Akibat 
perburuan dan kehilangan habitat secara terus-menerus, orang utan sumatera 
dan orang utan borneo termasuk dalam klasifikasi kritis (Ancrenaz et al., 2016; 
Singleton et al., 2017). Kedua spesies ini terdaftar dalam Lampiran I CITES. 

Pada November 2017, spesies baru orang utan dideskripsikan, spesies ini 
tersebar di tiga fragmen hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Utara, dan 
Selatan di Sumatera, yang merupakan bagian dari Ekosistem Batang Toru 
(Nater et al., 2017). Orang utan tapanuli (Pongo tapanuliensis) memiliki total 
wilayah sebaran sekitar 1.100 km² (110.000 ha) dan jumlah populasinya 
kurang dari 800 individu (Wich et al., 2019). Orang utan tapanuli termasuk 
dalam klasifikasi kritis (Nowak et al., 2017).

Ancaman utama bagi semua orang utan adalah kehilangan dan fragmentasi habitat, pembunuhan karena konflik antara manusia 
dan kera, dan perburuan serta perdagangan hewan hidup internasional (Ancrenaz et al., 2016; Gaveau et al., 2014; Singleton et 
al., 2017; Wich et al., 2008). Bagi orang utan borneo, kebakaran hutan dan kurangnya kesadartahuan masyarakat bahwa orang 
utan dilindungi oleh undang-undang merupakan ancaman tambahan (Ancrenaz et al., 2016). Sementara bagi orang utan sumat-
era, ancaman paling utama saat ini adalah rencana tata guna lahan yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh pada 2013. Rencana 
tersebut tidak mengakui bahwa Ekosistem Leuser merupakan Kawasan Strategis Nasional, status resmi yang melarang pengo-
lahan, pembangunan, dan kegiatan lain yang dapat menurunkan fungsi lingkungan ekosistem tersebut (Singleton et al., 2017). 
Bagi orang utan tapanuli, pembangunan industri merupakan suatu ancaman serius. Ini meliputi pertambangan emas dan perak, 
izin pembalakan kayu yang ekstensif, hingga proyek hidroelektrik yang sedang diajukan (Nowak et al., 2017; Wich et al., 2019).

Fisiologi
Orang utan jantan dewasa dapat mencapai tinggi 94-99 cm dan berat 60-85 kg (berbantalan pipi) atau 30-65 kg (tak berban-
talan pipi). Sementara, orang utan betina dapat mencapai tinggi 64-84 cm dan berat 30-45 kg. Artinya, orang utan sangat 
dimorfisme seksual. Di alam liar, harapan hidup orang utan jantan adalah 58 tahun dan betina 53 tahun. Namun demikian, tidak 
tersedia data yang akurat untuk orang utan borneo.

Pada orang utan jantan matang dewasa tumbuh janggut pendek dan bantalan pipi melebar (flanges). Setelah matang secara 
seksual, sebagian orang utan jantan mengalami ‘penghentian pertumbuhan’ selama bertahun-tahun, sehingga ukuran dan 
tampilannya seperti betina. Mereka disebut jantan ‘tak berbantalan pipi’. Orang utan merupakan satu-satunya kera besar yang 
menunjukkan kematangan ganda (bimaturisme).

Orang utan utamanya mengonsumsi buah-buahan meski mereka juga mengonsumsi daun, pucuk, biji-bijian, kulit pohon, 
empulur, bunga, telur, tanah, dan hewan invertebrata, seperti misalnya rayap dan semut. Perilaku memakan daging terpantau 
meski sangat jarang (memangsa spesies seperti kukang).

Organisasi Sosial
Unit induk-anak merupakan satu-satunya unit sosial permanen di antara orang utan. Pengelompokan sosial antara individu 
mandiri juga terjadi walaupun frekuensinya berbeda-beda di tiap populasi dan takson. Pengelompokan ini lebih lazim terjadi 
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pada kedua spesies orang utan sumatera dibanding spesies borneo. Meskipun orang utan betina biasanya relatif toleran satu 
sama lain, orang utan jantan berbantalan pipi tidak toleran terhadap jantan berbantalan pipi lainnya serta terhadap yang tidak 
berbantalan pipi (Wich, de Vries, dan Ancrenaz, 2009). Orang utan sumatera umumnya lebih sosial dibandingkan dengan orang 
utan borneo. Mereka tinggal di wilayah jelajah yang beririsan. Orang utan jantan berbantalan pipi secara rutin mengeluarkan 
‘teriakan panjang’ untuk menyatakan wilayah teritori mereka (Delgado dan Van Schaik, 2000; Wich, de Vries, dan Ancrenaz, 
2009). Dari seluruh spesies primata, orang utan memiliki ciri-ciri sejarah hidup yang sangat lambat, dengan interval antarkela-
hiran yang paling lama, yaitu rata-rata 7,6 tahun (van Noordwijk et al., 2018).

Owa (Hoolock spp.; Hylobates spp.; Nomascus spp.; Symphalangus spp.)

Seluruh marga owa umumnya memiliki kesamaan karakter ekologis dan perilaku, seperti monogami dalam kelompok terito-
rial, berkomunikasi melalui nyanyian (termasuk duet yang kompleks), pemakan buah, dan brakiasi (bergerak antarkanopi 
dengan mengayunkan tubuhnya ke depan dengan bantuan lengan). Owa mengonsumsi buah sebagai makanan utama. 
Meskipun demikian, owa juga memiliki variasi makanan lain seperti serangga, bunga, daun, dan biji-bijian. Owa betina mela-
hirkan satu anak setiap 2,5-3 tahun (S. Cheyne, komunikasi pribadi, 2017). Owa aktif di siang hari dan bernyanyi pada saat 
matahari terbit dan tenggelam. Mereka memanfaatkan sebagian besar waktunya mencari pohon buah dalam wilayah mereka.

Marga Hoolock
Sebaran dan Populasi di Alam Liar

Terdapat tiga spesies dalam marga Hoolock, yakni hoolock barat (Hoolock 
hoolock), hoolock timur (Hoolock leuconedys), dan yang baru ditemukan 
hoolock gaoligong atau hoolock skywalker (Hoolock tianxing) (Fan et al., 
2017; Fan, Turvey, dan Bryant, 2019). Subspesies baru hoolock barat dite-
mukan pada tahun 2013, yaitu hoolock bukit mishmi (Hoolock hoolock 
mishmiensis) (Choudhury, 2013).

Sebaran hoolock barat terbentang di Bangladesh, India, dan Myanmar. 
Hoolock timur tersebar di Tiongkok dan Myanmar (lih. Gambar AO2). 
Hingga saat ini, hoolock gaoligong hanya pernah terlihat di timur Myanmar 
dan barat daya Tiongkok (Fan et al., 2017). Hoolock gaoligong diperkirakan 
terdiri dari sembilan subpopulasi dan sekitar 200 individu di Tiongkok. 
Tidak ada estimasi populasi terbaru di Myanmar (P.-F. Fan, komunikasi 
pribadi, 2019). Estimasi sebelumnya yang belum dikonfirmasi (sejak 
hoolock gaoligong masih diidentifikasi sebagai hoolock timur) menunjuk-
kan bahwa, pada tahun 2009, Myanmar mungkin merupakan tempat ting-
gal bagi 40.000 individu hoolock gaoligong (Geissmann et al., 2013).

Dengan estimasi populasi sebanyak 15.000 individu, hoolock barat masuk 
dalam klasifikasi genting pada Daftar Merah IUCN (Brockelman, Molur, dan 
Geissmann, 2019). Hoolock timur memiliki populasi sebanyak 10.000-
50.000 individu dan termasuk dalam klasifikasi rentan dalam Daftar Merah 
IUCN (Brockelman dan Geissmann, 2019). Kedua spesies ini terdaftar 
dalam Lampiran I CITES dengan identifikasi ancaman utama, yaitu kehilan-

gan dan fragmentasi habitat, perburuan untuk dijadikan sebagai makanan, peliharaan, objek pariwisata, dan obat. Hoolock 
gaoligong terklasifikasi genting dalam Daftar Merah IUCN (Fan, Turvey, dan Bryant, 2019).

Fisiologi

Rentang panjang kepala dan badan hoolock mencapai 45-81 cm dan memiliki berat 6-9 kg. Hoolock jantan sedikit lebih berat 
dibandingkan dengan hoolock betina. Seperti kebanyakan owa, marga Hoolock bersifat dikromatisme seksual. Bulu betina 
dan jantan berbeda dalam pola dan warna. Hoolock timur juga berbeda dengan hoolock barat, terutama karena memiliki 
perbedaan pada alis putih dan jambul kecil.

Makanan utama hoolock barat adalah buah-buahan serta bagian vegetatif seperti daun, pucuk, biji, lumut, dan bunga. Meski 
makanan hoolock timur tidak banyak diketahui, tetapi kemungkinan besar makanannya sama dengan hoolock barat.

Organisasi Sosial

Hoolock hidup dalam kelompok keluarga beranggotakan 2-6 individu, berisi sepasang dewasa yang telah kawin dan anak-
anaknya. Mereka dianggap teritorial meski tidak ada data spesifik mengenai hal tersebut. Pasangan hoolock menyuarakan 
‘solo duet’, berbeda dengan ‘duet’ biasa owa lain.
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Marga Hylobates
Sebaran dan Populasi di Alam Liar
Terdapat sembilan spesies yang termasuk dalam marga Hylobates, meski-
pun terjadi perdebatan apakah owa abu-abu abbott (Hylobates abbotti), 
owa abu-abu borneo (Hylobates funereus), dan owa müller (Hylobates 
muelleri) benar-benar merupakan spesies tersendiri (lih. Tabel AO1).

Marga owa ini terdapat secara terpisah dalam hutan tropis dan subtropis, 
mulai dari barat daya Tiongkok (telah punah?), hingga ke Indochina, 
Thailand, dan Semenanjung Malaysia hingga Pulau Sumatera, Borneo, dan 
Jawa (Wilson dan Reeder, 2005; lih. Gambar AO2). Estimasi minimal kese-
luruhan populasi marga Hylobates adalah sekitar 400.000-480.000, dengan 
spesies paling sedikit adalah owa jawa (Hylobates moloch) dan paling ban-

yak, secara gabungan, adalah ‘owa abu-abu’ (owa abu-abu abbott, borneo, dan müller), meskipun jumlah akurat populasi owa 
abu-abu abbott tidak tersedia. 

Seluruh spesies Hylobates diklasifikasikan genting dalam Daftar Merah IUCN dan Lampiran I CITES. Tiga zona spesies cam-
puran terbentuk secara alami dan koeksistensi dengan spesies asli di alam liar. Ancaman kolektif utama marga Hylobates 
adalah deforestasi, perburuan, dan perdagangan hewan ilegal (S. Cheyne, komunikasi pribadi, 2017).

Fisiologi
Tinggi rata-rata seluruh spesies adalah 46 cm untuk jantan dan betina. Berat mereka berada di antara 5 dan 7 kg. Dengan 
mengecualikan owa pileated (Hylobates pileatus), spesies dalam genus ini tidak dikromatisme seksual. Meski owa lar 
(Hylobates lar) memiliki dua pola warna, perbedaan ini tidak terkait dengan jenis kelamin atau usia.

Owa umumnya pemakan buah-buahan. Buah ara menjadi bagian penting dari makanan mereka, ditambah dengan dedau-
nan, kuntum bunga, bunga, pucuk, liana, dan serangga. Sementara binatang kecil dan telur burung adalah bentuk asupan 
protein bagi owa.

Organisasi Sosial
Owa marga Hylobates umumnya monogami, membentuk unit keluarga yang terdiri dari dua individu dewasa dan anak-anakn-
ya. Meskipun demikian, unit poliandri dan poligini sempat terpantau, khususnya di zona hibrid. Perebutan teritori didominasi 
oleh jantan yang menjadi agresif terhadap jantan lain. Sementara itu, betina cenderung memimpin pergerakan harian dan 
menjauhi betina lain.

Marga Nomascus
Sebaran dan Populasi di Alam Liar
Tujuh spesies termasuk dalam genus Nomascus (lih. Tabel AO1).

Marga Nomascus, yang agak kurang tersebar luas dibandingkan dengan 
marga Hylobates terdapat di Kamboja, Laos, Vietnam, dan selatan 
Tiongkok, termasuk Pulau Hainan (lih. Gambar AO2). Populasinya 
diperkirakan mencakup beberapa takson; terdapat sekitar 5.000 owa jam-
bul hitam barat (Nomascus concolor), sekitar 200 owa cao vit (Nomascus 
nasutus), dan 23 owa hainan (Nomascus hainanus). Estimasi populasi owa 
jambul pipi putih (Nomascus leucogenys dan Nomascus siki) hanya terda-
pat di beberapa lokasi. Namun jumlah keseluruhannya diketahui sangat 
sedikit. Owa jambul pipi kuning (Nomascus annamensis dan Nomascus 

gabriellae) memiliki populasi terbesar di antara owa marga Nomascus. 

Seluruh spesies terdaftar dalam Lampiran I CITES, dengan empat di antaranya terklasifikasi kritis (Nomascus concolor, 
nasutus, hainanus, dan leucogenys) dan dua terklasifikasi genting (Nomascus siki dan N. gabriellae). Sementara itu, satu 
spesies, yaitu owa jambul pipi kuning utara (Nomascus annamensis), belum dinilai (IUCN, 2019). Ancaman utama terhadap 
populasi ini selain kehilangan dan fragmentasi habitat adalah perburuan sebagai makanan, peliharaan, dan obat. 

Fisiologi
Rata-rata panjang kepala dan badan seluruh spesies genus ini, baik jantan maupun betina adalah sekitar 47 cm, dengan berat 
sekitar 7 kg. Seluruh anggota marga Nomascus memiliki bulu penanda dimorfisme seksual. Bulu jantan dewasa dominan 
hitam, sedangkan bulu betina kekuningan. Makanan mereka kurang lebih sama dengan marga Hylobates, yakni buah-buahan, 
dengan tambahan daun dan bunga.
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Organisasi Sosial

Owa dari marga Nomascus umumnya monogami secara sosial meski sebagian besar spesies terpantau dalam kelompok 
poliandri dan poligini. Spesies yang hidup lebih di utara tampaknya lebih poligini dibandingkan dengan takson selatan. 
Hubungan kelamin di luar pasangannya sempat tercatat meski tidak sering. 

Marga Symphalangus
Sebaran dan Populasi di Alam Liar

Siamang (Symphalangus syndactylus) ditemukan di beberapa petak hutan 
di Indonesia, Malaysia, dan Thailand (lih. Gambar AO2). Spesies ini meng-
hadapi ancaman habitat yang parah di seluruh wilayah jelajahnya. Tidak 
ada estimasi akurat tentang keberadaan ukuran populasi totalnya. Spesies 
ini terdapat dalam Lampiran I CITES dan terklasifikasi genting dalam Daftar 
Merah IUCN (Nijman dan Geissmann, 2008). 

Fisiologi

Panjang kepala dan badan siamang adalah 75-90 cm. Berat siamang jan-
tan dewasa 10,5-12,7 kg, sementara berat siamang betina dewasa menca-
pai 9,1-11,5 kg. Siamang memiliki dimorfisme seksual minimal. Warna 
bulunya sama meski berbeda jenis kelamin, yaitu hitam. Spesies ini memi-
liki kantong suara yang dapat mengembang.

Siamang utamanya memakan buah ara dan sedikit dedaunan sehingga di 
beberapa lokasi memungkinkan untuk hidup berdampingan (simpatrik) 
dengan owa dari marga Hylobates, karena marga Hylobates lebih menyukai 
buah yang berdaging. Selain itu, bunga dan serangga juga menjadi 
makanan siamang.

Organisasi Sosial

Dengan menggunakan kantong suara yang besar, siamang jantan dan 
betina berteriak untuk menunjukkan wilayahnya. Siamang jantan akan 

mengejar jantan tetangga. Satu teriakan kelompok akan menghalangi kelompok lain di dekatnya, sehingga mereka pun juga 
akan berteriak. Kelompok siamang biasanya terbentuk berdasarkan pasangan monogami meski terpantau ada kelompok 
poliandri. Siamang jantan juga dapat berperan sebagai pengasuh bagi anak-anaknya.
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Sosioekologi Kera
Bagian ini menyajikan tinjauan umum 
mengenai sosioekologi tujuh marga kera 
nonmanusia, yaitu bonobo, simpanse, owa 
(termasuk siamang), gorila timur dan barat, 
serta orang utan borneo, sumatera, dan 
tapanuli. Sebagian besar informasi yang 
disajikan dalam bagian ini diambil dari 
Emery Thompson dan Wrangham (2013); 
Mittermeier, Rylands, dan Wilson (2013); 
Reinartz, Ingmanson, dan Vervaecke (2013); 
Robbins (2011); Robbins dan Robbins 
(2018); Wich et al. (2009); Williamson dan 
Butynski (2013a, 2013b); dan Williamson, 
Maisels, dan Groves (2013). 

Gorila hidup di sepuluh negara Afrika 
Tengah (Maisels, Bergl, dan Williamson, 
2018; Plumptre, Robbins, dan Williamson, 
2019). Simpanse adalah spesies kera yang 

KOTAK AO1 

Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN 
serta Lampiran CITES

Komisi Keberlangsungan Hidup Spesies (Species Survival 
Commission) IUCN menetapkan beberapa Kategori dan 
Kriteria Daftar Merah IUCN untuk menilai status konservasi 
tiap spesies dan subspesies. Semua kera besar dan owa 
ditempatkan dalam kategori Rentan, Genting, atau Kritis. Teks 
dalam kotak ini menyajikan perincian kriteria terpilih untuk tiga 
kategori tersebut (lih. Tabel AO1). Perincian lengkap Kategori 
dan Kriteria Daftar Merah IUCN (dalam bahasa Inggris, 
Prancis, dan Spanyol) dapat dilihat dan diunduh di:  

https://www.iucnredlist.org/resources/categories-and-criteria.

Panduan lengkap mengenai penggunaan kategori dan krite-
ria tersebut tersedia di:  

https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines.

Lampiran CITES I, II, dan III dari konvensi ini merupakan daftar 
spesies yang ditempatkan pada berbagai tingkat atau jenis per-
lindungan dari eksploitasi berlebihan.
Semua kera bukan manusia berada dalam Lampiran I yang 
berisi spesies paling terancam punah di antara hewan dan 
tanaman dalam daftar CITES. CITES melarang perdagangan 
internasional spesies tersebut, kecuali dalam keadaan tert-
entu, misalnya untuk beberapa jenis penelitian ilmiah. Dalam 
kasus khusus ini, perdagangan boleh dilakukan dengan dis-
ertai izin impor maupun izin ekspor (atau sertifikat reekspor), 
yang diperbolehkan oleh pihak berwenang hanya jika impor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
atau ekspor tersebut tidak berdampak negatif terhadap kel-
angsungan hidup spesies tersebut di alam liar. Selain itu, 
spesimen yang akan diimpor atau diekspor harus diperoleh 
secara legal dan perdagangan tersebut bukan untuk tujuan 
komersial. Ini dapat dilakukan selama impor atau ekspor 
tersebut tidak melanggar peraturan perundangan nasional 
(lih. Bab 6 dan 8). Pasal VII Konvensi memberikan sejumlah 
pengecualian atas larangan umum ini. Untuk informasi lebih 
lanjut, kunjungi https://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII. 

Tabel AO1

Kriteria untuk Kategori Daftar Merah IUCN: 
Rentan, Genting, dan Kritis

Kategori 
Daftar 
Merah 
IUCN

Risiko 
kepunahan 
di alam liar

Jumlah 
individu 
dewasa di 
alam liar

Laju penurunan 
populasi selama 
10 tahun 
terakhir atau 3 
generasi (pilih 
salah satu yang 
lebih lama)

Rentan Tinggi <10,000 >30% 

Genting Sangat 
tinggi

<2,500 >50%

Kritis Sangat 
tinggi sekali

<250 >80%

paling banyak tersebar di Afrika dan terda-
pat di 21 negara, sedangkan sebaran bonobo 
terbatas hanya di Republik Demokratik 
Kongo (RDK) (Fruth et al., 2016; Humle et 
al., 2016b). Orang utan ditemukan di Asia, 
baik di Indonesia maupun Malaysia, dan 
merupakan satu-satunya kera yang memiliki 
jantan dengan dua tipe berbeda (Ancrenaz 
et al., 2016; Nowak et al., 2017; Singleton et 
al., 2017). Owa merupakan kelompok kera 
yang paling banyak tersebar secara geografis. 
Saat ini, sebanyak 20 spesies dari empat mar-
ga owa terdapat di Asia, yaitu 9 spesies 
Hylobates, 7 spesies Nomascus, 3 spesies 
Hoolock, dan 1 spesies Symphalangus (Fan et 
al., 2017; IUCN, 2019; Thinh et al., 2010).

Organisasi Sosial

Kera memiliki organisasi sosial yang cukup 
bervariasi. Sementara orang utan hidup 

https://www.iucnredlist.org/resources/categories-and-criteria
https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines
https://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII
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Tabel AO2

Kera Besar dan Owa 

KERA BESAR

Marga Pan

Bonobo Pan paniscus  Republik Demokratik Kongo (RDK)

Simpanse tengah Pan troglodytes troglodytes  Angola 
 Kamerun 
 Republik Afrika Tengah 
 RDK
 Guinea Khatulistiwa 
 Gabon 
 Republik Kongo

Simpanse timur Pan troglodytes schweinfurthii  Burundi 
 Republik Afrika Tengah 
 RDK 
 Rwanda 
 Sudan Selatan 
 Tanzania 
 Uganda

Simpanse nigeria-kamerun Pan troglodytes ellioti  Kamerun 
 Nigeria

Simpanse barat Pan troglodytes verus  Ghana 
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Pantai Gading
 Liberia 
 Mali 
 Senegal
 Sierra Leone

Marga Gorilla

Gorila sungai cross Gorilla gorilla diehli  Kamerun 
 Nigeria

Gorila grauer Gorilla beringei graueri  RDK

Gorila gunung Gorilla beringei beringei  RDK
 Rwanda 
 Uganda

Gorila dataran rendah barat Gorilla gorilla gorilla  Angola 
 Kamerun 
 Republik Afrika Tengah 
 Guinea Khatulistiwa
 Gabon 
 Republik Kongo

Marga Pongo

Orang utan timur laut borneo Pongo pygmaeus morio  Indonesia 
 Malaysia

Orang utan barat laut borneo Pongo pygmaeus pygmaeus  Indonesia 
 Malaysia

Orang utan barat daya borneo Pongo pygmaeus wurmbii  Indonesia

Orang utan sumatera Pongo abelii  Indonesia

Orang utan tapanuli Pongo tapanuliensis  Indonesia
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secara semisoliter, beberapa marga owa 
membentuk kelompok keluarga dengan 
pasangan monogami, dan kera besar Afrika 
(bonobo, simpanse, dan gorila) membentuk 
bagian dari kelompok sosial yang lebih besar.

Bonobo dan simpanse membentuk 
komunitas multijantan dan multibetina 
yang dinamis atau kelompok yang pecah 
(fisi) menjadi kelompok kecil atau berga-
bung (fusi) membentuk kelompok yang 
lebih besar. Kelompok-kelompok kecil ini 
dapat memiliki ukuran yang bervariasi dan 
bergantung pada ketersediaan makanan 
serta kehadiran betina yang reproduktif 
(Wrangham, 1986). Kelompok kecil, teruta-
ma simpanse, cenderung berukuran lebih 
kecil saat musim kelangkaan buah (Furuichi, 
2009). Simpanse betina dewasa sering 

OWA (tidak termasuk subspesies)

Marga Hoolock

Hoolock timur Hoolock leuconedys  Tiongkok
 Myanmar

Hoolock gaoligong/ 
hoolock skywalker

Hoolock tianxing  Tiongkok
 Myanmar

Hoolock barat Hoolock hoolock  Bangladesh
 India
 Myanmar

Marga Hylobates

Owa abu-abu abbott Hylobates abbotti  Indonesia 
 Malaysia

Owa agile  
(owa lengan hitam)

Hylobates agilis  Indonesia 
 Malaysia

Owa abu-abu borneo  
(owa abu-abu utara)

Hylobates funereus  Brunei
 Indonesia
 Malaysia

Owa janggut putih borneo Hylobates albibarbis  Indonesia

Owa kloss 
(bilou/owa mentawai)

Hylobates klossii  Indonesia

Owa lar  
(owa lengan putih)

Hylobates lar  Indonesia
 Laos
 Malaysia
 Myanmar
 Thailand

Owa jawa 
(owa moloch/owa perak)

Hylobates moloch  Indonesia

menghabiskan waktu bersama anaknya atau 
bersama dengan betina lainnya, sedangkan 
bonobo betina dewasa cenderung ber-
hubungan lebih ekstensif dengan anak 
dewasanya. Komunitas simpanse rata-rata 
beranggotakan 35 individu, tetapi beberapa 
di antaranya bahkan melebihi 150 individu 
(Mitani, 2009; Mittermeier, Rylands, dan 
Wilson, 2013). Komunitas bonobo biasanya 
terdiri dari 30-80 individu (Fruth, 
Williamson, dan Richardson, 2013). Pada 
kedua spesies ini, individu betina biasanya 
merupakan dispersing sex (menyebar untuk 
reproduksi seksual guna mencegah kawin 
sekerabat). Mereka bermigrasi dari komuni-
tas aslinya ke komunitas tetangga setelah 
mencapai kematangan seksual, yang dicapai 
oleh bonobo pada usia antara 6 dan 13 tahun, 
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perak, meskipun kelompok multijantan 
dan jantan semua (kelompok nonre-
produktif tanpa betina) kadang kala 
dijumpai. Kelompok multijantan terdiri 
dari lebih dari satu punggung perak, tetapi 
jarang lebih dari dua punggung perak. 

Gorila merupakan salah satu di antara 
beberapa spesies primata yang jantan dan 
betinanya keluar dari kelompok di mana 
mereka dilahirkan. Gorila jantan bermigrasi 
untuk hidup soliter saat mereka berpung-
gung hitam atau berpunggung perak (sekitar 
usia 13-15 tahun). Mereka dapat menjalani 
hidup soliter selama beberapa tahun sebe-
lum membentuk kelompok. Gorila barat 
jantan biasanya berkelompok pada usia seki-
tar 18 tahun, lebih lambat beberapa tahun 
daripada gorila gunung yang menjadi domi-

Owa müller  
(owa abu-abu müller/owa abu-abu selatan)

Hylobates muelleri  Indonesia

Owa pileated  
(owa bertopi/owa bermahkota)

Hylobates pileatus  Kamboja
 Laos
 Thailand

Marga Nomascus

Owa cao vit  
(owa jambul hitam timur)

Nomascus nasutus  Tiongkok 
 Vietnam

Owa hainan  
(owa jambul hitam hainan/owa hitam hainan/ 
owa jambul hainan)

Nomascus hainanus  Tiongkok (Pulau Hainan)

Owa jambul pipi putih utara  
(owa pipi putih utara/ owa pipi putih)

Nomascus leucogenys  Laos
 Vietnam

Owa jambul pipi kuning utara  
(owa pipi kuning utara)

Nomascus annamensis  Kamboja
 Laos
 Vietnam

Owa jambul pipi putih selatan  
(owa pipi putih selatan)

Nomascus siki  Laos
 Vietnam

Owa jambul pipi kuning selatan  
(owa pipi merah, owa pipi kuning)

Nomascus gabriellae  Kamboja
 Vietnam

Owa jambul hitam barat  
(owa jambul hitam, owa hitam, owa satu warna, 
owa indochina)

Nomascus concolor  Tiongkok
 Laos
 Vietnam

Marga Symphalangus

Siamang Symphalangus syndactylus  Indonesia 
 Malaysia
 Thailand

Sumber: Mittermeier, Rylands dan Wilson (2013); komunikasi pribadi pada 2019 dengan Susan Cheyne, Serge Wich, dan Elizabeth A. Williamson

sedangkan simpanse mencapainya pada 
usia antara 8 dan 14 tahun (Furuichi et al., 
1998; Walker et al., 2018).

Gorila hidup dalam kelompok sosial 
kohesif yang stabil dengan ukuran rata-
rata kelompok gorila adalah 10 individu 
yang terdiri dari satu atau lebih jantan 
‘punggung perak’ dengan beberapa betina 
dan anak-anaknya. Ini berbeda dengan 
kelompok gorila gunung yang kerap ter-
diri dari 20 individu dan memiliki struktur 
multijantan (Robbins dan Robbins, 2018). 
Tubuh besar dan makanan utama berbasis 
vegetasi memungkinkan gorila gunung 
menghadapi kekurangan buah-buahan 
dan menjaga stabilitas kelompoknya. 
Gorila barat biasanya membentuk kelom-
pok satu jantan dengan satu punggung 
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nan pada usia sekitar 15 tahun. Gorila barat 
jantan hampir selalu soliter, tetapi mereka 
membentuk kelompok baru jika gorila beti-
na bergabung di dalamnya. Gorila jantan 
dewasa tidak pernah bergabung dalam 

kelompok yang telah mapan, sehingga 
kelompok multijantan sangat jarang ditemui 
pada gorila barat. Saat gorila jantan pung-
gung perak dalam kelompok satu jantan 
mati, maka kelompok tersebut bubar karena 
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betina dewasa dan anaknya yang belum 
dewasa akan mengikuti jantan soliter atau 
kelompok lain. Berbeda dengan gorila barat, 
sekitar 40% kelompok gorila gunung adalah 
multijantan. Gorila gunung mengikuti salah 

satu dari dua strategi untuk menjadi pem-
impin kelompok, yaitu tetap di dalam kelom-
pok dan mengambil alih kepemimpinan dari 
dalam atau bermigrasi untuk menjadi jantan 
soliter dan kemudian membentuk kelompok 
baru (Robbins dan Robbins, 2018).

Orang utan bersifat semisoliter dan 
memiliki ikatan komunitas yang longgar. 
Unit sosial dasarnya adalah satu individu 
tunggal, meskipun betina dewasa biasanya 
ditemukan bersama dengan satu bayi atau 
satu bayi bersama dengan satu remaja. Jantan 
dewasa berbantalan pipi yang dicirikan oleh 
tubuh besar dan bantalan pipi yang gemuk, 
menjalani kehidupan semisoliter dan agak 
tidak toleran terhadap jantan berbantalan 
pipi lainnya, dan jantan pada tingkat lebih 
rendah, yakni jantan tak berbantalan pipi 
(Emery Thompson, Zhou, dan Knott, 2012; 
Utami-Atmoko et al., 2009b). Jantan yang 
lebih kecil dan tak berbantalan pipi lebih tol-
eran terhadap orang utan lainnya. Betina 
dewasa merupakan individu yang paling 
sosial dan kadang kala menjelajah bersama 
selama beberapa jam hingga beberapa hari, 
terutama di Sumatera, di mana biasanya 
orang utan berkumpul ketika makanan ber-
limpah (Wich et al., 2006). Orang utan jan-
tan merupakan dispersing sex. Setelah men-
capai kematangan seksual, mereka 
meninggalkan tempat kelahirannya untuk 
membangun wilayah jelajahnya sendiri. 

Owa bersifat sangat teritorial dan hidup 
dalam kelompok keluarga semipermanen, 
serta mempertahankan wilayahnya dari owa 
lain. Baik owa jantan maupun betina keluar 
dari kelompok di mana mereka dilahirkan 
dan mendirikan teritori sendiri (Leighton, 
1987). Owa dikenal sebagai kera yang mem-
bentuk kelompok keluarga monogami secara 
sosial. Namun demikian, studi lain men-
gungkapkan bahwa owa tidak selalu 
monogami secara seksual (Palombit, 1994). 
Terdapat pengecualian mencolok yang men-
cakup kopulasi pasangan ekstra (kawin di 
luar ikatan pasangan), kepergian dari 
wilayah asal untuk tinggal dengan beberapa 
individu tetangga, dan perawatan bayi oleh 

Catatan: Pengumpulan data aktif masih terus dilakukan untuk 
mengumpulkan perincian tentang populasi kera di berbagai 
lokasi di seluruh wilayah sebaran mereka. Informasi yang diper-
barui akan tersedia di Portal A.P.E.S. (IUCN SSC, tanpa tahun).
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individu jantan (Lappan, 2008; Palombit, 
1994; Reichard, 1995). Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa owa cao vit, hainan, 
dan jambul hitam barat yang lebih menyebar 
di utara biasanya membentuk kelompok pol-
igini (Fan dan Jiang, 2010; Fan et al., 2010; 
Zhou et al., 2008). Tidak ada kesepakatan 
terkait alasan yang mendasari variasi struk-
tur sosial dan perkawinan ini. Variasi ini 
dapat terjadi secara alami atau merupakan 
produk sampingan dari ukuran populasi 
yang kecil, skenario kompresi, atau habitat-
habitat yang kurang optimal. Kelompok 
demografi hanya berubah jika terjadi kema-
tian salah satu individu dewasa karena tidak 
ada imigrasi ke dalam atau emigrasi dari 
kelompok sosial ini secara rutin. Owa yang 
habitatnya terfragmentasi membuat teriso-
lasi dari kelompok lain sehingga penye-
barannya pun terhambat. Hal ini dapat men-
gancam kelestarian jangka panjang populasi 
ini. Tidak ada informasi yang cukup menge-
nai jarak penyebaran owa subdewasa untuk 
menentukan jarak maksimum di mana 
mereka dapat menyebar (mungkin dengan 
bantuan jembatan kanopi).

Jenis dan Status Habitat
Sebagian besar kera hidup dalam hutan tro-
pis tertutup, lembap, dan campuran, serta 
hidup di berbagai jenis hutan, termasuk 
hutan dataran rendah, hutan rawa, hutan 
musiman, hutan peralihan, hutan pesisir, 
hutan subpegunungan, hutan pegunungan, 
dan hutan sekunder. Beberapa populasi bon-
obo serta simpanse timur dan barat juga 
tinggal di lanskap mosaik sabana berhutan. 
Populasi terbesar dari kera besar ditemukan 
di bawah ketinggian 500 meter, di hutan 
dataran rendah Asia dan Afrika (Williamson 
et al., 2013). Bonobo memiliki sebaran yang 
terputus-putus dan pada ketinggian 300-700 
m di atas permukaan laut di wilayah yang 
topografinya bergelombang di RDK, di sela-
tan Sungai Kongo (Fruth et al., 2016; Fruth, 
Williamson, dan Richardson, 2013). 

Catatan: Pengumpulan data aktif masih terus dilakukan untuk 
mengumpulkan perincian tentang populasi kera di berbagai 
lokasi di seluruh wilayah sebaran mereka. Informasi yang diper-
barui akan tersedia di Portal A.P.E.S. (IUCN SSC, tanpa tahun).
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Simpanse timur dan gorila timur hidup 
hingga ketinggian di atas 2.000 meter, dan 
orang utan dapat ditemukan di atas 1.000 
meter di Sumatera dan Borneo (Payne, 1988; 
Wich et al., 2016; Williamson et al., 2013). 

Sebagian besar simpanse dan bonobo 
menghuni hutan hijau, meski sebagian 
populasi terdapat di lahan berpohon gugur 
daun dan habitat yang lebih kering yang 
didominasi sabana yang berselang-seling 
dengan hutan peralihan. Walaupun banyak 
populasi menghuni kawasan lindung, 
sejumlah besar komunitas simpanse terda-
pat di luar kawasan tersebut. Sebagian besar 
simpanse di Afrika Barat, seperti misalnya 
di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, hidup 
di luar kawasan lindung, dan sekitar 80% 
simpanse tengah dan gorila barat hidup di 
luar kawasan lindung di Afrika Tengah 
(Brncic, Amarasekaran, dan McKenna, 
2010; Kormos et al., 2003; Strindberg et al., 
2018; Tweh et al., 2015). Di Borneo 
Indonesia, setengah populasi orang utan 
liar yang tersisa saat ini ditemukan di luar 
kawasan lindung, di wilayah yang rentan 
terhadap pembangunan dan transformasi 
oleh manusia (Wich et al., 2012b). Wilayah 
jelajah owa mencakup habitat pegunungan 
hingga rawa gambut dataran rendah, dan 
hingga ketinggian 1.700 m (Guan et al., 
2018). Banyak owa hidup di luar kawasan 
lindung (Cheyne et al., 2016; Geissmann et 
al., 2013; Sarma, Krishna, dan Kumar, 2015).

Makanan
Kera besar beradaptasi dengan mengon-
sumsi tumbuhan, meskipun semua takson 
mengonsumsi serangga dan sebagian 
membunuh dan memakan mamalia kecil. 
Semua kera juga mungkin mencari tana-
man manusia (contohnya tanaman pan-
gan di ladang atau buah dan pohon di 
perkebunan), terutama saat makanan di 
alam liar langka dan juga tanaman pangan 
ini lebih disukai karena kandungan nutris-
inya yang tinggi dan kemudahan dalam 
memperolehnya. Buah yang enak, berair, 

dan segar merupakan sumber nutrisi uta-
ma bagi semua kera besar, kecuali pada 
habitat gorila gunung di ketinggian, di 
mana hanya terdapat sedikit buah berdag-
ing. Meskipun bonobo utamanya adalah 
pemakan buah, tetapi mereka mengon-
sumsi lebih banyak vegetasi herba teres-
trial dan tanaman air daripada simpanse 
(Fruth et al., 2016). Gorila di daerah 
sebarannya dibanding spesies kera lainn-
ya, sangat bergantung pada tanaman ber-
batang lunak dan berair, seperti misalnya 
daun, batang, dan empulur vegetasi bawah, 
serta daun dari belukar dan pohon (Doran-
Sheehy et al., 2009; Ganas et al., 2004; 
Masi, Cipolletta, dan Robbins, 2009; 
Wright et al., 2015; Yamagiwa, dan 
Basabose, 2009). Penelitian sebelumnya 
menunjukkan bahwa gorila memakan 
sedikit sekali buah. Temuan ini dapat 
dikaitkan dengan fakta bahwa studi awal 
mengenai pola makanan gorila dilaksana-
kan di Gunung Berapi Virunga, yang mer-
upakan satu-satunya habitat gorila yang 
hampir tidak memiliki tumbuhan ber-
buah. Kesimpulan-kesimpulan ini 
disesuaikan setelah studi terperinci dilaku-
kan terhadap gorila yang hidup di habitat 
dengan ketinggian yang lebih rendah 
(Doran-Sheehy et al., 2009; Masi, 
Cipolletta, dan Robbins, 2009; Watts, 1984; 
Wright et al., 2015). Walaupun gorila secara 
keseluruhan memakan banyak jenis buah, 
simpanse tetap lebih frugivora dibanding 
gorila. Walapun demikian, simpanse juga 
mengonsumsi bagian vegetatif, bahkan 
saat banyak buah tersedia (Head et al., 
2011; Morgan dan Sanz, 2006; Yamagiwa 
dan Basabose, 2009). 

Gorila gunung pada dasarnya hidup 
secara terestrial. Meskipun gorila barat leb-
ih arboreal, mereka melakukan sebagian 
besar perjalanannya di darat dan tidak mel-
alui kanopi pohon. Di manapun gorila dan 
simpanse hidup berdampingan, perbedaan 
makanan antarspesies ini membatasi ter-
jadinya persaingan langsung dalam men-
cari makanan (Head et al., 2011). Jika luas 
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habitat yang ada terbatas, mekanisme untuk 
membatasi persaingan akan dikompromi-
kan (Morgan dan Sanz, 2006). Selama peri-
ode kelangkaan buah, kera di Afrika ber-
fokus pada tanaman berbatang lunak dan 
berair, daun, atau kulit pohon. 

Sama halnya di Asia, orang utan men-
gonsumsi buah sebagai makanan utamanya, 
tetapi saat sumber buah menjadi langka 
mereka mengonsumsi lebih banyak kulit 
pohon dan daun muda. Orang utan 
menyesuaikan makanannya dengan 
makanan yang tersedia di hutan. Orang 
utan sumatera lebih frugivora daripada 
orang utan borneo. Orang utan borneo 
diketahui mengonsumsi lebih dari 1.500 
spesies tumbuhan dari 453 genus dan 131 
famili (Russon et al., 2009). Daftar tersebut 
terus berkembang seiring dengan bertam-
bahnya data yang dikumpulkan. Ketahanan 
dan kemampuan spesies dalam menghadapi 
perubahan habitat yang drastis ditunjukkan 
lebih lanjut oleh catatan keberadaan spesies 
tersebut di perkebunan akasia di Kalimantan 
Timur (Meijaard et al., 2010); mosaik perta-
nian campuran di Sumatera (Campbell-
Smith et al., 2011); perkebunan sawit di 
Borneo (Ancrenaz et al., 2015); dan di hutan 
yang kayunya dieksploitasi (Ancrenaz et al., 
2010; Wich et al., 2016). Dibandingkan den-
gan yang di hutan primer, di lanskap-lan-
skap terganggu ini, orang utan borneo lebih 
bergantung pada pucuk dan daun muda. 

Owa bergantung pada ekosistem hutan 
untuk memperoleh makanan. Makanan 
owa dicirikan dengan asupan buah yang 
tinggi, didominasi oleh buah ara ditambah 
daun muda, daun tua, serta bunga, meski-
pun siamang lebih folivora/pemakan daun 
(Bartlett, 2007; Cheyne, 2008; Elder, 2009; 
Palombit, 1997). Ketergantungan pada sum-
ber protein lain, seperti serangga, telur 
burung, dan vertebrata kecil, kemungkinan 
kurang ditunjukkan dalam literatur. 
Komposisi makanan berubah sesuai musim 
dan jenis habitat. Pada musim kemarau di 
hutan rawa gambut, bunga dan daun muda 
menjadi makanan yang mendominasi, 

sedangkan di hutan dipterokarpa buah ara 
yang dominasi (Cheyne, 2010; Fan dan 
Jiang, 2008; Lappan, 2009; Marshall dan 
Leighton, 2006). Meskipun owa belum per-
nah diamati menyerang tanaman (baik di 
perkebunan ataupun pertanian skala kecil), 
tetapi kurangnya informasi ini tidak berarti 
bahwa owa tidak akan mengeksploitasi area 
yang terganggu jika diperlukan.

Wilayah Jelajah dan Jelajah 
Harian

Mencari makanan dalam lingkungan hutan 
yang kompleks memerlukan ingatan spasial 
dan mental mapping. Pencarian makan har-
ian umumnya terbatas pada lokasi tertentu, 
pada wilayah hutan yang dikenal baik oleh 
individu atau kelompok kera. Simpanse 
mampu mengingat lokasi masing-masing 
pohon dari ribuan pohon selama bertahun-
tahun (Normand dan Boesch, 2009). 
Spesies kera lain kemungkinan memiliki 
kapasitas mental serupa. Wilayah yang 
digunakan sebagai habitat oleh individu, 
kelompok, atau komunitas spesies adalah 
wilayah jelajah. Penetapan wilayah jelajah 
membantu kera menjamin akses sumber 
daya di dalamnya (Delgado, 2010; 
Mittermeier, Rylands, dan Wilson, 2013). 

Wilayah jelajah simpanse dapat bervari-
asi dari antara 10 hingga 90 km² (1.000-
9.000 ha), tergantung habitat dan sebaran 
sumber dayanya. Populasi di habitat yang 
lebih kering dan lebih terbuka menunjuk-
kan wilayah jelajah yang lebih luas 
(Herbinger, Boesch, dan Rothe, 2001; 
Pruetz dan Herzog, 2017). Simpanse jantan 
sangat teritorial dan melakukan patroli 
dalam batas wilayah jelajahnya. Kawanan 
jantan dapat menyerang anggota komunitas 
tetangga. Sebagian dari populasi simpanse 
diketahui terkenal karena sifat agresifnya 
(Williams et al., 2008). Keuntungan yang 
diperoleh pemenang adalah mendapatkan 
betina atau memperluas wilayah jelajahnya. 
Simpanse umumnya sangat tidak toleran 
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terhadap kelompok tetangga. Pertemuan 
antarkelompok dapat mengakibatkan 
serangan agresif dan mematikan terutama 
di kalangan para jantan (Mitani, Watts, dan 
Amsler, 2010; Watts et al., 2006; Wilson et 
al., 2014). Frekuensi pertemuan tersebut 
dapat diperburuk dengan adanya pergeser-
an wilayah jelajah yang menyebabkan 
hilangnya habitat, perubahan kualitas habi-
tat, dan gangguan lingkungan (contohnya 
pembuatan jalan dan pembalakan). 

Wilayah jelajah bonobo juga bervariasi 
secara signifikan, antara 20 dan 60  km² 
(2.000-6.000 ha), biasanya beririsan secara 
ekstensif dengan wilayah jelajah komunitas 
lain yang berbeda (Fruth, Williamson, dan 
Richardson, 2013). Bonobo tidak menun-
jukkan pengawasan teritori atau kerja sama 
patroli. Pertemuan antaranggota komunitas 
berbeda kerap menjadi hal yang meny-
enangkan, dibandingkan menjadi konflik 
(Hohmann et al., 1999).

Wilayah jelajah gorila timur mencakup 
area seluas 6-34 km² (600–3.400 ha), dan 
wilayah jelajah gorila barat rata-rata adalah 
10-20 km² (1.000-2.000 ha) dan berpotensi 
meluas hingga 50 km² (5.000 ha) (Caillaud et 
al., 2014; Head et al., 2013; Robbins, 2011; 
Seiler et al., 2018; Williamson dan Butynski, 
2013a, 2013b). Gorila tidak bersifat teritorial, 
tetapi memiliki wilayah jelajah kelompok 
yang beririsan yang tidak begitu dipertahan-
kan. Namun demikian, adanya bukti bahwa 
mereka memiliki area inti eksklusif dan tidak 
beririsan (zona yang paling banyak diguna-
kan oleh kelompok) menunjukkan bahwa 
kelompok tersebut melakukan penyekatan 
terhadap habitatnya (Seiler et al., 2017). 

Seiring dengan meningkatnya kepada-
tan gorila, wilayah jelajah yang beririsan juga 
akan meningkat drastis. Begitu pula dengan 
frekuensi pertemuan antarkelompok, yang 
dapat mengakibatkan peningkatan perkela-
hian, cedera, dan kematian (Caillaud et al., 
2014). Pertemuan antarkelompok dapat ter-
jadi tanpa kontak mata. Jantan punggung 
perak justru saling bertukar teriakan dan 
pukulan dada hingga salah satu atau kedua 

kelompok pergi. Namun demikian, sebagian 
besar pertemuan antarkelompok melibatkan 
lebih dari kontak pendengaran dan dapat 
meningkat menjadi peragaan sikap agresif 
atau perkelahian (Bradley et al., 2004; 
Robbins dan Sawyer, 2007). Agresi fisik 
jarang terjadi, tetapi jika persaingan mening-
kat, perkelahian di antara punggung perak 
dapat menjadi sangat intens. Di beberapa 
kasus, beberapa gorila tewas karena infeksi 
dan luka akibat interaksi antarkelompok 
tersebut (Rosenbaum, Vecellio, dan Stoinski, 
2016; Williamson, 2014).

Wilayah jelajah orang utan jantan meli-
puti beberapa daerah jelajah betina (yang 
lebih kecil). Pada tingkat tertentu, jantan 
berbantalan pipi dominan mampu memo-
nopoli makanan maupun betina, serta hidup 
di area tidak permanen yang relatif kecil, 
yakni seluas 4-8 km² (400-800 ha) untuk 
orang utan borneo jantan, meskipun luas 
aktual wilayah jelajahnya dapat jauh lebih 
besar dari 10 km² (1.000 ha). Wilayah jelajah 
orang utan kerap saling beririsan meskipun 
orang utan jantan berbantalan pipi menetap-
kan wilayah pribadinya dengan melakukan 
teriakan panjang. Selama jarak terjaga, konf-
lik fisik jarang terjadi. Meskipun demikian, 
pertemuan antarjantan dewasa memicu 
sikap agresif yang terkadang berakhir den-
gan perkelahian. Jika orang utan membuat 
lawannya terluka parah, luka infeksi yang 
ditimbulkannya dapat mengakibatkan 
kematian (Knott, 1998). 

Kera di Afrika bersifat semiterestrial dan 
sering beristirahat di permukaan tanah 
pada siang hari. Sebaliknya, orang utan 
hampir selalu arboreal, meskipun spesies 
borneo melakukan pergerakan darat lebih 
sering daripada yang sebelumnya diketahui 
(Ancrenaz et al., 2014). Orang utan borneo 
dewasa, baik jantan berbantalan pipi mau-
pun betina, bergerak sejauh 200 meter 
setiap harinya. Sementara, jarak jelajah 
orang utan jantan dewasa tak berbantalan 
pipi biasanya dua kali lipat lebih jauh. Orang 
utan sumatera bergerak lebih jauh meski 
tetap di bawah 1 km setiap harinya (Singleton 
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et al., 2009). Orang utan dapat berjalan 
cukup jauh di permukaan tanah di semua 
jenis habitat alami dan buatan manusia, 
terutama di Borneo (Ancrenaz et al., 2014; 
Loken, Boer, dan Kasyanto, 2015; Loken, 
Spehar, dan Rayadin, 2013). Oleh karena itu, 
orang utan dapat melintasi infrastruktur 
buatan yang terbuka hingga batas tertentu. 
Di Sabah, misalnya, orang utan pernah ter-
lihat menyeberangi jalan yang tertutup dan 
berdebu ketika lalu lintas tidak terlalu padat. 
Sifat terestrial yang lebih besar pada orang 
utan akan meningkatkan persoalan keseha-
tan dan risiko mereka tertular penyakit yang 
biasanya tidak menjangkiti hewan ketika 
mereka tinggal di kanopi pohon. Namun 
demikian, masih terdapat kekurangan infor-
masi mengenai risiko kesehatan tersebut. 

Kera teritorial yang habitatnya dirusak 
menghadapi kesulitan besar dalam mem-
bangun wilayah teritorial baru di sekitarnya 
jika hewan lain sudah berada di wilayah 
tersebut. Oleh karena itu, hewan yang telah 
kehilangan wilayahnya perlahan-lahan 
mati. Orang utan jantan dewasa tak berban-
talan pipi tampaknya tidak memiliki wilayah 
teritori yang ditentukan dengan jelas, dan 
dapat berpindah-pindah hingga ke tempat 
yang sangat jauh (Ancrenaz et al., 2010). 

Kera semiterestrial Afrika dapat men-
jelajah lebih jauh. Kera yang lebih frugivora 
menjelajah hingga beberapa kilometer 
setiap harinya. Gorila gunung menjelajah 
sejauh 500 m hingga 1 km per hari. Bonobo 
dan gorila dataran rendah barat rata-rata 
bergerak sejauh 2 km, meski kadang kala 
mencapai 5-6 km. Sementara simpanse 
bergerak sejauh 2-3 km, walaupun kadang 
mencapai 10 km. Simpanse penghuni saba-
na umumnya menjelajah lebih jauh diband-
ingkan dengan simpanse hutan. Jarak jelajah 
harian gorila menurun dengan mening-
katnya ketersediaan vegetasi bawah, yakni 
bervariasi sekitar 500 m hingga 3 km per 
hari (Robbins, 2011). Sejalan dengan pola 
makanannya, gorila hanya terdapat pada 
habitat hutan lembap (rentang wilayah dari 
ketinggian permukaan laut hingga 3.000 m) 

dan tidak ditemukan di mosaik sabana ber-
hutan atau hutan peralihan yang dihuni 
simpanse dan bonobo (Robbins, 2011).

Wilayah teritori owa Hylobates rata-
rata mencapai 0,42 km² (42 ha), namun 
terdapat sejumlah perbedaan dalam hal 
ini. Nomascus menguasai wilayah yang 
lebih luas (sekitar 0,13 hingga 0,72 km² 
atau 13-72 ha). Ini berkaitan dengan lebih 
rendahnya keberadaan sumber daya pada 
waktu tertentu pada hutan yang lebih ber-
sifat musiman (Bartlett, 2007; Fan et al., 
2013). Hutan yang kurang bersifat musi-
man dapat meningkatkan kelimpahan 
sumber dayanya. Namun demikian, kepa-
datan dan luas wilayah teritori owa tidak 
dapat dikorelasikan dengan faktor-faktor 
ini (Bryant et al., 2015; Hamard, Cheyne, 
dan Nijman, 2010; Zhang et al., 2014).

Membuat Sarang
Sebagian besar kera besar tidak hanya 
makan, tetapi juga beristirahat, bersosial-
isasi, dan tidur di pohon (meskipun 
umumnya gorila bersifat terestrial). Dengan 
memiliki otak yang berukuran besar, 
mamalia dengan kecerdasan tinggi ini 
membutuhkan waktu tidur yang lama. 
Semua kera besar membangun sarang atau 
tempat tidurnya untuk bermalam. Bonobo 
dan simpanse juga kadang membangun 
sarang di pohon pada siang hari atau di 
tanah untuk beristirahat, sedangkan gorila 
utamanya bersarang di atas permukaan 
tanah. Semua individu kera besar yang 
sudah disapih akan membangun sarang 
untuk tidur di malam hari. Sarang di pohon 
biasanya dibuat pada ketinggian 10-20 m di 
atas permukaan tanah (Fruth, Tagg, dan 
Stewart, 2018). Variasi ketinggian sarang 
dipengaruhi oleh variabel lingkungan, sep-
erti misalnya curah hujan, suhu, struktur 
habitat, ketersediaan bahan, keberadaan 
pemangsa, dan parameter demografi (con-
tohnya jenis kelamin atau usia individu 
tersebut, serta faktor sosial seperti kebi-
asaan yang diperoleh dari lingkungan) 
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(Fruth dan Hohmann, 1996). Semua kera 
besar dapat menggunakan kembali 
sarangnya, meskipun frekuensi penggu-
naan kembali ini sangat bergantung pada 
ketersediaan lokasi tidur dan bahan untuk 
membangunnya (Fruth, Tagg, dan Stewart, 
2018). Bonobo lebih memilih untuk mem-
buat sarang di wilayah dengan persediaan 
makanan yang berlimpah, sedangkan sim-
panse menyukai wilayah dengan pepoho-
nan buah untuk tempat tidurnya (Fruth, 
Tagg, dan Stewart, 2018; Serckx et al., 2014). 
Meskipun demikian, baik simpanse mau-
pun bonobo menunjukkan kecenderungan 
untuk bersarang di spesies pohon tertentu 
(Fruth, Tagg, dan Stewart, 2018). 

Reproduksi
Kera jantan mencapai kematangan seksual 
pada usia antara 8 dan 18 tahun. Simpanse 
mencapai kedewasaan pada usia 8-15 tahun, 
bonobo pada usia 10 tahun, gorila timur 
sekitar usia 12-16 tahun, dan gorila barat 
pada usia 18 tahun (Williamson et al., 2013). 
Orang utan jantan mencapai kematangan-
nya pada usia antara 8 dan 16 tahun, tetapi 
tidak akan berbantalan pipi sebelum beru-
sia 20 tahun (Utami-Atmoko et al., 2009a). 
Kera betina mulai mampu bereproduksi 
antara usia 6 dan 12 tahun, gorila pada usia 
6-7 tahun, simpanse pada usia 7-8 tahun, 
bonobo pada usia 9-12 tahun, dan orang 
utan pada usia 10-11 tahun. Mereka cender-
ung melahirkan anak pertama pada usia 
antara 8 dan 16 tahun, gorila pada usia 10 
tahun (dengan rata-rata pada rentang usia 
8-14 tahun), simpanse pada usia 13,5 tahun 
(dengan nilai tengah antara 9,5-15,4 tahun 
di beberapa lokasi berbeda), bonobo pada 
usia 13-15 tahun, dan orang utan pada usia 
15-16 tahun (van Noordwijk et al., 2018).

Masa kehamilan gorila dan orang utan 
kurang lebih sama dengan manusia. Masa 
kehamilan simpanse dan bonobo lebih 
singkat, yakni 7,5-8 bulan (van Noordwijk et 
al., 2018; Wallis, 1997). Kera biasanya mela-
hirkan satu bayi dalam satu waktu, meski 

kelahiran kembar juga dapat saja terjadi 
(Goossens et al., 2011). Kelahiran ini tidak 
bersifat musiman, tetapi pembuahan hanya 
dapat dilakukan pada betina yang sehat. 
Simpanse dan bonobo akan berovulasi keti-
ka buah melimpah, sehingga terdapat 
musim puncak dari jumlah betina yang 
hamil pada sebagian populasi, dengan pun-
cak tingkat kelahiran pada bulan-bulan ter-
tentu (Anderson, Nordheim, dan Boesch, 
2006; Emery Thompson dan Wrangham, 
2008). Orang utan borneo yang hidup di 
hutan dipterokarpa yang sangat musiman 
cenderung hamil ketika musim buah raya, 
yakni saat buah segar melimpah (Knott, 
2005). Sebaliknya, orang utan sumatera 
tidak memiliki kesulitan semacam itu 
(Marshall et al., 2009). Sementara itu, gorila 
tidak terlalu bergantung pada makanan 
musiman dan tidak menunjukkan musim 
reproduksi tertentu.

Owa betina melahirkan anak pertaman-
ya pada usia sekitar 9 tahun. Data individu 
dalam kurungan menunjukkan bahwa owa 
mengalami kematangan seksual mulai usia 
5,5 tahun (Geissmann, 1991). Jarak antar-
kelahiran berada dalam rentang 2-4 tahun, 
dengan masa kehamilan sekitar 7 bulan 
(Bartlett, 2007). Meski kera dalam kurun-
gan dapat hidup hingga 40 tahun, usia owa 
di alam liar belum diketahui dan dianggap 
lebih pendek. Akibat pendewasaan yang 
relatif lambat dan rentang kelahiran yang 
panjang, masa reproduktif owa mungkin 
hanya 10-20 tahun (Palombit, 1992). Oleh 
karena itu, regenerasinya relatif lambat.

Semua kera besar mengalami reproduksi 
yang lamban. Hal ini diakibatkan oleh waktu 
yang dihabiskan induk pada satu anak tung-
gal, serta perkembangan dan pematangan 
anak yang lambat. Anak tidur dengan 
induknya hingga disapih (4-5 tahun pada 
kera di Afrika, 5-6 tahun pada orang utan 
borneo, dan 7 tahun pada orang utan sumat-
era) atau anak berikutnya lahir. Penyapihan 
menandai berakhirnya masa kanak-kanak 
kera di Afrika pada usia sekitar 3-6 tahun. 
Meskipun demikian, anak orang utan tetap 
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bergantung pada induknya hingga mencapai 
usia 7-9 tahun (van Noordwijk et al., 2009). 
Saat mengurus anak, betina tidak bisa hamil 
karena proses menyusui menyebabkan siklus 
reproduktifnya terhambat (Stewart, 1988; 
van Noordwijk et al., 2013). Oleh karena itu, 
kelahiran kera memiliki rentang waktu yang 
panjang, dengan rata-rata setiap 4-7 tahun 
pada kera di Afrika, setiap 6-8 tahun pada 
orang utan borneo, dan setiap 9 tahun 
pada orang utan sumatera. Jarak antar-
kelahiran dapat diperpendek dengan 
dibunuhnya anak yang belum disapih oleh 
anggota kelompok dari jenis binatang yang 
sama, biasanya oleh jantan dewasa yang 
tak berhubungan darah secara langsung 
(Harcourt dan Greenberg, 2001; Hrdy, 
1979). Pembunuhan anak ini tidak terpan-
tau pada orang utan atau bonobo. Namun, 
jika gorila atau simpanse betina beranak 
berpindah kelompok, anaknya akan 
dibunuh oleh jantan di kelompok baru, 
yang memicu siklus reproduktif dini 
(Knott et al., 2019; Watts, 1989).

Penelitian jangka panjang terhadap gorila 
gunung dan simpanse memungkinkan 
keberhasilan reproduksi pada jangka kehidu-
pan betina dievaluasi. Rata-rata tingkat kela-
hiran adalah 0,2-0,3 kelahiran/betina dewa-
sa/tahun, atau satu kelahiran per betina 
dewasa setiap 3,3-5,0 tahun. Sepanjang 
hidupnya betina gorila gunung betina rata-
rata melahirkan 3,6 anak sepanjang hidupn-
ya. Sama halnya dengan simpanse, simpanse 
betina biasanya hanya melahirkan 1,0-4,3 
anak yang akan bertahan hingga dewasa 
(Emery Thompson, 2013; Robbins et al., 2011).

Poin penting yang harus dicatat adalah 
bahwa (1) mendokumentasikan kehidupan 
spesies hewan berusia panjang memerlukan 
penelitian berpuluh-puluh tahun karena 
tingkat reproduksinya yang lambat, dan (2) 
populasi kera yang menyusut drastis memer-
lukan beberapa generasi untuk bisa pulih 
kembali (waktu generasi kera adalah 18-25 
tahun) (IUCN, 2019). Faktor-faktor tersebut 
membuat kera lebih rentan dibandingkan 
dengan spesies yang lebih kecil dan cepat 

beranak. Orang utan memiliki sejarah hidup 
paling lambat dibandingkan dengan mama-
lia mana pun, dengan kelahiran anak perta-
ma pada usia betina dewasa yang lebih tua, 
jarak antarkelahiran yang panjang, dan wak-
tu generasi yang lebih lama dibandingkan 
dengan kera di Afrika. Akibatnya, mereka 
sangat rentan punah (Wich, de Vries, dan 
Ancrenaz, 2009; Wich et al., 2009).
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PENDAHULUAN
Bagian 1: Pembunuhan, 
Penangkapan, 
Perdagangan, dan 
Konservasi

V olume keempat dari seri Negara Kera 
berfokus pada dampak pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan kera 
terhadap konservasi dan kesejahteraan 

kera. Ketiga volume Negara Kera sebelumnya 
menganggap persoalan-persoalan ini berkaitan 
dengan industri ekstraktif, pertanian industri, 
dan pembangunan infrastruktur (Arcus 
Foundation, 2014, 2015, 2018). Volume ini 
mengeksplorasi kaitan-kaitan ini secara lebih 
eksplisit dengan melibatkan analisis mendalam 
terhadap perburuan dan perdagangan kera, 
dampaknya terhadap populasi kera liar dan 
individu yang ditangkap, kerangka hukum dan 
peraturan terkait, faktor pendorong budaya 
dan sosial ekonomi di balik perburuan kera, 
dan respons terhadap faktor-faktor pendorong 
ini, termasuk di dalamnya inisiatif konservasi 
dan upaya penegakan hukum. 

Perdagangan kera hidup, atau dalam ben-
tuk bagian tubuh dan produk kera terjadi di 
berbagai skala, mulai dari tingkat lokal hingga 
global. Faktor pendorong perdagangan ini 
bersifat dinamis, di mana hal ini menunjuk-
kan referensi dan fluktuasi ekonomi kon-
sumen yang terus berubah. Perburuan liar 
dan perdagangan ilegal kera terus meningkat 
di berbagai situasi, termasuk ketika penega-
kan hukum tidak memadai; korupsi mera-
jalela; pejabat penegak hukum tidak terlatih 
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untuk mengidentifikasi spesies yang diperda-
gangkan atau melakukan investigasi yang 
berarti; pembangunan infrastruktur mem-
berikan akses yang lebih baik terhadap hutan, 
pasar, dan transportasi; masyarakat mengait-
kan konsumsi daging kera atau memelihara 
kera dengan status tertentu; dan konektivitas 
memungkinkan penyebaran informasi melal-
ui media sosial. Situasi ini dan faktor-faktor 
lainnya mempersulit upaya untuk membatasi 
permintaan akan kera dan melindungi popu-
lasinya. Akibatnya, intervensi hingga saat ini 
belum cukup untuk menghentikan penu-
runan jumlah kera yang menuju kepunahan.

Dengan tujuan membantu pegiat konserva-
si, masyarakat setempat, lembaga internasional, 
dan pemangku kepentingan lainnya untuk 
membalikkan tren tersebut, volume ini mem-
berikan wawasan, perangkat, dan teknik untuk 
digunakan dalam strategi guna menghentikan 
pasokan dan permintaan akan kera. Pada akh-
irnya, volume ini merupakan seruan untuk 
melawan rumitnya faktor pendorong perburu-
an, pembelian, dan perdagangan kera dengan 
tujuan menjamin terwujudnya konservasi 
dan kesejahteraan kera dalam jangka panjang. 

Seri Negara Kera
Berbagai seri Negara Kera yang diterbitkan 
oleh Arcus Foundation bertujuan untuk men-
ingkatkan kesadartahuan akan dampak kegia-
tan manusia terhadap semua populasi kera 
besar dan owa. Kera rentan terhadap berbagai 
ancaman yang utamanya dipicu oleh manu-
sia, termasuk perburuan yang dilakukan guna 
memasok daging, bagian tubuh, dan hewan 
hidup dalam perdagangan satwa liar; defores-
tasi dan degradasi habitat; dan penyebaran 
penyakit. Interaksi antara manusia dan kera 
terus meningkat seiring pembangunan dan 
bertambahnya populasi manusia mendorong 
invasi lebih lanjut ke dalam ruang-ruang yang 
dihuni kera. Dengan mengambil kera sebagai 
contoh, seri publikasi ini bertujuan untuk 
menggarisbawahi pentingnya konservasi spe-
sies yang lebih luas. 

Negara Kera membahas semua spesies 
kera nonmanusia, yakni bonobo, simpanse, 
owa, gorila, dan orang utan, beserta habi-

tatnya. Wilayah jelajah kera ditemukan di 
seluruh sabuk tropis Afrika, Asia Selatan, dan 
Asia Tenggara. Statistik yang kuat mengenai 
status dan kesejahteraan kera diperoleh dari 
portal Ape Populations, Environments, and 
Surveys (A.P.E.S) (IUCN SSC, tanpa tahun). 
Penghitungan kelimpahan untuk berbagai 
takson kera disajikan dalam Lampiran 
Kelimpahan yang tersedia di situs web Negara 
Kera di www.stateoftheapes.com. Lampiran 
ini diperbarui dengan setiap volume baru di 
seri ini guna memungkinkan dilakukannya 
perbandingan dari waktu ke waktu. Rincian 
mengenai sosioekologi dan wilayah jelajah 
geografis setiap spesies disajikan pada Kera: 
Sebuah Tinjauan Umum.

Setiap volume pada seri Negara Kera terba-
gi menjadi dua bagian. Bagian 1 berfokus pada 
topik tematik interogasi, di mana dalam kasus 
ini adalah pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan. Tujuan langsung dari bagian ini 
adalah memberikan informasi yang akurat 
mengenai situasi terkini, memberikan berbagai 
sudut pandang, dan jika memungkinkan, 
menyoroti praktik terbaik. Dalam jangka yang 
lebih panjang, temuan dan pesan kunci yang 
ada dimaksudkan untuk menstimulasi debat, 
kolaborasi multipemangku kepentingan, dan 
perubahan terhadap kebijakan dan praktik 
yang dapat memfasilitasi rekonsiliasi pemban-
gunan ekonomi dan konservasi keanekaraga-
man hayati. Bagian 2 disertakan dalam setiap 
volume untuk memberikan rincian terkait sta-
tus dan kesejahteraan kera yang lebih luas, baik 
di habitat alaminya maupun dalam kurungan. 

Gambaran Umum 
Perdagangan Kera
Perburuan kera dan perdagangan kera hidup, 
daging kera, bagian tubuh kera, dan produk 
yang berasal dari kera melibatkan serangkaian 
kegiatan ilegal, mulai dari pembunuhan atau 
penangkapan individu hingga pengangkutan 
dan penjualan kera (lih. Kotak I.1). Perdagangan 
kera hidup meliputi penangkapan, perdagangan 
ilegal, dan penjualan kera liar secara hidup-
hidup (lih. Bab 4). Perdagangan daging kera liar 
memasok daging kera baik segar maupun asap 
untuk konsumsi manusia, sementara pedagang 
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KOTAK I.1 

Perburuan vs. Pembunuhan 
dan Penangkapan: Catatan 
mengenai Terminologi
‘Perburuan liar’ (yang secara definisi bersi-
fat ilegal) dan ‘perburuan’ dapat meliputi 
pembunuhan, cedera (yang mungkin 
mematikan), atau penangkapan satwa liar. 
Bagian tubuh kera dan produk yang berasal 
dari kera kemungkinan diambil untuk dijadi-
kan makanan; obat-obatan atau substansi 
yang dianggap bersifat mengobati; diguna-
kan dalam ritual atau praktik tradisional; 
atau pemenuhan pribadi. Kera yang ditang-
kap kemungkinan disimpan atau dipasok 
ke dalam perdagangan hewan hidup, ter-
masuk untuk digunakan pada fasilitas 
hiburan, yakni sebagai properti foto di 
industri pariwisata dan sebagai hewan peli-
haraan (Etiendem, Hens, dan Pereboom, 
2011; Fa, Currie, dan Meeuwig, 2003; 
Hastie dan McCrea-Steele, 2014). 

Istilah ‘perburuan liar’ dan ‘perburuan’ ker-
ap dikaitkan dengan pengambilan daging 
atau bagian tubuh, dan oleh karenanya 
dikaitkan pula dengan kematian satwa. 
Namun demikian, sebagaimana ditunjuk-
kan dalam volume ini, banyak kera yang 
ditangkap hidup-hidup. Terlepas dari apa-
kah kera dibunuh atau ditangkap, diam-
bilnya spesies tersebut dari alam liar ber-
implikasi pada kelangsungan hidup spesies 
ini di habitat alaminya (Stiles et al., 2013).

Kera juga dibunuh bukan hanya untuk 
ditangkap, seperti misalnya untuk pem-
balasan karena telah menyerang tanaman 
atau merusak properti, atau berkaitan den-
gan rasa takut terhadap keselamatan prib-
adi ataupun masyarakat. Pembunuhan ini 
tidak selalu dianggap sebagai akibat dari 
perburuan (Davis et al., 2013).

Sebagaimana ditunjukkan pada judul volume 
ini, ancaman utama terkait perburuan terhadap 
kelangsungan dan kesejahteraan populasi 
kera yakni pembunuhan dan penangkapan.

kan hukum, korupsi, dan tantangan dalam iden-
tifikasi spesies (termasuk bagian tubuh) meng-
hambat upaya untuk membatasi perdagangan 
ini (Clough dan May, 2018; Stiles et al., 2013). 

Perburuan kera dan perdagangan yang 
berkaitan dengannya menimbulkan dampak 
baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap konservasi dan kesejahteraan kera. 
Dampak langsung yang utama adalah menu-
runnya populasi atau kepunahan lokal di 
kawasan yang menjadi lokasi berburu kera 
(Tranquilli et al., 2012). Perburuan juga ber-
dampak pada perilaku dan ekologi kera, sehing-
ga mengakibatkan perubahan pada pengelom-
pokan, komunikasi, dan interaksi sosial, serta 
perilaku makan dan penjelajahan kera. Tekanan 
dari manusia berupa perburuan dan perusakan 
habitat pada simpanse juga dapat meningkat-
kan konflik antarkelompok dan berakibat pada 
semakin tingginya tingkat pembunuhan 
intraspesifik (Williams et al., 2008). Secara 
tidak langsung, perburuan berdampak pada 
fungsi ekosistem di habitat kera, contohnya 
yakni pada terbatasnya reproduksi flora yang 
bergantung pada kera untuk penyebaran benih 
dan berkurangnya kelimpahan spesies yang 
menjadi mangsa simpanse, seperti misalnya 
monyet (Effiom et al., 2013; McGraw, 2007).

Penentuan tingkat ancaman dari perda-
gangan ilegal terhadap populasi kera global 
merupakan suatu hal yang menantang, meng-
ingat banyaknya kegiatan di sepanjang rantai 
pasok yang dilakukan secara terselubung. 
Tingkat ancaman dapat ditentukan berdasar-
kan jenis perdagangan ilegal atau spesies kera. 
Perdagangan kera hidup paling banyak 
menarik perhatian media, sehingga upaya 
yang lebih besar difokuskan untuk menghen-
tikan jenis perdagangan ini (Shukman dan 
Piranty, 2017). Namun demikian, belum jelas 
jenis perdagangan yang mana (perdagangan 
hewan hidup, bagian tubuh, atau daging satwa 
liar) yang memiliki ancaman terbesar terha-
dap populasi kera global (O. Drori dan K. 
Ammann, komunikasi pribadi, 2017).

Penentuan tingkat ancaman antar spesies 
juga merupakan hal yang sulit, yang sebagian 
besar dikarenakan oleh terbatasnya data yang 
tersedia. Namun demikian, beberapa studi 
menunjukkan bahwa pembunuhan kera meru-

bagian tubuh kera atau produk-produk yang 
berasal dari kera menawarkan barang dagan-
gannya tersebut untuk digunakan sebagai kep-
erluan adat, obat-obatan, atau simbolis (lih. Bab 
3). Faktor pendorong perburuan dan perdagan-
gan kera ini berbeda-beda, tergantung pada 
spesies, lokasi, dan kondisi sosial ekonomi. Dari 
segi ekonomi, insentif ekonomi yang kuat men-
jadi motivasi perdagangan ilegal spesies dilind-
ungi, khususnya perdagangan hewan hidup (lih. 
Gambar I.1), sementara itu, lemahnya penega-
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GAMBAR I.1 

Perubahan Nilai Bonobo, Simpanse, Gorila, dan Orang Utan dari Hutan hingga ke Pembeli Asing 

Pemburu Liar Pedagang Lokal

Peningkatan 
350% 

Peningkatan 
456% 

Peningkatan 
700% 

Peningkatan 
115%

Pedagang Domestik Pedagang Internasional Pedagang Grosir Asing

Perubahan nilai di sepanjang rantai pasok*

 = 100 Dolar AS

 = % peningkatan dari titik penjualan sebelumnya
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Riwayat simpanse
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Catatan: * Data asli memaparkan kisaran harga di setiap titik dari rantai pasokan. Pada tulisan ini, untuk tujuan grafis hanya menampil-

kan nilai tertinggi untuk setiap segmen rantai pasokan. 

Sumber: Clough dan May (2018, hal. 8, 9, 25). © Global Financial Integrity 2018
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pakan penyebab dari kematian kera secara sig-
nifikan. Sebagai contoh, survei berbasis wawan-
cara yang dilakukan di Kalimantan menduga 
bahwa sekitar 630 hingga 1.357 orang utan 
dibunuh antara bulan September 2008 dan 
September 2009, dan secara kasar terdapat rata-
rata 2.000-3.000 satwa yang dibunuh setiap 
tahun sepanjang masa hidup para responden 
yang disurvei (Meijaard et al., 2011, 2012). 
Mengingat bahwa hanya terdapat kurang dari 
105.000 orang utan borneo yang tersisa di alam 
liar, laju penurunan ini dikategorikan tidak 
berkelanjutan (Ancrenaz et al., 2016; IUCN 
SSC, tanpa tahun; lih. Kotak 1.3). Hal yang seru-
pa terjadi di Afrika, sebuah investigasi terhadap 
tingkat perdagangan daging satwa liar di 
wilayah Sungai Cross-Sanaga yang terbentang 
di wilayah Kamerun dan Nigeria menduga 
bahwa terdapat 2.400 simpanse dan 700 gorila 
diburu setiap tahunnya (Fa et al., 2006). Melihat 
fakta bahwa populasi simpanse di Nigeria-
Kamerun terdiri atas 3.500-9.000 individu, laju 
perburuan ini merupakan ancaman besar bagi 
kelangsungan hidup spesies tersebut (IUCN 
SSC, tanpa tahun; Oates et al., 2016). 

Keterlibatan otoritas yang korup mengga-
galkan upaya untuk memantau tingkat 
masalah ini, sementara motivasi untuk mel-
akukan perburuan dan perdagangan juga 
merupakan hal yang menantang. Inisiatif ter-
baru yang dilakukan telah berupaya untuk 
mengatasi kurangnya data kualitatif yang ter-
verifikasi mengenai skala perdagangan ilegal 
kera besar (lih. Kotak I.2).

Kera yang Diburu, 
Ditangkap, dan Dijual: 
Tipologi dan Skala
Kera liar diburu, ditangkap, dan dijual untuk ber-
bagai tujuan yang berbeda-beda di setiap spesies 
dan wilayah. Perdagangan kera adalah bagian 
dari perdagangan satwa liar yang jauh lebih besar 
di dunia (baik secara legal maupun ilegal) yang 
terjadi di hampir semua dan antar negara (lih. 
Kotak I.3). Berikut ini adalah pembahasan tiga 
kategori utama perdagangan kera, yakni perda-
gangan kera hidup, perdagangan daging kera, 
dan perdagangan bagian tubuh kera.

KOTAK I.2 

Basis Data Penyitaan Kera
Basis Data Penyitaan Kera diluncurkan pada Konferensi ke-17 Para Pihak 
dalam Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora/CITES) pada Oktober 2016 untuk menangani 
kurangnya data kualitatif terverifikasi yang signifikan mengenai skala perda-
gangan ilegal kera besar, termasuk di dalamnya perdagangan kera hidup dan 
bagian tubuh kera maupun dagingnya (CITES, 2016; GRASP, tanpa tahun-a). 
Dikembangkan oleh Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar (GRASP) 
dan Pusat Pengawasan Konservasi Dunia dari Program Lingkungan Hidup 
PBB (UNEP-WCMC), basis data ini merupakan basis data daring pertama di 
dunia yang digunakan untuk mengukur skala dan cakupan perburuan liar 
dan perdagangan ilegal kera besar (GRASP, tanpa tahun-b; UNEP-WCMC, 
tanpa tahun). Tujuan dari basis data ini adalah untuk membantu otoritas 
nasional, masyarakat sipil, dan pelaku bisnis memantau pola perdagangan, 
mengembangkan strategi jangka panjang, dan menyalurkan sumber daya 
secara efektif untuk memerangi perdagangan kera. 

Sesuai permintaan Komite Pengarah CITES, GRASP dan Kelompok 
Spesialis Primata dari International Union for Conservation of Nature 
Species Survival Commission (IUCN SSC) menyusun laporan mengenai 
status kera besar dan dampak terkait dari perdagangan ilegal dan 
tekanan lainnya terhadap status kera tersebut (GRASP dan IUCN, 2018). 
Rekomendasi dari laporan ini, termasuk seruan kepada para pihak 
CITES untuk berkontribusi terhadap Basis Data Penyitaan Kera ditunjuk-
kan dalam amandemen resolusi untuk kera besar, yang diadopsi pada 
Konferensi ke-18 Para Pihak pada Agustus 2019 (CITES, 2019b). 

Suaka kera besar, otoritas kawasan lindung, dan aktor-aktor lainnya ada-
lah sumber kunci untuk memperoleh informasi mengenai penyitaan yang 
relevan dan terkait kasus secara spesifik. Setelah diserahkan, semua data 
divalidasi oleh panel ahli kera besar, yakni Kelompok Penasihat Teknis. 
Basis data terdapat pada database.un-grasp.org, tetapi mengingat data 
ini bersifat sensitif, maka akses terhadap basis data ini dibatasi. GRASP 
dan UNEP-WCMC mengelola hak pengguna penyedia data, sementara 
itu, hanya anggota staf GRASP dan UNEP-WCMC yang memiliki akses 
terhadap semua data yang dilaporkan. 

Tahap 1, termasuk pengembangan infrastruktur teknis dasar, hampir selesai 
dan basis data sudah siap digunakan. Kegiatan yang tengah berlangsung 
mencakup penyusunan panduan pengguna yang interaktif untuk menarik 
penyerahan data baru secara rutin, serta perbaikan proses validasi data 
yang kuat yang menjadi landasan bagi platform mandiri dan kredibel. 

Mengingat data akan benar-benar bermanfaat setelah dianalisis dan 
disesuaikan dengan informasi kontekstual lainnya, Tahap 2 basis data 
yang bergantung pada pendanaan baru bertujuan untuk menyediakan 
kapabilitas berikut ini. 

  Terciptanya perangkat analisis data geospasial otomatis dan berba-
sis web untuk mengidentifikasi keadaan, tren, dan hotspot mengenai 
perburuan liar dan perdagangan ilegal, termasuk laporan publik 
tahunan untuk menyoroti temuan utama.

  Dikembangkannya protokol pengambilan sampel dan ekspor untuk 
mengidentifikasi kera besar atau bagian tubuh kera yang disita den-
gan menggunakan data genetik. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk 
mendukung analisis kegiatan ilegal dan memungkinkan pemulangan 
kera hidup ke negara asalnya dengan bantuan algoritma pengenalan 
wajah ‘ChimpFace’ yang dikembangkan oleh Conservation X Labs 
(Timmins, 2019). 

  Ekspansi basis data secara geografis dan sektoral untuk meningkat-
kan keterlibatan pemangku kepentingan Afrika Barat, organisasi 
adat, dan aktor lainnya yang saat ini kurang terwakili.



 Pendahuluan

7

Perdagangan Kera Hidup
Perdagangan kera hidup mengharuskan 
dilakukannya penangkapan ilegal kera liar 
hidup, biasanya anak kera, untuk dijual di 
pasar lokal atau internasional. Kera yang dijual 
secara lokal biasanya dijadikan sebagai hewan 
peliharaan, objek permainan bagi keluarga 
pemburu, simbol status kekayaan atau pen-
garuh, sorotan utama di kebun binatang atau 
peternakan, atau kenang-kenangan yang ekso-
tis dan bahkan sebagai ‘penyelamatan’ 

(Caldecott, Miles, dan Annan, 2005; Nijman, 
2005b; Stiles, 2016). Kera yang dijual secara 
internasional biasanya dijadikan sebagai 
hewan peliharaan yang menunjukkan prestise 
tinggi atau sebagai hiburan, seperti misalnya 
atraksi tinju kera di Asia (Kerr, 2017). Kera juga 
digunakan untuk menarik turis di taman 
hiburan, safari, dan sirkus. Pemanfaatan kera, 
khususnya owa, sebagai properti foto seperti 
sesi foto turis di pantai-pantai Asia juga ban-
yak terjadi (Stiles et al., 2013).

GAMBAR I.2 

Rute Internasional Utama untuk Perdagangan Kera Besar Ilegal

Sumber: Stiles et al. (2013, hal. 32), berdasarkan peta asli Riccardo Pravettoni
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Penegakan hukum yang tidak memadai 
menyebabkan perdagangan kera hidup sangat 
sulit diukur, meskipun beberapa studi telah mel-
akukan investigasi terhadap aspek-aspek terten-
tu dari perdagangan tersebut (Nijman, 2005b; 
Nijman et al., 2017). Pada sebagian besar kasus, 
dugaan skala perdagangan didasarkan pada 
penyitaan dan jumlah kera yang ditahan di sua-
ka, meskipun angka-angka ini mungkin hanya 
mewakili sebagian kecil perdagangan yang ter-
jadi (Stiles et al., 2013). Lih. Bab 4 untuk penila-
ian terperinci terhadap perdagangan kera hidup.

Perdagangan hewan hidup secara interna-
sional bersifat canggih dan menguntungkan, 
dan melibatkan banyak pelaku yang kaya dan 
berkuasa, termasuk pengepul, tengkulak, dan 
kurir. Di Afrika, kera ditangkap dan ‘distok’ 
agar permintaan dapat dipenuhi tanpa adanya 
keterlambatan yang signifikan (O. Drori dan 
K. Ammann, komunikasi pribadi, 2017). 
Metode transportasinya pun bervariasi di 
seluruh rantai pasok. Dalam hal perjalanan 
udara, penyelundup menggunakan pesawat 
pribadi, sewaan, dan komersial dari perusa-
haan penerbangan terkemuka, termasuk di 
antaranya ASKY yang berbasis di Togo, 
Ethiopian Airlines, Kenya Airways, dan 
Turkish Airlines, dan kerap berpindah-pindah 
maskapai (K. Ammann, komunikasi pribadi, 
April 2017; Stiles, 2016). Pedagang cenderung 
mengandalkan beberapa pendekatan agar 
dapat memindahkan kera. Mereka mengguna-
kan izin palsu dari Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam (CITES; lih. Bab 6), meng-
gabungkan kera dengan spesies lainnya yang 
dapat dijual secara legal (mis. beberapa mony-
et tertentu), atau menyelundupkan kera den-
gan menyembunyikannya dalam tas jinjing 
atau kontainer kargo (Stiles, 2016). 

Perdagangan kera internasional melibat-
kan jaringan pelaku yang kompleks di berbagai 
negara (lih. Kotak 1.4). Gambar I.2 menunjuk-
kan rute utama yang berasal dari Afrika Barat, 
Afrika Tengah, dan Asia Tenggara dan ter-
hubung dengan pasar-pasar di Cina, Malaysia, 
dan Thailand, serta negara-negara Arab di 
Teluk Persia dan Eropa. Meskipun tidak ditun-
jukkan pada Gambar I.2, negara tujuan utama 
juga mencakup negara-negara bekas Soviet, 

sebagaimana diungkap dalam investigasi raha-
sia (Stiles, 2016). Jaringan transportasi kera 
terus berubah karena merespons perubahan 
permintaan, serta pengawasan, penegakan 
hukum, keterlibatan pejabat korup CITES, 
dan penjadwalan penerbangan.

Tidak banyak yang diketahui mengenai 
bagaimana orang utan diperdagangkan di 
sepanjang rute perdagangan Asia. Bukti yang 
ada menunjukkan bahwa orang utan kemungki-
nan diangkut dengan kapal dari pelabuhan di 
Kalimantan ke Singapura dan kemudian melalui 
jalan darat atau kereta api menuju Kuala Lumpur 
atau Bangkok (Stiles, 2016). Pedagang orang 
utan juga diketahui menaiki kapal ke Jakarta dan 
kemudian terbang ke Bangkok, Muscat, 
Guangzhou, dan kota-kota Tiongkok lainnya. 
Meskipun sebagian besar perdagangan owa 
hidup tampaknya lebih bersifat domestik dari-
pada internasional, bukti yang terbatas menun-
jukkan bahwa Timur Tengah dan Singapura 
menjadi tujuan dari perdagangan spesies ini 
(C. Kalaweit, komunikasi pribadi, April 2017).

Perdagangan Daging Satwa 
Liar
Di sebagian besar negara-negara wilayah jela-
jah kera di Afrika tropis dan Asia, perdagan-
gan daging satwa liar melibatkan penjualan 
daging kera segar atau asap untuk konsumsi 
manusia. Daging ini biasanya disembelih dan 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan kon-
sumsi subsisten, terutama di kalangan pemb-
uru lokal dan keluarganya, atau dijual untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi. 
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.3, 
rantai pasok untuk perdagangan komersial 
daging kera dapat bersifat kompleks dan pan-
jang. Pada umumnya, nilai produk-produk 
tersebut meningkat pada setiap tahap rantai 
pasok (lih. Gambar I.1). 

Di negara-negara wilayah jelajah kera, 
tingkat konsumsi daging kera umumnya 
berkaitan dengan persoalan biaya dan rasa, 
serta status, khususnya di daerah perkotaan 
(Nijman, 2005a). Perdagangan internasional 
daging kera (yang jauh lebih menguntungkan 
daripada perdagangan lokal) juga berkaitan 
dengan prestise, budaya, dan status yang dimi-
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GAMBAR I.3 

Rantai Pasok Daging Satwa Liar

liki konsumen. Untuk analisis terperinci men-
genai perdagangan daging satwa liar, lih. Bab 3.

Perdagangan daging kera secara domestik 
maupun internasional untuk konsumsi manu-
sia telah terdokumentasi dengan baik di selu-
ruh Afrika dan Asia.1 Hal yang kurang begitu 
jelas adalah frekuensi pengonsumsiannya, dan 
apakah makanan selalu menjadi pendorong 
utama untuk membunuh kera, atau apakah 
daging satwa liar juga diperoleh sebagai 
produk sampingan dari perdagangan bagian 
tubuh atau hewan hidup, seperti misalnya saat 
para pemburu membunuh ibu kera demi 
menangkap anak-anaknya. Orang yang mem-
bunuh orang utan melakukan hal tersebut 
terutama untuk memperoleh makanan, 
sementara hanya 3% dari pembunuhan terse-
but yang bertujuan untuk obat tradisional dan 
perdagangan bayi hidup (Davis et al., 2013). Di 
Afrika Barat dan Tengah, konsumsi daging 
kera tersebar luas dan rutin ditemukan dijual 

di pasar lokal. Tidak diketahui berapa propor-
si daging kera yang diekspor dari Afrika 
mengingat data perdagangan internasional 
terbatas, tetapi studi yang dilakukan pada 
tahun 2006 mengenai pasar ilegal di Brussels, 
Chicago, London, Los Angeles, Montreal, New 
York, Paris, dan Toronto mengidentifikasi 27 
catatan terkait simpanse dan gorila yang dijual 
(Brown, 2006). Beberapa tahun kemudian, 
yakni pada tahun 2011, daging satwa liar yang 
diuji di sebuah kios pasar di Inggris ternyata 
berasal dari seekor simpanse (Ellicott, 2011).

Bukti anekdotal menunjukkan bahwa 
daging kera yang diekspor ke Amerika Serikat 
dan Eropa adalah bagian dari perdagangan 
daging satwa liar ilegal yang lebih luas. Data 
bea cukai terkait penyitaan daging kera liar di 
bandara Swiss antara tahun 2011 dan 2013 
menunjukkan bahwa sebagian besar daging 
tersebut berasal dari Afrika, sementara kurang 
dari 2% berasal dari penumpang yang datang 
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dari Asia atau Timur Tengah (Wood et al., 
2014). Bukti ini menunjukkan bahwa di 
Inggris, perdagangan satwa liar ilegal berope-
rasi melalui rute penyelundupan yang diten-
tukan oleh para penjahat terorganisasi (lih. 
Kotak I.4). Berdasarkan suatu laporan, 50% 
dari pihak-pihak yang dituntut karena perda-
gangan satwa liar pernah dihukum akibat ter-
jangkit kasus narkoba dan senjata api sebel-
umnya (Cook, Roberts, dan Lowther, 2002). 
Meskipun berbagai penelitian membahas per-
dagangan daging satwa liar secara interna-
sional, masih menjadi hal yang menantang 
untuk menilai seberapa persen daging satwa 
liar yang diperdagangkan secara internasional 
berasal dari primata, khususnya kera 
(Brashares et al., 2011; Chaber et al., 2010; 
Wood et al., 2014).

Perdagangan Bagian Tubuh 
Kera
Perdagangan bagian tubuh kera terjadi di 
negara asal dan negara sekitarnya. Bagian-
bagian yang umum diperdagangkan (yakni 
kepala, tangan, kaki, dan tulang) cenderung 
dianggap sebagai signifikansi budaya atau 
bersifat simbolis. Di dalam negara-negara 
wilayah jelajah kera, konsumsi atau kepemi-
likan kera berkaitan dengan sejumlah keyak-
inan, termasuk dianggap mampu menjadi-
kan anak-anak lebih kuat, menyembuhkan 
patah tulang dan radang sendi, meningkat-
kan ketangkasan, dan melindungi rumah 
dari kebakaran (CITES dan GRASP, 2006; 
Nforngwa, 2017; Zhou et al., 2005). Meskipun 
tidak tercakup dalam volume ini, ada penda-
pat yang menyatakan bahwa tengkorak kera 
dianggap sebagai trofi berharga di negara-
negara Barat, khususnya Amerika Serikat, 
sementara di Tiongkok, tulang kera sangat 
diminati untuk digunakan dalam pengob-
atan tradisional (Nforngwa, 2017). Untuk 
perincian lebih lanjut mengenai perdagan-
gan bagian tubuh kera, lihat Bab 3.

Para ahli tidak sepakat dengan tingkat 
perdagangan bagian tubuh kera. Beberapa 
penyelidik perdagangan satwa liar menun-
jukkan pesatnya peningkatan permintaan, 

yang mengindikasikan perburuan gorila dan 
simpanse secara besar-besaran untuk 
memenuhi pasokan perdagangan interna-
sional akan tengkorak dan bagian tubuh 
lainnya yang terus berkembang. Mereka ber-
pendapat bahwa perdagangan ini telah 
menggantikan pasar gelap yang menjual 
daging satwa liar. Sedangkan para ahli lain-
nya berpendapat bahwa pasar ini sudah 
kuno dan kejahatan terkait relatif tidak 
umum, dan bahwa bagian tubuh hanyalah 
produk sampingan dari perdagangan daging 
satwa liar dan hewan hidup. Mereka men-
catat bahwa di negara-negara wilayah jelajah 
kera di Afrika, permintaan akan tangan dan 
tulang untuk tujuan pengobatan tersebar, 
berskala kecil, dan sebagian besar bersifat 
oportunistis (O. Drori dan K. Ammann, 
komunikasi pribadi, 2017). 

Rantai pasok untuk daging dan bagian 
tubuh kera liar cenderung tumpang tindih. 
Bagian tubuh kera dari Afrika sebagian besar 
transit melalui Kamerun, Nigeria dan pantai 
Afrika Barat, sementara sebagian besar perda-
gangan Asia berasal dari Indonesia dan 
Malaysia (Stiles, 2016). Rantai pasok interna-
sional dimulai dengan pemburu berskala kecil 
di hutan Afrika dan Asia Tenggara, yang 
memasok hewan buruan ke jaringan pedagang 
ilegal. Pedagang ilegal ini yang menyelundup-
kan bagian tubuh (sering kali digabungkan 
dengan daging satwa liar yang telah disembel-
ih) ke tujuan akhir, termasuk di Tiongkok, 
Eropa, dan Amerika Serikat (Brown, 2006).

Faktor Pendorong 
Perdagangan Kera
Masyarakat terlibat dalam perdagangan kera 
dengan berbagai alasan dengan sebagian besar 
di antaranya dipengaruhi oleh keadaan pribadi 
dan kondisi setempat, seperti misalnya peluang 
ekonomi yang terbatas, kurangnya sumber 
protein alternatif yang terjangkau, kemiskinan, 
konflik dan kerawanan, keyakinan budaya, 
urbanisasi, dan komersialisasi perdagangan 
ilegal pada tingkat regional (De Merode dan 
Cowlishaw, 2006; Kümpel et al., 2010). Faktor 
pendorong lainnya yaitu infrastruktur baru 
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dan telah dikembangkan yang menyebabkan 
peningkatan akses terhadap pasar melalui rute 
laut dan udara, korupsi, dan teknologi (Cook, 
Roberts, dan Lowther, 2002; Stiles, 2016). Sulit 
untuk menilai sejauh mana perdagangan 
hewan hidup dan perdagangan daging dan 
bagian tubuh satwa liar saling memengaruhi 
satu sama lain, bukan hanya karena kurangnya 
data yang andal dan komprehensif, tetapi juga 
karena sifat dinamis dari pasar-pasar ini. 

Bab 2 menyajikan pembahasan terperin-
ci mengenai faktor-faktor budaya pendorong 
perdagangan kera hidup, termasuk di antara-
nya norma-norma budaya (Malone et al., 
2003; Nijman et al., 2017). Dinamika seperti 
ini juga dipengaruhi dan dipermudah oleh 
media sosial (lih. Kotak I.5). Konsumsi dag-
ing kera secara beragam dipengaruhi oleh 
selera, budaya, tradisi, dan rasa ingin dika-
gumi. Masyarakat memperoleh bagian tubuh 

kera untuk dijadikan sebagai trofi atau digu-
nakan dalam pengobatan tradisional dan 
praktik agama (CITES dan GRASP, 2006; 
Nforngwa, 2017; Zhou et al., 2005). 
Keuntungan ekonomi dan nilai lokal juga 
merupakan faktor pendorong utama perda-
gangan kera ilegal. Jika dibandingkan den-
gan perdagangan daging dan bagian tubuh 
kera, maka perdagangan bayi kera dan kera 
remaja hidup lebih menguntungkan, rata-
rata nilai tahunan antara 2,1 juta Dolar AS 
hingga 8,8 juta Dolar AS (Clough dan May, 
2018). Di beberapa wilayah, daging kera yang 
dikonsumsi secara lokal dapat jauh lebih ter-
jangkau dan lebih banyak tersedia daripada 
ayam, babi, atau sapi (Bassett, 2005; Olupot, 
McNeilage, dan Plumptre, 2009; Willcox dan 
Nambu, 2007). Faktor sosial ekonomi yang 
mendorong perdagangan ilegal kera dikaji 
pada Bab 3 dan 4.

Foto: Faktor pendorong 
perdagangan kera di ting-
kat regional mencakup ter-
batasnya peluang ekonomi 
di wilayah pedesaan, 
kurangnya sumber protein 
alternatif yang terjangkau, 
kemiskinan, konflik dan 
kerawanan, kepercayaan 
budaya, urbanisasi, dan 
komersialisasi perdagan-
gan ilegal. © David Greer
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KOTAK I.3  

Perdagangan Global Hidupan Liar

Perdagangan hidupan liar (penjualan atau pertukaran hewan, 
jamur, bagian tubuh atau produk turunannya) memengaruhi 
beragam spesies di seluruh dunia dan dilakukan di dalam dan 
antar negara (Broad, Mulliken, dan Roe, 2003; Nijman, 2010; 
Phelps et al., 2010; Rosen dan Smith, 2010). Berbagai segmen 
pasar yang berbeda memiliki beragam skala. Perdagangan-
perdagangan ini berkisar dari pertukaran sejumlah kecil uang 
untuk seekor hewan atau tumbuhan di sebuah desa hingga 
industri kayu komersial global berharga miliaran Dolar AS per 
tahun. Perdagangan ilegal hidupan liar memang tampak lebih 
menonjol dibanding perdagangan legal, terutama karena bebera-
pa mamalia karismatik (misalnya gajah, trenggiling, badak, dan 
harimau) cenderung menarik pendanaan yang tidak proporsion-
al, perhatian terhadap kebijakan, kampanye kesadartahuan pub-
lik, dan penelitian (Sas-Rolfes et al., 2019; Scheffers et al., 2019; 
World Bank Group, 2016). Meskipun banyak juga perdagangan 
hidupan liar yang legal dan diatur dengan sasaran kelestarian 
jangka panjang, tetapi perdagangan ilegal hidupan liar tetap ber-
langsung dan berkembang di beberapa wilayah (Bergin dan 
Nijman, 2020). Perdagangan hidupan liar, baik legal maupun ile-
gal, berperan sebagai hambatan signifikan bagi konservasi pop-
ulasi satwa liar, mengancam ekosistem melalui masuknya spe-
sies bukan asli, dan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan 
manusia dan hewan karena memudahkan perpindahan penyakit 
(Karesh et al., 2005; Nijman, 2010; Westphal et al., 2008).

Walaupun tidak ada penghitungan nilai atau volume semua perda-
gangan hidupan liar (yaitu total perdagangan domestik dan interna-
sional, serta legal dan ilegal) yang dapat diandalkan, tetapi tersedia 
data untuk sebagian perdagangan legal internasional. United 
Nations International Trade Statistics Database, disebut juga UN 
Comtrade, merupakan tempat penyimpanan global untuk data per-
dagangan. Berbagai negara pun melaporkan statistiknya (termasuk 
volume dan nilai impor) mengenai ribuan artikel dan produk dengan 
menggunakan kode Sistem Harmonisasi, seperti misalnya 
01061100 untuk primata hidup (Chan et al., 2015; Nijman, 2017; 
World Customs Organization, 2017). Sebaliknya, basis data perda-
gangan Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan 
Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) hanya mengandung data 
terkait spesies yang terdaftar dalam salah satu dari tiga lampiran 
CITES, dan pelaporannya dapat saja menyimpang (CITES, tanpa 
tahun-b; Phelps et al., 2010). Saat ini basis data tersebut mencan-
tumkan lusinan istilah perdagangan untuk bentuk spesies yang 
dapat diperdagangkan, seperti misalnya 'bagian tubuh/telinga 
(ears)', 'hidup (live)', dan 'sebagai makanan (plate)', sehingga sulit 
untuk mengidentifikasi seberapa banyak individu yang terlibat 
dalam suatu perdagangan. Kurangnya konsistensi dalam penggu-
naan istilah-istilah tersebut juga dapat menyulitkan.

Berdasarkan data impor UN Comtrade, Analisis Catatan Perdagangan 
Flora dan Fauna (TRAFFIC) menghitung nilai impor hidupan liar global 
pada tahun 2009 lebih dari 323 miliar Dolar AS, yang menunjukkan 
bahwa nilai tahunan perdagangan legal saat ini melebihi 400 miliar 
Dolar AS (Newton dan Cantarello, 2014). Sektor kayu dan perikanan, 
kecuali akuakultur, secara berurutan berkontribusi terhadap 50% dan 
30% dari nilai ini. Tanaman hias dan hasil hutan bukan kayu, masing-

TABEL I.1

Nilai Moneter Contoh Perdagangan Legal Hidupan Liar Global

Hidupan liar yang diperdagangkan Nilai (juta Dolar AS)*

Hewan hidup Burung (berkicau dan burung pemangsa) 62

Primata 110

Ikan hias 376

Produk hewan untuk dekorasi dan busana Bulu dan produk bulu mamalia 5.828

Karang dan kerang hias 125

Kulit reptil 372

Produk hewan sebagai makanan Daging hewan buruan 534

Kaki kodok 58

Siput yang dapat dimakan 87

Perikanan (tidak termasuk akuakultur) 100.199

Tumbuhan Obat 1.457

Tanaman hias 16.079

Kayu 169.910

Catatan: * Nilai yang awalnya dilaporkan dalam Euro untuk tahun 2005, dikonversi menjadi Dolar AS dan dikoreksi untuk inflasi menjadi nilai pada tahun 2020 (1 Euro = 

1,1 Dolar AS, tingkat inflasi kumulatif = 32,5%).

Sumber data: Engler dan Parry-Jones (2007, tabel 1)



 Pendahuluan

13

masing berkontribusi terhadap sekitar 5% dari nilai ini (lih. Tabel I.1). 
Data perdagangan CITES tidak memberikan gambaran tentang 
nilai moneter perdagangan tersebut, tetapi analisis terhadap cata-
tan impor selama 40 tahun mengungkapkan bahwa, dalam hal 
individu, tumbuhan mendominasi nilai impor sebesar 86%, sedan-
gkan reptil merupakan kelompok terbesar selanjutnya (7%) dan 
kemudian ikan dengan nilai kurang dari 1% (Harfoot et al., 2018). 

Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) mem-
perkirakan bahwa perdagangan ilegal hidupan liar, tidak termasuk 
penebangan liar dan penangkapan ikan ilegal, bernilai 8-10 miliar 
Dolar AS, sedangkan penebangan liar bernilai 7 miliar Dolar AS dan 
penangkapan ikan ilegal kemungkinan dua kali lipatnya (Newton dan 
Cantarello, 2014). Oleh karena sebagian besar perhatian publik dan 
upaya penegakan hukum difokuskan pada beberapa mamalia yang 
diperdagangkan secara ilegal, maka data penyitaan pun menunjuk-
kan penyimpangan tersebut: secara keseluruhan mencakup, kucing 
besar, gajah (gading), trenggiling, dan badak (cula) yang berkontri-
busi sebesar 25% terhadap nilai moneter penyitaan global. Reptil 
(baik hewan hidup maupun bagian tubuhnya) memiliki proporsi 
sebesar 15%. Sementara itu, 33 spesies sonokeling² menyumbang 
35% dari nilai penyitaan ini dan gaharu3 berkontribusi sebesar 6% 
(UNODC, 2016). Perdagangan ilegal satwa liar merupakan cara bagi 
jaringan kriminal terorganisasi untuk menghasilkan keuntungan den-
gan mengambil atau menangkap hewan dan tumbuhan bernilai 
tinggi, selain bahwa perdagangan ini juga menjadi pusat bagi strate-
gi mata pencaharian di beberapa masyarakat termiskin dan paling 
termarginalisasi di dunia (Broad, Mulliken, dan Roe, 2003).

Di samping nilai moneter, jelas bahwa perdagangan satwa liar inter-
nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Pesatnya pertamba-
han populasi manusia, peningkatan kekayaan per kapita, perubahan 

preferensi konsumen akan daging satwa liar dan hewan eksotik, 
peningkatan infrastruktur dan logistik, peningkatan konektivitas inter-
net dan akses yang lebih luas terhadap perangkat seluler, serta akses 
menuju area pemanenan yang lebih mudah, menunjukkan bahwa 
lebih banyak hidupan liar yang saat ini diperdagangkan daripada 
sebelumnya. Pada tingkat nasional, perdagangan hidupan liar diatur 
untuk beragam tingkatan, tergantung pada undang-undang suatu 
negara (lih. Bab 6). Di beberapa negara, hidupan liar dianggap seba-
gai properti umum berdasarkan hukum. Di negara-negara lain, 
semua satwa liar dan hasil hutan merupakan properti negara. Pada 
tingkat internasional, CITES mengelola perdagangan sekitar 6.000 
spesies hewan dan 30.000 spesies tumbuhan. Lampiran I CITES 
mengesampingkan terjadinya perdagangan internasional komersial 
terhadap sekitar 1.000 spesies ini, yang dua pertiganya adalah 
hewan. Lampiran II CITES memperbolehkan adanya perdagan-
gan internasional dari spesies-spesies lain sesuai peraturan. 
Walaupun CITES menyediakan kerangka peraturan internasional, 
setiap pihak negara harus menerapkan undang-undangnya 
sendiri untuk memastikan agar CITES dilaksanakan pada tingkat 
nasional. Semua spesies primata dicakup dalam Lampiran I atau 
II CITES, dan semua spesies kera besar dan owa dicantumkan 
dalam Lampiran I. Oleh karena itu, semua primata dilindungi pera-
turan perdagangan CITES (CITES, 2019a, tanpa tahun-a).

Meskipun peraturan ini berlaku, jutaan primata tetap diperda-
gangkan setiap tahunnya untuk diambil dagingnya, digunakan 
dalam pengobatan, dijadikan hewan peliharaan, dan digunakan 
dalam penelitian biomedis (Nijman dan Healy, 2016). Seperti 
halnya semua perdagangan hidupan liar, pembatasan perdagan-
gan ilegal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan menerapkan 
satu solusi yang dapat mengatasi semua permasalahan.

Mengatasi Perdagangan 
Ilegal: Tipologi Respons
Para pegiat konservasi, aktivis kesejahteraan 
hewan, dan berbagai pihak lainnya mengguna-
kan berbagai pendekatan untuk mengatasi 
ancaman perburuan dan perdagangan ilegal. 
Intervensi yang dapat dilakukan yakni mulai 
dari kegiatan penegakan hukum, pengelolaan 
kawasan lindung dan pendidikan konservasi, 
hingga pelibatan masyarakat, pengembangan 
mata pencaharian alternatif, dan pariwisata 
(lih. Bab 5). Meskipun beberapa pendekatan ini 
telah memberikan dampak positif, sebagaima-
na ditunjukkan oleh dampak ekowisata terha-
dap gorila gunung di Rwanda dan Uganda 
(Robbins et al., 2011), belum ada pendekatan 
yang terbukti efektif pada skala yang lebih luas. 

Penegakan Hukum
Semua kera dilindungi hukum internasional 
dan nasional, sehingga perburuan, perdagan-
gan, dan konsumsi kera adalah hal yang ilegal. 

Dengan demikian, penegakan hukum meru-
pakan bagian tak terpisahkan dari aksi kon-
servasi sekaligus pilar utama dalam upaya 
mengurangi perburuan kera di Afrika dan 
Asia serta perdagangan kera hidup, daging 
kera, dan bagian tubuh kera di negara-negara 
wilayah jelajah kera dan negara lainnya. 
Penegakan hukum dilakukan dalam beragam 
bentuk di setiap tingkatan yang berbeda, mulai 
dari pembuatan taman nasional dan pelaksan-
aan patroli terkait oleh polisi hutan, hingga 
pembangunan tempat-tempat pemeriksaan di 
jalan utama, penyusunan kerangka hukum 
dan peraturan, serta pelaksanaan investigasi 
rahasia oleh organisasi independen yang bek-
erja sama dengan pemerintah.

Jaringan Eco Activists for Governance and 
Law Enforcement (EAGLE) adalah salah satu 
dari organisasi independen tersebut. Dengan 
beroperasi di delapan negara Afrika Barat dan 
Tengah, EAGLE bertujuan untuk mengem-
bangkan gerakan kewargaan dan bekerja sama 
dengan pemerintah dan masyarakat sipil 
untuk meningkatkan penerapan undang-
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undang lingkungan nasional dan internasion-
al melalui investigasi, penangkapan, peninda-
kan, dan publisitas. Bukti menunjukkan bahwa 
pendekatan dan aksi EAGLE cukup berpen-
garuh. Sebagai contoh, pada tahun 2019, jarin-
gan ini melakukan 171 penangkapan atas keja-
hatan terhadap satwa liar, 144 di antaranya 
ditindak dan 99 lainnya menyebabkan para 
pelaku kejahatan tersebut dihukum penjara 
(EAGLE, 2019, tanpa tahun).

Penegakan hukum adalah bagian tak ter-
pisahkan dari pengelolaan konservasi. Oleh 
karena penegakan hukum tidak menangani 
motivasi primer di balik perdagangan ilegal 
kera atau menawarkan mata pencaharian 
alternatif bagi pihak yang terlibat, maka pen-
egakan hukum pun berfungsi sangat baik 
sebagai bagian dari pendekatan yang lebih 
luas untuk mengatasi perdagangan ilegal 
(Milner-Gulland dan Bennett, 2003). Ketika 
digunakan secara terpisah, penegakan hukum 
ini kerap kurang memadai dan berpotensi 
mengubah opini publik terhadap hidupan liar 
dan konservasi. Terlepas dari keterbatasan 
tersebut, penegakan hukum cenderung tetap 
diprioritaskan dibanding upaya mengubah 
perilaku dan pelibatan masyarakat (lih. Bab 
5). Sementara itu, banyak upaya yang masih 
perlu dilakukan untuk meningkatkan kerang-
ka hukum dan peraturan (lih. Bab 6).

Perubahan Perilaku
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus untuk 
mengubah perilaku individu ditingkatkan 
sebagai cara mengurangi ancaman terhadap 
kera dari perburuan dan perdagangan (Baker, 
Jah, dan Connolly, 2018). Pendekatan tradis-
ional, seperti misalnya pendidikan konservasi 
di sekolah, berfokus penuh pada penyampa-
ian kepada masyarakat mengenai ancaman 
serta pentingnya perlindungan kera. Akan 
tetapi, pendekatan ini tidak membahas moti-
vasi masyarakat untuk memburu, memperda-
gangkan, atau mengonsumsi kera. Oleh kare-
na itu, para pegiat konservasi mencari 
alternatif untuk model yang terbatas ini dan 
berupaya melakukan pendekatan yang lebih 
berbasis bukti (Chausson et al., 2019). Praktik 
terbaik untuk mengubah perilaku mencakup 
pelaksanaan survei rona awal untuk menghi-
tung tingkat konsumsi daging kera dan seaku-
rat mungkin menilai konteks yang ada untuk 
menyingkap motivasi di balik konsumsi terse-
but (van Vliet dan Mbazza, 2011). Temuan 
yang diperoleh dapat digunakan untuk mem-
beritahukan pendekatan terbaik untuk 
memengaruhi perilaku di wilayah tertentu.

Intervensi yang ditargetkan, yang bertu-
juan untuk mewujudkan perubahan perilaku 
(disebut sebagai 'pemasaran sosial', lih. Bab 3) 

Foto: Penegakan hukum 
dilakukan dalam berbagai 
bentuk dan tingkat – mulai 
dari pembentukan taman 
nasional dan sejumlah 
patroli yang dilakukan oleh 
polisi hutan, hingga titik 
pemeriksaan di jalan-jalan 
utama, kerangka hukum 
dan peraturan, serta investi-
gasi rahasia oleh organisasi 
independen yang bekerja 
sama dengan pemerintah. 
Petugas EcoGuard bersen-
jata, Taman Nasional 
Campo Ma’an, Kamerun. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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KOTAK I.4 

Kampanye Wild for Life

Pada tahun 2015, Sidang Umum PBB dan Majelis Lingkungan PBB 
meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dipimpin oleh 
Program Lingkungan PBB (UNEP), meningkatkan kesadartahuan 
global terkait implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat per-
dagangan ilegal satwa liar dan mengurangi permintaan akan produk 
satwa liar dari perdagangan ilegal (UNEP, 2016; UNGA, 2015).

Kampanye

Pada tahun berikutnya, UNEP meluncurkan kampanye digital 
secara global dalam sembilan bahasa4 (bersama mitra PBB, 
pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan pemuka pendapat 
utama) untuk membangun platform dinamis yang bertujuan untuk 
membuat perubahan.

Kampanye ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa orang-
orang akan melindungi apa yang mereka cintai dan cenderung 
mencintai apa yang mereka ketahui. Kabar tentang pembunu-
han Cecil si singa secara legal dan pembunuhan Satao si gajah 
secara ilegal menyoroti fakta yang ada di seluruh dunia bahwa 
meski ribuan singa, gajah, dan banyak spesies lain yang tidak 
bernama diburu atau diperdagangkan secara ilegal tiap harinya, 
tetapi hanya yang memiliki nama yang mendapatkan perhatian 
publik (Dell’amore, 2014; Wildlife Watch, 2018). Hal ini menegas-
kan bahwa jika kejahatan satwa liar akan dikaitkan dengan 
masyarakat, maka sifatnya harus personal. Oleh karena itu, lahir-
lah Wild for Life: Kejahatan Terhadap Satwa Liar Belakangan ini 
Menjadi Urusan Pribadi. Tujuan kampanye ini adalah memobi-
lisasi publik untuk menyampaikan pesan sederhana kepada 
pemerintah: spesies terancam punah harus kita berikan perha-
tian dan perlindungan, dan kami berharap agar pemerintah 
bertindak untuk menghentikan krisis perburuan liar.

Kampanye ini menekankan bahwa keyakinan budaya, hiburan, 
mode, investasi, olahraga, dan pengobatan tradisional seharusn-
ya tidak berkontribusi terhadap perdagangan ilegal atau men-
gakibatkan ancaman eksistensial terhadap spesies yang dilind-
ungi. Kampanye ini mengimbau peserta agar memanfaatkan 
lingkup pengaruhnya sendiri untuk menghentikan perdagangan 
ilegal, dengan menyentuh atau memengaruhi perasaan mereka.

Wild for Life dirancang sebagai strategi sosial pertama, yang 
tujuan utamanya adalah menjadi viral. UNEP mengerahkan 
sekumpulan selebritas yang menjadi duta besar dan pemen-
garuh/influencer berniat baik, yang masing-masing mewakili 
satu spesies. Bersama-sama, mereka telah menjangkau lebih 
dari 500 juta pengguna di semua platform media sosial.5 Kini, 
lebih dari 30 selebritas memperjuangkan 26 spesies, termasuk 
di antaranya gajah, rangkong gading, jaguar, singa, ikan pari 
manta, orang utan, sonokeling, penyu, beruang madu, antelop 
tibet, dan harimau (Wild for Life, tanpa tahun).

Spesies dipilih berdasarkan seberapa terdampak spesies terse-
but oleh kejahatan satwa liar, dan situs web khusus membahas 
lebih lengkap berbagai faktor yang mengancam spesies. 
Sebagian besar spesies terdaftar ada dalam Lampiran I CITES, 
yang melarang semua bentuk perdagangan komersial interna-
sional terhadap spesies terdaftar. Kegiatan situs web dirancang 
sesuai hubungan pribadi dan mencakup:

  kuis agar orang-orang dapat menemukan spesies yang 
dekat dengan kehidupannya;

  algoritma yang memadukan gambar seseorang dengan 
spesies tertentu yang kemudian dibagikan di media sosial 
untuk menginspirasi orang lain agar turut terlibat; dan 

  ikrar untuk membantu menghentikan kejahatan satwa liar 
melalui lingkup pengaruh pribadi.

Keberhasilan

Pada akhir tahun 2018, Wild for Life telah menjangkau 1,5 miliar 
orang dan memobilisasi jutaan orang untuk turut berpartisipasi 
dalam proses pembuatan komitmen dan pengambilan tindakan 
untuk menghentikan perdagangan produk satwa liar dan hasil 
hutan ilegal. Lebih dari 4,5 juta orang telah terlibat dalam kampanye 
ini (yang dibuktikan dengan jumlah likes/notifikasi suka, shares/
notifikasi berbagi, dan comments/komentar. Lebih dari 50.000 
orang telah menemukan spesies yang sesuai dengannya dan 
membuat ikrar. Lebih dari 20 mitra nonpemerintah mendukung 
kampanye ini dan telah menerima sejumlah penghargaan industri.6

Hal terpenting dari kampanye ini adalah banyaknya spesies 
yang berhasil dijaga atau menerima perlindungan yang lebih 
besar dari CITES dan pemerintah, termasuk di antaranya gajah, 
rangkong gading, trenggiling, badak, sonokeling, dan macan 
tutul salju; larangan produk ilegal (termasuk gading dan cula 
badak) ditegakkan dan diperluas hingga ke seluruh dunia.

Apa Selanjutnya

Dengan tujuan membangun dan mempertahankan momentum 
dalam kampanye fase 2, Wild for Life akan mengidentifikasi dan 
meningkatkan kesadartahuan tentang ancaman yang akan tim-
bul; mendukung kebijakan ramah satwa liar; menambahkan spe-
sies baru, termasuk simpanse dan gorila; dan mengembangkan 
perjalanan bagi pengguna baru untuk mendalami hubungannya. 
Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat komitmen yang lebih 
tinggi terhadap kampanye komunikasi perubahan perilaku dan 
sosial yang kuat, ditargetkan, dan terukur dalam melawan faktor 
pendorong kejahatan satwa liar dan mengubah norma yang ada. 
Komitmen ini dapat mengurangi permintaan sekaligus men-
dukung undang-undang dan penegakan hukum yang lebih kuat. 
Untuk mencapai tujuan ini, UNEP menciptakan Toolkit Komunikasi 
untuk Memberantas Kejahatan Satwa Liar dengan sumber ter-
buka dan rencana aksi pengabdian kepada masyarakat yang 
dapat dikembangkan dan diterapkan oleh berbagai negara. Untuk 
informasi lebih lanjut, kunjungi https://wildfor.life. 

menjadi sangat populer bagi para pegiat kon-
servasi. Intervensi ini disebut sebagai 'pemasa-
ran konservasi', didefinisikan sebagai ‘penera-
pan strategi, konsep, dan teknik pemasaran 
secara etis untuk memengaruhi sikap, persep-
si, dan perilaku individu, dan pada akhirnya 
memengaruhi masyarakat, dengan tujuan 

meningkatkan sasaran konservasi’ (Wright et 
al., 2015). Walaupun penggunaan pemasaran 
konservasi untuk melindungi kera saat ini 
telah dibatasi, penggunaannya terkait produk-
produk, seperti misalnya gading, cula badak, 
sirip hiu, dan tulang harimau telah tersebar 
luas (Greenfield dan Veríssimo, 2019). Contoh 

https://wildfor.life
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pemasaran konservasi yang dirancang untuk 
melindungi kera mencakup kampanye di 
media sosial dan radio lokal, serta penggu-
naan program 'hiburan-pendidikan' yang ber-
fokus pada penggabungan alur cerita yang 
berkaitan dengan lingkungan menjadi sine-
tron yang populer di radio dan televisi (Baker, 
Jah, dan Connolly, 2018; lih. Kotak 3.3).

Pelibatan Masyarakat
Pelibatan masyarakat adalah pendekatan dari 
bawah ke atas (bottom-up) yang berusaha 
memberdayakan masyarakat untuk menjadi 
pengelola sumber dayanya sendiri. 
Pendekatan ini melibatkan masyarakat setem-
pat dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengelolaan lahan guna memastikan adanya 
kesepakatan dan dukungan mereka untuk 
aksi konservasi (Vermeulen et al., 2009; lih. 
Bab 3). Pelibatan masyarakat juga dapat men-
cakup pemberian dukungan untuk pengem-
bangan mata pencaharian alternatif, seperti 
misalnya peternakan, pemancingan, atau 
perekrutan masyarakat sebagai polisi hutan 
(Horwich et al., 2010). Adanya pariwisata juga 
dapat mendukung industri skala kecil, seperti 
misalnya usaha ritel, akomodasi, hiburan, dan 
katering (Macfie dan Williamson, 2010). 

Jaringan Kriminal
Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan 
satwa liar telah menarik perhatian dunia di 
tingkat tertinggi pemerintahan. Hal ini sebagi-
an besar dikarenakan oleh semakin banyaknya 
bukti keterlibatan jaringan kriminal terorgan-
isasi dan dampak buruknya terhadap tumbu-
han dan hewan, termasuk kera. (INTERPOL-
UNEP, 2016; lih. Kotak I.4). Dalam satu dekade 
terakhir, peningkatan jumlah penyitaan gading 
skala besar membantu memperjelas peran 
kejahatan terorganisasi, yakni sebuah sistem 
logistik yang kompleks meliputi pemindahan 
volume selundupan dalam jumlah besar yang 
mengarah pada korupsi sistematis para pejabat 
di sepanjang rantai perdagangan. Pembentukan 
dan pemeliharaan sistem yang efisien untuk 
perdagangan ilegal dalam jumlah besar pada 
jarak geografis yang luas umumnya memerlu-

kan dana, perencanaan, organisasi, dan inteli-
jen khusus. Sistem semacam ini juga memerlu-
kan investasi untuk fasilitas penyimpanan dan 
penyusunan yang aman. Sistem ini bergantung 
pada tingkat kolusi dan korupsi yang tinggi, 
serta kemampuan untuk secara efektif dan 
terselubung mengeksploitasi mata rantai dan 
jaringan perdagangan di negara-negara 
wilayah jelajah kera dan pasar pengguna 
akhir (CITES, 2007).

Banyak sindikat kejahatan satwa liar yang 
terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya. Para 
penyidik menemukan keterkaitan antara per-
buruan abalon (moluska laut yang dinikmati 
sebagai hidangan lezat dan mewah) dengan 
krisis kecanduan narkoba yang berkembang 
di masyarakat pesisir Afrika Selatan, negara 
tempat narkoba sering kali ditukar dengan 
abalon yang dipanen secara ilegal (De Greef 
dan Raemaekers, 2014). Demikian pula halnya 
dengan sindikat cula badak, sindikat ini men-
unjukkan adanya keterlibatan kegiatan krimi-
nal lain seperti penyelundupan narkoba dan 
berlian serta perdagangan manusia dan 
produk-produk satwa liar lainnya, seperti 
misalnya gading gajah, abalon, tulang singa, 
dan adu satwa liar (Milliken dan Shaw, 2012). 

Seiring semakin banyaknya keterkaitan 
yang diketahui antara jaringan kriminal dan 
perdagangan produk seperti gading dan cula 
badak, maka semakin banyak pula bukti bahwa 
pedagang kera ilegal menggunakan jaringan 
yang sama canggihnya. Investigasi yang dilaku-
kan ProFauna Jakarta dan organisasi lainnya 
berhasil mengungkap jaringan penyelundup 
yang kompleks dan luas, yang erat bekerja 
sama dengan petugas bea cukai, polisi, dan 
petugas bandara dalam perdagangan ilegal 
orang utan di Jawa. Kelompok kriminal teror-
ganisasi ini diduga terlibat dalam ekspor 
sekurangnya dua lusin orang utan pada bebera-
pa bulan pertama tahun 2003 (H. Baktiantoro, 
komunikasi pribadi, 2003). The Last Great Ape 
Organization (LAGA) menemukan jaringan 
yang sama kompleksnya di Afrika Tengah dan 
Barat (O. Drori, komunikasi pribadi, 2017).

Indikasi lain mengenai keterkaitan antara 
perdagangan kera dan berbagai kegiatan 
kriminal adalah frekuensi ditemukannya kera 
yang dikirim bersamaan dengan produk ilegal 
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lainnya. Kera-kera ini biasanya diperdagang-
kan bersama hewan hidup lain, sehingga 
penyelundup pun dapat menggunakan 
metode pengiriman dan penyembunyian 
yang sama, yang berbeda dengan metode 
yang digunakan untuk komoditas lain. 
Contoh kasus pengiriman barang campuran 
yang terkenal adalah kasus pedagang ilegal di 
Kamerun yang ditangkap karena memiliki 
simpanse muda sekaligus empat karung besar 
ganja yang masing-masing berbobot 
sekurangnya 50 kg, serta sejumlah kokain 
(Stiles et al., 2013). Pedagang ilegal ini mem-
pekerjakan lima orang pemburu liar dan, 
sebelum ditangkap, dia biasa memperjualbe-
likan spesies primata yang dilindungi lainnya. 
Selain itu, TRAFFIC juga melaporkan adanya 
penyitaan 176 pengiriman kera dan spesies 
yang dilindungi lainnya seperti ular sanca, 
kura-kura, burung, dan primata lainnya anta-
ra tahun 2012 hingga 2018 (TRAFFIC 
International, 2018; lih. Gambar I.4). 
Sementara itu, pasar satwa liar di Jawa terke-
nal menjual beragam spesies yang dilindungi, 
termasuk orang utan dan owa, dan pasar yang 
lebih besar4 tampaknya memegang posisi 
penting dalam jaringan kriminal tingkat ren-
dah yang mengangkut hewan ke dan di 
wilayah Jawa (Nijman et al., 2017).

GAMBAR I.4 

Spesies Hidup yang Dilindungi dan Paling Sering Disita bersama Kera pada tahun 2012–2018 

Sumber: TRAFFIC International (2018)
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KOTAK I.5 

Perdagangan Kera sebagai Kejahatan 
Terorganisasi Transnasional8

Istilah ‘perdagangan satwa liar’ merujuk pada pengadaan, pengangkutan, dan 
penjualan ilegal satwa liar baik yang hidup ataupun mati, atau bagian tubuh atau 
produknya, biasanya untuk tujuan komersial. Perdagangan kera ilegal termasuk 
kegiatan yang terjadi hanya ‘satu kali’, seperti ketika seseorang mengirim dan 
menjual seekor kera sebagai hewan peliharaan. Namun sebaliknya, penjelasan 
dalam kotak ini berfokus pada perdagangan komersial terorganisasi yang men-
gacu pada kejahatan terorganisasi transnasional (transnational organized 
crime/TOC). Perdagangan ilegal biasanya melibatkan pergerakan satwa liar 
dengan melintasi perbatasan internasional tanpa dokumen yang diwajibkan. 
Jaringan TOC beragam sifatnya, mulai dari struktur yang sangat terorganisasi 
dan hierarkis hingga afiliasi berbagai pihak yang bersifat longgar dan tersebar 
untuk mendapatkan keuntungan. Jaringan fasilitasi, yang beroperasi bersama 
jaringan TOC, membantu atau menutup mata terhadap kejahatan terkait satwa 
liar seperti perburuan, penyuapan, pemalsuan atau perolehan dokumen pen-
giriman secara ilegal, penipuan bea cukai, pencucian uang, dan penipuan yang 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi (wire fraud). Fasilitator 
ini mencakup petugas bea cukai, polisi, pegawai CITES, anggota peradilan, 
atau pejabat pemerintahan lainnya. Terlepas dari jenis jaringan yang ada, poin 
penting di mana transaksi terjadi sering kali disebut sebagai simpul.

Dari perspektif penegakan hukum, kompleksitas jaringan perdagangan 
kera ilegal menghadirkan tantangan dan peluang. Meskipun diperlukan 
waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti penuntutan atas kejahatan 
yang terjadi, jaringan TOC cenderung memiliki beberapa titik kerentanan 
di mana informasi yang dapat ditindaklanjuti dan diverifikasi dikumpulkan 
dan digunakan untuk menghambat kegiatan perdagangan ilegal. Opsi-
opsi hukum dan peraturan mungkin saja tersedia bagi para petugas pen-
egak hukum di setiap titik kerentanan, selama opsi tersebut dapat dipeta-
kan dengan tingkat akurasi yang tepat. Di wilayah dengan perlindungan 
hukum yang kurang memadai atau lemah terhadap satwa liar, tetapi pen-
cucian uang atau penegakan hukum lainnya cukup kuat, maka tuntutan 
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yang diajukan dapat difokuskan pada berbagai tindak pidana asal yang 
cenderung dilakukan dalam titik kerentanan (lih. Bab 6).

Dengan sumber daya dan keahlian yang tepat, tidak akan sulit memper-
oleh intelijen yang dapat menggali kasus penting yang bersifat transna-
sional. Keamanan jaringan perdagangan ilegal tidak terlalu tinggi mengin-
gat jaringan ini banyak beroperasi di negara dengan tingkat penegakan 
hukum yang rendah, atau negara dengan pejabat tinggi pemerintah serta 
politisi yang mudah disuap. Namun demikian, campur tangan politik dapat 
menghambat upaya untuk menghimpun intelijen.

Pemahaman dan Pemetaan Perdagangan Kera Ilegal

Pemetaan jaringan TOC perdagangan kera ilegal memiliki daya guna tert-
entu. Pemetaan dengan resolusi yang baik secara khusus memungkinkan 
dilakukannya pengidentifikasian simpul sumber, logistik, keuangan, atau 
kecurangan utama yang dapat memberikan hasil nyata untuk membahas 
dan merencanakan opsi disrupsi. Akan tetapi, pemetaan rute perdagangan 
ilegal hanya menghasilkan potret statis akan suatu permasalahan dinamis. 
Pemetaan semacam ini hanya didasarkan pada data penyitaan yang mem-
berikan gambaran terbatas mengenai sifat sebenarnya dari jaringan perda-
gangan kera sekaligus menimbulkan asumsi yang salah terkait kejahatan 
terhadap satwa liar. Dalam keadaan ideal, pemetaan akan didasarkan pada 
intelijen yang aktual dan sedang bertugas dari dalam jaringan, serta rangka-
ian overlay lokal dan regional yang akan memberikan konteks untuk mem-
bantu petugas penegak hukum memahami cara kerja jaringan. 

Jaringan TOC yang sukses adalah jaringan yang cerdas dan dapat memahami 
sekaligus beradaptasi terhadap lingkungan operasinya, serta dapat mengek-
sploitasi celah sosial, ekonomi, tata kelola, dan budaya. Jaringan ini memahami 
(dan dibangun berdasarkan) motivasi penjual dan pembeli, baik itu pemilik 
kebun binatang swasta maupun juru sembuh tradisional. Ketika dibekali den-
gan pemahaman yang kuat atas semua faktor tersebut, pemetaan jaringan 
perdagangan kera ilegal dapat memungkinkan dilakukannya perencanaan 
upaya disrupsi yang efektif, sehingga seluruh jaringan dapat dimusnahkan dan 
kegiatan perdagangan kera ilegal yang dilakukan dapat dihentikan.

Upaya Penanggulangan Perdagangan Ilegal: Ajakan untuk Bersikap 
Dinamis dan Melakukan Inovasi

Tidak jauh berbeda dengan sebagian besar perdagangan satwa liar, perda-
gangan kera ilegal merupakan serangkaian kegiatan yang terus berubah dan 
sangat responsif terhadap tekanan hukum, peraturan, dan publik. Namun 
demikian, ketika lembaga regulator dan penegak hukum kekurangan dana, 
tidak efisien atau tidak responsif, atau ketika korupsi memicu kegiatan ilegal, 
atau persoalan satwa liar tidak menjadi prioritas utama dalam agenda politik, 
maka para pelaku TOC pun cenderung berkembang dan upaya penanggu-
langan perdagangan terhenti. Tingkat keberhasilan upaya disrupsi juga 
memang sangat rendah. Oleh karena itu, mengingat tidak semua kejahatan 
terhadap satwa liar dapat dihentikan hanya dengan mengajukan tuntutan, 
maka diperlukan metode inovatif untuk mendeteksi, mengacaukan, meng-
hambat, dan membongkar jaringan kriminal terorganisasi. 

Hingga saat ini, pengalaman dalam menanggulangi perdagangan ilegal 
menunjukkan bahwa program tersebut harus cukup fleksibel untuk dapat 
terlibat dalam kegiatan intervensi yang cepat dan terkoordinasi pada titik 
kerentanan lokal dan transnasional, dalam lintas kemitraan yang aman dan 
beragam. Untuk lebih maju (dan selangkah lebih maju) dari jaringan TOC, 
program penanggulangan perdagangan ilegal setidaknya harus dinamis 
dan mudah beradaptasi. Sebagai titik awal, dapat dipertimbangkan prinsip-
prinsip program yang memungkinkan adanya kedinamisan, seperti mis-
alnya membuat aturan untuk penyesuaian program secara mendasar, 
secara agresif mendorong asumsi mengenai hal apa saja yang akan ber-
hasil maupun tidak. Selain itu, dapat juga dilakukan dialog yang melibatkan 
beragam bidang keahlian yang dapat mendorong norma operasi yang ber-
laku, serta bereksperimen dan bersiap mengambil risiko yang jauh lebih 
besar. Pada akhirnya, keberhasilan sesungguhnya dari setiap strategi ino-
vatif untuk mengacaukan jaringan TOC perlu diukur untuk tujuan konserva-
si dan kelangsungan hidup jangka panjang populasi kera liar. 

KOTAK I.6 

Media Sosial dan 
Perdagangan Ilegal Secara 
Online

Di seluruh dunia, sekitar 3,5 juta orang meng-
gunakan media sosial. Dengan 2 miliar akun 
pengguna terdaftar, Facebook merupakan 
media dengan pengguna terbanyak. Hampir 
400 juta pengguna aktif harian berada di Asia, 
wilayah pengguna Facebook terbesar yang 
pangsa pasarnya lebih tinggi dibanding 
wilayah lain di dunia (Kemp, 2019). Pada 
tahun 2018, aplikasi berbagi foto milik 
Facebook, yakni Instagram, menjadi salah 
satu jejaring sosial paling populer di seluruh 
dunia dengan 1 miliar akun aktif setiap bulan-
nya, yang sebagian besar berada di wilayah 
Asia Tenggara (Clement, 2019). Mengingat 
popularitas dan cakupannya, tidak mengher-
ankan jika internet sangat berperan penting 
dalam perdagangan kera ilegal. Selain 
memungkinkan akses anonim berbiaya ren-
dah ke pasar, platform ini juga menciptakan 
pasar baru untuk kera hidup (lihat Bab 4).

Pedagang menganggap jaringan media 
sosial seperti Facebook dan Instagram lebih 
menarik daripada platform dagang komersial 
atau pasar terbuka. Hal ini terjadi terutama 
karena jaringan media sosial tersebut 
memungkinkan dilakukannya perdagangan 
secara gratis dan dengan tingkat anonimitas 
yang sangat tinggi. Selain itu, jaringan media 
sosial juga memungkinkan penggunanya 
membuat grup khusus sesuai minat dengan 
lapisan kendali dan aksesibilitas yang diatur 
oleh pihak-pihak yang mengelola grup terse-
but. Grup semacam ini umumnya hanya 
menerima anggota baru melalui undangan, 
sehingga sulit bagi nonanggota untuk mem-
peroleh informasi mengenai grup tersebut 
ataupun melihat kontennya. Dengan demiki-
an, situs jejaring sosial dan forum khusus ini 
membantu melestarikan perdagangan gelap 
satwa liar, baik melalui cara legal maupun 
ilegal. Kegiatan ini dilakukan oleh grup-grup 
tersebut secara langsung (dengan melaku-
kan pertukaran perdagangan) maupun tidak 
langsung (dengan melakukan diskusi terkait 
perdagangan) (Smith dan Cheyne, 2017; 
Stiles, 2016). Untuk terus melindungi identi-
tasnya, penjual cenderung mengarahkan 
calon pembeli dalam grup online untuk 
berkomunikasi melalui pesan pribadi atau 
pesan langsung pada aplikasi pesan terenk-
ripsi seperti WhatsApp dan WeChat. 

Investigasi yang dilakukan pada tahun 2014 
terhadap perdagangan satwa liar secara 
online mengungkapkan bahwa negara Rusia, 
Ukraina, dan Timur Tengah adalah pelanggar 
terburuk karena mengiklankan kera hidup 
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secara online (Hastie dan McCrea-Steele, 
2014). Investigasi serupa yang berfokus di 
wilayah Uni Emirat Arab juga menemukan 
bahwa terdapat lebih dari 200 kera hidup 
diiklankan di lebih dari 80 akun Instagram, 
Facebook, dan situs web selama periode 18 
bulan antara tahun 2015 dan 2016 (Stiles, 
2016). Banyak di antaranya dijual dan 
beberapa penjual bahkan secara terbuka 
mencantumkan harga atas kera tersebut. 

Penipuan di internet juga berperan dalam 
perdagangan kera secara online, khususnya 
di Nigeria. Pada tahun 2006, LAGA menang-
kap para penipu di Nigeria yang telah 
mengiklankan penjualan kera dan teng-
koraknya yang sebenarnya bukan milik mere-
ka. Para pihak yang berminat akan kera ini 
pun tidak pernah menerima produk yang 
mereka beli karena uang mereka digelapkan. 
Setelah ditangkap, para penipu ini menyadari 
bahwa mereka dapat menghasilkan lebih 
banyak uang jika mereka benar-benar 
memasok tengkorak daripada hanya berpu-
ra-pura akan melakukannya. Mereka kemu-
dian menjadi pedagang khusus bagian tubuh 
kera (O. Drori, komunikasi pribadi, 2017).

Para peneliti telah berupaya memahami pen-
dorong perdagangan kera secara online, dan 
berbagai alat serta sumber daya seperti basis 
data, penambangan data, dan pengenalan 
wajah juga telah digunakan untuk meningkat-
kan pemantauan online (Hernandez-Castro 
dan Roberts, 2015; Smith dan Cheyne, 2017; 
Stiles, 2017; Timmins, 2019; Zainol et al., 
2018). Namun demikian, tantangan untuk 
menginvestigasi dan menuntut para pelaku 
perdagangan online mencakup antara lain 
kesulitan-kesulitan yang melekat pada identifi-
kasi tersangka, asal-usul spesies, dan perun-
dang-undangan yang berlaku. Saat ini tidak 
ada studi hukum global tentang bagaimana 
negara seharusnya menangani persoalan ini, 
tetapi terdapat pendekatan berbeda yang 
dilakukan di negara-negara wilayah jelajah 
kera. Sebagai contoh, Malaysia hanya melar-
ang iklan satwa liar yang diimpor secara ilegal, 
tetapi larangan tersebut tidak berlaku bagi 
owa asli atau orang utan yang berasal dari 
Malaysia Timur (Parlemen Malaysia, 2008, 
Pasal 12). Demikian pula di Indonesia, tidak 
ada ketentuan khusus tentang periklanan, dan 
penjualan online tidak secara tegas dimasuk-
kan dalam definisi legislatif negara tentang apa 
yang disebut sebagai ‘penjualan’ (Departemen 
Kehutanan, 1990, Pasal 21). Untuk mengisi 
celah hukum ini, diperlukan undang-undang 
baru atau amandemen dari undang-undang 
yang ada. Analisis lebih lanjut mengenai alat-
alat hukum sangat diperlukan untuk menentu-
kan bagaimana undang-undang tersebut 
digunakan sebaik mungkin untuk memerangi 
perdagangan ilegal secara online (lih. Bab 6). 

Foto: Situs jaringan sosial 
dan forum spesialis dapat 
membantu melancarkan 
perdagangan ilegal satwa 
liar, baik secara legal mau-
pun ilegal, baik secara 
langsung dengan men-
jalankan transaksi dagang 
ataupun secara tidak lang-
sung dengan menyeleng-
garakan diskusi tentang 
perdagangan spesies yang 
bersangkutan. Simpanse 
yang dijual. Tangkapan 
layar dari PEGAS.

Terjemahan

Sobat, apakah monyet ini untuk dijual?                                                                  

Apakah kamu orang Kuwait?

Bukan, saya dari Emirat.

Benar untuk dijual.

Berapa harga yang kamu minta?

Sebaiknya kita lanjutkan lewat WhatsApp.

Siap. Bisakah dikirim ke Arab Saudi?
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Gagasan Utama Setiap Bab
Enam bab pertama dalam volume Negara 
Kera ini membahas keterkaitan antara kon-
servasi, pembunuhan, penangkapan, dan per-
dagangan kera. Bab 1 membahas secara khu-
sus dampak pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan kera, serta habitatnya. Bab 2 
menilai peran dan respons terhadap peng-
gerak budaya dalam perdagangan kera. Dua 
bab berikutnya membahas faktor pendorong 
sosial ekonomi dari perdagangan daging dan 
bagian tubuh kera (Bab 3) dan perdagangan 
hewan hidup (Bab 4), serta upaya yang saat 
ini dilakukan untuk mengendalikannya. Bab 
5 menyajikan pendekatan yang dapat dilaku-
kan untuk mengatasi perburuan dan perda-
gangan ilegal pada sumbernya, termasuk 
melalui pelibatan masyarakat dan perubahan 
perilaku. Bab  6 menganalisis kerangka 
hukum serta peraturan nasional dan interna-
sional yang relevan terhadap pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan kera. 

Bagian 2 menyajikan pembaruan mengenai 
konservasi kera di habitat aslinya, yakni di 

Afrika dan Asia (Bab 7), dan mengenai status 
dan kesejahteraan kera yang berada dalam 
kurungan (Bab 8). Lih. Pengantar Bagian 2 
untuk inti sari dari dua bab ini (lih. hal. 196-197).

Bab 1: Dampak terhadap 
Kera dan Habitatnya
Bab ini menilai dampak dari pembunuhan, 
penangkapan, dan perdagangan terhadap 
ekologi dan kesejahteraan kera serta habi-
tatnya. Bab ini membahas sejauh mana pen-
urunan pada perburuan yang disebabkan 
oleh jumlah kera memengaruhi sosioekolo-
gi dan konservasinya secara keseluruhan, 
termasuk peluang bertahan hidup kelom-
pok kera lokal dan populasi yang lebih luas. 
Bab ini juga membahas lebih jauh efek dari 
perburuan dan perdagangan kera terhadap 
fungsi ekologis hutan, kemungkinan penu-
laran penyakit antara kera dan manusia, 
pertimbangan etis dan hukum, dan dampa-
knya terhadap ekonomi berbasis kera yang 
legal dan ilegal.

Foto: Jika perubahan 
dalam perlindungan popu-
lasi kera hendak dilakukan, 
para pemangku kepentin-
gan terkait, mulai dari 
masyarakat setempat hing-
ga lembaga internasional, 
harus melakukan berbagai 
upaya bersama yang 
didasarkan pada sejumlah 
strategi. © Jabruson (www.
jabruson.photoshelter.com)
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Bab 2: Pendorong dan 
Respons Budaya
Dengan berfokus pada pendorong budaya 
perdagangan kera beserta respons terhadap 
hal tersebut, bab ini memberikan wawasan 
khusus mengenai permintaan akan bagian 
tubuh kera di Kamerun berdasarkan peneli-
tian yang dilakukan oleh Arcus Foundation. 
Bab ini mempertimbangkan pergeseran prak-
tik budaya yang dapat meningkatkan keren-
tanan pada kera, seperti misalnya degradasi 
makna tabu terkait konsumsi daging kera. 
Bab ini menyoroti cara-cara agar penelitian 
antropologi dapat berkontribusi pada peren-
canaan konservasi kera. Selain itu, bab ini juga 
merinci peluang-peluang legal beserta pelu-
ang lainnya untuk mengintegrasikan budaya 
dan konservasi guna melindungi habitat kera.

Bab 3: Faktor Sosial 
Ekonomi dan Perdagangan 
Daging dan Bagian Tubuh 
Kera
Setelah menempatkan perburuan daging sat-
wa liar dalam konteks historisnya, bab ini 
menyajikan data yang tersedia terkait 
pengambilan satwa liar yang saat ini terjadi di 
Afrika dan Asia. Bab ini mengevaluasi kon-
sekuensi dari perdagangan daging dan bagian 
tubuh kera, dengan berfokus pada penurunan 
populasi kera liar serta peran daging satwa liar 
dalam ketahanan pangan manusia. Saat mem-
bahas pendorong sosial ekonomi dari perbu-
ruan daging satwa liar, maka hal yang perlu 
digarisbawahi adalah bahwa meskipun 
kemiskinan dapat mendorong terjadinya per-
buruan karena alasan komersial, orang cend-
erung melakukannya sebagai respons terha-
dap permintaan dari masyarakat yang lebih 
kaya. Bab ini juga memetakan rantai komodi-
tas untuk daging kera besar, mengidentifikasi 
cara-cara untuk membatasi perdagangan dag-
ing satwa liar melalui pesawat terbang. Selain 
itu, bab ini juga menyoroti pendekatan yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi per-
mintaan konsumen akan daging dan bagian 
tubuh kera, termasuk melalui dukungan sum-

ber protein alternatif, peningkatan kesadarta-
huan akan konsekuensi ekologis dari 
pemanenan yang tidak berkelanjutan, pen-
ingkatan kerangka hukum dan penegakan 
hukum, dan pemberian insentif ekonomi agar 
perburuan dan konsumsi dihentikan.

Bab 4: Faktor Sosial 
Ekonomi dan Perdagangan 
Kera Hidup 
Bab ini membahas permintaan akan kera 
hidup, terutama dari kebun binatang dan suaka 
satwa liar di Tiongkok, sektor pemasaran dan 
hiburan di Amerika Serikat dan Thailand, serta 
penduduk desa di Kalimantan, tempat ter-
jadinya kesalahpahaman mengenai kera dan 
kebutuhannya yang memicu dorongan untuk 
‘menyelamatkan’ orang utan. Bab ini juga men-
gulas bagaimana pemanfaatan kera hidup 
dalam industri hiburan memengaruhi wacana 
konservasi kera. Bab ini mempertimbangkan 
bagaimana media sosial memengaruhi per-
mintaan dan memungkinkan adanya pasokan, 
terutama dengan melibatkan audiensi baru 
dan mendiskusikan makna kepemilikan kera. 
Selain itu, bab ini juga membahas upaya pen-
anggulangan perdagangan kolaboratif antara 
organisasi hak-hak hewan dan perusahaan 
media sosial, termasuk proyek edukasi untuk 
pengguna media sosial. Kemudian, bab ini juga 
menyarankan pendekatan tambahan untuk 
mengurangi permintaan akan kera hidup.

Bab 5: Respons terhadap 
Sumber
Berbeda dengan Bab 2-4 yang berfokus pada 
pendorong perdagangan kera, bab ini mem-
berikan tinjauan umum tentang cara untuk 
membatasi pembunuhan, penangkapan, dan 
perdagangan kera, terutama di dalam habitat 
alaminya. Bab ini meninjau secara singkat 
permasalahan hukum (yang dibahas secara 
mendalam di Bab 6) dan memberikan 
rincian upaya untuk memperkuat penegakan 
hukum dan pelibatan masyarakat berbasis 
lokasi dalam konteks konservasi kera. Bab 
ini mendukung kombinasi pendekatan khu-
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sus lokasi untuk mengatasi perdagangan 
kera, dengan merinci kelemahan serius dari 
strategi yang dibangun hanya berdasarkan 
penegakan hukum yang dimulai dari atas 
(secara top-down). Bab ini juga menekankan 
perlunya memastikan agar individu dan 
masyarakat menyadari bahwa keterlibatan 
dalam perdagangan satwa liar ilegal lebih 
memakan biaya dan kurang menguntungkan 
daripada konservasi, sehingga mereka pun 
akhirnya lebih memilih menjadi pelindung 
daripada pemburu kera. 

Bab 6: Lingkungan Hukum 
dan Peraturan
Bab ini membahas kerangka hukum dan pera-
turan yang mengatur perdagangan satwa liar 
ilegal dan mempertimbangkan bagaimana 
hukum dan peraturan tersebut dapat diterap-
kan sebagai upaya disrupsi perdagangan kera. 
Bab ini meninjau hukum nasional di 17 negara 
habitat kera, termasuk undang-undang setem-
pat yang menerapkan kewajiban suatu negara 
berdasarkan perjanjian internasional utama di 
bidang ini, yaitu Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam (CITES). Bab ini menunjuk-
kan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh 
negara untuk menutup celah regulasi dan 
meningkatkan peluang penegakan hukum di 
seluruh rantai nilai, khususnya mengenai tin-
dakan yang berkaitan dengan perburuan, pen-
jualan domestik, dan iklan. Bab ini pun mem-
bahas peran CITES (yang menggunakan 
sistem izin ekspor dan impor untuk mengatur 
perdagangan internasional satwa liar yang ter-
ancam punah) dan kerangka kerja hukum 
serta organisasi internasional lain yang memi-
liki kekuasaan untuk melakukan tindakan 
penegakan lintas batas, seperti INTERPOL 
dan Organisasi Kepabeanan Dunia. 
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BAGIAN 1
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Pendahuluan 
Perburuan kera bukanlah bentuk ancaman 
yang baru. Fosil dan peninggalan arkeologis 
menunjukkan bahwa manusia telah melaku-
kan perburuan terhadap semua takson kera 
sejak manusia tinggal di habitat kera. Di Asia, 
perburuan oleh manusia diketahui turut ber-
peran menurunkan jumlah orang utan setelah 
zaman Pleistosen Akhir yang berakhir sekitar 
11.700 tahun lalu. Selain itu, kerangka owa 
ditemukan di makam Cina berusia 2000 
tahun (Spehar et al., 2018; Turvey et al., 2018). 

Ancaman yang baru berupa skala perbu-
ruan dan dampak langsung negatifnya terha-
dap status konservasi kera, walaupun perbu-
ruan terhadap kera adalah ilegal di seluruh 
negara habitat kera (Meijaard et al., 2010b). 
Di Benua Afrika dan Asia yang masih memi-
liki kera liar, tekanan perburuan meningkat 

BAB 1

Dampak Pembunuhan, 
Penangkapan, dan Perdagangan 
Terhadap Kera dan Habitatnya
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KOTAK 1.1 

Penjeratan Simpanse 
Jerat merupakan metode perangkap yang relatif murah, tidak 
pandang bulu, dan sering ditujukan untuk mamalia berukuran 
kecil atau sedang. Jerat mencakup perangkap mulai dari kawat 
atau nilon hingga perangkap yang lebih berbahaya, yaitu per-
angkap dari logam (mantrap) yang ditujukan untuk menjepit 
kaki hewan. Jerat biasanya dipasang di hutan untuk menang-
kap binatang buruan atau di sekitar lahan pertanian untuk 
melindungi tanaman pangan dari gangguan satwa liar. 

Kematian dan mutilasi akibat jerat relatif umum terjadi pada kera 
besar, terutama pada kera Afrika yang lebih terestrial. Walaupun per-
angkap di berbagai tempat berbeda-beda, jebakan yang cenderung 
menyebabkan cedera paling parah adalah mantrap. Di Bulindi, 
Uganda, dari tahun 2008 hingga 2016, lima simpanse dewasa ced-
era akibat mantrap baja besar (McLennan et al., 2012).1 Selain itu, 
banyak simpanse di beragam tempat, terutama di Hutan Suaka 
Alam Budongo, Uganda, mengalami cedera akibat jerat (Reynolds, 
2005). Di wilayah dataran rendah Kinabatangan di Pulau Kalimantan, 
beberapa orang utan baru-baru ini terperangkap jerat sewaktu 
mereka bergerak di darat melintasi lanskap pertanian dan petak 
hutan (HUTAN-Program Konservasi Orang Utan Kinabatangan, 
data tidak dipublikasikan, 2019). Owa bebas dari ancaman jerat 
karena cara hidupnya yang arboreal. Di antara semua jenis kera, 
simpanse merupakan kera yang paling sering menjadi korban 
penggunaan jerat. Meskipun semua subspesies simpanse terkena 
dampak, tingkat penggunaan jerat bervariasi di setiap wilayah 
karena tergantung pada praktik perburuan setempat. 

Hingga saat ini, tidak ada bukti kasus penjeratan simpanse yang 
terjadi di Senegal karena praktik penggunaan jerat tidak umum 
dilakukan dan perburuan terutama dilakukan dengan mengguna-
kan senapan. Sebaliknya, simpanse di Uganda berada dalam 

risiko tinggi. Lebih dari sepertiga dari sekitar 700 simpanse yang 
hidup di Hutan Suaka Alam Budongo (12% petani di tempat ini 
dilaporkan menggunakan jerat) menderita cacat permanen kare-
na cedera akibat jerat kawat dan diperkirakan dua hingga tiga 
individu mati setiap tahunnya akibat jerat (Reynolds, 2005; 
Tumusiime dan Tweheyo, 2010). Demikian pula halnya di Taman 
Nasional Kibale, 16 (31%) dari 51 simpanse di wilayah Sebitoli 
menderita cacat kaki akibat jerat (Cibot et al., 2016). Di Kabupaten 
Hoima di Uganda, di perbatasan kawasan hutan dan kawasan 
pertanian yang membentang antara Hutan Suaka Alam Budongo 
dan Bugoma (yaitu Bulindi), mantrap menyebabkan cedera par-
ah bagi sekurangnya dua simpanse setiap tahun dari tahun 2007 
hingga 2011 dan secara keseluruhan individu kera memiliki 33% 
risiko kematian akibat luka (McLennan et al., 2012). 

Saat terperangkap jerat, kera akan menarik jerat untuk melepas-
kan anggota tubuh yang terperangkap atau melepas jerat. Pada 
jerat kawat, saat jerat ditarik kawat semakin mengencang di seke-
liling bagian tubuh yang terperangkap sehingga memotong aliran 
darah dan menyebabkan infeksi yang sering kali diikuti nekrosis 
dan anggota gerak tubuh yang hilang atau cacat permanen. Kera-
kera betina dewasa yang menderita cedera parah di Budongo 
menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kelompok yang 
lebih kecil, kemungkinan untuk mengurangi risiko persaingan 
dengan kera lain dan karena mereka sudah tidak mampu mengi-
kuti kelompok perjalanan yang besar (Hermans, 2011). Tentunya 
kera-kera betina ini menjadi lebih jarang bepergian, menghabis-
kan waktu lebih banyak di pohon, dan juga lebih jarang menggen-
dong bayi mereka, terutama jika anaknya beranjak dewasa dan 
menjadi lebih berat untuk digendong (Munn, 2006). Individu yang 
mengalami cedera, terutama kera yang kehilangan anggota ger-
ak, dapat kesulitan mengakses dan mengolah makanan. Mereka 
juga dapat kehilangan peringkat sosialnya dan oleh karenanya 
dapat mengalami keterbatasan dalam persaingan untuk men-
gakses makanan (Byrne dan Stokes, 2002; Cibot et al., 2016). 

seiring dengan mulai digunakannya senjata 
jarak jauh seperti sumpitan dan senapan 
gentel (shotgun), yang memungkinkan para 
pemburu menjadi lebih efektif, dan dengan 
ditemukannya jerat, yang memungkinkan 
pemburu menjangkau area yang lebih luas 
dalam jangka waktu yang lebih lama 
(Marshall et al., 2006; Meijaard et al., 2010a).

Istilah ‘perburuan’ terkadang digunakan 
secara bergantian dengan istilah ‘pembunuhan’. 
Akan tetapi, pada praktiknya perburuan juga 
dapat mencakup penangkapan hewan hidup. 
Terkait perdagangan kera, perburuan adalah 
langkah pertama dalam rantai kegiatan ilegal 
yang memasok daging, bagian tubuh, dan 
hewan hidup ke pasar lokal, nasional, dan inter-
nasional. Perdagangan daging dan bagian tubuh 
kera terutama dilakukan untuk memenuhi per-
mintaan akan makanan, obat, dan jimat, sedan-
gkan perdagangan kera hidup, termasuk bayi 
kera yang diambil setelah induknya dibunuh, 

dilakukan untuk memasok industri hewan peli-
haraan, pariwisata, dan hiburan. Manusia juga 
membunuh kera karena ‘persaingan akan sum-
ber daya’, untuk ‘melakukan tindak balasan’ ter-
hadap kera karena merusak tanaman pangan 
atau karena sekadar mendatangi perkebunan 
atau desa, dan untuk alasan keamanan pribadi 
dan masyarakat. Beberapa kera terbunuh atau 
menjadi cacat permanen karena unsur ketidak-
sengajaan, seperti misalnya ketika pemburu 
secara tidak sengaja menjebak kera dengan 
menggunakan jerat yang ditujukan untuk 
hewan lain (lih. Kotak 1.1). Untuk menggaris-
bawahi perbedaan tipis ini, buku ini mengguna-
kan istilah perburuan, pembunuhan, penangka-
pan, dan perdagangan untuk mengacu pada 
berbagai ancaman terhadap kera dan kelang-
sungan hidupnya. Buku ini juga menggunakan 
istilah perburuan yang mencakup perburuan 
ilegal, pembunuhan, penangkapan, atau 
pengambilan satwa liar yang melanggar undang-
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Selain itu, simpanse dapat mengalami penu-
runan fungsi sistem kekebalan tubuh (imun) 
akibat stres yang tinggi atau karena gizi 
kualitas rendah sehingga memengaruhi 
kemampuan kekebalan tubuh (imunokom-
petensi) dalam melawan penyakit atau infek-
si parasit (Yersin et al., 2017). Jika tangannya 
cedera, kera tidak hanya menjadi lebih rent-
an terhadap parasit usus tetapi juga terha-
dap parasit eksternal seperti caplak dan 
kutu karena kera menjadi kurang mampu 
merawat diri dan mereka menjadi kurang 
mampu membangun sarang baru setiap 
malam sesuai kebiasaan yang berlaku pada 
kera besar, dan oleh karenanya cenderung 
menggunakan sarang kembali (yang mung-
kin mengandung caplak dan kutu dan feses 
yang terkontaminasi parasit) (Plumptre dan 
Reynolds, 1997; Yersin et al., 2017). 

Anggota dari beberapa komunitas sim-
panse, seperti Bossou di Republik Guinea, 
ternyata memiliki kemampuan dan penge-
tahuan untuk menonaktifkan jerat kawat 
(Ohashi dan Matsuzawa, 2011; Sugiyama 
dan Humle, 2011). Perilaku yang sama 
juga ditunjukkan oleh gorila gunung di 
Rwanda (V. Vecellio, komunikasi pribadi, 
2019). Berdasarkan penelitian yang men-
unjukkan bahwa perilaku tersebut disebar-
kan secara sosial, hilangnya individu-indi-
vidu prima dapat berdampak pada 
hilangnya pengetahuan yang dapat 
mencegah kematian dan cedera yang leb-
ih parah akibat jerat kawat. 

Foto: Kematian dan mutila-
si akibat jerat relatif lazim 
terjadi pada kera besar. 
Seekor bonobo betina tua 
mencoba melepaskan jerat 
kawat dari tangan seekor 
betina remaja, sedangkan 
beberapa betina lain 
mengamatinya. Wamba, 
RDK. © Takeshi Furuichi, 
Komite Wamba untuk 
Penelitian Bonobo

undang konservasi hidupan liar daerah ataupun 
internasional. Dampak tidak langsung dari keg-
iatan perburuan mencakup cedera dan cacat 
permanen yang dapat menyebabkan individu 
kera mati dan dampak sosial, ekologis, dan 
psikologis terhadap kera yang bertahan hidup.

Perburuan kera adalah salah satu faktor 
pendorong terbesar terhadap kepunahan 
mereka. Karenanya Uni Internasional untuk 
Konservasi Alam (IUCN) telah memasukkan 
semua spesies kera ke dalam daftar ‘kritis’ atau 
‘genting’, kecuali owa hoolock timur (Hoolock 
leuconedys) yang masuk ke dalam kategori 
‘rentan’, skala perburuan adalah faktor penentu 
kunci terhadap kelangsungan hidup kera di 
alam liar (Brockelman dan Geissmann, 2019). 

Bab ini membahas dampak langsung dan 
tidak langsung perburuan, mengapa kera 
rentan diburu, dan risiko perburuan terhadap 
kesehatan manusia (lih. Kotak 1.5). Bab ini 
juga mengidentifikasi kesenjangan pengeta-

huan yang harus segera ditangani sehingga 
ancaman ini dapat diatasi secara efektif.

Temuan kunci: 

  Salah satu penyebab utama kepunahan kera 
adalah perburuan, terutama melalui pem-
bunuhan dan penangkapan yang berakibat 
pada hilangnya kera dari alam liar.

  Manusia membunuh dan menangkap kera 
karena berbagai alasan. Kera dibunuh 
untuk diambil daging dan bagian tubuhn-
ya, agar penangkapan bayi kera untuk per-
dagangan satwa hidup menjadi lebih 
mudah, melindungi tanaman dan harta-
benda mereka dari ancaman nyata atau 
ancaman yang mereka anggap ada, agar 
merasa lebih aman, dan untuk ‘olahraga’. 
Kera ditangkap untuk perdagangan satwa 
hidup dan kemudian dijadikan sebagai 
hewan peliharaan, hewan kebun binatang, 
properti foto, aksesori pariwisata lainnya, 
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dan sebagai daya tarik di taman hiburan 
dan tempat hiburan lainnya.

  Kera sangat rentan terhadap dampak dari 
perburuan karena tingkat reproduksinya 
rendah dan kera membutuhkan waktu 
lama untuk mencapai usia dewasa sehing-
ga tingkat pertumbuhannya rendah. 
Kondisi ini semakin parah jika beberapa 
individu kera diambil dari alam liar.

  Penurunan populasi atau kepunahan 
kera lokal yang disebabkan perburuan 
dapat berdampak buruk pada penye-
baran biji yang sangat penting untuk 
menjaga keanekaragaman spesies pohon 
dan kesehatan ekosistem. 

  Dengan memburu kera, manusia dan 
kera akan terpapar risiko penularan pen-
yakit yang berimplikasi serius pada kes-
ehatan manusia dan kera.

  Lebih banyak data diperlukan untuk dapat 
menilai secara akurat mengenai skala per-
buruan kera dan dampaknya terhadap 
kelangsungan hidup jangka panjang dari 
populasi utuh kera dan ekosistemnya.

Dampak Langsung 
Perburuan terhadap 
Penurunan Spesies: 
Ukuran Populasi dan 
Konsekuensi Sosial 

Gambaran Umum
Perburuan telah lama diakui sebagai ancaman 
besar terhadap populasi kera di Afrika. Bahkan, 
baru-baru ini perburuan juga dianggap sebagai 
penyebab utama kepunahan orang utan di 
Pulau Kalimantan dan Sumatera (Abram et al., 
2015; Davis et al., 2013; Meijaard et al., 2011a; 
Strindberg et al., 2018; Wich et al., 2012). 
Dampak perburuan terhadap populasi owa liar 
tidak banyak diketahui, tetapi kegiatan perbu-
ruan ini kemungkinan berkontribusi terhadap 
penurunan beberapa populasi, termasuk owa 
hainan (Nomascus hainanus), owa cao vit 
(Nomascus nasutus), owa gaoligong (Hoolock 
tianxing), owa mentawai (Hylobates klossii), 
dan hoolock timur (Hoolock leuconedys) (Fan 

et al., 2013, 2017; Fellowes et al., 2008; Quinten 
et al., 2014; Wei et al., 2004; Yin et al., 2016). 
Perburuan juga kemungkinan besar memen-
garuhi spesies owa lainnya, seperti misalnya 
owa janggut putih Borneo (Hylobates albibar-
bis) dan owa jawa (Hylobates moloch) (Cheyne 
et al., 2016; Smith et al., 2018). 

Pertama-tama, penting untuk mengakui 
bahwa secara umum terdapat kekurangan 
pemahaman dan pengetahuan terkait pengam-
bilan kera yang sebenarnya, yakni terkait jum-
lah akurat kera yang diambil dari alam liar aki-
bat perburuan dan dampaknya bagi konservasi 
kera. Dampak langsung perburuan terhadap 
populasi kera sulit diukur karena perburuan 
bersifat ilegal. Namun demikian, penting 
untuk membedakan berbagai jenis perburu-
an, karena meskipun dilakukan dalam satu 
wilayah yang sama, alasan yang mendasarinya 
setiap kasus dapat berbeda-beda. Perburuan 
kera biasanya dilakukan karena salah satu dari 
tiga alasan berikut ini.

  Untuk daging satwa liar: Jenis pembunu-
han ini sangat terbatas hanya di hutan 
lindung dan hutan yang dieksploitasi 
untuk kayu atau ekstraksi sumber daya 
lainnya (Tranquilli et al., 2014). Walaupun 
pemburu umumnya menembak kera 
untuk memasok perdagangan daging sat-
wa liar yang terutama ada di pusat-pusat 
kota (lih. Bab 3), beberapa pembunuhan 
kera dilakukan untuk memenuhi per-
mintaan daging kera untuk keperluan 
pengobatan atau upacara adat (lih. Bab 2). 
Perburuan kera untuk mendapatkan dag-
ingnya dapat berakibat pada penangka-
pan anak-anak kera yang tidak terencana 
dan sering kali mereka akhirnya masuk ke 
dalam perdagangan satwa hidup ilegal.

  Akibat ‘persaingan sumber daya’ dan 
persoalan keamanan lainnya: Jenis per-
buruan ini sebagian besar terjadi di hutan 
yang tidak dilindungi dan di lanskap per-
tanian. Perburuan ini merupakan konsek-
uensi dari hilangnya habitat dan fragmen-
tasi yang menyebabkan kera-kera tergusur 
atau terdesak untuk memasuki kebun 
buah, kebun, ladang, dan perkebunan 
yang telah ditanami untuk memperoleh 

“Dengan membu-

ru kera, manusia dan 

kera akan terpapar 

risiko penularan pe-

nyakit yang berim-

plikasi serius pada 

kesehatan manusia 

dan kera.”
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makanan atau untuk melakukan perse-
baran. Perdagangan bayi kera hidup ada-
lah produk sampingan oportunis dari jenis 
perburuan ini (Meijaard et al., 2011a).2 

  Menangkap bayi kera untuk perdagan-
gan satwa hidup: Pemburu yang 
memasok perdagangan ini memenuhi 
permintaan akan kera yang kemudian 
dijadikan hewan peliharaan, aksesori 
pariwisata, penghuni kebun binatang, 
dan hewan penghibur di taman hiburan 
(Clough dan May, 2018; Greengrass, 2015; 
lih. Bab 4). Seperti yang telah disebutkan 
di atas, penangkapan bayi kera juga mer-
upakan konsekuensi yang tidak disenga-
ja dari perburuan untuk memperoleh 
daging satwa atau sebagai bentuk tang-
gapan terhadap persoalan keamanan.

Untuk semua spesies kera, dampak lang-
sung kegiatan perburuan mencakup penu-
runan kelimpahan total populasi yang diburu 
akibat hilangnya individu. Dengan kata lain, 
perburuan menyebabkan ukuran kelompok 
menyusut dan kelompok sosial rusak atau 
hancur. Mengingat minimnya informasi men-
genai pengambilan kera, termasuk penghitun-
gan insidental (artinya jumlah kera yang ter-
bunuh untuk setiap hewan sasaran), sulit 
untuk mengukur dampak kegiatan perburuan. 

Pada lanskap yang didominasi manusia, 
masyarakat setempat atau pelaku dari sektor 
industri menganggap keberadaan kera sebagai 
suatu ancaman bagi tanaman mereka. Karena 
kera besar menghabiskan sebagian besar wak-
tunya di atas tanah (jika dibandingkan dengan 
owa), kera besar dapat mempelajari cara 
memanfaatkan lanskap pertanian mosaik dan 
dengan demikian dapat bertahan hidup di 
kawasan yang didominasi manusia. Beberapa 
spesies kera memang dapat menyesuaikan 
pakan dan perilaku sosialnya dengan sumber 
daya ekologis yang baru (Ancrenaz et al., 2015; 
McLennan dan Hockings, 2014; Meijaard et 
al., 2010a; Seiler dan Robbins, 2016). 
Akibatnya, kera semakin bersaing dengan 
manusia untuk memperoleh sumber daya 
yang sama sehingga menyebabkan masyarakat 
setempat menangkap atau membunuh spesies 
kera sebagai tindakan ‘mitigasi’ (Ancrenaz, 
Dabek, dan O'Neil, 2007; Baker, Milner-
Gulland, dan Leader-Williams, 2012).

Pengambilan bayi kera dari alam liar 
biasanya melibatkan pembunuhan sang induk. 
Pemburu dapat membunuh beberapa induk 
dan bayi kera hanya untuk mendapatkan satu 
bayi kera hidup untuk dijual sebagai hewan 
peliharaan. Diperkirakan sekitar satu hingga 
sepuluh individu kera dibunuh untuk menda-
patkan satu bayi kera hidup (Stiles et al., 2013). 
Kisaran tersebut menunjukkan variasi dalam 
organisasi sosial spesies kera serta perilaku yang 
mereka tunjukkan kepada manusia. Sebagai 
contoh, orang utan betina dewasa yang memi-
liki anak yang belum disapih biasanya akan ber-
jelajah sendiri, sementara gorila diketahui 
biasanya berada dalam kelompok sosial utuh 
yang terdiri dari sekitar 10 individu (Robbins 
dan Robbin, 2018). Simpanse dan bonobo 
hidup dalam komunitas besar yang terdiri dari 
sekitar 20 hingga lebih dari 100 individu. 
Namun demikian, mereka memiliki sistem 
kelompok fisi-fusi yang berarti seluruh anggota 
komunitas hampir tidak pernah ditemukan 
bersama-sama, tetapi dalam beberapa bagian 
kelompok (Furuichi, 2009). Jika terancam oleh 
keberadaan pemburu liar, simpanse dan bono-
bo cenderung melarikan diri, sementara jantan 
dewasa pemimpin gorila kemungkinan besar 
akan berusaha melindungi gorila betina dan 
bayi sehingga meningkatkan kemungkinan 
baginya untuk terbunuh (Doran-Sheehy et al., 
2007). Terbunuhnya gorila punggung perak 
pada kelompok dengan jantan tunggal akan 
menghasilkan efek domino yang signifikan 
karena gorila punggung perak lain kemungki-
nan akan membunuh anak-anak gorila yang 
belum disapih ketika induknya bergabung 
dengan kelompok lain (Kalpers et al., 2003; 
Robbins et al., 2013; Watts, 1989).

Selain itu, perburuan memiliki konsekue-
nsi terhadap kondisi sosial ekologis individu 
yang tersisa karena adanya tekanan sosial, 
hilangnya pengetahuan lokal mengenai habitat 
atau perilaku yang dipelajari secara sosial (lih. 
Kotak 1.1), dan berkurangnya wilayah jelajah 
kelompok jika satwa tersebut mulai meng-
hindari kawasan yang biasa dijadikan lokasi 
perburuan (Gruber et al., 2019; Kühl et al., 2019; 
van Schaik, 2002). Meskipun dapat menyebab-
kan kematian seketika pada individu kera, per-
buruan juga dapat mengakibatkan cedera yang 

“Untuk semua 

spesies kera, perbu-
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TABEL 1.1

Jumlah Owa yang Ditangani di Pusat Penyelamatan di Seluruh Asia Tenggara, 
per Spesies, 2015-2016 (kecuali untuk kebun binatang)

Lokasi pusat 
penyelamatan

Nama umum Spesies Jumlah

Kamboja Owa pileated Hylobates pileatus 25

India Owa hoolock barat Hoolock hoolock 10

Indonesia Owa abu-abu abbott Hylobates abbottii 91*

Owa abu-abu borneo Hylobates funereus

Owa müller Hylobates muelleri

Owa agile Hylobates agilis 100

Owa janggut putih borneo Hylobates albibarbis 100

Owa kloss Hylobates klossii 20

Owa jawa Hylobates moloch 86

Siamang Symphylangus syndactylus 160

Malaysia Siamang Symphylangus syndactylus 25

Thailand Owa lar Hylobates lar 80

Owa pileated Hylobates pileatus 15

Vietnam Genus Nomascus Nomascus spp. 35

Catatan: * Jumlah yang ditandai bintang terdiri atas tiga spesies dan totalnya tidak dicantumkan secara terpisah. 

Sumber: Kheng et al. (2017); Nijman, Yang Martinez dan Shepherd (2009); Smith et al. (2018)

disebabkan luka tembak atau jerat. Cedera 
yang demikian dapat mengurangi masa hidup, 
keberhasilan berkembang biak (breeding), dan 
kesejahteraan psikologis individu terdampak. 
Tingkat kematian individu yang cedera tidak 
diketahui karena kera pada awalnya dapat ber-
tahan dari cedera, tetapi akhirnya mati karena 
infeksi luka atau cacat lainnya. Berpindahnya 
peluru ke organ-organ di dalam tubuh dapat 
memberikan dampak terhadap keberlangsun-
gan hidup individu yang setara dengan damp-
ak dari hilangnya anggota gerak, seperti mis-
alnya jari tangan, jari kaki, tangan, atau kaki, 
akibat jerat (lih. Kotak 1.1). 

Terdapat kebutuhan mendesak untuk 
menghitung tingkat, laju, dan dampak aktual 
dari pembunuhan dan penangkapan kera yang 
membutuhkan pendekatan yang lebih global 
dan menyeluruh. Saat ini, data terbatas yang ter-
sedia diperoleh dari beberapa studi yang berbe-
da-beda di wilayah yang tidak dapat benar-
benar dikategorikan sebagai hotspot atau areal 
pengambilan contoh yang lebih layak (Marshall 

et al., 2006; Meijaard et al., 2012; Quinten et al., 
2014; Yin et al., 2016). Oleh karena itu, dibutuh-
kan lebih banyak upaya untuk mengevaluasi dan 
memitigasi dampak penjeratan terhadap kera, 
termasuk di dalamnya patroli anti perburuan 
liar, tim pembersihan jerat, dan kampanye 
peningkatan kesadartahuan (lih. Bab 5 dan 6).

Skala Tekanan Perburuan: 
Pengetahuan per Takson Saat Ini

Owa

Ancaman langsung yang utama terhadap owa 
adalah hilangnya habitat, degradasi dan frag-
mentasi, penyakit menular, dan pembunuhan, 
baik untuk daging hewan liar atau dalam kon-
teks konflik mengenai tanaman budi daya atau 
sumber daya lainnya (Campbell, Cheyne, dan 
Rawson, 2015; Cheyne et al., 2016). Nilai penting 
ancaman ini berbeda-beda, tergantung pada 
takson dan lokasi. Pada umumnya, owa tidak 

Foto: Cepatnya perkem-
bangan dan luasnya 
pemanfaatan media sosial 
untuk memfasilitasi perda-
gangan satwa liar. Bayi owa 
jawa untuk dijual. Sumber: 
Cuplikan layar (screenshot) 
dari tahun 2018
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secara khusus menjadi target untuk diambil dag-
ingnya, namun daging satwa liar yang diburu 
termasuk di dalamnya daging owa. Tidak ada 
yang mengetahui secara pasti dampak dari per-
buruan daging satwa liar terhadap populasi owa 
liar. Hal yang sudah jelas diketahui adalah per-
buruan daging satwa liar memiliki efek yang 
lebih nyata terhadap owa di beberapa negara, 
termasuk Cina, Republik Demokratik Rakyat 
Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam melalui 
penurunan habitat dan fragmentasi populasi.3 
Populasi owa di Kepulauan Mentawai, Indonesia, 
cenderung menjadi target perburuan untuk 
keperluan adat dan dijual sebagai hewan peli-
haraan (Quinten et al., 2014; lih. Kotak 1.4 dan 
Bab 2). Sebagaimana dijelaskan di atas, pem-
bunuhan terhadap induk dapat membuka pelu-
ang untuk menangkap bayi kera yang kemudian 
dipasok ke dalam perdagangan satwa hidup. 

Pemahaman menyeluruh mengenai 
keadaan setempat diperlukan untuk mengatasi 
ancaman utama bagi owa. Satu hal yang pasti 
adalah bahwa dua spesies owa, yakni Hainan 
dan Gaoligong telah mendekati jumlah sangat 
kecil, sebagian disebabkan perburuan, sehing-
ga diperlukan tindakan konservasi segera 
untuk melindungi populasi kedua spesies yang 
telah terisolasi dan kecil (Bryant et al., 2017; Fan 
et al., 2017; Li et al., 2018; Liu et al., 1987; Wei et 
al., 2017). Data tentang pengambilan owa min-
im tersedia serta sulit untuk mendapatkan 

KOTAK 1.2 

Owa untuk Dijual melalui Media Sosial

Facebook memiliki 600 juta pengguna aktif setiap hari di wilayah Asia-
Pasifik yang merupakan pasar terbesarnya (Soto Reyes, 2019). Dari tahun 
2016 hingga 2018, aplikasi Instagram untuk berbagi foto telah memperoleh 
momentum signifikan dengan mencapai 1 miliar akun aktif setiap bulan den-
gan sebagian besar akun terdapat di Asia (Clement, 2019; Instagram, tanpa 
tahun). Pertumbuhan media sosial yang sangat cepat dan penggunaannya 
yang meluas memfasilitasi terjadinya perdagangan hewan liar, sering kali 
melalui cara yang tidak dapat terlacak. Bukti yang ada menunjukkan bahwa 
Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara habitat kera memiliki perda-
gangan hewan liar paling subur, terutama hewan yang sangat muda dalam 
perdagangan ilegal hewan peliharaan. Thailand mencapai peringkat teratas 
dalam penggunaan hewan liar sebagai alat peraga foto untuk swafoto turis 
di pantai dan bar (Osterberg et al., 2015). 

Tidak dapat diaksesnya grup tertutup media sosial memiliki implikasi terha-
dap pengendalian platform semacam ini. Untuk alasan keamanan dan priva-
si, perusahaan media sosial memiliki kendali khusus atas informasi halaman 
belakang (backend) situsnya, yaitu pengolahan data yang melibatkan pen-
giriman pesan, verifikasi log masuk, umpan (feed), dan penyimpanan. Namun 
demikian, perusahaan semacam ini tidak diwajibkan secara hukum untuk 
mengedit konten walaupun konten tersebut ilegal karena secara teknis peru-
sahaan ini bukan merupakan penerbit konten. Walaupun demikian, Facebook 
telah mengambil beberapa langkah untuk mengaudit kontennya dan 
Instagram bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature/WWF dan 
Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce/TRAFFIC untuk 
mengedukasi penggunanya dan menghalangi pelaku kriminal untuk meng-
gunakan platform ini (Wagner, 2019; lih. Bab 4, hal. 125–126). 

Cara paling efektif untuk melacak pengambilan owa dari alam liar adalah 
dengan memantau 1) perdagangannya di media sosial, 2) pasar, 3) wilayah 
di mana owa (dan hewan lainnya) digunakan sebagai alat peraga foto, dan 
4) jumlah yang diterima pusat penyelamatan dan kebun binatang. Jumlah 
individu yang digunakan sebagai hewan peliharaan di dekat hutan tem-
patnya berasal lebih sulit untuk dipantau. Survei pendahuluan mengenai 
owa yang diperdagangkan secara daring di Indonesia melalui Facebook 
dan Instagram mengungkapkan temuan bahwa terdapat total 40 individu 
owa dari 6 spesies tersedia dalam periode 3 bulan, yaitu April-Juni 2017 
(Smith dan Cheyne, 2017). Investigasi lebih lanjut di Malaysia dan Myanmar, 
serta penelitian tambahan di Indonesia,4 menunjukkan bahwa spesies owa 
yang diperdagangkan di media sosial adalah spesies domestik.5 

Walaupun memperdagangkan owa adalah kegiatan ilegal dan jelas bahwa 
owa ditangkap dari alam liar, fakta bahwa hewan ini tidak melintasi batas 
negara menunjukkan perdagangan owa ini tidak tercakup dalam peraturan 
CITES. Karena owa yang ditangkap tetap di negara asalnya dan CITES 
tidak dilanggar, maka lembaga penegak hukum internasional seperti 
INTERPOL tidak dapat melakukan intervensi. Sementara itu, kemauan 
politik di negara-negara ini tidak memadai untuk mengejar pedagang dan 
pembeli yang melanggar undang-undang nasional.

Saat ini, jaringan perdagangan daring skala besar ini kurang ditelusuri dan 
upaya untuk menangani perdagangan ini masih kekurangan dana. 
Pedagang hewan memiliki kehadiran yang nyata secara daring, situs web 
mereka dapat diakses secara terbuka, dan perdagangannya tersebar luas 
di media sosial (Facebook, Instagram, dan WhatsApp). Meskipun demiki-
an, tuntutan pidana terhadapnya masih terbatas. Agar efektif, perlu dilaku-
kan kampanye untuk mengurangi permintaan akan owa. Salah satu cara 
untuk menjangkau dan melawan kegiatan pihak penjual dan pembeli 
potensial dapat dilakukan melalui narasi edukasi yang baru.

Lih. Bab 4 untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan media sosial 
untuk memperdagangkan kera.

Dijual bayi owa jawa jantan, jinak total, 
antik dan langka, makan pisang penyet, 
minum susu SGM. Minat add BBM. Bisa 
kirim ke seluruh Pulau Jawa.
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jumlah akurat owa yang ditangani di pusat 
penyelamatan. Tabel 1.1 menyajikan gambaran 
umum jumlah individu yang didasarkan pada 
publikasi sebelumnya dan wawancara penulis 
dengan pusat penyelamatan owa pada 
Pertemuan Orang utan Veterinary Advisory 
Group pada bulan Juli 2018 di Aceh, Indonesia. 
Data yang disajikan hanya berkaitan dengan 
spesies yang ditangani di pusat penyelamatan 
(Commitante et al., 2018).

Tingginya jumlah owa yang tersedia untuk 
dijual melalui media sosial dan digunakan 
sebagai properti foto menunjukkan bahwa 
pengambilan bayi dari alam liar masih berlang-
sung dan kemungkinan meningkat. 

KOTAK 1.3 

Perburuan Orang Utan di Borneo 
Analisis terbaru mengenai tren populasi orang utan borneo men-
unjukkan bahwa pembunuhan adalah salah satu faktor utama 
yang menyebabkan penurunan jumlah orang utan, terutama di 
bagian Pulau Kalimantan bagian Indonesia dan juga di bagian-
bagian tertentu negara bagian Sabah dan Serawak (Santika et 
al., 2017; Voigt et al., 2018). 

Survei mendetail berbasis wawancara mengonfirmasi betapa par-
ahnya ancaman ini. Survei sosial yang dilakukan di seluruh Pulau 
Kalimantan dengan lebih dari 5000 responden yang tinggal di 
lebih dari 500 desa atau sekitar 10% desa di seluruh pulau terse-
but menunjukkan bahwa rata-rata sekitar 2.000 hingga 3.000 
orang utan dibunuh setiap tahunnya selama masa hidup rata-rata 
responden (Davis et al., Meijaard et al., 2011a, 2011b). Analisis 
lebih lanjut terkait data ini menunjukkan bahwa 750 hingga 1.800 
individu orang utan dibunuh di tahun 2010 (Meijaard et al., 2011a). 

Hampir seperempat dari desa sampel di Kalimantan yang men-
jadi bagian dari survei ini melaporkan terjadi pembunuhan orang 
utan pada tahun sebelum survei dilakukan (Abram et al., 2015). 
Sekitar 5% dari semua responden terpercaya (232 dari 4.732 
orang) mengatakan bahwa mereka pernah membunuh orang 
utan selama masa hidupnya (Davis et al., 2013; Meijaard et al., 
2011a). Sebagian besar pembunuhan tersebut bersifat oportu-
nis dan hanya sedikit responden yang melaporkan bahwa dirin-
ya pernah membunuh beberapa individu. Meskipun demikian, 
seorang responden mengklaim bahwa dirinya telah membunuh 
lebih dari 70 orang utan dan responden lainnya menyumbar 
bahwa dirinya telah membunuh lebih dari 100 orang utan.

Dari penduduk desa yang menyatakan bahwa mereka pernah 
membunuh orang utan, sebagian besar (56% responden) menga-
takan bahwa alasan utama mereka untuk mendapatkan daging dan 
hampir seperempatnya (23% responden) mengatakan bahwa 
mereka merasa terancam atau karena hewan-hewan tersebut mer-
usak tanaman milik masyarakat. Responden yang tidak menyata-
kan makanan atau situasi konflik sebagai alasan utama mereka 
membunuh kera mengatakan bahwa mereka membunuh kera 
secara tidak sengaja ketika mereka sedang berburu hewan lain (5% 
responden), untuk perdagangan hewan peliharaan (3%), untuk 

keperluan obat tradisional (3%), atau untuk ‘berolahraga’ (3%) 
(Davis et al., 2013).

Di kawasan yang didominasi oleh perkebunan sawit dan tanaman 
lainnya, sebagian besar masyarakat menilai orang utan sebagai 
hama dan kemudian membunuhnya jika mereka memasuki 
perkebunan (Davis et al., 2013). Pihak yang berasosiasi dengan 
perkebunan sawit skala industri dan skala lebih kecil bertanggung 
jawab atas 20-25% pembunuhan orang utan di Kalimantan. 
Pembunuhan jauh lebih banyak terjadi (sekitar 60% dari total 
pembunuhan) di hutan lindung dan hutan yang tidak dilindungi di 
mana para pemburu melancarkan aksinya (Gambar 1.1). Di 
kawasan-kawasan tersebut, kemungkinan pembunuhan orang 
utan meningkat seiring dengan tingginya jumlah penduduk 
beragama Kristen yang tidak tabu mengonsumsi daging kera 
(Abram et al., 2015; Davis et al., 2013; lih. Kotak 1.4).

Berdasarkan studi tersebut, tingkat pembunuhan setiap tahunnya 
secara signifikan melampaui tingkat pengambilan maksimum 
yang dapat diterima oleh populasi viabel dalam jangka panjang. 
Analisis viabilitas populasi menjelaskan bahwa pengambilan 
orang utan betina melebihi angka 1% akan mendorong kepuna-
han populasi orang utan dalam beberapa dekade (Marshall et al., 
2009). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa, pada banyak 
populasi terdampak, tingkat pengambilan tahunan melebihi ang-
ka 1% dan bahkan hingga angka 4% (Davis et al., 2013; Meijaard 
et al., 2011a). Meskipun angka pengambilan tahunan yang tepat 
mungkin tidak tersedia, laporan surat kabar dan penyitaan yang 
dilakukan menunjukkan bahwa orang utan dibunuh dalam jumlah 
besar dan ancaman ini perlu ditanggapi dengan serius.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk membunuh 
orang utan begitu kompleks dan berpotensi melibatkan aspek 
etnis, hal-hal tabu, persepsi, jenis habitat, dan kurangnya penega-
kan hukum. Oleh karenanya, berbagai langkah yang dirancang 
untuk mencegah pembunuhan orang utan akan memberikan 
dampak paling besar jika ditargetkan pada kelompok tertentu den-
gan pesan yang disesuaikan, bukan dengan pendekatan sapu 
jagat (Meijaard et al., 2011b). Sayangnya, penegakan hukum yang 
relevan tidak begitu memadai. Meskipun pemerintah Indonesia dan 
Malaysia baru-baru ini menuntut beberapa orang yang telah mem-
bunuh dan memperdagangkan orang utan, hukuman untuk mem-
bunuh, mendapatkan, dan memperdagangkan orang utan hampir 
tidak ada sama sekali (J. Sherman, komunikasi pribadi, 2019).

Permintaan ini semakin diperparah dengan 
adanya penyebarluasan gambar owa sebagai 
hewan peliharaan secara daring (Smith dan 
Cheyne, 2017; lih. Kotak 1.2 dan Bab 4).

Orang utan

Orang utan telah menjadi bagian dari makanan 
masyarakat sejak zaman Pleistosen, seba-
gaimana ditunjukkan oleh bukti fosil yang dite-
mukan di Gua Niah di Serawak, Malaysia, di 
mana manusia menghuninya sejak 45.000 
tahun yang lalu (Harrisson, 1966; Spehar et al., 
2018). Pada ribuan tahun setelahnya, proporsi 
fragmen orang utan dalam peninggalan prase-
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jarah meningkat seiring dengan berkem-
bangnya tombak dan panah (pada akhir 
zaman Pleistosen) dan kedatangan teknologi 
sumpitan yang lebih baru (4000 tahun yang 
lalu) (Spehar et al., 2018). Selama 300 tahun 
terakhir, penggunaan senjata api meluas. 
Senjata api memainkan peranan kunci ter-
jadinya dampak negatif drastis dari kegiatan 
perburuan sejak zaman kolonial (Goossens et 
al., 2006). Salah satu analisis terbaru menun-
jukkan bahwa tingkat perjumpaan orang utan 

GAMBAR 1.1 

Borneo: Perkebunan, Hutan Lindung, dan Hutan yang Tidak Dilindungi

Sumber: Diadaptasi dari Gaveau et al., 2014, hal. 6, dan UNEP-WCMC dan IUCN, 2019

di Borneo menurun enam kali lipat sejak 
awal abad ke-18 (Meijaard et al., 2010b).

Saat ini, perburuan tetap menjadi sebuah 
ancaman serius bagi orang utan borneo dan 
sumatera. Selain hilangnya habitat, perburuan 
merupakan faktor pendorong utama kepuna-
han semua spesies orang utan, kecuali bagi 
orang utan tapanuli (Pongo tapanuliensis) 
yang hidup dalam populasi tunggal di 
wilayah-wilayah terpencil dan sebagian besar 
populasi dikelilingi masyarakat yang tidak 
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berburu (Nowak et al., 2017; Wich et al., 2019; 
lih. Gambaran Umum Kera). Salah satu survei 
mengindikasikan bahwa di Pulau Kalimantan 
sendiri sekitar 2.000 hingga 3.000 orang utan 
dibunuh setiap tahunnya selama masa hidup 
responden survei (Meijaard et al., 2011a). 
Studi ini juga mengungkapkan bahwa 750 
hingga 1.800 individu orang utan dibunuh di 
Pulau Kalimantan hanya pada tahun 2010. 
Kematian ini mewakili lebih dari 1% perkiraan 
jumlah orang utan yang ada saat ini di alam 
liar dan angka ini tepat berada di atas laju 
‘pemanenan berkelanjutan’ (lih. Kotak 1.3). 
Perkiraan jumlah kematian akibat pembunu-
han ini lebih tinggi daripada yang perkiraan 
sebelumnya dan sesuai dengan dua hasil studi 
terbaru yang menunjukkan penurunan dras-
tis atas jumlah dan kelimpahan orang utan di 
Pulau Kalimantan antara tahun 1997 dan 
2015 (Santika et al., 2017; Voigt et al., 2018). 

Tidak seperti di Afrika, perdagangan dag-
ing kera liar tidak ada di Pulau Kalimantan 
(Davis et al., 2013). Namun demikian, lebih dari 
setengah orang utan yang dibunuh di pulau 
tersebut diburu dagingnya. Orang utan 
memang dibunuh di berbagai bagian wilayah 
jelajahnya jika pemburu gagal membunuh 
hewan lain. Fakta bahwa orang utan tidak men-
jadi target buruan sejak awal, tetapi dibunuh 
secara oportunis, dapat menjelaskan mengapa 
perburuan tidak dianggap sebagai suatu 
penyebab masalah dalam konservasi orang 
utan hingga saat ini. Sekitar 5% masyarakat di 
Pulau Kalimantan yang diwawancarai menga-
takan bahwa mereka pernah membunuh satu 
orang utan atau lebih (Davis et al., 2013; 
Merijaard et al., 2011a, 2011b). Walaupun tingkat 
pengambilan terlihat rendah, angka tersebut 
tetap jauh melampaui tingkat berkelanjutan 
(Marshall et al., 2009; lih. Kotak 1.3). 

Selain dibunuh untuk diambil dagingnya, 
orang utan juga menjadi target masyarakat yang 
bersaing untuk memperoleh sumber daya yang 
sama, khususnya ketika kera terlibat dalam keg-
iatan mencari makanan berupa tanaman perta-
nian. Mereka juga dibunuh oleh pemburu liar 
yang berupaya memperoleh individu kera yang 
lebih muda atau bayi kera untuk perdagangan 
satwa hidup nasional dan internasional. 
Berdasarkan data konservatif, hampir 150 orang 
utan dari Indonesia (sebagian besar berupa 
orang utan muda tanpa induk) memasuki per-

dagangan domestik dan internasional setiap 
tahunnya (Stiles et al., 2013, hal. 8). Hingga 
tahun 1920-an, orang utan masih dibunuh oleh 
pemburu yang melakukan kegiatannya untuk 
hiburan atau pemburu kepala yang memburu 
tengkorak mereka atau untuk tujuan pengob-
atan tradisional (Rijksen dan Meijaard, 1999).

Kera Afrika

Kera-kera Afrika (bonobo, simpanse, dan 
gorila) diburu di semua negara tempat mereka 
tinggal di alam liar. Namun demikian, 
penyebab dan tingkat masalahnya secara spa-
sial bervariasi pada setiap spesies dan subsp-
esiesnya. Afrika Barat dan Tengah memiliki 
prevalensi tertinggi dalam perburuan kera 
kecuali untuk beberapa wilayah dan lokasi (Fa 
dan Brown, 2009; Heinicke et al., 2019). 
Meskipun minimnya data empiris menyebab-
kan tidak dapat dilakukannya penilaian akurat 
mengenai dampak perburuan terhadap penu-
runan jumlah kera Afrika, penelitian mem-
buktikan bahwa perburuan mempengaruhi 
persebaran dan kepadatan populasi kera dan 
masalah ini diperparah dengan adanya pem-
bangunan jaringan jalan, khususnya di wilayah 
berhutan (Hickey et al., 2013; Poulsen, Clark 
dan Bolker, 2011; Strindberg et al., 2018; 
Vanthomme et al., 2013; Walsh et al., 2003). 

Di beberapa lokasi tertentu, hal tabu 
terkait budaya dan agama membatasi perbu-
ruan dan penjualan bagian tubuh kera untuk 
dikonsumsi, dijadikan obat tradisional dan 
jimat, dan untuk upacara. Di beberapa 
kawasan lindung, penegakan hukum atau had-
irnya penelitian juga membatasi praktik yang 
demikian (Campbell et al., 2011; Kortlandt, 
1986; Oates et al., 2007; Tagg et al., 2015; lih. 
Kotak 1.4). Namun demikian, kasus-kasus 
khusus tersebut tidak benar-benar melindungi 
kera dari pembunuhan. Hal ini dikarenakan 
kondisi masyarakat setempat yang dapat beru-
bah seiring waktu, seperti misalnya masuknya 
masyarakat yang memiliki kepercayaan dan 
sikap yang berbeda terhadap kera, tingkat tol-
eransi terhadap kera, efektivitas tindakan pen-
egakan hukum, dan kehadiran para peneliti. 
Sebagai contoh, meskipun membunuh kera 
merupakan hal yang tabu, penduduk desa di 
lokasi tertentu pernah menyewa pemburu 
‘dari luar’ untuk membunuh simpanse untuk 

“Tidak seperti di 
Afrika, perdagangan 
daging kera liar tidak 
ada di Pulau 
Kalimantan. Namun 
demikian, lebih dari 
setengah orang utan 
yang dibunuh di pulau 
tersebut diburu 

dagingnya.”
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mencegah kera-kera lain mengonsumsi tana-
man pertanian mereka (Brncic, Amarasekaran, 
dan McKenna, 2010). 

Penduduk desa juga dapat menyerang kera 
jika kera dianggap sebagai ancaman terhadap 
properti, keselamatan diri mereka, atau kese-
lamatan anak-anak mereka. Pembunuhan ‘bal-
asan’ tersebut mengakibatkan kematian induk 
kera dan dapat berujung pada penangkapan 
bayi-bayi kera (Projet Primates, tanpa tahun; 
Chimpanzee Conservation Center, data tidak 
dipublikasi, 2012). Selain sebagai produk samp-
ingan dari perburuan atau situasi ‘konflik’ yang 
demikian, penangkapan bayi kera juga didorong 
oleh permintaan langsung dari pembeli yang 
terutama berasal dari luar negeri. Permintaan 
yang ada bervariasi tergantung spesies. Di 
Afrika, permintaan akan simpanse menem-
pati angka paling tinggi (Stiles et al., 2013).

Simpanse
Dari semua kera di Afrika, simpanse memiliki 
persebaran terluas dan populasi terbesar (lih. 
Gambaran Umum Kera). Sebagai akibatnya, 
simpanse juga mendominasi perdagangan kera 
hidup. Menurut perkiraan, terdapat sekitar 92 
simpanse masuk dalam perdagangan kera hidup 
setiap tahunnya, sedangkan bonobo hanya 7 ekor 
dan gorila 14 ekor (Stiles et al., 2013). Penangkapan 
satu ekor bayi simpanse berdampak pada kema-
tian individu lain hingga 10 ekor dalam komuni-
tasnya, dan sekitar seperempat dari semua bayi 
kera yang ditangkap tidak dapat bertahan hidup 
dalam jangka waktu yang lama setelah penang-
kapan dan sebagian besar lain mati pada saat 
proses pengangkutan ke tujuan akhir (Hicks et 
al., 2010). Untuk setiap simpanse hidup yang 
dikirim ke penerima terakhir, sebanyak 4-13 ekor 
mati pada saat proses pengiriman berlangsung. 

Serangan ‘balasan' terhadap simpanse 
yang disebutkan di atas dapat menciptakan 
lingkaran setan karena manusia semakin ser-
ing membuat kera gusar sehingga meningkat-
kan risiko bahwa kera akan memberikan 
respons yang lebih agresif pada perjumpaan 
berikutnya (Hockings et al., 2010; McLennan 
dan Hockings, 2016). Pada lanskap yang dihu-
ni oleh simpanse dan manusia di luar kawasan 
lindung, situasi yang demikian dapat mening-
katkan terjadinya pembunuhan terhadap kera 
dan penangkapan bayi kera, kecuali jika hal 
tersebut ditangani dengan cepat. 

Tekanan perburuan terhadap empat subsp-
esies simpanse dan di dalam wilayah jelajah 
masing-masing subspesies berbeda-beda. Hal 
tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya 
perbedaan hal tabu terkait agama atau budaya 
terhadap pembunuhan dan penangkapan sim-
panse dan kegiatan manusia pada kawasan yang 
dilindungi dan tidak dilindungi. Sebagian besar 
simpanse a frika barat (Pan troglodytes verus) 
tinggal di luar kawasan lindung, sehingga mere-
ka menjadi lebih rentan terhadap perburuan. 
Populasi spesies tersebut yang diperkirakan 
berkisar antara 18.000-65.000 individu men-
galami laju penurunan sebesar 6% per tahun 
(Kormos et al., 2003; Kühl et al., 2017). 

Sebagian wilayah jelajah simpanse nigeria-
kamerun (Pan t. ellioti) bertumpang tindih 
dengan wilayah yang memiliki tingkat kepada-
tan penduduk yang tinggi. Areal yang telah 
mengalami kerusakan habitat dalam fragmen-
tasi secara signifikan pada beberapa tahun 
belakangan ini memiliki penegakan hukum 
yang rendah mengenai perburuan. Akibatnya, 
perburuan semakin marak dan hal ini diperpa-
rah dengan akses terhadap senjata api yang 
semakin mudah, rute transportasi yang semak-
in membaik, dan semakin meningkatnya 
insentif keuangan untuk memasok pasar dag-
ing hewan liar di wilayah tersebut (Morgan et 
al., 2011). Dengan jumlah populasi kurang dari 
6.000 individu, subspesies ini tidak akan dapat 
bertahan dari laju perburuan saat ini yang 2-13 
kali lebih tinggi daripada laju kelestariannya 
(Hughes et al., 2011; Oates et al., 2016). 

Perburuan untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri dan khususnya untuk tujuan komer-
sial dianggap sebagai ancaman utama terha-
dap kelestarian simpanse sentral (Pan t. trog-
lodytes) yang populasinya terdiri atas 128.700 
individu yang sudah tersapih (Strindberg et 
al., 2018; Tutin et al., 2005). Ekstraksi min-
eral dan minyak untuk tujuan artisanal dan 
komersial, pembangunan transportasi dan 
infrastruktur seperti jalan raya dan jalan 
kereta, dan perambahan kawasan hutan mel-
alui kegiatan pertanian atau pembalakan 
telah berkontribusi meningkatkan tekanan 
dan kegiatan perburuan di seluruh wilayah 
jelajah sub spesies ini (Arcus Foundation, 
2014, 2015, 2018; Laurance et al., 2006). 

“Serangan ‘bala-

san' terhadap sim-

panse yang disebut-

kan di atas dapat 

menciptakan ling-

karan setan karena 

manusia semakin 

sering membuat kera 

gusar sehingga me-

ningkatkan risiko 

bahwa kera akan 

memberikan respons 

yang lebih agresif 

pada perjumpaan 

berikutnya.”
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Populasi simpanse timur (Pan t. schwein-
furthii) diperkirakan terdiri atas 181.000-
256.000 individu (Plumptre et al., 2016a). 
Manusia memburu spesies tersebut di selu-
ruh wilayah jelajahnya yang sebagian besar 
untuk keperluan konsumsi daging dan juga 
pengobatan tradisional dengan perburuan 
paling banyak di Republik Demokratik 
Kongo dan Republik Afrika Tengah (Hicks et 
al., 2010; Plumptre et al., 2010). Jika induk 
terbunuh, setiap bayi simpanse yang ada 
biasanya ditangkap dan dibiarkan hidup 
untuk dijual. Perdagangan ilegal bayi sim-
panse hidup dari Republik Demokratik 
Kongo melalui Afrika Timur atau lokasi lain-
nya di benua tersebut masih tinggi walaupun 
sudah dilakukan berbagai upaya untuk men-
guranginya (Hicks et al., 2010).

Bonobo

Republik Demokratik Kongo adalah rumah 
bagi semua bonobo (Pan paniscus) yang 
populasinya diperkirakan 15.000-20.000 
ekor (IUCN dan ICCN, 2012). Meskipun 
dilindungi secara penuh oleh UU negara, 
berbagai spesies kera terus dibunuh teruta-
ma untuk memenuhi kebutuhan daging 
hewan liar di pusat kota dan memfasilitasi 
penangkapan bayi bonobo untuk penjualan 
satwa hidup sebagai produk sampingan 
langsung dari perburuan (Nasi et al., 2008; 
Wilkie et al., 2011). Tingginya keberadaan 
pemberontak dan tentara dengan gaji ren-
dah juga semakin meningkatkan per-
mintaan (Fruth,  Wil l iamson dan 
Richardson, 2013). Hanya di sebagian kecil 
kawasan bonobo aman dari perburuan 
karena hal tabu terkait budaya setempat 
yang melarang pembunuhan dan konsumsi 
spesies tersebut (Inogwabini et al., 2008; 
Lingomo dan Kimura, 2009). Namun 
demikian, di kawasan tersebut kerusuhan 
sipil yang terjadi bertahun-tahun, pergera-
kan rakyat di seluruh penjuru negara, dan 
buruknya penegakan hukum melemahkan 
pengaruh hal tabu setempat yang melind-
ungi bonobo dari pembunuhan dan pen-
angkapan (Fruth et al., 2016). 

Foto: Selama 20 tahun ter-
akhir, populasi gorila grau-
er mengalami penurunan 
paling tajam di antara 
empat subspesies gorila, 
terutama akibat perburuan. 
© GRACE

Gorila
Informasi yang tersedia mengungkapkan bah-
wa perburuan memiliki dampak yang tinggi 
tetapi berbeda antara dua spesies dan empat 
subspesies gorila. Secara keseluruhan, gorila 
lebih mudah dibunuh dengan senjata diband-
ingkan simpanse atau bonobo karena gorila 
lebih banyak hidup di atas tanah dan berada 
dalam kelompok sosial yang lebih kompak 
(Plumptre et al., 2016b; Strindberg et al., 2018). 

Selama lebih dari 20 tahun terakhir, dari 
empat subspesies gorila, gorila grauer (Gorilla 
beringei graueri) mengalami penurunan pal-
ing drastis, sebagian besar disebabkan oleh 
perburuan. Subspesies ini mengalami penu-
runan tajam hingga sebesar 80%, dari sekitar 
16.900 gorila pada pertengahan tahun 1990an 
menjadi sekitar 3.800 pada tahun 2015. 
Penurunan tajam tersebut sebagian besar dis-
ebabkan oleh perburuan yang dilakukan 
penambang artisanal di kawasan yang diken-
dalikan milisi bersenjata (Plumptre et al., 
2016b). Jika tidak ada intervensi konservasi 
yang kuat, subspesies ini dapat punah dalam 
20 tahun mendatang. Dampak dari perburu-
an tersebut ditunjukkan dengan adanya 14 
gorila yang terpisahkan dari induknya yang 
saat ini tinggal di suaka GRACE (Gorilla 
Rehabilitation and Conservation Education 
Center) di Republik Demokratik Kongo 
bagian timur (GRACE, tanpa tahun).

Sebaliknya, tingkat perburuan terhadap 
gorila gunung (Gorilla b. beringei) relatif ren-
dah, sebagian besar karena masyarakat di seki-
tar habitat gorila ini menganggap bahwa 
memakan gorila dan primata lainnya adalah 
hal yang tabu (Robbins et al., 2011). Gorila 
gunung adalah satu-satunya subspesies kera 
yang diketahui memiliki ukuran populasi yang 
stabil atau meningkat (Hickey et al., 2019).6  
Meskipun demikian, pada tahun 1967-2008, 26 
gorila yang dihabituasi dibunuh di Virunga 
Massif dan jumlah ini mewakili 12% dari semua 
jumlah kematian gorila gunung pada saat itu. 
Pembunuhan ini kemungkinan mengurangi 
laju pertumbuhan kelompok gorila yang diha-
bituasi sekitar 1% per tahun. Dari 26 gorila 
tersebut, 3 gorila mati karena jerat, 15 gorila 
ditembak oleh milisi, dan 8 sisanya dibunuh 
karena beragam alasan, termasuk untuk perda-
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gangan hewan peliharaan, karena upaya untuk 
menghentikan hama tanaman pangan, dan 
untuk perdagangan daging hewan liar (Robbins 
et al., 2011). Selain itu, penegak hukum menyita 
enam gorila gunung muda antara tahun 2004 
dan 2017 dan fakta ini memberikan konfir-
masi bahwa terdapat permintaan akan bayi 
gorila dan pembunuhan gorila dewasa 
memungkinkan pemburu menangkap bayi 
gorila (Virunga Alliance, tanpa tahun).

Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 
1.500 jerat yang dipasang untuk berbagai jenis 
antelop kecil di Afrika (duiker) dan hewan lain-
nya telah disingkirkan setiap tahun dari 
Virunga Massif. Mulai tahun 1985 hingga 2008, 
sebuah program kedokteran hewan melepas-
kan jerat dari 42 gorila yang dihabituasi 
(Robbins et al., 2011). Pemodelan menunjuk-
kan bahwa jika gorila-gorila tersebut mati, laju 
pertumbuhan tahunan populasi gorila akan 
mengalami penurunan sekitar 0,7%. Sejak 
tahun 1970-an, perbedaan besar antara laju 
pertumbuhan gorila yang tidak dihabituasi 
(-0,7%) dan yang dihabituasi (4%) dari popu-
lasi tersebut berkaitan tidak hanya dengan 
intervensi kedokteran hewan, tetapi juga den-
gan pemantauan harian terhadap gorila yang 
dihabituasi sehingga memberikan perlindun-
gan tambahan. Perlunya perlindungan yang 
lebih baik terhadap subpopulasi yang tidak 

terpantau tersebut dibuktikan oleh fakta bah-
wa terdapat seekor gorila yang tidak dihabitu-
asi yang ditemukan mati terjebak jerat pada 
saat survei di Virunga Massif dilakukan pada 
tahun 2015-2016 (Hickey et al., 2019). 

Perburuan dengan menggunakan jerat 
tidak banyak dilakukan di dalam dan di sekitar 
Taman Nasional Bwindi Impenetrable, 
Uganda, yang merupakan rumah bagi populasi 
lain gorila gunung (Roy et al., 2014). Walaupun 
kelompok yang terdiri dari 400 gorila ini mem-
butuhkan lebih sedikit intervensi kedokteran 
hewan untuk menghilangkan jerat selama dua 
dekade terakhir, kelompok ini tidak terhindar 
dari pembunuhan ilegal. Pada pertengahan 
1990-an, para pemburu ilegal sengaja mem-
bunuh empat gorila untuk mendapatkan bay-
inya (Amooti, 1995; Roy et al., 2014). Seekor 
gorila betina dewasa mati ketika seorang ang-
gota masyarakat melempar batu kepada gorila 
yang sedang memakan tanaman pertanian 
tersebut di luar Taman Nasional Bwindi 
Impenetrable, dan bayinya yang masih belum 
disapih juga mati (Baker, Milner-Gulland, dan 
Leader-Williams, 2012). Pada tahun 2011, 
pejantan punggung hitam ditombak pemburu 
ilegal yang tengah memburu hewan liar lain. 
Pemburu tersebut ditangkap dan hanya dike-
nai denda sejumlah uang saja (WWF, 2011). 
Ketujuh gorila yang mati ini merupakan 1,5-
2% dari populasi kecilnya (Roy et al., 2014).
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Gorila dataran rendah barat (Gorilla goril-
la) adalah gorila yang jumlahnya paling banyak 
dari empat subspesies gorila yang ada dengan 
perkiraan sebanyak 360.000 individu. Dari 
tahun 2005 hingga 2013, populasi gorila ini 
menurun dengan perkiraan laju penurunan 
tahunan sebesar 2,7%, terutama akibat pem-
bunuhan ilegal, perusakan habitat, dan pen-
yakit. Jika laju penurunan ini terus berlanjut, 
populasi gorila ini akan menurun lebih dari 
80% dalam 60 tahun ke depan. Kepadatan 
populasi gorila secara signifikan lebih rendah 
di wilayah yang kekurangan jumlah petugas 
penegak hukum. Kepadatan populasi gorila 
juga menurun seiring dengan meningkatnya 
kepadatan penduduk setempat. Kedua faktor 
ini membuktikan bahwa perburuan adalah 
penyebab utama kepadatan gorila yang lebih 
rendah. Karena sekitar 75% dari jumlah gorila 
dataran rendah barat hidup di luar kawasan 
konservasi, penurunan drastis ukuran populasi 
gorila hanya dapat dihindari melalui peningka-
tan penegakan hukum di wilayah tersebut. 
Kepadatan populasi gorila lebih tinggi di tem-
pat yang memiliki anggapan bahwa memakan 
gorila adalah hal yang tabu, tetapi wilayah yang 
demikian hanya mencakup sekitar 1% saja dari 
wilayah jelajah gorila (Strindberg et al., 2018). 

Beberapa studi skala kecil menyajikan bukti 
lebih lanjut mengenai dampak besar perburuan 
terhadap gorila dataran rendah barat. Poulson, 
Clark, dan Bolker (2011) menemukan bahwa 
kepadatan populasi gorila 60% lebih rendah di 
wilayah yang digunakan untuk berburu dan 
membalak kayu sekaligus dibandingkan wilayah 
yang hanya digunakan untuk membalak kayu. 
Studi yang mengumpulkan laju pengambilan 
kera di 36 lokasi di Afrika Tengah memperkira-
kan bahwa 3,5 gorila dibunuh per tahun di 
wilayah yang memiliki kepadatan populasi yang 
rendah, yakni hanya 0,7 gorila per km2 (70 hek-
tar) (Fa, Ryan, dan Bell, 2005). Survei terhadap 
pemburu di Kamerun menunjukkan bahwa 
kera besar tersebut tidak termasuk dalam sepu-
luh spesies teratas kera di alam liar yang diman-
faatkan dagingnya, tetapi sekitar 25% dari 
semua pemburu telah membunuh sekurangn-
ya satu gorila atau simpanse. Rendahnya ting-
kat pembunuhan kera mencerminkan jumlah 
perjumpaan yang rendah (Tagg et al., 2018; 
Wright dan Priston, 2010). 

Hanya ada sekitar 300 gorila sungai cross 
(Gorilla g. diehli) di alam liar yang tersebar di 
lanskap yang sangat terfragmentasi dan 
ditandai dengan adanya tekanan tinggi dari 
manusia. Perburuan kemungkinan berkon-
tribusi terhadap terbatasnya wilayah jelajah 
dan hilangnya habitat gorila-gorila ini (Bergl 
et al., 2012). Tingkat gangguan akibat manu-
sia, termasuk tekanan dari perburuan, dapat 
menentukan apakah gorila sungai cross dite-
mukan di wilayah tertentu yang memiliki 
habitat yang sesuai secara ekologis (Imong et 
al., 2014). Intervensi pemodelan untuk mele-
starikan gorila-gorila ini menunjukkan bah-
wa peningkatan dalam penegakan hukum 
dan penurunan tekanan dari perburuan 
dapat menciptakan skenario terbaik untuk 
pemulihan populasi gorila yang terfragmen-
tasi ini (Imong et al., 2016).

Mengapa Kera Sangat 
Sensitif terhadap 
Perburuan
Perkembangbiakan yang Lama 
dan Analisis Viabilitas Populasi
Semua kera secara khusus sensitif terhadap 
perburuan karena mereka memiliki sejarah 
hidup yang lama dan tingkat reproduksi yang 
rendah (Barelli et al., Cheyne, 2010; Cheyne 
dan Chivers, 2006; Emery Thompson et al., 
2007; Furuichi et al., 1998; Savini, Boesch, dan 
Reichard, 2008; Sugiyama dan Fujita, 2011). 
Rata-rata, kera betina mulai bereproduksi 
sejak usia 9 hingga 15 tahun dan memiliki 
keturunan setiap 3-9 tahun. Untuk bayi hing-
ga usia 3 tahun, tingkat kematiannya bervari-
asi dari 25% hingga lebih dari 50%, tergantung 
pada spesies dan populasi (Mittermeier dan 
Wilson, 2013). Akibatnya, sedikit peningkatan 
pada tingkat kematian (mis. disebabkan oleh 
perburuan) dapat memberikan dampak yang 
signifikan dan pesat terhadap viabilitas popu-
lasi, termasuk penurunan populasi, pemusna-
han kumulatif populasi yang terisolasi, dan, 
pada kasus yang sangat parah, kepunahan 
spesies (Carlsen et al., 2012; Fan et al., 2013; 
Smith et al., 2018; Turvey et al., 2015)

Analisis viabilitas populasi untuk sim-
panse barat baru-baru ini mengungkapkan 
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KOTAK 1.4 

Budaya dan Perburuan Kera
Praktik budaya dan agama dapat berdampak positif atau negatif 
terhadap kera liar. Sebagai contoh, perburuan kera di berbagai 
wilayah Sumatera dan Borneo yang didominasi oleh masyarakat 
muslim tidak terlalu parah dibandingkan wilayah lainnya (Davis 
et al., 2013). Di beberapa wilayah, membunuh, memakan, atau 
menangkap kera adalah hal yang tabu. Anggapan hal yang tabu 
secara tradisional tersebut sering kali dihubungkan dengan 
diakuinya kesamaan antara kera dan manusia atau kehadiran 
kera di tempat keramat. Anggapan tabu ini memiliki nilai khusus 
untuk konservasi kera. Penelitian mengindikasikan bahwa jika 
tidak ada perburuan, simpanse dan orang utan dapat bertahan 
di wilayah yang memiliki pengaruh antropogenik, termasuk lan-
skap yang sangat terdegradasi dan didominasi oleh wilayah per-
tanian yang diselingi sisa fragmen hutan (Blanco dan Waltert, 
2013; Campbell-Smith et al., 2011a; Garriga et al., 2019; 
Hockings et al., 2012; Madden, 2006).

Hal-hal yang tabu tersebut memungkinkan populasi simpanse 
untuk bertahan di luar kawasan lindung, seperti di beberapa bagi-
an Guinea, Guinea-Bissau, dan Sierra Leone (Bessa, Sousa, dan 
Hockings, 2015; Brncic, Amarasekaran, dan McKenna, 2010; 
Kormos et al., 2003; Matsuzawa, Humle, dan Sugiyama, 2011). Di 
negara-negara tersebut dan di bagian lain Afrika khatulistiwa 
barat, kepadatan simpanse dan gorila juga jauh lebih tinggi di 
wilayah di mana masyarakat lokalnya menganggap konsumsi dag-
ing kera merupakan hal yang tabu (Heinicke et al., 2019; Strindberg 
et al., 2018). Di wilayah ini, hal yang tabu seperti itu lebih mengun-
tungkan simpanse daripada gorila. Di antara 59 lokasi yang disur-
vei, konsumsi simpanse tidak dilakukan oleh sebagian besar 
masyarakat di enam lokasi, sedangkan konsumsi gorila umumnya 
tidak dilakukan hanya di tiga lokasi saja (Hicks et al., 2010). 

Hal tabu terkait spesies lokal juga dapat bervariasi. Sebagai 
contoh, di bagian barat daya Gabon yang ekstrem, satu kelom-
pok etnis secara tradisional tidak mengonsumsi simpanse 
meskipun mereka mengonsumsi daging gorila. Di bagian utara 
Afrika Tengah, perempuan dari kelompok etnik tertentu dilapor-
kan menolak untuk memasak atau mengonsumsi daging kera 
karena takut melahirkan bayi dengan ‘telinga besar’. Di bagian 
lain wilayah ini, mengonsumsi daging simpanse dianggap hal 
tabu karena mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan 
dari perkawinan simpanse dan manusia (Hicks et al., 2010). 

Di beberapa wilayah, kepercayaan yang kuat mengenai ilmu 
berubah wujud atau transformasi manusia menjadi hewan men-
guntungkan kera. Pemburu di bagian-bagian tertentu Kamerun 
takut untuk membunuh gorila atau simpanse karena khawatir 
mereka justru membunuh manusia (Wright dan Priston, 2010). 
Pada peristiwa penyerangan simpanse terhadap manusia yang 

jarang terjadi, kepercayaan yang demikian dapat melimpahkan 
kesalahan penyerangan kepada manusia sehingga meminimal-
kan risiko tindak balasan terhadap kera,8 atau justru berpotensi 
memicu konflik antar manusia. Akibatnya, sikap dan perilaku 
masyarakat terhadap kera dapat benar-benar memburuk. Selain 
itu, masuknya pendatang baru yang tidak memiliki kepercayaan 
yang sama dengan masyarakat lokal dan berkembangnya jarin-
gan transportasi dan akses terhadap kendaraan yang memfasil-
itasi pasokan daging liar ke pusat kota menyebabkan keper-
cayaan dan hal tabu yang demikian tidak cukup untuk dapat 
melindungi kera dari tindak pembunuhan. 

Masuknya sistem kepercayaan baru juga dapat mengikis keper-
cayaan tradisional. Salah satunya adalah sekte keagamaan 
Branhamisme yang semakin populer akhir-akhir ini di utara 
Republik Demokratik Kongo. Sekte tersebut, yang menganut 
doktrin nabi dari Amerika Serikat, William Branham, terlihat mele-
mahkan larangan tradisional mengenai konsumsi daging sim-
panse (Hicks et al., 2010). 

Di beberapa kasus, praktik budaya dan kepercayaan juga dapat 
menjadi pendorong tindak pembunuhan, baik untuk konsumsi 
daging atau penggunaan bagian-bagian tubuh untuk obat tradi-
sional dan sihir. Di Sabah bagian tengah, beberapa kelompok 
etnis menggunakan bagian tubuh orang utan untuk menyem-
buhkan patah tulang; di beberapa wilayah di Afrika Barat, bagian 
tubuh simpanse menjadi jimat berharga yang dianggap dapat 
memberikan pemburu kekuatan dan perlindungan; dan di 
wilayah Afrika khatulistiwa, bagian tubuh gorila tertentu (dada, 
tangan, dan tulang rusuk) diyakini dapat memberikan kekuatan 
dan keberanian dan bubuk tulang simpanse diyakini dapat men-
gobati luka dan memberi kekuatan kepada bayi (Hicks et al., 
2010; Tagg et al., 2018). Di utara Republik Demokratik Kongo, 
daging simpanse merupakan bahan makanan populer pada sup 
dan dijual secara terbuka di pasar kota (Hicks et al., 2010). Di sisi 
lain, di Pulau Mentawai Indonesia, perburuan owa tertanam kuat 
dalam budaya masyarakat lokal (Quinten et al., 2014). 

Karena kepercayaan dan praktik budaya membentuk perilaku dan 
sikap, keduanya sangat penting untuk memahami bagaimana 
cara mencegah pembunuhan kera. Namun demikian, keduanya 
juga sangat dinamis dan belum tentu bertahan lama. Selain itu, 
kepercayaan dan praktik budaya dapat dimodifikasi secara luas 
melalui hilangnya budaya tradisional, mode dan tren sosial baru, 
dan permintaan atas kera serta produk kera. Oleh karena itu, 
diperlukan kerja sama dengan para ilmuwan sosial, antropolog, 
dan ketua adat dalam upaya mendorong perilaku positif jangka 
panjang terhadap kera dan memberantas kepercayaan yang 
membahayakan kera.

Lih. Bab 2 untuk informasi lebih lanjut mengenai faktor pen-
dorong terkait budaya yang menyebabkan pembunuhan, pen-
angkapan, dan perdagangan kera.

bahwa semua populasi yang kurang dari 100 
individu setidaknya memiliki 50% risiko 
kepunahan selama 100 tahun ke depan jika 
mereka mengalami kehilangan individu 
sebesar 3% setiap tahunnya, baik karena per-
buruan, penjeratan, penyakit, atau sebab 
lainnya (Carlsen et al., 2012).7 Pada kondisi 
ini, dan karena siklus reproduksi simpanse 
yang rendah, tingkat pengambilan simpanse 
dewasa yang bereproduksi dari alam liar 
lebih besar daripada tingkat pergantiannya. 

Populasi yang viabel berukuran 250 hingga 
1.000 simpanse mungkin cukup besar untuk 
dapat bertahan dengan penurunan keraga-
man genetik setelah 100 tahun. Namun 
demikian, simpanse-simpanse tersebut akan 
benar-benar punah jika tingkat pengambilan 
tahunan mencapai 2-3%, kecuali jika dilaku-
kan upaya untuk membatasi atau meng-
hilangkan faktor yang memengaruhi pemus-
nahan tersebut, seperti misalnya perburuan 
(Carlsen et al., 2012). 
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Foto: Semua kera sangat 
sensitif terhadap perburuan 
karena riwayat hidupnya 
yang lambat dan laju 
reproduksinya yang ren-
dah. Simpanse timur, 
Taman Nasional Mahale 
Mountains, Tanzania. 
© Slobodan Randjelovic/
Arcus Foundation

katan perburuan tahunan dan laju deforestasi 
yang terus ada, dan karena mereka menun-
jukkan tingkat kematian yang tinggi dan 
kehilangan keanekaragaman genetik (Smith 
et al., 2018). Dengan demikian, populasi yang 
lebih kecil akan mendapatkan manfaat dari 
peningkatan perlindungan, dan kemungki-
nan dari penambahan keragaman genetik 
secara berkala melalui translokasi. 

Penilaian terbaru mengenai viabilitas popu-
lasi dan habitat orang utan menetapkan bahwa 
diperlukan ukuran minimum populasi sebesar 
150 individu untuk orang utan sumatera dan 
100 individu untuk orang utan borneo untuk 
menjamin populasi tetap viabel, yaitu populasi 
yang memiliki risiko kepunahan kurang dari 1% 
selama 100 tahun dan kurang dari 10% selama 
500 tahun. Berdasarkan pengetahuan terbaru 
mengenai ekologi spesies, penilaian viabilitas 
populasi dan habitat menunjukkan bahwa per-
tumbuhan populasi akan terbatas pada 1,4% per 
tahun untuk spesies di Sumatera dan 1,6% per 
tahun untuk spesies di Borneo. Hal ini menun-
jukkan bahwa laju kehilangan terus-menerus 
sebesar 1% atau lebih akan menyebabkan popu-
lasi menjadi tidak lestari dan pada akhirnya 
musnah. Dengan kata lain, populasi orang 
utan memiliki risiko kepunahan yang lebih 
tinggi jika lebih dari 1% individunya dibunuh 
setiap tahun (sebagaimana yang terjadi saat 
ini) dan butuh waktu sangat lama bagi suatu 
populasi untuk pulih setelah peristiwa perbu-
ruan terjadi (Utami-Atmoko et al., 2019).

Sistem Sosial Kera 
Memperparah Risiko 
Beberapa aspek sistem sosial kera dapat mem-
perparah dampak perburuan. Dampak sosial 
pembunuhan kera paling banyak ditemukan 
pada gorila dan kera besar di Afrika, sebagian 
besar karena kera-kera tersebut lebih bersifat 
sosial daripada kera di Asia. Sebagaimana 
telah dibahas di atas, pembunuhan gorila jan-
tan punggung perak dapat menyebabkan ter-
bunuhnya bayi gorila dan hancurnya kelom-
pok (Kalpers et al., 2003; Robbins et al., 2013; 
Watts, 1989). Pengacauan struktur hierarki 
simpanse jantan dapat meningkatkan tingkat 
stres dan agresi mematikan dalam kelompok 

Karena banyak sisa populasi kecil owa 
jawa yang terisolasi dan terfragmentasi, popu-
lasi ini menjadi studi kasus yang baik untuk 
viabilitas jangka panjang di bawah berbagai 
tekanan antropogenik (Smith et al., 2018). 
Tiga wilayah yang menjadi tempat tinggal 
populasi owa jawa dipilih untuk Analisis 
Viabilitas Populasi dengan satu wilayah yang 
menunjukkan potensi peningkatan populasi, 
satu wilayah mengandung populasi yang ber-
potensi terfragmentasi; dan satu wilayah 
berupa kawasan hutan yang tidak terlindung 
dan dapat mengalami laju perburuan ilegal 
yang cukup tinggi, seperti misalnya perburu-
an untuk perdagangan hewan peliharaan ile-
gal. Hasil analisis mengindikasikan bahwa 
ketiga populasi owa jawa tersebut cenderung 
akan punah dalam 100 tahun jika laju perbu-
ruan dan deforestasi berlangsung pada laju 
sesuai model (yaitu jika perburuan 
menyebabkan populasi kehilangan 4-6 owa 
dewasa dan 4-6 owa muda per tahun dan jika 
deforestasi menyebabkan habitat owa meny-
usut sebesar 1% per tahun. Jika laju perbu-
ruan dan deforestasi diperlambat, ketiga 
populasi tersebut akan cukup besar untuk 
bertahan dan menjaga keragaman genetik 
yang tinggi untuk 100 tahun ke depan.

Suatu populasi mencapai ‘situasi tanpa 
titik balik’ jika jumlah kera berada di bawah 
ambang batas tertentu di mana kawin sedar-
ah, kegagalan reproduksi yang menyertainya, 
dan pada akhirnya hilangnya viabilitas 
menyebabkan kepunahan. Owa hainan ada-
lah salah satu mamalia paling langka yang 
hidup saat ini, tetapi mereka telah bertahan 
selama lebih dari 30 tahun dengan ukuran 
populasi yang relatif rendah, sekitar 25 indi-
vidu, tanpa intervensi manusia (Bryant et al., 
2015). Analisis Viabilitas Populasi yang dilaku-
kan terhadap owa jawa di tiga wilayah di 
Indonesia, yaitu Dataran Tinggi Dieng, 
Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan 
Taman Nasional Ujung Kulon, membuat 
model skenario berdasarkan populasi terfrag-
mentasi yang terdiri dari 25-75 individu. 
Temuan analisis menunjukkan populasi kecil 
seperti ini memiliki risiko kepunahan yang 
lebih besar daripada populasi yang lebih besar 
karena mereka lebih sensitif terhadap pening-
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(Pruetz et al., 2017; Wilson et al., 2014b). Di 
Wamba, Republik Demokratik Kongo, 
sekelompok bonobo menunjukkan kekha-
watiran dan panik karena salah satu anggota 
kelompoknya terkena jerat di tepi wilayah 
jelajahnya. Beberapa bonobo mencoba mem-
bantu melepaskan jerat. Karena tidak berhasil 
melepaskan bonobo yang terluka, mereka 
kembali ke area inti yang aman untuk ber-
malam dan keesokan harinya kembali men-
empuh perjalanan sepanjang 1,8 km untuk 
memeriksa bonobo yang terluka, yang ternya-
ta sudah tidak dapat ditemukan lagi 
(Tokuyama et al., 2012). 

Sebaliknya, pembunuhan orang utan 
semi soliter tampak memberikan dampak 
sosial langsung yang minimal, walaupun 
pembunuhan betina yang menetap meng-
ganggu jaringan kompleks betina di setiap 
area tertentu. Penelitian menunjukkan bah-
wa betina dari luar dapat mendiami area 
yang terganggu dan kemudian semakin 
mengacaukan jaringan sosial setempat.9  
Karena kurangnya data yang tersedia tentang 
topik ini, tidak diketahui konsekuensi jangka 
panjang terhadap tingkat kelangsungan 
hidup dan perkawinan dari kejadian yang 
demikian walaupun, sebagaimana telah 
dibahas di atas, simulasi penilaian viabilitas 
populasi dan habitat dapat memberikan 
beberapa informasi tentang hal ini. 

Fakta yang jelas terlihat adalah, tanpa per-
buruan, kera besar dapat bertahan di area yang 
terpengaruh faktor antropogenis, termasuk di 
mosaik hutan-ladang terfragmentasi. 
Contohnya adalah populasi orang utan di 
Kinabatangan, Sabah, dan beberapa populasi 
simpanse di Negara Guinea dan Sierra Leone, 
serta gorila gunung yang dikelilingi area den-
gan kepadatan penduduk yang tinggi 
(Ancrenaz et al., 2015; Brncic, Amarasekaran 
dan McKenna, 2010; Campbell-Smith et al., 
2011b; Hockings dan McLennan, 2012; Madden, 
2006; Robbins et al., 2011). Walaupun dampak 
perburuan terhadap viabilitas jangka panjang 
populasi dapat diperkirakan menggunakan 
model prediktif, diperlukan penelitian lebih 
lanjut untuk mengembangkan pemahaman 
yang lebih baik tentang proses sosial yang men-
dukung viabilitas kelompok dan populasi ini. 

Dampak Ekologis 
Perburuan Kera 
Kera merupakan pemain utama untuk 
memelihara ekosistem yang utuh. Karena 
ukurannya yang besar, kera besar secara khu-
sus merupakan penyebar biji besar (>1 cm) 
yang efisien. Biji berukuran besar tidak 
mudah disebarkan hewan-hewan lebih kecil 
(Leighton, 1993; Tutin et al., 1991). Setelah 
makan buah besar dan menelan bijinya, kera 
memuntahkan biji atau mengeluarkan biji 
melalui feses, kadang kala pada jarak yang 
jauh dari pohon asal biji tersebut (Beaune et 
al., 2013; Chapman dan Onderdonk, 1998; 
Rogers et al., 1998, 2004; Voysey et al., 1999a, 
1999b; Wilson et al., 2014a; Wrangham, 
Chapman dan Chapman, 1994). Di Kibale, 
Uganda, simpanse menelan dan mengeluar-
kan biji melalui feses dari 82% spesies buah 
yang dimakannya, sementara di Kalimantan, 
owa melakukan hal yang sama terhadap 
sekurangnya tujuh spesies tumbuhan 
(Lambert, 1998; McConkey, 2000). Di 
LuiKotale, Republik Demokratik Kongo, bon-
obo menyebarkan biji sekitar 40% pohon 
lokal yang jika biji-biji tersebut tidak dise-
barkan oleh kera, tetapi jatuh langsung ke 
atas tanah, kemungkinan besar biji-biji terse-
but gagal berkecambah dan tumbuh dengan 
baik, dan fakta ini menunjukkan bahwa 
persebaran biji di lokasi ini sangat penting 
bagi konservasi pohon (Beaune, 2015). 

Tidak hanya merupakan agen penyebar 
biji yang baik, kera juga meningkatkan ting-
kat perkecambahan dan kelangsungan 
hidup biji beberapa spesies tumbuhan yang 
mereka makan dan keluarkan melalui feses 
(Ancrenaz, Lackman-Ancrenaz, dan 
Elahan, 2006; Beaune, 2015; Chapman et al., 
2004). Di Kalimantan, biji tidak berpelind-
ung (unarmed seeds) dari 23 spesies tumbu-
han ada di feses orang utan (Galdikas, 1982). 
Mengingat perannya sebagai agen penyebar 
biji, orang utan digambarkan sebagai ‘peke-
bun atau petani untuk kebutuhan makanan 
mereka sendiri’ di hutan (Rijksen dan 
Meijaard, 1999, hal. 55). 

Jika kera diambil dari alam liar, fungsin-
ya penyebar biji juga turut menghilang. 
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Walaupun belum jelas apa dampak jangka 
panjang dari hilangnya spesies besar pema-
kan buah ini terhadap ekosistem hutan, 
dalam banyak kasus tampak jelas bahwa 
hilangnya spesies tersebut akan menurunk-
an keanekaragaman flora secara signifikan 
dan membuat struktur habitat menjadi leb-
ih sederhana (Beaune, 2015; Nuñez-Iturri 
dan Howe, 2007; Petre et al., 2013). Perlu 
kegiatan lebih lanjut untuk dapat lebih 
memahami dampak ekologis dari pengam-
bilan kera dari alam liar terhadap ekosistem 
dan terhadap spesies yang bernilai potensial 
tinggi bagi manusia. 

Seiring dengan meningkatnya dampak 
dari manusia terhadap habitat kera, perlu 
ada data tentang bagaimana dampak 
antropogenik membentuk ulang aspek ekol-
ogis lingkungan kera. Contohnya, dampak 
perburuan terhadap penularan penyakit dari 
kera ke manusia masih belum diketahui den-
gan baik dan perlu dilakukan penelitian leb-
ih lanjut agar penilaian risiko yang akurat 
dapat dilakukan (lih. Kotak 1.5).

Persoalan Etis, Legal, 
dan Praktik 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pem-
bunuhan kera dewasa dapat menyebabkan 
penangkapan kera tak berinduk, baik untuk 
perdagangan hewan hidup ataupun untuk 
tujuan lain. Setelah diselamatkan atau disita, 
kera-kera tersebut tidak dapat dengan 
mudah kembali ke habitat alaminya. 
Membunuh mereka bukanlah tindakan legal 
dan menyuntik mati mereka tidak diterima 
secara etika, kecuali mereka menderita sakit 
ekstrem dan tidak dapat disembuhkan. 
Argumen moral yang paling meyakinkan 
adalah memberikan perawatan bagi kera-
kera tersebut sampai mereka memungkin-
kan untuk dilepasliarkan ke habitat alaminya 
atau memberikan perawatan seumur hidup. 
Walaupun pelepasliaran kera kembali ke 
alam liar memiliki banyak kompleksitas, 
kera yang terlantar dan tak berinduk dalam 
jumlah besar di pusat penyelamatan dapat 
berkontribusi merestorasi populasi viabel di 

Foto: Melalui penyebaran 
benih, kera menjadi pemain 
utama dalam pemeliharaan 
ekosistem utuh. Jika kera 
diambil dari alam liar, maka 
peran penyebaran benihnya 
pun menghilang. © Martha 
M. Robbins/MPI-EVAN
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area yang keranya telah punah, jika ancaman 
lokal dimitigasi.10 

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan 
saat ini untuk meningkatkan penegakan hukum 
yang melarang perdagangan kera hidup, bayi-
bayi kera terus berdatangan ke pusat penyelama-
tan. Sekurangnya ada 23 suaka untuk kera hasil 
penyitaan yang beroperasi di Afrika dan sekitar 
10 suaka di Asia (PASA, 2018). Sebagian besar 
kapasitas suaka sudah penuh dan pengelolaan-
nya memerlukan biaya tinggi. Walaupun 
kadang kala kritik berdatangan karena sumber 
daya yang ada tidak diarahkan pada habitat liar, 
suaka menyediakan dukungan yang sangat 
penting bagi penegakan hukum, kesejahter-
aan hewan, dan edukasi publik (Schoene dan 
Brend, 2002; Sherman dan Greer, 2018, hal. 
227–55; Wilson et al., 2014a). 

Di Asia Tenggara, orang utan muda yang 
diselamatkan biasanya dikirim ke pusat reha-
bilitasi, sementara yang berusia lebih tua cend-

erung dipindahkan langsung tanpa penilaian 
atau pemantauan yang layak (J. Sherman dan D. 
Greer, data tidak dipublikasi, 2018). Pemindahan 
ini sering kali mengganggu status dan 
menghalangi konektivitas metapopulasi orang 
utan dan dengan demikian membahayakan 
viabilitas jangka panjangnya. Selain itu, sering 
kali tidak jelas apakah area tempat pelepasliaran 
orang utan dapat menampung individu tamba-
han dan apakah ada risiko penularan penyakit 
antara hewan yang dilepasliarkan dan populasi 
penerimanya (Beck et al., 2007; Campbell, 
Cheyne dan Rawson, 2015; Tutin et al., 2001). 
Keputusan untuk memindahkan lokasi atau 
menyelamatkan kera sering kali didorong oleh 
rasa takut bahwa individu tersebut tidak akan 
dapat bertahan hidup akibat hilangnya hutan 
yang luas atau perburuan. Akan tetapi, untuk 
menghindari berbagai masalah yang telah 
disebutkan di atas, pemindahan lokasi sebai-
knya digunakan sebagai langkah akhir jika 

KOTAK 1.5 

Daging Hewan Liar Sebagai Sumber 
Penyakit Utama
Perburuan dan konsumsi kera besar liar merupakan faktor risiko 
utama untuk kemunculan penyakit. Patogen zoonotik yang dapat 
ditularkan dari hewan ke manusia sebagian muncul karena luasnya 
perburuan untuk daging hewan liar. Patogen ini bertanggung jawab 
terhadap sebagian besar kemunculan penyakit menular dan meru-
pakan ancaman serius terhadap kesehatan manusia di dunia. Risiko 
ini diperparah dengan adanya perubahan ekologis besar, gangguan 
besar manusia ke area-area hutan yang masih belum terjamah, dan 
sejumlah penduduk yang secara khusus dapat rentan karena kes-
ehatan yang buruk dan infeksi yang sebelumnya telah menjangkit-
inya, seperti misalnya HIV dan parasit (Jones et al., 2008). 

Terkait perdagangan dan konsumsi daging hewan liar, kera 
besar mendapatkan perhatian khusus karena penularan pato-
gen difasilitasi oleh hubungan evolusinya yang dekat dengan 
manusia dan aspek fisiologisnya yang mirip. Faktanya, banyak 
sekali agen infeksi zoonotik yang berkaitan dengan perburuan 
kera besar memberikan dampak penting dan kadang kala ber-
dampak terhadap kesehatan manusia secara global (Gillespie, 
Nunn, dan Leendertz, 2008). Contoh yang paling menonjol ada-
lah simian immunodeficiency virus (SIV) yang telah melintasi 
batas spesies dan menyerang manusia di berbagai kejadian 
sehingga memunculkan kelompok lain human immunodeficien-
cy virus (HIV) dan menyebabkan salah satu kendala kesehatan 
publik paling serius, yakni wabah AIDS (Hahn et al., 2000). Virus 
lain seperti adenovirus yang berasosiasi dengan penyakit per-
napasan juga berasal dari kera besar (Hoppe et al., 2015; 
Richard et al., 2016). Kemungkinan besar masih ada banyak lagi 
penularan yang disebabkan kera besar tetapi belum ditemukan 
dan didokumentasikan.

Di berbagai kasus lain, kera tidak menjadi reservoir virus, melain-
kan menjadi korban. Salah satu contohnya adalah virus Ebola 
yang sangat patogenik dan di beberapa kejadian muncul pada 
kera besar liar. Catatan menunjukkan bahwa telah terjadi wabah 
pada gorila barat dataran rendah (Gorilla gorilla gorilla), sim-
panse sentral (Pan troglodytes troglodytes), dan simpanse afrika 
barat (Pan t. verus) (Leendertz et al., 2016). Tingkat keparahan 
wabah tersebut pada kera besar tidak tercatat dengan baik, 
tetapi analisis karkas dan data pemantauan menunjukkan bah-
wa infeksi virus Ebola kemungkinan telah menyebabkan kema-
tian yang sangat tinggi di beberapa kawasan di Afrika Tengah 
(Bermejo et al., 2006). 

Banyak sekali wabah pada manusia yang muncul akibat 
paparan terhadap karkas kera besar (individu yang ditemukan 
mati atau terbunuh) sehingga menunjukkan hubungan lang-
sung antara wabah pada kera besar dan manusia. Dengan 
demikian, risiko penularan pada manusia juga berkaitan lang-
sung dengan tingkat keparahan wabah pada kera besar 
(Leendertz et al., 2016). Kasus virus Ebola hanyalah salah satu 
contoh penularan patogen penyebab penyakit akut. 
Kemungkinan besar patogen-patogen lain juga ditularkan ke 
manusia melalui jalur yang sama, kemungkinan besar salah 
satu contohnya berupa virus cacar monyet dan bakteri Bacillus 
cereus biovar anthracis yang menyebabkan penyakit antraks 
(Hoffmann et al., 2017).

Pengurangan perburuan dan penyembelihan kera besar pent-
ing untuk dilakukan, tidak hanya untuk konservasi kera, tetapi 
juga demi kesehatan publik. Selain itu, pemantauan kesehatan 
populasi kera besar secara sistematis dapat menjadi alat per-
ingatan dini yang kemudian dapat mengarahkan mobilisasi 
sumber daya kesehatan lokal dan bahkan global untuk mela-
wan penyakit pada kera besar dan manusia (Calvignac-
Spencer et al., 2012). 



Bab 1 Dampak

45

kehidupan hewan benar-benar dalam risiko. 
Perlu ada upaya edukasi dan penegakan 
hukum untuk menangani akar masalahnya, 
yaitu pengambilan kera dari alam liar. 

Perburuan dan penggunaan jerat juga 
memunculkan isu etis dan legal. Misalnya, jika 
peluru atau jerat melukai kera, haruskah inter-
vensi dari dokter hewan diberikan? Jika ya, 
oleh siapa dan menggunakan anggaran dari 
mana? Selain itu, jika kera tertular penyakit 
akibat terpapar dengan pemburu atau orang 
lain, haruskah kera dirawat atau divaksinasi 
untuk meminimalkan risiko penularan pen-
yakit? Penggunaan kera untuk tujuan pariwisa-
ta dan kegiatan penelitian juga memunculkan 
pertanyaan lain. Dalam konteks tersebut, dapat 
muncul tanggung jawab lain karena kera yang 
dihabituasi lebih rentan, misalnya terhadap 
pemburu liar (Macfie dan Williamson, 2010).

Selain itu, berbagai kelompok telah men-
gangkat pertimbangan etis terkait pembunu-
han, penangkapan, dan perdagangan kera. 
Mengingat majunya perkembangan emosi dan 
kecerdasan kera, beberapa advokat mengusul-
kan bahwa kera besar diberikan hak untuk 
hidup, perlindungan kebebasan individu, dan 
larangan untuk disiksa, sama seperti manusia 
(Cavalieri dan Singer, 1993; lih. Bab 8).

Ekonomi berbasis Kera 
Di negara-negara habitat kera di Afrika dan 
Asia, masyarakat telah menumbuhkan dua 
rangkaian ekonomi berbasis kera yang ber-
beda satu sama lain: ekonomi legal yang ter-
diri dari pariwisata, penelitian, dan kon-
servasi, dan ekonomi ilegal yang berkaitan 
dengan perdagangan daging kera, bagian 
tubuh kera, dan kera hidup. Ekonomi ilegal 
berbasis kera yang terus meluas semakin 
membahayakan ekonomi legal. 

Ekonomi Legal Berbasis Kera
Pada tingkat global, musnahnya populasi kera 
karena perburuan mendatangkan kerugian sig-
nifikan secara sosial ekonomi. Karena status 
ikonis yang dimilikinya, keberadaan kera di 
suatu area dapat menarik peluang pariwisata 
atau penelitian yang kemudian dapat memberi 

manfaat pada industri lokal dan menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat 
(Drewry, 1997; Kondgen et al., 2008; Macfie dan 
Williamson, 2010; Marshall et al., 2016; 
Muehlenbein dan Ancrenaz, 2009; Russell, 
2001). Di beberapa negara, kegiatan melihat 
kera besar dan pariwisata berbasis alam lainnya 
merupakan kontributor penting terhadap kon-
servasi kera dan habitatnya serta terhadap 
ekonomi nasional (Maekawa et al., 2015). Gorila 
gunung menarik hampir 50.000 pengunjung 
per tahun di Rwanda dan Uganda11 dan setiap 
turis saat ini harus membayar antara USD 600 
hingga 1.500 untuk mengunjungi kera selama 
satu jam (Uganda Wildlife Authority, tanpa 
tahun; Visit Rwanda, tanpa tahun). 

Walaupun pendapatan dari kegiatan pari-
wisata tersebut dapat melampaui pendapatan 
dari pemanfaatan lahan untuk pertanian, ada 
peluang untuk memperbaiki mekanisme alih 
bagi manfaat dengan masyarakat lokal dan 
untuk meningkatkan nilai hidup berdampin-
gan bersama kera dan spesies satwa liar lainnya 
(Ahebwa, van der Duim, dan Sandbrook, 2012; 
Naidoo dan Adamowicz, 2005). Di tahap ini, 
tidak semua praktisi ekowisata mengikuti 
Pedoman IUCN, walaupun dengan mengikuti 
pedoman tersebut mereka dapat mendorong 
konservasi kera (Macfie dan Williamson, 2010).

Ekonomi Ilegal Berbasis Kera
Sementara itu, perdagangan kera secara ile-
gal merupakan usaha yang semakin men-
guntungkan. Laporan terbaru dari Global 
Financial Integrity memuat perkiraan harga 
yang dipatok saat ini untuk bayi kera besar 
serta pendapatan yang diperoleh pemburu 
liar dan penjual (Clough dan May, 2018). 
Pemburu liar orang utan memperoleh uang 8 
Dolar AS hingga 121 Dolar AS per hewan; 
pedagang di tingkat desa memperoleh uang 
140 Dolar AS hingga 385 Dolar AS; dan peda-
gang di kota dapat memperoleh 454 Dolar 
AS (untuk penjualan dalam negeri) hingga 
lebih dari 20.000 Dolar AS (untuk penjualan 
internasional). Konsumen lokal Indonesia 
merogoh kocek sebesar 2.000 Dolar AS dan 
pembeli internasional menghabiskan uang 
hingga 70.000 Dolar AS per bayi orang utan, 
dan angka-angka ini menunjukkan bahwa 



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

46

pedagang dalam rantai pasar memperoleh 
keuntungan finansial yang besar. Berdasarkan 
perkiraan jumlah kera besar yang masuk ke 
dalam perdagangan kera hidup setiap tahun 
(7 bonobo, 14 gorila, 92 simpanse, dan 146 
orang utan) (Stiles et al., 2013), nilai pasar 
global tahunan untuk bonobo adalah 147.000 
Dolar AS hingga 301.000 Dolar AS, untuk 
gorila 560.000 Dolar AS hingga 2,1 juta Dolar 
AS untuk simpanse 1,4 juta Dolar AS hingga 
6,4 juta Dolar AS, dan untuk orang utan 
277.000 Dolar AS hingga 10 juta Dolar AS. 

Angka ini kemungkinan besar tidak akan 
turun selama kepemilikan kera terus diang-
gap sebagai simbol status sosial yang tinggi, 
atau selama industri terbatas ini terus 
mengeksploitasi hewan untuk mendatang-
kan keuntungan (J. Head, komunikasi priba-
di, 2018; lih. Bab 4). Permintaan atas kera 
yang ditangkap hidup-hidup memang tam-
paknya meningkat seiring dengan terus 
digunakannya kera sebagai properti foto 
dalam pariwisata dan sebagai pelaku pertun-
jukan di kebun binatang atau taman hiburan, 
khususnya di Asia (Clough dan May, 2018).

Demikian juga halnya, membunuh kera 
untuk mendapatkan dagingnya berkaitan 
dengan keuntungan besar per kera karena 

Foto: Mengingat status 
ikonis kera, keberadaannya 
di suatu wilayah dapat 
menarik perhatian turis 
atau memberi peluang 
penelitian, yang dapat 
menguntungkan bagi 
industri lokal dan mencip-
takan pekerjaan bagi pen-
duduk setempat. 
© Mathieu Asselin/
Arcus Foundation

kera dewasa dapat mengandung banyak dag-
ing (Fa, Ryan, dan Bell, 2005). Di Kamerun, 
gorila biasanya dibagi ke dalam 18-20 ‘potong’ 
daging dan simpanse 10-12 potong dengan 
masing-masing potongan daging dapat dibeli 
sebesar 2-10 Dolar AS (Tagg et al., 2018).

Secara keseluruhan, perdagangan ilegal 
kera besar merupakan bisnis yang mengun-
tungkan dan berisiko rendah bagi pelaku yang 
beroperasi di tingkat menengah dan atas, seba-
gian besar karena pemerintah hampir tidak 
melakukan apapun untuk menangani persoa-
lan ini. Pasar ilegal berkembang pesat karena 
adanya sejumlah kekurangan: kesenjangan 
yang signifikan dalam penegakan Konvensi 
Perdagangan Internasional Tumbuhan dan 
Satwa Liar Spesies Terancam (CITES), tingkat 
tuntutan pidana yang rendah, terbatasnya efek 
jera dari tuntutan pidana yang berhasil dilaku-
kan, korupsi sektor publik dan swasta, sumber 
daya berupa penyelidik yang tidak memadai di 
negara berkembang dan negara maju, kend-
ala dari masyarakat lokal, dan penyalahgu-
naan media sosial dan perusahaan layanan 
keuangan. Lih. Bab 3 dan 4 untuk informasi 
lebih lanjut tentang faktor pendorong sosial 
ekonomi dalam perdagangan daging hewan, 
bagian tubuh hewan, dan hewan hidup.
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Kesimpulan
Perburuan kera merupakan faktor pendorong 
besar terhadap penurunan dan kepunahan 
populasi kera. Selain mengurangi ukuran 
absolut populasi kera, konsekuensi yang jauh 
lebih luas timbul terhadap habitat kera dan 
masyarakat yang tinggal berdampingan atau 
di dekat kera serta berbagai konsekuensi 
lainnya. Mengembangkan strategi mitigasi 
yang memadai merupakan tugas yang kom-
pleks dan kondisi ini menjadi semakin pelik 
karena langkanya informasi tentang semua 
aspek terkait persoalan tersebut. 

Skala perburuan kera relatif tidak diketahui 
dengan jelas karena sulit untuk menguantifi-
kasi kegiatan ilegal, khususnya di area terpencil 
dengan penegakan hukum yang terbatas. 
Walaupun penelitian menunjukkan bahwa ada 
beragam alasan yang mendasari perburuan 
kera, diperlukan studi lebih lanjut untuk men-
gidentifikasi faktor pemungkin dan faktor pen-
dorong kegiatan seperti perburuan untuk kon-
sumsi dan pembunuhan ‘balasan’. Temuan dari 
penelitian tersebut dapat digunakan untuk 
memodelkan tren di masa mendatang tentang 
dampak perburuan dan cara-cara untuk men-
gatasinya. Penelitian tambahan juga diperlu-
kan untuk menjelaskan mengapa beberapa 
orang cenderung mengonsumsi daging kera 
liar dan untuk memberikan informasi bagi 
program dan kebijakan yang dirancang untuk 
meningkatkan toleransi masyarakat terhadap 
kera, termasuk kampanye perubahan perilaku, 
skema kompensasi, dan kegiatan mata penca-
harian alternatif. Pemahaman yang lebih baik 
tentang dampak perburuan terhadap kera dan 
habitatnya merupakan kunci untuk memasti-
kan kelangsungan hidup kera di alam liar. 
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Pendahuluan 
Bab ini membahas bagaimana kepercayaan 
dan praktik budaya mendorong maraknya per-
dagangan ilegal kera guna memasok daging, 
bagian tubuh, dan hewan hidup. Alasan yang 
memicu keterlibatan masyarakat dalam perda-
gangan ilegal tersebut tidak selalu dikarenakan 
faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa 
untuk menangani persoalan ini diperlukan 
pemahaman akan berbagai perilaku kelompok 
pelaku tertentu di dalam suatu wilayah mau-
pun lintas wilayah. Bab ini membahas perda-
gangan ilegal kera dalam konteks masyarakat 
setempat dengan menekankan pengetahuan, 
sikap, kepercayaan, serta praktik perorangan 
dan masyarakat secara spesifik. Bab ini juga 
menguraikan berbagai tantangan dalam 
penilaian dampak perdagangan ilegal kera, 
mengingat kurangnya penelitian mengenai 
aspek-aspek seperti penggunaan bagian tubuh 

BAB 2

Memahami dan Menanggapi 
Faktor Budaya Pendorong 
Perdagangan Ilegal Kera
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kera dalam obat tradisional dan variasi dalam 
sikap ‘budaya’ terhadap alam. Di berbagai 
masyarakat, kera dianggap mewakili beragam 
sumber daya, termasuk sebagai produk untuk 
dijual, obyek hiburan, simbol status, atau fokus 
kegiatan tertentu, misalnya perburuan. 

Bab ini menyajikan beberapa contoh 
dampak negatif maupun positif dari praktik 
budaya terhadap populasi kera. Sebagai con-
toh, walaupun beberapa anggota masyarakat 
menggunakan bagian tubuh kera dalam ritu-
alnya, masyarakat lainnya menganggap kera 
sebagai spesies keramat yang tidak boleh 
diburu. Bab ini membahas bagaimana prak-
tik budaya seperti ini berubah atau meng-
hilang seiring pesatnya modernisasi 
masyarakat pedesaan di dalam dan di sekitar 
habitat kera, dan generasi lebih muda yang 
beranjak dewasa atau masyarakat yang sebe-
lumnya tertutup mempersilakan pendatang 
baru dari mana pun memasuki wilayahnya. 

Terdapat empat studi kasus yang menun-
jukkan perlunya pegiat konservasi untuk bersi-
kap sensitif terhadap dampak sosial dan ling-
kungan dari pekerjaannya. Dua di antara studi 
kasus tersebut berfokus pada masyarakat di 
Afrika, dengan mengkaji permintaan akan 
bagian tubuh kera di Kamerun (Studi Kasus 
2.1) dan pergeseran praktik budaya, dari yang 
semula berusaha melakukan perlindungan ter-
hadap kera di Uganda kini justru semakin 
meningkatkan risikonya (Studi Kasus 2.4). Dua 
studi kasus lainnya berfokus pada wilayah 
Kalimantan, dengan menyajikan faktor budaya 
pendorong perburuan di Kalimantan (Studi 
Kasus 2.2) dan perlunya analisis dan intervensi 
multidisiplin yang menempatkan faktor-faktor 
pendorong tersebut dengan lebih jelas dalam 
konteks antropologi dan sosial ekonomi 
(Studi Kasus 2.3). Semua studi ini menunjuk-
kan bahwa perencanaan konservasi dapat 
menjadi sangat efektif jika studi tersebut turut 
mengkaji praktik-praktik budaya masyarakat 
yang berinteraksi dengan kera dan habitatnya.

Temuan kunci dalam bab ini mencakup 
hal-hal sebagai berikut.

  Jauh dari konsep statis, ‘budaya’ memi-
liki makna dan nilai dalam konteks tert-
entu bagi masyarakat setempat dan ber-
variasi antar dan di dalam lokasi. Oleh 
karena itu, faktor-faktor budaya pen-

dorong perdagangan ilegal kera sangat 
bervariasi dalam masyarakat.

  Penyesuaian sensitivitas dalam praktik-
praktik budaya dengan konservasi spesies 
terancam punah mungkin memerlukan 
adanya kompromi. Pada akhirnya, kom-
promi ini dapat meningkatkan hubungan 
antara pegiat konservasi dan masyarakat 
setempat, serta koeksistensi antara manusia 
dan satwa liar. Berbeda dengan pendekatan 
tunggal (misalnya penegakan hukum atau 
penyediaan mata pencaharian alternatif 
bagi semua anggota masyarakat), metode 
spesifik untuk lokasi tertentu dapat mem-
bantu membangun hubungan jangka pan-
jang dengan kedudukan yang lebih setara. 

  Teknik penelitian etnografi dan ilmu 
sosial lainnya dapat memberikan 
wawasan yang melengkapi pemrogra-
man konservasi tradisional. 

  Walaupun para pegiat konservasi dapat 
melengkapi pemahaman ekologisnya 
melalui penggunaan beberapa pendeka-
tan ilmu sosial, beberapa dari mereka 
mungkin perlu mengevaluasi kembali 
asumsi tertentu mengenai masyarakat 
setempat dan menilai kembali penggu-
naan konsep dan terminologi Barat. 

Konteks Budaya terkait 
Persepsi Manusia terha-
dap Kera 
Saat ini, gerakan konservasi menerapkan prin-
sip-prinsip Barat yang menyerukan dilakukan-
nya pengendalian yang ketat, yang sering kali 
dilaksanakan dengan bantuan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) internasional 
(Bakels et al., 2016; Dowie, 2009; Pyhälä, Osuna 
Orozco, dan Counsell, 2016). Namun selama 
dekade terakhir ini, pendekatan tradisional 
untuk melindungi wilayah dan spesies melalui 
penolakan terhadap pendatang atau kegiatan 
tertentu telah menimbulkan kekhawatiran dan 
mendorong usulan untuk membuat alternatif 
yang lebih setara (Berkes, 2004; Brockington, 
2002; Pyhälä, Osuna Orozco, dan Counsell, 
2016). Dalam disiplin ilmu yang sangat beragam 
seperti ekologi, antropologi, dan filosofi, para 
praktisi dan peneliti menunjukkan semakin 

“Perencanaan 

konservasi dapat 

menjadi sangat efektif 

jika studi tersebut tu-

rut mengkaji praktik-

praktik budaya ma-

syarakat yang 

berinteraksi dengan 
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besarnya ketertarikan dalam mengajukan berb-
agai pertanyaan normatif mengenai interaksi 
manusia dan satwa liar. Secara khusus, mereka 
menanyakan bagaimana seharusnya suatu 
kelompok masyarakat memperlakukan spesies 
yang hidup berdampingan dalam lingkungann-
ya (Corbey dan Lanjouw, 2013; McKenna dan 
Light, 2004). Dalam konteks ini, sangat disaran-
kan (walau cukup sulit) untuk mendefinisikan 
istilah ‘budaya’. Meski umumnya dianggap seba-
gai sinonim untuk ‘tradisi’, budaya juga biasanya 
digunakan untuk mengacu pada karakteristik, 
pengetahuan, dan pola perilaku yang dimiliki 
kelompok masyarakat tertentu dan disampai-
kan dalam bentuk simbol, artefak, dan nilai 
(Kroeber dan Kluckhohn, 1952). Bab ini mele-
takkan berbagai definisi tersebut dalam kon-
teks konservasi dan perdagangan ilegal kera.

Terlepas dari fakta bahwa perkembangan 
manusia selama ini bergantung pada eksploitasi 
berbagai spesies, hubungan manusia dengan 
satwa tidak hanya bersifat utilitarian. Hubungan 
ini juga terjadi pada tingkat simbolis yang lebih 
luas, bergantung pada kondisi geografis, seja-
rah, dan kepercayaan yang ada. Budaya dan 
konservasi dapat dibayangkan berada pada 
spektrum kepercayaan dan perilaku yang men-
cakup sikap ekonomi dan spiritual terhadap 
lingkungan, beserta jenis-jenis pemanfaatan 
dan konsumsi yang spesifik sesuai dengan tem-
pat dan waktu tertentu. Kesadartahuan dan 
integrasi akan perbedaan halus ini dapat men-
jadi kunci bagi pemrograman konservasi yang 
lebih adil dan berkelanjutan, daripada pendeka-
tan ‘denda dan larangan’ tradisional. Seperti 
yang akan dibahas dalam bab ini, sasaran 
sosial dan lingkungan dapat dikembangkan 
melalui pemrograman yang mencerminkan 
pengetahuan dan perilaku setempat terkait 
pemanfaatan sumber daya (Igoe, 2006; 
Pyhälä, Osuna Orozco, dan Counsell, 2016).

Secara umum, hubungan masyarakat den-
gan lingkungannya dapat dikelompokkan ke 
dalam empat kategori bebas sebagai berikut 
(beberapa di antaranya dapat tumpang tindih).

  Masyarakat dapat melekatkan nilai-nilai 
spiritual dan agama pada lingkungannya. 
Nilai-nilai ini dapat diperoleh dari tempat, 
fitur, spesies, dan praktik tertentu, dan dapat 
ditunjukkan dalam pemilihan lokasi untuk 
melaksanakan ritual dan upacara, kuil, 

pemakaman dan hutan keramat, aturan dan 
tabu, totem dan simbol, serta hubungan 
dengan dunia leluhur, dewa, ataupun roh.

  Warisan budaya dan kesadaran akan tem-
pat dan identitas dapat dihubungkan den-
gan lanskap bernilai historis, spesies, atau 
barang bernilai penting lainnya. Hal-hal di 
atas dapat menghubungkan masyarakat 
dengan leluhur, praktik dan kepercayaann-
ya, serta membangkitkan kembali ingatan 
akan hal tersebut. Masyarakat dapat mem-
peroleh rasa kepemilikan atas tempat dan 
waktu dari fitur-fitur yang ada dalam ling-
kungannya, yang juga dapat berkontribusi 
terhadap kebutuhan manusia akan identi-
tas perorangan maupun bersama.

  Lingkungan hidup memengaruhi, dan ker-
ap merupakan tempat terjadinya hubun-
gan sosial dan masyarakat. Lingkungan 
dapat menyediakan ruang bagi kelompok 
dan lembaga untuk berkumpul, serta pelu-
ang terjadinya kegiatan masyarakat, seperti 
misalnya pemanenan bahan makanan 
atau perburuan. Kegiatan ini berkontri-
busi terhadap kohesi, identitas, dan kese-
jahteraan bersama suatu masyarakat.

  Lingkungan menyediakan sumber daya 
yang dapat meningkatkan kesehatan 
mental dan fisik. Sebagai contoh, obat-
obatan yang berasal dari tumbuhan atau 
spesies tertentu dapat dianggap memiliki 
ciri spesifik yang berkaitan dengan ber-
bagai manfaat yang diasosiasikan oleh 
penggunanya (Drani dan Infield, 2014). 

Seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, 
praktik-praktik budaya di semua negara habitat 
kera beraneka ragam dan bersifat multidimensi. 
Mengingat keragaman ini, konteks yang 
berkembang dan etika konservasi dominan 
yang biasanya mengutamakan ilmu pengeta-
huan dan doktrin Barat dibandingkan pengeta-
huan dan praktik adat, serta pelibatan dengan 
norma budaya setempat muncul sebagai per-
timbangan pokok yang rumit bagi pegiat kon-
servasi (Pyhälä, Osuna Orozco, dan Counsell, 
2016). Walaupun penelitian baru-baru ini sangat 
mendukung pandangan bahwa masyarakat tel-
ah melakukan konservasi, penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa masyarakat memanfaat-
kan sumber daya yang ada. Jika sumber daya 

“Berbeda dengan 
pendekatan tunggal 
(misalnya penegakan 
hukum atau penyedi-
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tersebut mencakup kera atau bagian tubuh kera, 
praktik-praktik lokal yang ada akan memberi-
kan tekanan tambahan bagi populasi yang sudah 
terancam punah. Bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam konservasi kera besar dan owa, maka per-
tanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara 
membangun atau menjaga hubungan antara 
masyarakat dan lingkungan jika hubungan atau 
keterikatan suatu kelompok masyarakat memi-
liki dampak negatif terhadap spesies tersebut. 

Kera dalam Kepercayaan 
dan Praktik Budaya 
Di semua negara wilayah jelajah kera, mitos, 
legenda, dan kepercayaan yang ada menun-
jukkan bahwa masyarakat yang memiliki 
hubungan dengan primata dapat berdampak 

positif maupun negatif terhadap spesies terse-
but. Pustaka terbaru dari negara-negara habi-
tat kera mengungkapkan bahwa masyarakat 
memiliki beragam pandangan terhadap kera, 
yakni sebagai pelindung, nenek moyang yang 
bereinkarnasi, totem, atau hewan suci (CCFU, 
2018; lih. Kotak 2.1 dan 2.2). Kepercayaan ini 
juga diilustrasikan dalam cerita cinta, sihir, 
perlindungan rahasia hutan, dan manusia 
yang bereinkarnasi (Etiendem, Hens, dan 
Pereboom, 2011). Sistem kepercayaan ini 
dapat membantu melindungi keberadaan 
kera karena telah menciptakan anggapan tabu 
terhadap perburuan atau konsumsi kera. 
Sebaliknya, pemanfaatan anggota tubuh kera 
dalam obat dan ritual tradisional menunjuk-
kan ancaman yang signifikan terhadap kel-
angsungan hidupnya (Etiendem, Hens, dan 
Pereboom, 2011; Infield, 2011). 

Foto: Tulang kera dan bagi-
an tubuhnya dimanfaatkan 
sebagai obat pencegah atau 
jimat, menyiratkan keper-
cayaan terhadap sifat mag-
is, bukan sifat psikologis 
atau fisiologisnya. Keranjang 
trofi kepala Konyak Naga 
berhiaskan tengkorak owa 
hoolock barat (Hoolock 
hoolock) dan lutung bertopi 
(Trachypithecus pileatus). 
India bagian timur laut. 
© Pete Oxford/naturepl.com
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Pemanfaatan Kera untuk 
Obat Tradisional dan Ritual
Sepanjang sejarah manusia, masyarakat di selu-
ruh dunia telah banyak memanfaatkan obat 
tradisional yang berasal dari tumbuhan dan 
hewan. Di wilayah tempat praktik seperti ini 
masih kerap terjadi, hal ini sering kali dihubung-
kan dengan kepercayaan spiritual dan identitas 
budaya terkait (Etiendem, Hens, dan Pereboom, 
2011). Habitat kera cenderung terpencil dan 
oleh karenanya wilayah ini memiliki akses ter-
batas akan obat-obatan modern. Di wilayah 
ini, masyarakat bergantung pada pengobatan 
tradisional untuk menjelaskan penyebab pen-
yakit dan kematian, serta untuk mengobati 
dan menyembuhkan penyakit umum. 

Walaupun hanya beberapa penelitian yang 
mengkaji pemanfaatan kera dalam obat tradis-
ional, namun studi tersebut menunjukkan bah-
wa tulang dan bagian tubuh kera banyak digu-
nakan di semua lanskap di mana spesies kera ini 
ditemukan, dan masyarakat yang memanfaat-
kannya percaya bahwa bagian tubuh kera 
memiliki efek langsung yang menyembuhkan 
(Etiendem, Hens, dan Pereboom, 2011). Sebagai 
contoh, di Republik Demokratik Rakyat Laos 
(RDRL), tulang ‘primata’ (yang kemungkinan 
besar termasuk dalam spesies owa asli dari 
wilayah tersebut) digunakan untuk mengobati 
demam dan gonore. Tulang ini dapat diaplikasi-
kan sebagai paliatif atau tonik yang lebih umum 
(Duckworth, 2008). Hal yang sama juga terjadi 
di Vietnam dan Tiongkok, beberapa masyarakat 
di sana mengobati retak dan patah tulang den-
gan ‘balsem monyet hitam’ yang kemungkinan 
mengandung bagian tubuh owa (J. Kempinski, 
komunikasi pribadi, 2018). Tulang dan bagian 
tubuh kera juga digunakan sebagai pengobatan 
preventif atau jimat, yang menyiratkan keper-
cayaan pada hal-hal bersifat sihir, alih-alih pada 
sifat fisiologis atau psikologisnya. Contoh lain-
nya ada di antara masyarakat Bakonjo di 
Uganda, di mana terdapat kepercayaan bahwa 
tulang simpanse memiliki kekuatan untuk 
menyembuhkan. Tulang simpanse ini dianggap 
dapat menyembuhkan tulang manusia yang 
patah jika diletakkan di sampingnya (CCFU, 
2018; lih. Kotak 2.3). Kepercayaan dan praktik 
seperti ini bervariasi di semua dan dalam nega-
ra wilayah jelajah kera. Studi Kasus 2.1 berfokus 
pada kera di suatu wilayah yang ada di Kamerun. 

KOTAK 2.1 

Owa dalam Mitos dan Cerita Rakyat
Salah satu cerita legenda Indonesia menceritakan bahwa nyanyian owa 
betina menyerupai suara seorang perempuan mistis yang menjelajahi 
hutan untuk mencari kekasihnya yang hilang, yang terbunuh setelah per-
empuan ini mengkhianatinya. Nyanyian memilukan yang diserukan di pagi 
hari ini adalah lagu penyesalannya (Drani dan Infield, 2014). 
Legenda Indonesia lainnya menceritakan tentang kisah seorang perempuan 
muda yang dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya. 
Pernikahan ini sangat tidak membahagiakan, dan perempuan muda tersebut 
mencari pelarian dengan pergi ke hutan setiap hari untuk mengumpulkan buah 
dan sayur. Pada suatu hari, saat mengumpulkan makanan, perempuan ini ber-
temu dengan pemburu muda dari suku lain dan kemudian keduanya pun ber-
teman. Perempuan muda ini mulai menghabiskan lebih banyak waktu di dalam 
hutan dan pada akhirnya jatuh cinta dengan pemburu tersebut. Hingga suatu 
waktu, suaminya menyadari bahwa makanannya terlambat dihidangkan dan 
istrinya kerap kali tidak ada di rumah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk 
mengikuti istrinya dan menemukannya sedang bersama dengan pemburu 
tersebut. Keesokan harinya, suaminya mengumpulkan sekelompok pria dari 
desanya dan mengikuti istrinya ke dalam hutan untuk memberi pelajaran 
kepada pemburu tersebut. Saat sepasang kekasih muda ini menyadari bahwa 
ada gerombolan orang yang mengejar mereka, mereka pun lari lebih jauh ke 
dalam hutan, tetapi kemudian terpisah. Roh hutan yang agung mengasihani 
sepasang kekasih tersebut, sehingga memutuskan mengangkat keduanya ke 
atas kanopi hutan untuk menghindari gerombolan orang yang sedang menge-
jar mereka. Roh hutan kemudian mengubah keduanya menjadi owa. Oleh 
karena itu, agar keduanya selalu dapat menemukan satu sama lain di dalam 
hutan yang lebat, roh hutan yang agung akhirnya memberikan suara yang 
nyaring, baik kepada sang perempuan maupun pemburu muda tersebut. 
Hingga saat ini, owa masih menyerukan nyanyiannya (Drani dan Infield, 2014). 
Di Thailand, ada kisah yang menceritakan tentang seorang perempuan 
yang berubah menjadi owa karena mengkhianati suaminya. Ia pun meng-
habiskan sisa hidupnya dengan berayun dari cabang ke cabang pohon, 
memanggil pua, pua, pua, yang berarti suami dalam bahasa Thailand. 
Beberapa orang Thailand menceritakan kisah ini untuk menjelaskan arti 
dari nyanyian owa (Drani dan Infield, 2014).
Lebih dari 2.000 tahun yang lalu, orang Tiongkok menganggap owa sebagai 
aristokrat di antara kera dan monyet. Owa adalah salah satu dari dua jenis 
primata (selain makaka) yang memiliki tempat khusus dalam budaya Tiongkok. 
Owa adalah simbol tradisional Tiongkok tentang ide-ide metafisika nonduni-
awi yang menginisiasi ilmu pengetahuan dan sihir kepada manusia. Suara 
nyanyian owa dapat memperdalam intensitas jiwa penyair, pelukis, dan filsuf 
di pagi hari yang berkabut dan malam yang diterangi bulan (Van Gulik, 1967).
Di bagian selatan Tiongkok, yakni di antara beberapa etnis minoritas di 
Republik Demokratik Rakyat Laos, larangan terhadap perburuan owa 
dihubungkan dengan kepercayaan bahwa owa adalah nenek moyang yang 
bereinkarnasi (Duckworth, 2008). Berbagai kisah ini menunjukkan adanya 
kepercayaan akan hubungan kekeluargaan antara manusia dan kera, yang 
dapat mendorong sikap yang didasari pada kesamaan, bukan perbedaan. 

Tidak banyak data mengenai praktik dan 
pasar di negara-negara wilayah jelajah kera, akan 
tetapi informasi tentang permintaan global akan 
produk kera di luar negara-negara tersebut bah-
kan jauh lebih sedikit. Meskipun sifat pasar ini 
tidak begitu dipahami, penelitian terbaru menun-
jukkan bahwa permintaan akan kera semakin 
meningkat di wilayah Tiongkok, Eropa, dan 
Amerika Serikat (LAGA, 2015; Nforngwa, 2017). hal. 58
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STUDI KASUS 2.1 

Faktor Budaya Pendorong Permintaan akan 
Bagian Tubuh Kera di Afrika
Studi etnografi terbaru yang dilaksanakan di Kamerun menyoroti 
peran kepercayaan dan praktik budaya dalam memengaruhi per-
ilaku dalam perburuan dan perdagangan (Chuo dan Angwafo, 
2017a, 2017b). Salah satu studi yang dilaksanakan di dalam dan 
di sekitar Taman Nasional Kimbi-Fungom di bagian barat laut 
Kamerun (lih. Gambar 2.1) menyimpulkan bahwa permintaan 
akan bagian tubuh kera dipicu terutama oleh kepercayaan bahwa 
tulang dan jaringan tubuh kera memiliki sifat dan kekuatan medis, 
ritual, dan bahkan mistis. Studi ini mencatat bahwa beberapa 
praktisi mengganti tengkorak manusia dengan tengkorak kera 
saat melakukan pemujaan nenek moyang secara tradisional 
(Chuo, 2018). Studi lain mendokumentasikan praktik-praktik seru-
pa di bagian barat daya Kamerun, di mana bagian tubuh kera 
besar digunakan untuk menyembuhkan patah tulang dan kelain-
an tulang lainnya (Bobo, Aghomo, dan Ntumwel, 2015).

Taman Nasional Kimbi-Fungom memiliki total luasan sebesar 
989,8 km² (98.980 hektar) dan wilayah utaranya membentang di 
sepanjang batas Kamerun-Nigeria (Protected Planet, tanpa tahun 
–a, tanpa tahun –c). Taman nasional ini merupakan tempat tinggal 
bagi simpanse Nigeria-Kamerun (Pan troglodytes ellioti), salah 
satu sub spesies paling genting dari empat sub spesies sim-
panse. Selama dekade terakhir ini, sub spesies ini mengalami 
pengurangan populasi yang signifikan akibat tingkat perburuan 
yang tinggi, hilangnya habitat, dan degradasi habitat yang dis-
ebabkan oleh tekanan manusia. Saat ini hanya 6.000 individu 
yang tersisa di wilayah penyebarannya (Sesink Clee et al., 2015). 

Dalam studi di Taman Nasional Kimbi-Fungom, desa-desa yang 
menjadi fokus dipilih berdasarkan jaraknya yang dekat dari taman 
nasional. Sebagian besar responden melaporkan bahwa bagian 
tubuh dan daging simpanse digunakan untuk manfaat pengobatan-

nya, dalam ritual, dan sebagai makanan pada kegiatan tertentu. 
Para responden tersebut menyebutkan sekitar 25 penyakit dan 
kondisi yang dikatakannya dapat disembuhkan dengan meman-
faatkan bagian tubuh atau daging kera, meskipun mereka tidak 
menjelaskan secara spesifik mengenai cara pengolahan, jumlah, 
atau bahan lainnya (Chuo, 2018; lih. Tabel 2.1).

Selama wawancara, peneliti mengamati dan mencatat ada 78 
tengkorak simpanse, 37 tulang simpanse, dan beberapa tas obat 
berisi kulit kera dan bagian tubuh tidak teridentifikasi lainnya. 
Berdasarkan pernyataan responden, harga tubuh simpanse 
dewasa umumnya senilai CFA75.000-250.000 (USD130-435). 
Tengkorak simpanse adalah bagian tubuh paling mahal dengan 
kisaran harga antara CFA75.000 hingga 200.000 (USD87-346), 
bergantung pada usianya. Kulit simpanse dapat dibeli dengan 
harga CFA3.000-50.000 (USD5-85), bergantung pada ukuran 
lembar kulit yang dijual; sedangkan tangan dan kakinya bernilai 
CFA2.000-25.000 (USD4-45). Bagian tubuh lainnya, seperti mis-

alnya tulang, testis, daging, dan organ lain, dapat mencapai harga 
CFA500 hingga CFA15.000 (USD1-25), bergantung pada kuanti-
tas dan kualitas produk (Chuo, 2018). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa di bagian barat laut Kamerun, 
permintaan akan obat tradisional sangatlah tinggi. Hal yang sama 
juga terjadi pada pemanfaatan bagian tubuh dalam ritual dan 
upacara adat, seperti misalnya sunat anak laki-laki, penobatan 
kepala daerah baru, penguburan jasad, pemindahan kekuatan 
pemilik totem, pemberian gelar tradisional, dan hari kenduri tahu-
nan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keahlian penyembuh 
dan dokter tradisional (yang dilaporkan dapat menyembuhkan 
penyakit yang dipercaya tidak dapat disembuhkan di rumah sakit) 
adalah faktor signifikan yang mendorong tingginya permintaan 
akan daging dan bagian tubuh simpanse di negara ini dan juga di 
wilayah lainnya (Chuo dan Angwafo, 2017a). 

Temuan terkait menyatakan bahwa sejumlah desa dan kota di 
bagian barat laut Kamerun dimasuki gelombang besar keper-
cayaan dan praktik baru yang memanfaatkan bagian tubuh kera, 
baik yang berasal dari dalam Kamerun maupun wilayah di sekitar 
Nigeria (Chuo dan Angwafo, 2017a). Temuan ini mendukung 

TABEL 2.1
Kondisi Penyakit dan Bagian Tubuh Simpanse 
yang Digunakan untuk Pengobatannya di 
Bagian Barat Laut Kamerun

Penyakit Bagian tubuh kera yang 
digunakan untuk 
pengobatan

Patah tulang atau keseleo Tulang, tengkorak

Kekurangan kalsium Sumsum tulang, daging

Diare atau disentri Tulang, tengkorak, 
kepala, bulu yang dibakar

Penyakit jantung Organ dalam, jantung, 
hati, tulang dada

Sakit sendi Tulang, tengkorak

Keracunan Tulang, empedu, hati, 
kulit, bulu, kuku

Reumatisme, masalah 
limpa

Tulang, lemak, anggota 
tubuh

Sakit perut Tulang yang ditumbuk dan 
dibakar serta dicampur 
dengan bahan lain

Lengan dan kaki atau 
bagiannya yang bengkak

Kaldu tulang yang 
dimasak

Sakit gigi Tepung tulang

Lemas Tulang, tengkorak

Sumber: Chuo (2018)
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penelitian lapangan sebelumnya yang menunjukkan bahwa ban-
yak orang yang terlibat dalam perburuan liar dan perdagangan 
ilegal simpanse di Taman Nasional Kimbi-Fungom telah melintasi 
perbatasan Nigeria, negara yang bersebelahan dengannya 
(Ekinde, Ashu, dan Sunderland-Groves, 2005). Sebagaimana 
ditunjukkan dalam Studi Kasus 2.4, integrasi antara kepercayaan 
dan sikap yang baru dapat meningkatkan atau juga membatasi 
perburuan dan perdagangan ilegal tersebut. Contohnya, 
masyarakat Bechati, Besali, dan Fossimondi di bagian selatan 
Kamerun yang secara tradisional menghindari perburuan dan 
konsumsi gorila karena adanya tabu budaya dan kepercayaan 
tertentu mengenai totem (lih. Gambar 2.1). Namun demikian, 
baru-baru ini mereka mulai mengonsumsi gorila dan memanfaat-
kan anggota tubuh gorila untuk pengobatan tradisional (Etiendem, 
Hens, dan Pereboom, 2011).

Penelitian ini tercermin dalam penilaian yang lebih luas terhadap 
perdagangan kera di Kamerun, yakni operasi perdagangan ilegal 
kera yang serupa dengan perdagangan ilegal gading gajah, di 
mana dalam keduanya terdapat jaringan internasional yang 
membiayai dan bahkan memasok sepeda motor dan senjata 
canggih bagi para pemburu (LAGA, 2015; Nforngwa, 2017). 
Habitat kera di negara ini terus-menerus terfragmentasi oleh 
pembangunan infrastruktur, seperti misalnya jalan baru yang 
dapat memfasilitasi pergerakan dan lalu lintas, serta kelancaran 
lalu lintas di perbatasan. Meskipun tidak selalu jelas apakah 
pemburu liar memasok bagian tubuh kera untuk dimanfaatkan 
dalam praktik budaya, namun kegiatan penegakan hukum mem-
berikan bukti bahwa jaringan perburuan benar-benar tersebar 
luas. Bahkan, “Selama jangka waktu empat bulan di tahun 2015, 
pasukan anti perburuan dan anti perdagangan ilegal di Kamerun 
menangkap 22 penjual dan menyita 16 anggota tubuh kera 
besar, 24 kepala gorila, dan 34 tengkorak simpanse dalam ope-
rasi terpisah yang dilakukan di negara ini” (Nforngwa, 2017). Para 
penyelidik mengklaim bahwa meski pemburu sebelumnya hanya 
mengambil dagingnya, dan membuang anggota tubuh serta 
kepala kera ke dalam hutan, kini anggota tubuh kera juga turut 
dikumpulkan sehubungan dengan meningkatnya permintaan 
pasar (LAGA, 2015; Nforngwa, 2017). Walaupun terdapat peratu-
ran perundangan dan intervensi berjalan yang memadai oleh 
beberapa organisasi konservasi, perdagangan kera tampaknya 
terus berkembang di Kamerun (Chuo, 2018; lih. Bab 6).

Sebuah laporan baru-baru ini menyatakan bahwa perdagangan 
ilegal yang menguntungkan juga terdapat di Nigeria, negara 
yang sama-sama digerakkan oleh kepercayaan dan praktik 
tradisional. Penelitian ini menyoroti bahwa perburuan subsisten 
telah berkembang menjadi perdagangan yang lebih luas dan 
komersial, yang memasok pasar-pasar yang dikendalikan oleh 
praktik-praktik budaya, seperti misalnya pasar yang melibatkan 
pengetahuan leluhur atau pengendalian roh jahat. Para nara-
sumber menjelaskan adanya rantai komoditas yang dikoordi-
nasikan dengan baik untuk menghubungkan para pemburu lokal 
dengan distributor dan konsumen di Nigeria dan wilayah lainnya. 
Simpanse umumnya digunakan dalam kegiatan ritual karena 
kelimpahan relatifnya. Bagian tubuh yang paling diminati adalah 
tangan kiri simpanse, yang dapat dijual senilai USD100. Pasar di 
Kota Kano, Lagos, dan Onitsha dikenal sebagai pusat perdagan-
gan ilegal nasional, dan Nigeria tampaknya bertindak sebagai 
pusat kegiatan di mana anggota tubuh simpanse dari negara-
negara di Afrika Tengah dan Barat diselundupkan ke berbagai 
belahan dunia. Operasi penegakan hukum diharapkan dapat 
mengacaukan rantai pasok dan berbagai alternatif ekonomi 
dapat membantu para pemburu untuk mendapatkan pekerjaan 

yang legal. Namun demikian, pendekatan yang agak berbeda 
diperlukan untuk mengatasi tradisi yang telah mengakar yang 
mendorong perdagangan ilegal tersebut (Sunday, 2019). 

Sikap-sikap budaya tidak bersifat statis, begitu juga pelemahan 
terhadap sikap-sikap tersebut juga tidak bersifat statis. 
Pandangan dunia dan kepercayaan yang dianut oleh generasi 
sebelumnya terus-menerus berubah berdasarkan pengetahuan 
dan informasi baru. Peningkatan peluang ekonomi, edukasi for-
mal, dan akses terhadap perkembangan variasi modal (termas-
uk modal alam, manusia, dan sosial) dapat memengaruhi gen-
erasi muda lebih dari praktik-praktik yang dilakukan oleh 
generasi yang lebih tua, dengan implikasi positif dan negatif 
terhadap konservasi (Pretty dan Smith, 2004). Perubahan cepat 
dalam kegiatan ekonomi masyarakat dapat mengeluarkan para 
penghuni hutan dari dalam hutan, mengurangi pengetahuannya 
mengenai nilai-nilai keanekaragaman hayati, dan mempersem-
pit persepsi mereka tentang lingkungan lebih sebagai sumber 
daya ekonomi, alih-alih sebagai sumber daya budaya. Dalam 
kondisi tersebut, masyarakat dapat mulai memburu spesies 
yang sebelumnya bukan target, seperti misalnya bonobo di 
RDK, untuk memperoleh daging dan penghasilan, terutama jika 
spesies lain menjadi lebih langka atau akses terhadap senjata 
api lebih mudah (Tashiro et al., 2007). 

Contoh kontrapositif juga ditemukan. Di Gabon, kegiatan habit-
uasi gorila sebagai bagian dari usaha penelitian dan pariwisata 
telah memberikan dampak yang mengejutkan kepada 
masyarakat yang umumnya melihat satwa ini secara negatif. 
Orang-orang yang bekerja untuk gorila akan semakin melihat 
gorila dengan pandangan yang lebih positif. Terdapat efek 
menetes ke bawah (trickle-down effect) untuk anggota 
masyarakat lainnya yang ketidaksetujuannya juga lama-lama 
berkurang. Di Rwanda, pihak pemerintah secara sadar berkon-
tribusi terhadap perubahan tersebut dengan cara menghubung-
kan upacara penamaan tradisional dengan kelahiran gorila 
(Drani dan Infield, 2014).

Di beberapa kasus, migrasi yang sedang berlangsung dan men-
ingkat, serta pernikahan lintas batas etnis tradisional dapat 
menyebabkan terjadinya penyebaran dan alih bagi pengetahuan 
dan nilai-nilai. Dalam hal ini, identifikasi terhadap, asosiasi den-
gan, dan tanggung jawab untuk melindungi satwa dan tumbu-
han totem dapat diperkenalkan kepada jaringan masyarakat 
yang sedang berkembang. Namun demikian, difusi budaya juga 
dapat mengacaukan pengetahuan tradisional yang ada. 
Beberapa masyarakat, terutama generasi muda, mungkin tidak 
mengetahui totemnya dan oleh karenanya memiliki sedikit 
hubungan dengan totem. Studi Kasus 2.4 membahas persoalan 
ini dan cara untuk mengatasinya dengan meminimalkan perda-
gangan ilegal tersebut. 
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KOTAK 2.2 

Totem

Di seluruh Afrika, beberapa orang dan 
kelompok sosial merasakan semacam 
hubungan kekerabatan mistis dengan 
totem tertentu, baik hewan, pohon, ataupun 
tempat. Totem kera tercatat terdapat dalam 
klan-klan di Kamerun, Republik Afrika 
Tengah, Republik Demokratik Kongo (RDK), 
Gabon, Liberia, Nigeria, Tanzania, dan 
Uganda (Drani dan Infield, 2014). Anggapan 
tabu yang melarang konsumsi atau peman-
faatan lain satwa yang memiliki status totem 
merupakan bagian dari sistem totem terse-
but. Anggapan tabu tersebut dapat berlaku 
baik untuk satwa liar maupun domestik. 

Secara umum, penelitian yang dilakukan di 
bagian barat laut Kamerun menggambar-
kan tentang perburuan simpanse yang 
tidak berkelanjutan untuk memperoleh 
bagian tubuh dan dagingnya. Penelitian ini 
juga menunjukkan bukti bahwa anggapan 
tabu tradisional dan kepercayaan totem 
semakin runtuh seiring dengan kedatangan 
para migran dari Nigeria ke wilayah terse-
but dengan membawa sistem kepercayaan 
mereka sendiri (semua di dalam konteks 
yang ditandai dengan tingkat kemiskinan 
yang tinggi), kurangnya akses terhadap 
obat modern, dan terbatasnya pengeta-
huan dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan yang bersifat melindungi 
(Chuo, 2018). Kondisi ini umumnya terjadi 
di negara-negara habitat kera, di mana sis-
tem kepercayaan tradisional dan norma 
budaya sering kali menunjang praktik 
sehari-hari yang memengaruhi habitat dan 
keanekaragaman hayati. Peraturan infor-
mal mengenai akses dan pemanfaatan 
lahan dapat membantu melindungi habitat. 
Sebagai contoh di Uganda, beberapa 
masyarakat mengenali tumbuhan tertentu 
sebagai penanda tempat yang memiliki 
nilai penting keagamaan atau spiritual, 
sehingga tempat tersebut sebaiknya 
dihindari. Peraturan seperti ini dapat 
melindungi habitat banyak spesies, ter-
masuk kera, meskipun jika mereka melaku-
kannya dengan tidak sengaja (Drani dan 
Infield, 2014). 

STUDI KASUS 2.2 

Kalimantan: Tradisi Dayak, 
Pembunuhan Kera, dan 
Konservasi
Pengetahuan adat atau tradisional merupakan 
bentuk pemahaman dan praktik ekologis yang 
penting. Pengetahuan ini dapat menjadi san-
gat relevan bagi masyarakat yang bergantung 
pada pemanfaatan sumber daya alam secara 
lestari untuk mata pencahariannya, seperti 
misalnya masyarakat Dayak di Kalimantan 
(Gadgil, Berkes, dan Folke, 1993). Istilah 
Dayak mengacu pada masyarakat asli 
Kalimantan dan terdiri dari beragam kelompok 
etnis, subkelompok etnis, dan masyarakat 
adat, yang masing-masing memiliki dialek, 
adat istiadat, peraturan, dan wilayahnya sendi-
ri, meskipun semuanya memiliki budaya yang 
umumnya sama dan mudah diidentifikasi 
(Rousseau, 1990). Masyarakat Dayak, secara 
tradisional, merupakan penghuni hutan yang 
memiliki pengetahuan adat tentang pengelo-
laan keanekaragaman hayati dan sumber 
daya alam. Masyarakat di sana masih diatur 
oleh adat, kerangka adat untuk norma sosial 
dan budaya, hukum, upacara, dan ritual (Joshi 
et al., 2004; Thomson, 2000). Adat sangat 
penting untuk membentuk kehidupan dan 
budaya masyarakat Dayak dan memainkan 
peran kunci dalam konservasi dan perlindun-
gan hutan, menghindari eksploitasi berlebihan 
produk hutan, dan memastikan pemanfaatan 
sumber daya alam yang lestari (Joshi et al., 
2004; Mulyoutami, Rismawan, dan Joshi, 
2009; Wadley dan Colfer, 2004). 

Contoh bagaimana cara norma budaya ini 
membentuk sikap konservasi di antara 
masyarakat Dayak mencakup lokasi-lokasi 
hutan keramat dan penggunaan larangan/
tabu untuk melindungi hutan dan satwa 
(Wadley dan Colfer, 2004; Wadley, Colfer, dan 
Hood, 1997). Dalam sistem kepercayaan 
tradisional Dayak, lokasi keramat ditinggali 
oleh roh nonmanusia yang memiliki makna 
religius dan penting dalam pelestarian sum-
ber daya alam (Wadley dan Colfer, 2004). 
Tabu (pantang) merupakan peraturan tidak 
tertulis atau larangan yang mengatur perilaku 
masyarakat yang berhubungan dengan 
kejadian-kejadian yang dialami leluhurnya 
(Omar dan Rathakrishnan, 2016). Tabu 
didasari pada kepercayaan bahwa perilaku 
atau objek tertentu terhubung dengan dunia 
yang tidak kasat mata (Thomson, 2000). 
Seperti halnya dengan totem di Kamerun, 
Uganda, dan wilayah lain di Afrika, hubun-
gan yang dirasakan dengan spesies dan 
tempat dapat membuat masyarakat setem-
pat di Kalimantan menunjukkan perhatian 
yang lebih besar terhadap habitat yang 
mereka huni bersama dengan kera.
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Orang Utan dan Perburuan Tradisional

Ekonomi masyarakat Dayak bertumpu pada pertanian subsisten 
dalam bentuk budi daya padi ladang dan pengelolaan hutan, serta 
(di tingkat yang lebih rendah) pada perburuan untuk memperoleh 
sumber protein penting (Eilenberg, 2012; Wadley dan Colfer, 2004). 
Walaupun sebagian besar pemburu menargetkan satwa yang lebih 
besar (misalnya rusa dan babi hutan), perburuan dapat bersifat 
oportunis dan mencakup jenis mamalia atau burung lainnya 
(Wadley dan Colfer, 2004). Sebelumnya, pemburu menggunakan 
sumpitan, tombak, dan anjing pemburu, tetapi cara berburu tradis-
ional ini telah digantikan oleh penggunaan senapan angin, senjata 
api, dan perangkap (Wadley dan Colfer, 2004; Wadley, Colfer, dan 
Hood, 1997). Pemburu biasanya memakan sendiri satwa buruan-
nya atau membagikannya dengan keluarga dan tetangganya. 
Daging primata dianggap tidak bernilai dan oleh karenanya tidak 
dijual. Jika ditemukan terdapat perdagangan daging kera, maka 
perdagangan ini hanya dilakukan dengan orang-orang yang memi-
liki hubungan budaya yang erat (Wadley, Colfer, dan Hood, 1997).

Penelitian menyatakan bahwa perburuan memiliki peran penting 
dalam sejarah pembasmian orang utan di wilayah-wilayah tertentu 
di Kalimantan. Meski kepadatan orang utan mengalami penurunan 
signifikan pada 150 tahun terakhir, pemusnahan lokal orang utan 
besar-besaran tetap terjadi pada 20-50 tahun terakhir, terutama 
antara tahun 1999 dan 2015, yakni saat 100.000 orang utan 
Kalimantan kehilangan nyawa akibat degradasi dan hilangnya 
habitat, serta pembunuhan secara langsung (Meijaard et al., 2010; 
Voigt et al., 2018). Sulit untuk memperoleh jumlah akurat kera yang 
dibunuh, tetapi jumlah orang utan yang diterima di pusat-pusat 
penyelamatan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh 
mana pembunuhan tersebut terjadi. Antara tahun 2001 dan 2013, 
sekitar 1.500 orang utan hanya tiba di tiga dari tujuh pusat 
penyelamatan di Indonesia. Lebih dari separuh individu-individu ini 
adalah bayi orang utan yang kerap tidak sengaja ditemukan saat 
perburuan orang utan dewasa terjadi. Ini menunjukkan bahwa jum-
lah orang utan dewasa yang dibunuh perlu mendapatkan perhatian 
yang serius dari para pegiat konservasi (Sánchez, 2015; lih. Bab 1). 

Beberapa studi yang mengkaji pembunuhan orang utan juga men-
jajaki faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi perilaku per-
buruan atau cara manusia berhubungan dengan orang utan 
(Marshall et al., 2006; Meijaard et al., 2010, 2011; Voigt et al., 2018). 
Penelitian ini dapat membantu menjelaskan proses seperti apa 
yang telah meruntuhkan tabu yang sebelumnya melindungi orang 
utan dari perburuan. Penelitian ini juga dapat menjelaskan menge-
nai pemusnahan baru-baru ini di wilayah dimana orang utan tidak 
diketahui diburu, hingga orang utan menghilang.

Membunuh kera, oleh beberapa masyarakat Dayak masih 
dianggap tabu. Tabu yang bersifat melindungi ini umumnya 
didasari pada legenda yang menceritakan baik orang utan atau-
pun owa berasal dari manusia atau membantu menyelamatkan 
leluhur manusia (A.I. Krisma, komunikasi pribadi, 2018). Di anta-
ra masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat, tabu yang sama 
juga digunakan untuk melindungi orang utan dan owa. 
Masyarakat di sana berpendapat bahwa, “Seorang leluhur yang 
mereka hormati telah dibantu oleh orang utan atau owa dalam 
pertarungan dan setelah meninggal ia pun berubah menjadi 
orang utan atau owa” (Wadley, Colfer, dan Hood, 1997, hal. 257). 

Seiring dengan hilangnya tabu serta kepercayaan agama dan 
sosial nenek moyang, perlindungan ini juga ikut menghilang 
(Wadley, Colfer, dan Hood, 1997). Hilangnya tabu ini mungkin telah 
mempengaruhi praktik perburuan oleh kelompok-kelompok etnis 
Dayak yang telah maju, yang berpotensi merugikan bagi spesies 
seperti orang utan ataupun owa. Tabu tidak menghilang hanya 
karena kepercayaan terhadap legenda menghilang, tetapi tabu 

kehilangan maknanya akibat gagalnya praktik budaya sehari-hari 
yang didasari pada hubungan yang dirasakan dengan lingkungan. 

Masyarakat yang memutuskan untuk berburu dan memperda-
gangkan orang utan mungkin melakukannya untuk beragam 
alasan sosial, ekonomi, dan budaya, sebagaimana mereka juga 
dipengaruhi oleh faktor sosial, emosi, dan psikologi (lih. Bab 4). 
Kondisi yang mendorong pemburu subsisten akan berbeda den-
gan seseorang yang membunuh orang utan di perkebunan 
sawit, yang berkesempatan menangkap bayinya untuk dijadikan 
peliharaan sebelum kemudian menjualnya dalam perdagangan 
ilegal kera. Kesadartahuan akan dinamika yang beragam dan 
kompleks ini dapat membantu pegiat konservasi merancang 
intervensinya terhadap masyarakat dengan cara yang men-
dorong kepekaan mereka terhadap realitas.

Tren Budaya yang Terus-Menerus Berubah menjadi 
Ancaman bagi Kera

Ritual budaya dan kegiatan kreatif yang dilakukan masyarakat 
Dayak mengikuti norma-norma adat yang berlaku, dan semua 
bentuk seninya memiliki makna budaya tertentu. Berdasarkan 
laporan pada pertengahan abad ke-19, tengkorak orang utan 
akhirnya dijadikan sebagai trofi pengganti tengkorak manusia 
setelah praktik mengayau dilarang di beberapa wilayah di 
Kalimantan, hal ini mungkin kemudian mendorong meningkatnya 
perburuan terhadap kera (Meijaard et al., 2010). Akhir-akhir ini, 
tengkorak orang utan umum digunakan sebagai trofi pada kegia-
tan dan festival budaya. Para peserta memamerkan tengkorak 
orang utan sebagai ornamen dan bagian dari pakaiannya meski-
pun unsur-unsur seperti ini sebelumnya tidak diketahui sebagai 
bagian dari tradisi atau budaya Dayak yang lebih luas (A.I. Krisma, 
komunikasi pribadi, 2018). Para pemuda, khususnya, dengan 
cepat menerapkan tren ini dan mengunggah gambar pameran 
tersebut di media sosial, sehingga perilaku ini pun berpotensi 
menjadi ancaman lain bagi orang utan (lih. Bab 4).

Seiring berjalannya waktu, banyak tradisi masyarakat Dayak 
menghilang. Kepercayaan animismenya pun telah digantikan 
secara luas oleh agama modern, seperti misalnya Kristen 
(Thomson, 2000; Wadley dan Colfer, 2004). Perubahan budaya ini, 
ditambah dengan modernisasi, berdampak terhadap konservasi 
sumber daya alam di Kalimantan (Wadley dan Colfer, 2004). 
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, erosi praktik-praktik 
budaya dan tradisi juga dapat mengakibatkan hilangnya tabu 
yang bersifat melindungi, mendorong perburuan dan pembunu-
han kera untuk memasok perdagangan ilegal satwa, memopuler-
kan pemanfaatan bagian tubuh kera dalam kegiatan ‘budaya’, 
dan mendorong ketertarikan dalam seni ‘tribal’ berbasis mode. 

Perdagangan tengkorak juga dihubungkan dengan peningkatan 
pariwisata di Indonesia. Sebuah investigasi terhadap perdagan-
gan tersebut menunjukkan bahwa produk satwa liar dari seluruh 
wilayah nusantara dijual di Bali. Untuk memasok pasar, pemburu 
membunuh kera untuk diambil tengkoraknya, yang kemudian 
diukir dengan pola ‘tribal’ untuk mendapatkan harga yang lebih 
tinggi. Banyak tengkorak dibakar dan dihias sedemikian rupa 
untuk memperdaya pembeli agar percaya bahwa tengkorak 
tersebut adalah barang antik. Studi ini menemukan bahwa di 
sebuah pasar antik kelas atas di Gianyar tempat tengkorak owa 
dan orang utan diperjualbelikan, harga tengkorak orang utan 
betina dewasa mencapai USD5.000. Walaupun masyarakat 
yang membunuh primata untuk dikonsumsi umumnya memec-
ahkan tengkoraknya dan mengambil otaknya untuk dimakan, 
sebagian besar tengkorak primata yang dijual di Bali masih 
utuh, yang menandakan bahwa satwa ini dibunuh bukan untuk 
dimakan (Tenaza, 2012).
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Permintaan akan daging satwa liar di luar 
negara-negara wilayah jelajah kera (yang 
agaknya didokumentasikan dengan lebih baik 
daripada permintaan akan produk kera lainn-
ya) tampaknya berhubungan dengan faktor 
budaya (Wood et al., 2014). Sebagai contoh, 
sebuah studi mengenai masyarakat Liberia 
yang tinggal di Minnesota, negara bagian 
Amerika Serikat, menemukan bahwa insentif 
untuk impor dan konsumsi didorong oleh ber-
bagai faktor. Dalam hal ini, nostalgia dan 
koneksi budaya merupakan faktor pendorong 
konsumsi yang signifikan (Walz et al., 2017).

Respons terhadap 
Faktor Budaya Pendorong 
Perdagangan Ilegal
Bab ini menyoroti bahwa praktik budaya tidak 
terjadi dalam ruang hampa, melainkan tertan-
am dalam dinamika sosial ekonomi, sejarah, 
dan agama yang lebih luas dari masyarakat ter-
tentu, yang menggambarkan bagaimana cara 

masyarakat setempat berhubungan dengan 
lingkungan serta flora dan faunanya. Bab ini 
menunjukkan bahwa konservasionis lebih 
mungkin untuk merancang upaya-upaya efek-
tif untuk mengekang perburuan dan perdagan-
gan kera di lokasi mana pun jika mereka 
melengkapi pemahaman ekologisnya menge-
nai lanskap dengan kesadartahuan akan faktor 
budaya pendorong perdagangan ilegal terse-
but. Bagi beberapa praktisi, pendekatan ini 
mungkin memerlukan penilaian kembali ter-
hadap asumsi tentang masyarakat setempat, 
sikapnya, maupun perilakunya. Pendekatan ini 
juga mungkin memerlukan pemahaman ulang 
mengenai konsep dan terminologi yang lazim 
digunakan. Sebagai contoh, istilah ‘alam 
(nature)’ adalah konsep Barat yang di negara-
negara habitat kera tidak ada kata yang sepadan 
(Bakels et al., 2016). Penggunaannya menyirat-
kan adanya perbedaan antara alam dan budaya, 
yang menghasilkan dikotomi yang membeda-
kan komunitas manusia dengan lanskap tem-
pat mereka tinggal. Namun demikian, terdapat 
beberapa alternatif pengganti metode-metode 
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konservasi yang telah ada. Sebagai contoh, 
pendekatan biokultural menggunakan sudut 
pandang budaya setempat dan mengakui adan-
ya umpan balik antara ekosistem dan kese-
jahteraan manusia (Sterling et al., 2017). 

Dengan menggunakan beragam pendeka-
tan ilmu sosial, pegiat konservasi dapat meng-
gunakan metode berbasis masyarakat dan par-
tisipatif untuk menentukan dan menilai 
faktor-faktor budaya tertentu yang dapat 
memengaruhi perdagangan ilegal kera. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, per-
buruan tidak selalu didorong oleh insentif 
ekonomi semata, melainkan dapat saja memi-
liki relevansi yang mengakar kuat yang 
berkaitan dengan identitas. Untuk beberapa 
masyarakat, perdagangan daging atau bagian 
tubuh kera kemungkinan merupakan pengem-
bangan dari kegiatan perburuan mereka, dan 
bukan merupakan tujuan utamanya. Hal ini 
marak terjadi di Vietnam, sebuah negara yang 
terkenal dengan perdagangan satwa liarnya. 
Walaupun owa di Vietnam tampaknya tidak 
diburu untuk bagian tubuhnya, owa tetap 
diperdagangkan secara lokal sebagai peliharaan 
dan untuk dikonsumsi. Setelah daging owa 
dimakan, tulangnya kadang kala dijual sebagai 
bagian tubuh ‘monyet’ yang umum/generik (J. 
Kempinski, komunikasi pribadi, 2018). Upaya 
intervensi konservasi untuk membatasi perda-

gangan ilegal memerlukan pemahaman 
tersendiri mengenai jenis konteks ini. 

Persoalan kunci dalam konteks ini adalah 
kurangnya informasi yang relevan. Di Vietnam, 
misalnya, tidak diketahui berapa banyak owa 
yang ditangkap sebagai peliharaan atau 
dibunuh, begitu juga informasi rinci mengenai 
alasan pembunuhan owa atau lokasi di mana 
owa ditangkap. Yang diketahui adalah bahwa 
owa hanya ditemukan di wilayah yang teriso-
lasi, di mana tingkat okupansinya rendah bah-
kan di dalam kawasan konservasi sekalipun, 
dan bahwa banyak populasi owa yang jum-
lahnya masih mengalami penurunan. Tidak 
jelas apakah lapisan perlindungan ekstra di 
lokasi tertentu cukup untuk menghalangi 
masyarakat yang mengincar owa, terutama 
karena owa bukan produk satwa liar ‘bernilai 
tinggi’ seperti trenggiling. Terdapat bukti yang 
mengarah pada perdagangan aktif kukang 
(sebagai peliharaan) dan insiden perburuan 
dan penjualan rutin lutung (dalam kondisi 
utuh ataupun kering). Rumor yang ada men-
unjukkan bahwa satwa ini dijual ke pasar-pasar 
di Tiongkok, dan owa mungkin termasuk di 
dalamnya (J. Kempinski, komunikasi pribadi, 
2018). Intervensi apa pun yang dilakukan untuk 
mengganggu dinamika ini perlu mengandal-
kan penelitian terbaru dan mempertimbang-
kan sikap masyarakat setempat. 

Foto: Belakangan ini, teng-
korak orang utan umumnya 
digunakan sebagai trofi di 
kegiatan dan festival budaya 
Dayak. Para peserta mema-
merkan tengkorak orang 
utan sebagai ornamen dan 
sebagai bagian dari pakaian-
nya, walaupun unsur-unsur 
ini sebelumnya tidak diketa-
hui sebagai bagian dari 
tradisi atau budaya Dayak 
lebih luas. Tengkorak orang 
utan disita oleh petugas bea 
cukai Selandia Baru. 
© Urban Zone/Alamy

TABEL 2.2

Pendekatan Metodologis dan Pertanyaan Penelitian

Pendekatan 
Metodologis

Fokus Contoh Pertanyaan Penelitian

Biografi Makna pengalaman hidup 
seseorang

Bagaimana pengalaman hidup seseorang atau masyarakat di negara-
negara habitat kera diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan 
konservasi?

Fenomenologi Pengalaman hidup yang 
dibagikan dari suatu 
fenomena oleh banyak orang

Bagaimana pengalaman pariwisata yang dikelola masyarakat, yang 
berfokus pada gorila di Uganda memengaruhi sudut pandang lokal 
mengenai berbagai inisiatif konservasi?

Studi kasus Hal apa saja yang dialami 
dalam suatu kejadian atau 
konteks tertentu?

Apa dampak migrasi terhadap mata pencaharian, politik desa, bentuk-
bentuk wewenang, dan (pada gilirannya) perilaku berburu masyarakat 
Dayak yang dapat berdampak terhadap kera?

Etnografi Memahami suatu budaya yang 
berbeda dengan cara tinggal di 
dalamnya atau mengamatinya

Seberapa penting peran kepercayaan terhadap leluhur dalam membentuk 
keputusan perburuan di antara masyarakat di bagian barat Kamerun, dan 
bagaimana cara agar pegiat konservasi dapat terlibat dengan upaya melihat 
dan mengelola ‘sumber daya’ yang relevan bagi penduduk setempat?

Sumber: McCaslin and Scott (2003)
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Contoh dalam Studi Kasus 2.3 menun-
jukkan bagaimana pendekatan-pendekatan 
penelitian yang berbeda dapat memberikan 
wawasan unik tentang konteks sosial, 
budaya, dan pengambilan keputusan poli-
tik, dibandingkan proses-prosesnya sendiri. 
Dengan cara ini, pegiat konservasi dapat 
meningkatkan pemahamannya mengenai 
masyarakat di negara-negara wilayah jela-
jah kera, dan berpotensi bergantung pada 
masyarakat sebagai ahli, dan tidak 
memandang masyarakat sebagai rintangan 
yang harus dihadapi. Sebuah studi men-
dalam yang dilaksanakan di Kawasan 
Konservasi Nasional Nam Kading di RDRL 
mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang 
berperan dalam mendorong perilaku berb-
uru masyarakat setempat: 

  akses yang dapat diandalkan terhadap 
pasar dan jasa; 

  perkembangan ekonomi bertahap; 

  biaya hidup yang rendah (rata-rata 
USD90 per bulan); 

  ekonomi lokal berbasis pertanian dan 
peternakan; 

  masyarakat dengan hubungan yang erat; 
  kawasan lindung dan konservasi sumber 

daya alam;
  preferensi konsumsi daging satwa liar, 

terutama di antara para pemburu;
  tidak adanya pemburu nonlokal dalam 

hutan masyarakat (Head, 2014, hal. 43).

Penelitian ini membuktikan bahwa 
walaupun perburuan intinya adalah suatu 
kegiatan budaya, dengan daging satwa liar 
yang hampir selalu dimakan hanya oleh 
pemburu dan keluarganya, perburuan meru-
pakan salah satu dari beberapa sumber 
penghasilan untuk remaja laki-laki, yang 
tidak mewarisi lahan pertanian hingga 
menikah. Head (2015) menyusun sejumlah 

Foto: Istilah ‘alam (nature)’ 
adalah konsep Barat yang di 
negara-negara habitat kera 
tidak ada kata yang 
sepadan. Penggunaannya 
menyiratkan adanya per-
bedaan antara alam dan 
budaya, yang menghasilkan 
dikotomi yang membedakan 
komunitas manusia dengan 
lanskap tempat mereka 
tinggal. © Alison White
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STUDI KASUS 2.3 

Bagaimana Penelitian Antropologi dapat 
Berkontribusi dalam Memahami dan 
Mengatasi Pembunuhan Orang Utan di 
Pelosok Kalimantan

Konteks: Memahami Pembunuhan Orang Utan di 
Pelosok Kalimantan

Seperti yang dijelaskan dalam Studi Kasus 2.2, perdagangan 
orang utan hidup dan (pada tingkat yang lebih rendah) bagian 
tubuhnya tidak terpisahkan dari serangkaian praktik yang lebih 
besar, termasuk perburuan kera ini. Pembunuhan sering kali bersi-
fat oportunis, alih-alih direncanakan sebelumnya (perkembangan 
dari fenomena lain, seperti misalnya perburuan terhadap satwa 
lain atau konflik antara manusia dan orang utan) (Freund, Rahman, 
dan Knott, 2017; Meijaard et al., 2011; Nijman, 2005). Seekor 
orang utan betina dewasa yang terbunuh dalam suatu tindak balas 
akibat merusak perkebunan mungkin dagingnya dikonsumsi dan 
bagian-bagian tubuhnya disimpan atau dijual untuk penggunaan 
medis, sedangkan bayinya mungkin dipelihara secara lokal, sebe-
lum dijual kepada pedagang ilegal satwa liar (Nijman, 2005).

Analisis yang dilakukan telah memperjelas dimensi tertentu 
terkait permasalahan ini, terutama mengenai pola spasial dan 
demografis pembunuhan orang utan, berlangsungnya perda-
gangan ilegal satwa liar, dan sudut pandang masyarakat desa 
terhadap orang utan, hutan, dan hukum.¹ Wawasan yang sebel-
umnya tidak ada ini merupakan hasil yang diperoleh dari wawan-
cara, survei, dan diskusi kelompok terarah yang dilaksanakan di 
banyak desa. Namun demikian, karena keringkasan inheren dan 
fokus tematiknya, metode-metode semacam ini hanya men-
jajaki sedikit kompleksitas budaya, sosial, politik, ekonomi, seja-
rah, dan agama di tingkat desa. Akan tetapi, pemahaman ‘di 
dalam’ mengenai realitas ini dapat menjadi kunci untuk mema-
hami permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat 
memitigasi pembunuhan orang utan di wilayah-wilayah ini. 

Metode dan Wawasan Antropologi

Pendekatan etnografi atau antropologi sosial budaya sangat 
cocok untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam tatanan skala 
kecil. Tidak seperti survei skala besar dan pemodelan prediktif, 
metode antropologi menekankan kedalaman pemikiran dan 
holisme, yang menempatkan fenomena spesifik (seperti mis-
alnya pembunuhan orang utan) dalam konteks yang beraneka 
ragam (Eriksen, 2015, bab 1; Geertz, 1973). Penelitian semacam 
ini sering kali dilaksanakan oleh ahli antropologi perorangan 
yang bekerja sendiri atau kadang kala sebagai bagian dari tim. 

Tanda adanya antropologi sosial budaya adalah observasi 
peserta. Artinya, melibatkan diri baik sebagai peserta maupun 
pengamat dalam pengaturan tertentu (pengaturan apa pun dari 
jaringan desa hingga jaringan global) untuk memperoleh pema-
haman ‘di dalam’ tentang bagaimana ilmu ini berfungsi serta 
dipahami dan dirasakan oleh para anggotanya. Observasi 
peserta secara mendasar mengharuskan ‘berada di sana’, alih-
alih mempersiapkan pertemuan penelitian formal (seperti mis-
alnya kuesioner), dan digiring oleh aliran dan interaksi informal 
sehari-hari di lapangan (Borneman dan Hammoudi, 2009).

Penelitian antropologi biasanya berlangsung dalam periode yang 
panjang, mulai dari beberapa bulan hingga satu atau dua tahun. Hal 
ini memungkinkan ahli antropologi untuk membangun keakraban 

sehari-hari dengan lokasinya di lapangan (termasuk mempelajari 
bahasa setempat), untuk mendapatkan kepercayaan dari peserta 
penelitiannya (termasuk masyarakat dari usia, jenis kelamin, status 
sosial, agama, pekerjaan, afiliasi politik, dan karakteristik lain) dan 
untuk menindaklanjuti petunjuk baru dan wawasan yang muncul. 
Observasi peserta sering dilakukan bersamaan dengan metode-
metode ilmu sosial lainnya, termasuk wawancara semi terstruktur, 
sejarah berdasarkan penuturan lisan, penelitian biografi, analisis 
arsip, peta dan sensus, dan penelitian komparatif di lokasi lain atau 
dengan ahli antropologi lain (Bennett et al., 2017a). 

Membangun Pengetahuan dan Pemahaman

Metode antropologi menghasilkan bentuk data khusus yang 
dapat mengisi kesenjangan penting dalam pemahaman terkait 
banyaknya dimensi dari pembunuhan orang utan. Pertama, 
wawasan yang diperoleh dari percakapan di lapangan cenderung 
lebih tulus dan jujur daripada yang diperoleh dalam batas-batas 
wawancara terstruktur, survei, dan kuesioner (Eriksen, 2015, bab 
3; Hume dan Mulcock, 2004). Respons peserta terhadap prose-
dur formal dapat dipengaruhi oleh kurangnya keakraban atau 
kepercayaan serta adanya kepentingan pribadi (seperti misalnya 
mencari imbalan uang). Sebaliknya, lamanya kehadiran dan inv-
estasi ahli antropologi dalam hubungan sosial di lapangan sering 
kali memberikannya akses terhadap opini dan pengalaman yang 
tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh pihak luar. Hal ini sangat 
penting dilakukan saat menjajaki suatu topik yang sensitif dan 
berpotensi memberatkan seperti pembunuhan orang utan, yang 
tidak dapat didiskusikan secara terbuka oleh penduduk desa 
dengan pegiat konservasi atau pewawancara.

Kedua, sifat penelitian antropologi yang holistis dan terbuka dapat 
menghasilkan gambaran tentang kehidupan desa yang lebih 
lengkap daripada yang dapat diperoleh melalui metode lain. Alih-
alih berfokus pada permasalahan dan solusi tertentu, ahli 
antropologi memulai penelitiannya dengan menjelajahi konteks 
yang lebih luas, yakni memperhatikan fenomena seperti hubun-
gan gender, kekerabatan, moralitas, tekanan ekonomi, struktur 
kekuasaan lokal dan formasi politik, agama dan ritual, serta 
hubungan dengan negara (Eriksen, 2015). Ini merupakan bagian 
integral dari lingkungan, di mana pembunuhan orang utan terjadi 
dan sering kali mendapat perhatian yang lebih besar bagi 
masyarakat pedesaan Kalimantan daripada konservasi 
keanekaragaman hayati, yang banyak di antaranya hanya memi-
liki sedikit minat atau pengalaman tentang orang utan. 

Ketiga, metode antropologi dapat mengungkapkan kompleksitas, 
ambiguitas, dan ketidakstabilan yang ada di kehidupan nyata. 
Kehidupan dan identitas masyarakat sama beragamnya dengan 
masalah pembunuhan orang utan. Seseorang bisa jadi seorang 
petani subsisten, pekebun tanaman komersial, pekerja perkebunan 
sawit, maupun pejabat pemerintah sekaligus, dan memiliki banyak 
sudut pandang (yang dapat saja saling bertentangan mengenai 
orang utan, hutan, dan konservasi) yang bervariasi berdasarkan 
situasi dan berkembang seiring waktu. Dengan hadir dalam waktu 
lama di lapangan, ahli antropologi telah melengkapi hal-hal yang 
diperlukannya untuk menelusuri perubahan dan perkembangan, 
dan untuk memahami faktor pendorong, manifestasi, dan dampa-
knya (Eriksen, 2015; Howell dan Talle, 2012). Pembunuhan orang 
utan bukan merupakan permasalahan statis dan juga bukan han-
ya sekadar konteks, sehingga analisis antropologi pun kemudian 
dapat digunakan untuk menangkap perubahan yang terjadi.

Manfaat wawasan antropologi untuk konservasi digambarkan 
dengan dilakukannya penelitian terhadap perburuan di dalam 
dan luar Kalimantan. Sebagai contoh, studi di Afrika dan 
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Papua Nugini mengungkapkan bagaimana praktik perburuan 
tidak hanya bersifat utilitarian, tetapi juga membangun hubun-
gan sosial dan identitas di tingkat desa dan turut menyertakan 
tempat-tempat terpencil ke dalam ekonomi global (Gordon, 
2016; Sillitoe, 2003; Tadie dan Fischer, 2013). Kegagalan dalam 
mengakui pentingnya fungsi dan makna perburuan ini telah 
menggagalkan upaya konservasi yang bertujuan baik (Marks, 
2016; West, 2005). Oleh karena itu, intervensi konservasi yang 
dilakukan terhadap pola-pola perburuan di Kalimantan akan 
memberikan manfaat jika kelekatan sosial yang mendalam 
dalam praktik-praktik perburuan dipertimbangkan dengan seri-
us (Puri, 2005; Wadley dan Colfer, 2004; Wadley, Colfer, dan 
Hood, 1997). 

Penelitian lain menunjukkan bagaimana pergantian mata penca-
harian dan migrasi desa-kota dapat membentuk kembali interaksi 
antara manusia dan satwa liar (Margulies dan Karanth, 2018). Di 
Kalimantan, proses ini memiliki dampak yang sangat besar terha-
dap politik desa dan bentuk-bentuk otoritas, yang pada gilirannya 
memengaruhi bagaimana intervensi konservasi dan hukum diim-
plementasikan pada tingkat ini (Elmhirst et al., 2017; Li, 2015). 
Proses ini juga dapat menghasilkan aspirasi baru, bentuk identitas 
dan afiliasi, dan kepercayaan agama yang membentuk cara 
masyarakat desa memahami hutan, modernitas, dan hubungan 
antara manusia dan satwa secara umum (Chua, 2012; König, 
2016; Schiller, 1997; Schreer, 2016; Sillander dan Alexander, 
2016). Penting untuk menelusuri bagaimana konsepsi semacam 

ini dapat memengaruhi dinamika sosial dan terus berubah seiring 
waktu agar memahami bagaimana cara masyarakat desa di 
Kalimantan berhubungan dengan orang utan dan konservasi. 

Merumuskan Strategi Baru

Selain melengkapi pemahaman pegiat konservasi tentang berbagai 
penyebab dan konteks pembunuhan orang utan, wawasan di atas 
dapat memberitahukan dan menghasilkan strategi serta pendeka-
tan baru untuk mengatasi masalah pada sumbernya (pada tingkat 
desa). Strategi dan pendekatan semacam ini juga dapat diterap-
kan pada konteks-konteks konservasi lainnya, termasuk perbu-
ruan liar, perburuan, atau konflik antara manusia dan satwa liar. 

Pertama, analisis antropologi dapat memberikan penjelasan 
mengenai alasan mengapa intervensi konservasi tertentu dapat 
berhasil atau gagal, dan bagaimana arahan hukum dan inisiatif 
konservasi dilaksanakan, diinterpretasikan, ditanggapi, diubah, 
dan/atau ditolak di lapangan (Großmann, 2018; Lounela, 2015). 
Pendekatan ini bermanfaat dalam menjawab sejumlah pertan-
yaan spesifik. Sebagai contoh, apakah masyarakat mengabai-
kan hukum perlindungan satwa liar karena ketidaktahuan, 
ketidakpedulian, atau karena kebencian terhadap negara, pegiat 
konservasi, atau pihak lain? Bagaimana mereka memenuhi tun-
tutan kewajiban hubungan kekerabatan, tekanan ekonomi, dan 
larangan hukum? Apakah suatu skema gagal karena pelaksan-
aannya yang buruk atau ketidaksesuaiannya dengan idealisme 
moral setempat? Apakah skema lain berhasil karena memusat-
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kan perhatian ke agenda setempat atau 
melalui dukungan seorang tokoh yang 
kuat? Dengan mengedepankan pertimban-
gan eksternal yang tampak, ahli antropologi 
dapat menunjukkan bagaimana cara mere-
ka bersinggungan dengan konservasi mel-
alui berbagai cara yang kadang kala tidak 
terduga (Kockelman, 2016; Lowe, 2006; 
Perez, 2018; West, 2006). 

Kedua, wawasan antropologi dapat men-
dorong pegiat konservasi untuk mempertim-
bangkan masalah dan kemungkinan baru 
yang spesifik secara kontekstual saat mer-
ancang intervensi berbasis bukti. Sebagai 
contoh, pemahaman hubungan kekuatan 
lokal dapat memfasilitasi kerja sama dengan 
jaringan tertentu (seperti misalnya koperasi 
petani, koperasi kredit, kelompok peremp-
uan, dan komunitas agama) atau intervensi 
pada berbagai tingkatan (seperti misalnya 
dengan gubernur, pihak berwenang tingkat 
adat, dan sistem pendampingan bersama 
berbasis desa). Pemahaman tentang nilai 
budaya dan tabu yang berpengaruh, ter-
masuk yang berkaitan dengan sikap saling 
bantu atau rasa malu, dapat menginspirasi 
cara baru guna mengemas pesan-pesan 
konservasi untuk melibatkan masyarakat 
(Aini dan West, 2018; Infield et al., 2018; 
Rubis, 2017). Selain itu, pemahaman ten-
tang rangkaian jaringan dan teknologi (sep-
erti misalnya radio dan media sosial) sehing-
ga pesan-pesan konservasi dapat 
disampaikan, dapat memberikan titik masuk 
baru dalam percakapan berkelanjutan yang 
dilakukan pegiat konservasi di luar saluran 
yang telah dibentuk, seperti misalnya 
sekolah dan kegiatan ‘sosialisasi’. 

Pada akhirnya, ahli antropologi dapat mem-
bantu mengubah hubungan antara konserva-
si dan masyarakat setempat. Pengetahuan 
mengenai keragaman dan kompleksitas 
hidup di lapangan dapat menggugat stere-
otip satu dimensi tentang ‘masyarakat 
setempat’ (seperti misalnya sebagai pelind-
ung hutan atau orang yang kurang tidak 
beradab) dan melengkapi pegiat konservasi 
dengan lebih baik agar dapat menangani per-
soalan dan prioritas setempat, yang bebera-
pa di antaranya mungkin tidak terlalu berpen-
garuh terhadap orang utan. Namun demikian, 
agar pendekatan-pendekatan kontekstual 
berbasis bukti dapat berhasil, sangat disa-
rankan agar metode antropologi dan ilmu 
sosial lainnya dapat sepenuhnya digabung-
kan ke dalam praktik konservasi yang sering 
dilaksanakan dan diperlakukan sebagai kom-
ponen primer konservasi (bukan komponen 
pelengkap). Selain itu, penting juga untuk 
mengalokasikan waktu, sumber daya, dan 
dukungan yang diperolehnya untuk mecapai 
keberhasilan (Bennett et al., 2017b).

Foto: Penelitian tentang 
perburuan mengungkapkan 
bagaimana praktik perburu-
an tidak hanya bersifat utili-
tarian, tetapi juga memban-
gun hubungan sosial dan 
identitas di tingkat desa dan 
turut menyertakan tempat-
tempat terpencil ke dalam 
ekonomi global. Jerat ilegal 
di kawasan lindung; diletak-
kan di sepanjang pagar 
agar satwa terjerat. 
© Tim Laman/naturepl.com

pertanyaan yang membuktikan kunci untuk 
memahami dinamika sosial, pendidikan, 
dan politik yang berlangsung di Nam Kading. 
Dengan menyertakan pertanyaan-pertan-
yaan ini dalam analisis situasi terhadap lan-
skap terkait sebelum dilakukannya interven-
si, pegiat konservasi dapat memperluas 
pemahamannya mengenai identitas dan 
praktik penduduk setempat. Pertanyaannya 
adalah sebagai berikut.

  Bagaimana struktur masyarakat setem-
pat? Siapa pemegang tingkat pengendali-
an terbesar terhadap anggota masyarakat?

  Apakah tokoh panutan setempat terdiri 
dari laki-laki dan perempuan?

  Bagaimana satwa liar digambarkan dalam 
sistem kepercayaan setempat? 

  Apakah wilayah tersebut merupakan tem-
pat tinggal bagi masyarakat adat? Apakah 
kepercayaan mereka terkait satwa liar ber-
beda dengan kepercayaan penduduk 
setempat lainnya?

  Apakah upacara adat setempat meman-
faatkan satwa liar?

  Apakah fungsi sosial atau budaya dikaitkan 
dengan konsumsi atau perburuan satwa liar? 

  Apakah perburuan kera atau spesies lain 
termasuk tabu? Dari mana tabu ini beras-
al dan seberapa kuat tabu ini dijalankan?

  Apakah anggota masyarakat menjadi leb-
ih mematuhi atau kurang mengikuti tabu 
tersebut? Apakah perubahan sikap perbu-
ruan atau konsumsi daging satwa liar 
mencerminkan perubahan di wilayah 
tersebut, seperti misalnya arus migran 
atau kepunahan lokal? 

  Apakah anggota masyarakat memperbole-
hkan, mengapresiasi, atau tidak menyetujui 
kepemilikan satwa liar dan produk hutan? 

  Apakah satwa liar dapat digantikan oleh 
alternatif yang lestari? Apa saja rintangan 
yang harus dihadapi?

  Apakah populasi masyarakat setempat 
mengalami perubahan budaya baru-
baru ini?

  Apakah konsumsi daging satwa liar ber-
hubungan dengan beragam kepercayaan 
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dan tabu di antara pendatang di wilayah 
tersebut? 

  Apa peran pendatang dalam perdagangan 
daging satwa liar?

  Apakah kepercayaan dan tabu setempat 
berubah akibat pendatang? (Head, 2015, 
hal. 45).

Yang sangat penting di bagian RDRL ini 
adalah perlunya memahami dampak sosial 
dan budaya dari perubahan politik dan 
ekonomi di wilayah pedesaan. Secara khusus 
disarankan untuk memahami sepenuhnya 
tentang bagaimana masyarakat berhubun-
gan dengan negara, LSM nasional dan inter-
nasional, dan pihak-pihak eksternal lainnya, 
karena entitas-entitas ini dapat membentuk 
sudut pandang masyarakat tentang interven-
si, seperti misalnya hukum perlindungan 
satwa liar dan inisiatif konservasi. Demikian 
pula, sangat disarankan untuk mengikuti 
respons lokal terhadap pembangunan, sep-
erti misalnya kedatangan pertanian industri 
atau munculnya rantai pasok ekstraktif 
(Head, 2014). Studi Kasus 2.4 membahas 
pentingnya memahami faktor-faktor lokal 
dalam upaya mendorong konservasi dan 
melibatkan masyarakat di Uganda. 

Interseksionalitas 
Budaya dan Faktor-
Faktor Lainnya terkait 
Perdagangan Ilegal Kera
Bab ini menunjukkan bahwa strategi kon-
servasi yang efektif bergantung pada pemaha-
man mendalam tentang norma dan praktik 
budaya masyarakat setempat (termasuk per-
buruan), dan bahwa pegiat konservasi dapat 
memperoleh pemahaman semacam ini den-
gan cara terbaik yaitu bertanya, alih-alih men-
ghubungkan dengan atau memberitahukan, 
kepada masyarakat tentang apa pentingnya 
lingkungan alami bagi mereka. Seperti yang 
dibahas dalam Studi Kasus 2.4, masyarakat 
tradisional meneruskan kepercayaan dan 
praktik tradisional dalam upaya melestarikan 
apa yang mereka anggap bernilai. Pada kasus 

STUDI KASUS 2.4 

Mengintegrasikan Budaya 
dan Konservasi di Uganda 

Yayasan Lintas Budaya Uganda melaksana-
kan penelitian untuk menetapkan sejauh 
mana sikap budaya dapat berkontribusi ter-
hadap konservasi simpanse. Penelitian ini 
berfokus pada dua masyarakat yang menun-
jukkan keterkaitan budaya dengan kera, yaitu 
masyarakat Bakonzo di Uganda yang seba-
gian besar ditemukan di bagian utara Danau 
Edward dan sepanjang perbatasan RDK, dan 
masyarakat Banyoro (salah satu kelompok 
etnis terbesar di Uganda) yang menghuni 
wilayah berhutan di bagian timur Danau 
Albert (CCFU, 2018; lih. Gambar 2.2). 
Penelitian ini menunjukkan bahwa habitat 
kera, dan secara lebih umum sumber daya 
lahan dan alam, dihargai tidak hanya untuk 
nilai ekonominya, tetapi juga untuk signifi-
kansi budaya dan spiritualnya, yang mem-
berikan rasa identitas dan kepemilikan yang 
penting kepada masyarakat. Meskipun ban-
yak hutan besar telah dikukuhkan sebagai 
cagar hutan atau taman nasional, anggota 
masyarakat di sekitarnya mengungkapkan 
keterikatannya dengan lanskap alami ini dan 
satwa liarnya. Beberapa responden men-
ganggap simpanse sebagai ‘orang yang mel-
arikan diri dari masyarakat’ atau ‘saudara 
yang harus dihormati’ (CCFU, 2018, hal. 3). 
Sehubungan dengan kesamaan simpanse 
dengan manusia dan kecerdasannya yang 
nyata, seperti yang ditunjukkan oleh kemam-
puannya untuk menggunakan alat dan mem-
buat tempat tidurnya sendiri setiap malam, 
masyarakat telah menahan diri untuk berburu 
atau memakan simpanse (CCFU, 2018). 

Baik Batangyi (dari kelompok etnis Bakonzo) 
maupun Bayanja (dari Banyoro) mengklaim 
simpanse sebagai totem (CCFU, 2018; lih. 
Kotak 2.3). Meskipun adanya modernisasi, 
sistem klan tradisional di kedua masyarakat 
tersebut masih terbukti merupakan aspek 
semangat hidup kontemporer, dengan anak-
anak yang diajari pada usia dini untuk tidak 
menyakiti atau menganiaya simpanse, tetapi 
mengenali satwa ini sebagai ‘kakek’ atau 
‘pemilik hutan’ (CCFU, 2018, hal. 3). Jenis 
identifikasi ini dapat berperan sebagai sum-
ber daya budaya dalam meningkatkan kesa-
dartahuan tentang pentingnya melestarikan 
simpanse, baik di dalam maupun di luar klan 
yang menganggap spesies ini sebagai totem. 

Di wilayah tertentu, sikap positif terhadap 
satwa liar berjalan berdampingan dengan 
praktik yang berdampak negatif terhadap 
konservasi simpanse. Praktisi pengobatan 
tradisional di wilayah ini dilaporkan menggu-
nakan anggota tubuh satwa dalam praktik 
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penyembuhannya, diduga karena pengaruh pendatang dari Kongo. 
Arus masuk masyarakat dari wilayah lain tentunya dapat berkontri-
busi terhadap perubahan praktik budaya di Uganda, di mana 
masyarakat umumnya tidak diketahui memakan daging simpanse. 
Pada kedua lokasi penelitian di Uganda, pertumbuhan populasi 
dan perubahan demografi telah mengakibatkan tidak hanya defor-
estasi habitat simpanse, tetapi juga perubahan sikap terhadap 
spesies ini (CCFU, 2018). Studi Kasus 2.1 memberikan contoh 
perubahan perilaku semacam ini di Kamerun, yang telah mengala-
mi arus masuk masyarakat dari beragam latar belakang budaya 
(CCFU, 2018; Chuo, 2018). Perkembangan ini menyoroti perlunya 
lebih sensitif terhadap perubahan budaya yang berlangsung saat 
mengembangkan intervensi konservasi lokal.

Meskipun terdapat perubahan demografis di Uganda, identitas 
budaya tetap menjadi kunci bagi organisasi dan hubungan sosial di 
dalam dan luar klan. Lembaga budaya baik di Bakonzo maupun 
Banyoro secara aktif terlibat dalam transmisi nilai-nilai budaya, 
praktik yang dapat diperkuat jika dilakukan bersama dengan mitra 
konservasi, yaitu Otoritas Satwa Liar Uganda (Uganda Wildlife 
Authority/UWA) dan dinas pengembangan masyarakat distrik. 
Pemilik hutan swasta di wilayah ini juga cenderung bersikap positif 
terhadap keanekaragaman hayati dan oleh karenanya dapat 
berkontribusi terhadap pelestarian simpanse dan habitatnya di luar 
kawasan lindung. Bersama-sama, para pemangku kepentingan ini 
ditempatkan dalam posisi yang baik untuk mendukung proses dan 
praktik budaya yang relevan, dan dengan demikian mendukung 
perubahan perilaku yang diperlukan untuk secara signifikan 
mengekang perburuan dan perdagangan kera (CCFU, 2018). 

Sebagai bagian dari studi ini, para responden menyarankan 
perubahan terhadap Undang-Undang Hidupan Liar Uganda 
(Uganda Wildlife Act/UWA), yang mengatur praktik konservasi 

UWA (Parlemen Uganda, 1996). Secara khusus, responden 
merekomendasikan agar pedoman kebijakan ini diberikan untuk:

  melibatkan pusat-pusat budaya dalam kegiatan konservasi 
dan memastikan agar pengetahuan dan keterampilan adat 
dapat memberikan informasi bagi intervensi lokal dan kam-
panye peningkatan kesadartahuan; 

  bergabung dengan pemilik hutan swasta untuk melindungi 
hutan dan simpanse, contohnya dengan mendirikan peter-
nakan (ranch) satwa liar untuk pariwisata; 

  memastikan investor bertanggung jawab atas kerusakan 
yang diakibatkannya terhadap warisan alam dan budaya, 
serta terlibat dalam upaya pemulihan wajib; dan

  melaksanakan sensus simpanse di negara tersebut untuk 
mengevaluasi bagaimana budaya dan faktor-faktor lain 
memengaruhi status genting simpanse (CCFU, 2018, hal. 23).

Hubungan antara masyarakat dan keanekaragaman hayati meru-
pakan aspek penting dari identitas perorangan dan etnis, serta 
berkontribusi signifikan pada kesejahteraan. Tanpa adanya 
hubungan dengan lingkungan, seseorang dan masyarakat dapat 
kehilangan rasa keberakaran dan identitasnya dalam ruang dan 
waktu. Dengan melampaui pendekatan tradisional ‘denda dan 
batasan’, pemerintah dan mitranya dapat memastikan agar war-
isan budaya berperan dalam mendorong konservasi dan mem-
berikan manfaat kepada masyarakat. Mereka dapat melakukan-
nya dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
menentukan kebutuhan dan tujuannya dengan cara yang paling 
dimengerti oleh mereka, dan dengan mengidentifikasi cara lain 
untuk memperkuat kemampuan mereka untuk terlibat dan mem-
beri makna dalam proses pengambilan keputusan. 

di mana praktik semacam ini (termasuk 
pemanfaatan bagian tubuh kera dalam pengo-
batan tradisional) bertentangan dengan 
tujuan konservasi, dialog antara masyarakat 
setempat dan pegiat konservasi dapat mem-
bantu mengidentifikasi kompromi seperti apa 
yang diperlukan. Dalam skenario kasus ter-
baik, kerja sama seperti ini dapat berperan 
dalam melindungi spesies individual serta 
mata pencaharian dan identitas budaya 
masyarakat, di mana semuanya bergantung 
pada integritas ekologis lingkungan setempat. 

Selain bermitra dengan masyarakat setem-
pat, pegiat konservasi dapat melaksanakan 
penelitian pelengkap untuk memastikan agar 
gender dan persoalan lainnya dipertimbang-
kan dengan baik dalam intervensi-intervensi 
yang akan dilakukan. Konservasi dan upaya 
pengelolaan satwa liar sering kali mengabaikan 
dimensi gender, meskipun ketidaksetaraan dan 
perbedaan gender tercermin dalam peman-
faatan, pengelolaan, dan konservasi satwa liar 
pada tingkat lokal (Meola, 2013; Ogra, 2012). 

Selain itu, bukti anekdotal menunjukkan bah-
wa peran pelaku dalam perdagangan ilegal 
satwa liar sangat dibedakan berdasarkan gen-
der (L. Aguilar, komunikasi pribadi, 2018). 
Langkah-langkah untuk mengintegrasikan 
gender ke dalam proyek konservasi dapat men-
cakup: menilai dimensi gender suatu proyek 
dan pengaturan; menyusun indikator-indika-
tor proyek untuk pemantauan integrasi gender; 
dan mengembangkan proses kelembagaan 
yang lebih luas untuk melanjutkan integrasi ini 
(L. Aguilar, komunikasi pribadi, 2018).

Seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, 
pertanyaan tentang konservasi kera juga mer-
upakan pertanyaan tentang identitas manusia 
dan kesejahteraan. Nilai-nilai yang dipegang 
oleh masyarakat setempat sering kali menun-
jukkan bagaimana cara mereka berhubungan 
dengan lingkungan. Para pegiat konservasi 
yang memahami nilai-nilai ini memiliki posi-
si terbaik untuk menjelajahi bagaimana cara 
mereka menerima manfaat dari konservasi 
kera dan juga bagi masyarakat itu sendiri.
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KOTAK 2.3 

Penyembuhan Tulang (Bonesetting) dan Perlindungan Totem 
Saya termasuk klan Mutangi. Saya sadar bahwa sang penyembuh tulang menggunakan tulang simpanse untuk memperbaiki patah tulang. 
Pada bulan Agustus 2017, anak laki-laki saya mengalami patah kaki dan saya membawanya ke penyembuh tulang. Ketika saya menanya-
kan kepada penyembuh tulang tersebut tulang apa yang akan ia pakai untuk dilekatkan ke kaki anak saya, ia memberitahukan tulang 
simpanse yang akan digunakannya. Saya segera menolaknya karena simpanse adalah totem bagi saya dan anak saya. Saya memutuskan 
untuk pergi ke penyembuh tulang yang menggunakan metode lain (herbal) karena takut penyembuh tulang lainnya menggunakan tulang 
simpanse untuk kaki anak saya, bahkan saya tidak mau jika mereka mengaku tidak menggunakan tulang simpanse (CCFU, 2018, hal. 16). 

GAMBAR 2.2 

Kampung Halaman Masyarakat Bakonzo dan Banyoro di Uganda

Sumber: Kerajaan Bunyoro-Kitara (tanpa tahun), Protected Planet (tanpa tahun -b), UNEP-WCMC (2019b, 2019d)
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Kesimpulan 
Sikap dan praktik budaya merupakan dua di 
antara faktor-faktor yang mendorong maupun 
menghambat perdagangan ilegal kera. Bab ini 
menunjukkan bahwa pegiat konservasi dapat 
menerima manfaat dari pemahaman men-
dalam tentang bagaimana faktor-faktor dina-
mis ini memengaruhi pembunuhan dan pen-
angkapan kera dalam konteks lokal. 
Sesungguhnya perilaku budaya dapat dinilai 
bersamaan dengan faktor ekonomi pendorong 
penurunan populasi kera, dan intervensi 
terkait dapat menargetkan keduanya melalui 
pendekatan-pendekatan yang sama, seperti 
misalnya upaya peningkatan kesadartahuan, 
strategi pengubahan perilaku, dan penegakan 
hukum yang tepat (lih. Bab 4 dan 5). 

Bab ini menekankan berbagai manfaat 
dari pendekatan terhadap intervensi-inter-
vensi dengan cara yang sensitif terhadap iden-
titas dan praktik-praktik perorangan dan 
masyarakat setempat. Dengan melibatkan 
masyarakat setempat dengan penuh rasa hor-
mat dan mengidentifikasi manfaat tambahan 
dari upaya melindungi kera besar dan owa, 
pegiat konservasi dapat membuka kesempa-
tan untuk melakukan kompromi, seperti mis-
alnya dengan mengusulkan praktik-praktik 
alternatif yang tidak perlu membunuh kera. 
Sebagaimana ditunjukkan pada Studi Kasus 
2.4, praktik-praktik konservasi dapat 
diperkuat dengan lebih mengapresiasi sig-
nifikansi sosial budaya kera di antara 
masyarakat setempat (alih-alih melihatnya 
secara murni, contohnya sebagai objek pari-
wisata atau zoologi). Dengan mendukung 
kesejahteraan masyarakat (yaitu keseluruhan 
kesehatan dan rasa identitasnya), intervensi 
juga dapat menjamin manfaat konservasi.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak 
mungkin untuk mencapai keseimbangan yang 
sempurna antara tujuan untuk membatasi 
perdagangan ilegal kera dan tujuan untuk 
mendukung masyarakat setempat, sistem 
nilainya yang kompleks, dan kebutuhan sosial 
ekonominya. Seperti yang ditunjukkan pada 
Tabel 2.2 dan Studi Kasus 2.3, sejumlah metode 
ilmu sosial dapat melengkapi penilaian ekolo-
gis tradisional terhadap perdagangan ilegal 
kera dan dampaknya. Akan tetapi, para pegiat 

konservasi mungkin tidak memiliki anggaran 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan studi 
lokasi dan penghuninya dengan lebih rinci. 
Selain itu, sementara teori dan praktik 
keanekaragaman hayati saat ini terganggu aki-
bat asumsi dan penyajian norma-norma 
budaya yang keliru, beberapa sikap dan per-
ilaku tradisional sesungguhnya mendorong 
penurunan jumlah kera dan owa. Meskipun 
kompleks, kompromi dan perubahan positif 
sangat mungkin dicapai jika pegiat konservasi 
menempatkan intervensinya dalam pengatu-
ran setempat, dalam konteks hubungan sosial 
dan keluarga. Dengan melakukan hal tersebut, 
para pegiat konservasi dapat membantu 
memikirkan kembali narasi tertentu sehingga 
dapat menjaga hubungan dengan masa lalu 
sekaligus menjadi lebih relevan dengan abad 
ke-21, dengan hasil yang tidak mendukung 
dikotomi tradisional alam-budaya dan oleh 
karenanya memiliki potensi untuk melestari-
kan keanekaragaman hayati dan mendorong 
kesejahteraan pada saat yang bersamaan.
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Pendahuluan 
Perburuan kera besar dan owa untuk diambil 
daging dan bagian tubuhnya terikat kuat dalam 
keseluruhan praktik pembunuhan dan pen-
angkapan spesies liar, atau perburuan daging 
satwa liar (Coad et al., 2019). Sebagai contoh, di 
hutan-hutan di Asia Tenggara, para pemburu 
menargetkan sejumlah besar spesies kera 
untuk diambil dagingnya, termasuk owa 
(Harrison et al., 2016; Stokes, 2017). Dalam 
membahas perdagangan ilegal daging dan 
bagian tubuh kera, bab ini lebih berfokus pada 
kera besar daripada owa, karena informasi 
mengenai kera besar lebih banyak tersedia dar-
ipada owa. Pertama-tama, bab ini menjelaskan 
skala permasalahan yang ada dan konsekuensi 
dari perburuan kera besar dan primata secara 
umum. Kemudian, bab ini merinci faktor sosial 
ekonomi pendorong perburuan daging satwa 
liar dan mengulas informasi yang tersedia 

BAB 3

Aspek Sosial Ekonomi dan 
Perdagangan Ilegal Daging dan 
Bagian Tubuh Kera
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mengenai kera besar. Sebagai penutup, bab ini 
menyajikan berbagai penghalang dalam 
membatasi perdagangan ilegal daging satwa 
liar serta solusi potensialnya. 

Masyarakat memburu satwa liar untuk 
diambil dagingnya di berbagai keadaan ekolo-
gis dan budaya yang sangat bervariasi, mulai 
dari bioma savana hingga hutan hujan di 
wilayah tropis dan subtropis. Walaupun tidak 
tersedia informasi mengenai populasi kera 
besar yang hidup pada zaman prasejarah, bukti 
menunjukkan bahwa daging satwa liar telah 
lama dimanfaatkan sebagai sumber protein dan 
penghasilan bagi jutaan masyarakat di seluruh 
dunia. Teknologi peralatan dari batu yang mun-
cul sekitar 2,6 juta tahun yang lalu telah menun-
jukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kar-
nivora hominid (Isaac, 1978). Namun demikian, 
informasi rinci mengenai hal tersebut masih 
sulit diketahui karena catatan zooarkeologi 
yang tidak begitu jelas dan kesulitan yang selalu 
muncul saat membedakan antara kegiatan 
mengumpulkan makanan dan perburuan sis-
tematis (Ferraro et al., 2013; Isaac, 1978). 

Kumpulan peninggalan zooarkeologi dari 
hewan ruminansia kecil sekitar 2 juta tahun 
yang lalu ditemukan di tiga lokasi di Kenya, 
yang kemungkinan merupakan bukti tidak 
langsung paling awal dari praktik perburuan 
oleh hominid (Ferraro et al., 2013). Bukti lang-
sung paling awal dari perburuan sistematis oleh 
hominid pramodern berasal dari tombak lem-
par berbahan kayu berumur sekitar 400.000 
tahun. Benda ini ditemukan di Jerman bersa-
maan dengan alat-alat dari batu dan sisa-sisa 
kerangka kuda yang telah disembelih (Thieme, 
1997). Bukti adanya perburuan dengan menyer-
gap hewan besar berasal dari komunitas Homo 
erectus di Lembah Celah Besar di Kenya 
(Kenyan Rift Valley)sekitar 1,2 juta hingga 
500.000 tahun yang lalu (Kübler et al., 2015). 
Dampak perburuan terhadap kelimpahan, dis-
tribusi, dan kepunahan satwa liar masih terus 
diperdebatkan (Barnosky et al., 2004; Faith, 
2014; Nagaoka, Rick, dan Wolverton, 2018). 

Perburuan oleh manusia tampaknya 
berkontribusi terhadap kepunahan beberapa 
megafauna yang secara spasial beragam. 
Namun demikian, hanya ada sedikit bukti bah-
wa perburuan merupakan faktor yang men-
gakibatkan hilangnya salah satu dari 24 mama-

lia besar yang diketahui telah punah di Benua 
Afrika pada akhir zaman Pleistosen dan awal 
zaman Holosen (Faith, 2014). Meskipun pada 
awalnya 'perburuan berlebihan’ oleh para pem-
buru sebelumnya dianggap mengakibatkan 
kepunahan banyak spesies, bukti yang ditemu-
kan di beberapa wilayah Amerika masih tetap 
diragukan (Martin, 1958; Meltzer, 2015; Nagaoka, 
Rick dan Wolverton, 2018). Di satu sisi, 
masyarakat asli Amerika terdahulu menunjuk-
kan spektrum diet yang sangat luas meski meg-
afauna hanya bagian kecil saja (Dillehay et al., 
2008, 2017). Di sisi lain, manusia terlibat dalam 
kematian 37 genus megafauna, meskipun bukti 
perburuan hanya mencakup lima dari semua 
takson megafauna yang punah (mamut, masto-
don, gomphothere, unta, dan kuda), dan kontri-
busi relatif perburuan dibandingkan berbagai 
penyebab lainnya, seperti misalnya perubahan 
iklim, belum terpecahkan (Meltzer, 2015). 

Kepunahan orangutan di Asia Tenggara 
dan Jawa terjadi pada saat transisi dari zaman 
Pleistosen menuju zaman Holosen. Perburuan 
dianggap berkontribusi terhadap kematian 
orangutan sekaligus perubahan lingkungan 
oleh faktor-faktor antropogenik. Sementara 
itu, rendahnya kepadatan populasi manusia 
kemungkinan dapat menyelamatkan orangu-
tan dari kepunahan di Kalimantan dan 
Sumatera (Harrison, Krigbaum, dan Manser, 
2006). Di Madagaskar, perburuan ber-
dampak sangat besar terhadap megafauna 
pada 2.000 hingga 1.000 tahun yang lalu 
(Burney, Robinson, dan Burney, 2003). 

Terdapat bukti yang semakin kuat yang 
menunjukkan bahwa perburuan daging satwa 
liar digantikan oleh agropastoralisme (cam-
puran pertanian dan penggembalaan ternak) 
dengan peternakan sapi zebu (Bos indicus), 
yang menyebabkan terjadinya perubahan lan-
skap berkaitan dengan dilakukannya pemba-
karan hutan untuk dijadikan padang 
penggembalaan (Burns et al., 2016). Dengan 
demikian, baik perburuan satwa liar maupun 
ditinggalkannya perburuan untuk agropasto-
ralisme telah berkontribusi terhadap ‘pusa-
ran kepunahan’ di berbagai titik waktu, den-
gan menyoroti dampak kompleks perburuan 
daging satwa liar terhadap dinamika popu-
lasi (Crowley et al., 2017).
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Dampak perburuan dan konsumsi daging 
terhadap evolusi budaya dan biologis manusia 
sangatlah signifikan. Walaupun detailnya 
masih belum pasti, hal yang jelas adalah bah-
wa perburuan dan konsumsi daging berper-
an penting dalam evolusi manusia, terutama 
terkait ukuran otak, proses pembelajaran, 
kecerdasan, dan perilaku sosial (Isaac, 1978; 
Kaplan et al., 2000; Stanford, 1999).

Perburuan daging satwa liar masih menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat 
pedesaan di wilayah tropis, seperti halnya kon-
sumsi dan perdagangan daging satwa liar (Atuo, 
O'Connell dan Abanyam, 2015). Akan tetapi, 
dengan adanya kemajuan teknologi, peningka-
tan kepadatan populasi manusia, perambahan 
habitat primer, serta peningkatan permintaan 
akibat semakin maraknya perdagangan komer-
sial daging satwa liar yang meningkatan laju 
penangkapannya, hal ini mengakibatkan penu-
runan populasi satwa liar yang signifikan dan 
kepunahan lokal maupun regional (Benítez-
López et al., 2017). Sebagai pengganti metode 
perburuan tradisional, senapan dan alat mod-

ern untuk membuat perangkap dan jerat yang 
efisien saat ini banyak digunakan, seperti mis-
alnya penggunaan anjing pemburu untuk 
menargetkan spesies yang diinginkan (Rovero 
et al., 2012). Akibatnya, perburuan menjadi 
ancaman langsung terhadap satwa liar berstatus 
genting di semua wilayah tropis dan merupa-
kan ancaman terbesar bagi banyak populasi 
pada skala lokal (Harrison et al., 2016; Lee et al., 
2014; Schwitzer et al., 2014). Secara global, seki-
tar 20% dari spesies terancam punah dan ham-
pir terancam punah dalam Daftar Merah dari 
International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) terdampak langsung oleh perburuan, 
termasuk lebih dari 300 spesies mamalia 
(Maxwell et al., 2016; Ripple et al., 2016). 
Perburuan juga termasuk ancaman terhadap 
satwa liar yang paling sering dilaporkan di 
kawasan-kawasan lindung di wilayah tropis 
dunia (Laurance et al., 2012; Schulze et al., 2018; 
Tranquilli et al., 2014). Pada kasus primata, dari 
total 504 spesies dari 79 genus, sekitar 60%-nya 
terancam punah akibat perburuan dan pema-
sangan perangkap (Estrada et al., 2017). 

Foto: Gajah hutan 
(Loxodonta cyclotis) secara 
khusus diburu untuk mem-
peroleh gadingnya, tetapi 
dagingnya merupakan 
produk sampingan yang 
penting. Gading gajah yang 
telah disita, Taman 
Nasional Garamba, RDK. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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Jika suatu spesies tidak hanya ditargetkan 
untuk diambil dagingnya sebagai konsumsi 
lokal dan regional, tetapi juga diperdagangkan 
ilegal secara internasional, konsekuensi yang 
ditimbulkan dapat menjadi sangat parah. 
Sebagai contoh, gajah hutan (Loxodonta cyclotis) 
utamanya diburu untuk diambil gadingnya, 
meski dagingnya juga merupakan produk 
sampingan yang penting (Matschie, 1900; Stiles, 
2011). Hanya dalam periode sepuluh tahun 
(2002-2011), populasi gajah hutan menurun 
sekitar 62% dan wilayah jelajah geografisnya 
berkurang sekitar 30% (Maisels et al., 2013). 
Perburuan liar gajah untuk diambil gadingnya 
didukung secara luas oleh jaringan lokal, region-
al, nasional, maupun internasional yang terjalin 
dengan kuat. Besarnya permintaan akan bagian 
tubuh hewan dapat mengakibatkan kepunahan 
spesies dan (tidak berbeda dengan perdagangan 
narkoba) dapat menimbulkan sejumlah besar 
konsekuensi sosial yang merusak (Brashares et 
al., 2014; van Uhm dan Moreto, 2017). 

Bahkan walaupun perdagangan interna-
sional belum dilakukan, tren kesehatan sudah 
cukup untuk memicu permintaan interna-
sional ataupun regional dari suatu jaringan 
nasional yang ada. Obat tradisional Tiongkok 
menjadi sangat populer di seluruh dunia dan 
hal ini kemudian mendorong terjadinya per-
dagangan bagian tubuh harimau secara ilegal 
(Wong, 2015). Di Kamerun dan Nigeria, teng-
korak, tulang, jantung, dan rambut dari gorila 
sungai cross yang berstatus kritis (Gorilla 
gorilla diehli) digunakan sebagai obat tradis-
ional untuk menyembuhkan berbagai macam 
penyakit, mulai dari penyakit kejiwaan hingga 
reumatisme, impotensi, dan patah tulang 
(Etiendem, Hens, dan Pereboom, 2011). Untuk 
informasi lebih lanjut mengenai faktor budaya 
pendorong perdagangan ilegal kera, lih. Bab 2.

Mengingat sifat ilegal dari perdagangan 
daging dan bagian tubuh kera, sangat sulit 
untuk memperoleh informasi dan data menge-
nai skala dan dampaknya. Sebagai contoh, 
pemburu subsisten yang menyediakan 
makanan untuk kebutuhannya di rumah 
biasanya menjual kelebihannya, termasuk spe-
sies yang dilindungi. Demikian pula halnya 
dengan pemburu oportunistis yang mencari 
hewan buruan kecil, mereka cenderung 
menangkap dan membunuh spesies yang dil-

indungi jika ada peluang (Abernethy et al., 
2013; Coad et al., 2019). Pemburu yang mem-
beri pasokan untuk perdagangan daging 
mungkin menyadari bahwa menjual bagian 
tubuh satwa sebagai produk sampingan akan 
meningkatkan profitabilitas perburuan daging 
satwa liar (Lindsey et al., 2012). Perdagangan 
ini bersifat kompleks, dengan melibatkan 
sejumlah pelaku yang berbeda-beda, mulai 
dari pemburu liar di negara asalnya hingga 
sejumlah pelaku di dalam negara asal (lih. 
Kotak 3.1), termasuk pelaku yang bekerja secara 
internasional, seperti misalnya kelompok 
mafia dan pejabat pemerintah yang korup, dan 
sejumlah fasilitator yang terlibat di negara yang 
mengajukan permintaan (Lawson dan Vines, 
2014). Walaupun data mengenai perburuan 
kera masih terbatas, data yang ada mengindi-
kasikan bahwa dinamika umum perdagangan 
daging satwa liar juga berlaku bagi primata. 

Meskipun banyak orang yang tinggal di 
dekat hutan mengonsumsi hewan mulai dari 
gajah, gorila, hingga ulat, namun vertebrata darat 
(amfibi, reptil, burung, dan mamalia) merupa-
kan biomassa yang paling banyak diambil dan 
dikonsumsi di wilayah tropis (Coad et al., 2019). 
Di antara berbagai jenis vertebrata, mamalia ada-
lah sumber utama daging satwa liar di banyak 
wilayah tropis di Afrika, Amerika Selatan, dan 
Asia (Robinson dan Bennett, 2004). Tiga kelom-
pok taksonomi mamalia menyusun lebih dari 
tiga perempat spesies mamalia yang dikonsumsi 
di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia, yaitu pri-
mata (53%), ungulata atau hewan berkuku (16%), 
dan hewan pengerat (7%) (Fa et al., 2013). 

Sebuah tinjauan literatur yang menyeluruh 
menunjukkan bahwa perburuan daging satwa 
liar berfokus pada hewan berukuran sedang, 
meski spesies yang lebih besar juga ditangkap 
secara oportunis. Spesies besar ini, termasuk di 
dalamnya kera besar, memberikan keuntungan 
yang baik semata-mata karena total volume dag-
ingnya. Hal ini kemudian mendorong pemburu 
untuk mengambil kesempatan saat hewan ini 
muncul, meski tidak serta-merta terus dilaku-
kan karena preferensi tertentu akan dagingnya. 
Walaupun primata termasuk dalam kelompok 
taksonomi yang paling banyak diburu untuk 
diambil dagingnya, monyet dan kera jarang 
berkontribusi lebih dari 20% terhadap daging 
satwa liar yang dijual di pasar Afrika (Cawthorn 
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KOTAK 3.1 

Rantai Komoditas Kera Besar di Kamerun
Rute umum perjalanan daging satwa liar dari lokasi asalnya sampai 
ke titik konsumsinya dipahami dengan baik. Atau lebih seder-
hananya, pemburu menyediakan hewan buruan kepada tengkulak 
yang memasok para pedagang pasar, yang secara terbuka mema-
jang beragam jenis daging satwa liar dan menjualnya kepada kon-
sumen (Cowlishaw, Mendelson, dan Rowcliffe, 2005; Robinson, 
Redford, dan Bennett, 1999). Karena kera besar dilindungi oleh 
undang-undang, rantai komoditas daging kera selalu dijalankan 
secara rahasia dan oleh karenanya sulit untuk dipantau. Setelah 
tengkulak menerima pesanan dan deposit uang dari pembeli, maka 
ia akan meminta pemburu di wilayah pedesaan negara tersebut 
untuk berangkat mencari daging kera. Setelah daging kera diteri-
ma, tengkulak akan mengirimkannya kepada pembeli di suatu 
lokasi rahasia. Jika pihak berwenang juga terlibat dalam kesepaka-
tan ini, pedagang ilegal tersebut dapat beroperasi secara lebih ter-
buka. Pedagang ilegal biasanya menggunakan logistik yang sama 
untuk memindahkan pesanan hewan hidup dan daging satwa liar 
dari pemburu kepada pembeli, karena pemburu liar yang memburu 
kera besar untuk diambil dagingnya sering kali menjual bayi kera 
tanpa induk yang masih hidup (Clough dan May, 2018).

Studi yang dilaksanakan oleh Tagg et al. (2018) menggunakan 
kuesioner dan wawancara untuk menginvestigasi kegiatan dan 
motivasi para pelaku yang terlibat dalam perdagangan daging 

kera di pinggiran utara dan barat Cagar Alam Fauna Dja, di bagi-
an tenggara Kamerun (lih. Gambar 3.1). Para peserta dalam 
studi ini mencakup pemburu, pengangkut dan pedagang, serta 
konsumen, administrator kehutanan, dan tengkulak yang mem-
fasilitasi perdagangan ilegal ini dengan berbagai cara. Gambar 
3.2 menunjukkan rantai komoditas di mana di dalamnya para 
pelaku tersebut beroperasi. 

Pemburu dalam studi ini terdiri atas pemburu oportunistis dan 
pemburu spesialis, yang dibantu oleh porter. Bantuan dari porter 
ini dapat bervariasi, dari sedikit hingga banyak. Pengangkut men-
cakup pengemudi truk pengangkut kayu, bus, taksi, dan mobil 
pribadi; beberapa di antaranya memberikan informasi tentang 
cara ilegal untuk melintasi pos pemeriksaan, seperti misalnya ber-
gantung pada kerja sama petugas satwa liar di pos pemeriksaan 
dan impunitas (kekebalan hukum) penumpang dan pengemudi 
kendaraan teregistrasi tertentu. Pedagang (termasuk pedagang 
grosir dan eceran) umumnya bekerja di pasar dan restoran, tetapi 
mereka juga berjualan dari rumah. Sebagian besar dari mereka 
turut melakukan kegiatan lain, seperti misalnya pertanian atau 
peternakan lebah. Pedagang dapat melakukan pembelian lang-
sung dengan pemburu atau tengkulak. Banyak tengkulak yang 
merupakan petugas kehutanan yang dapat didorong untuk mem-
beri pasokan kepada politisi dan anggota elite lainnya, dan oleh 
karenanya juga menikmati beberapa tingkat impunitas. Konsumen 
(yang dapat melakukan pembelian dengan pemburu, tengkulak, 
atau pedagang) merupakan mata rantai terakhir dalam rantai 
komoditas ini. Bagian rantai di mana daging diperdagangkan, 

GAMBAR 3.1 

Cagar Alam Dja Faunal dan Area di Sekitarnya, Kamerun

Sumber: UNEP-WCMC (2019b)
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GAMBAR 3.2 

Rantai Komoditas Daging Kera Besar di Wilayah Dja, Kamerun
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panjangnya bervariasi bergantung pada jumlah pedagang yang 
terlibat. Jika seorang pedagang menjual daging kepada sese-
orang yang mengonsumsinya di rumah, maka konsumen tersebut 
menjadi akhir rantai komoditas. Jika konsumen pertama juga 
merupakan seorang pedagang dan menjual daging ke orang lain, 
maka rantai ini akan bertambah panjang (Tagg et al., 2018). 

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi 
daging kera terjadi di dekat rumah, meskipun beberapa pen-
gangkutan daging kera dikirim kepada penerima internasional. 
Beberapa temuan juga menunjukkan bahwa tengkulak meraup 

keuntungan terbesar, kemungkinan karena modal yang dikeluar-
kannya sangat rendah dan memperoleh beberapa impunitas. 
Pemburu spesialis mendapatkan penghasilan tinggi, tetapi 
menanggung risiko perburuan. Pemburu oportunistis menda-
patkan sedikit keuntungan karena menjual dengan cepat dan 
dengan harga rendah untuk menghindari penangkapan akibat 
daging ilegalnya. Pedagang grosir memiliki pengeluaran ter-
batas, tetapi keuntungannya rendah. Mereka lebih memilih 
untuk membeli lebih banyak dan membagi biaya untuk berbagai 
spesies guna meminimalkan risiko (Tagg et al., 2018).
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dan Hoffman, 2015; Robinson dan Bennett, 
2004). Untuk sebagian besar konsumen di 
wilayah perkotaan, asal-usul daging satwa liar 
kurang dianggap penting karena mereka cend-
erung memilih jenis daging yang paling murah 
(Wilkie et al., 2005). Aspek oportunistis dari per-
dagangan daging satwa liar juga tercermin 
dalam hubungan terbalik antara volume ikan 
dan jumlah daging satwa liar yang dijual di pasar 
pedesaan di Ghana (Brashares et al., 2004).

Skala Permasalahan 
bagi Kera Besar
Permintaan lokal, regional, nasional, dan inter-
nasional yang tinggi akan bonobo, simpanse, 
gorila, dan orangutan (serta daging dan bagian 
tubuhnya) mengakibatkan pembunuhan ribuan 
hewan ini setiap tahun. Namun demikian, infor-
masi mengenai nilai pasar dan volume perda-
gangan masih belum jelas. Pada kasus orangu-
tan, individu dewasa cenderung dibunuh, 
sedangkan individu muda dimasukkan ke 
dalam perdagangan hewan hidup. Orangutan 
yang dibunuh tidak dipasok ke dalam perdagan-
gan daging satwa liar karena tidak ada per-
mintaan akan dagingnya, baik secara lokal mau-
pun internasional. Secara umum, daging kera 
besar merupakan bagian dari diet tradisional 
yang hanya ada di Afrika Barat dan Tengah, 
terutama di antara penduduk non-Muslim 
(Clough dan May, 2018). Perdagangan daging 
dan satwa liar hidup saling berkaitan. Daging 
kerap dijadikan sebagai produk sampingan 
ketika hewan dewasa dibunuh untuk diambil 
anaknya, maupun sebaliknya. 

Walaupun permintaan lokal maupun inter-
nasional akan daging dan hewan hidup sangat-
lah tinggi, keuntungan yang diperoleh pemburu 
subsisten lokal nyatanya jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan jaringan kriminal dan 
pencari keuntungan yang korup, sama halnya 
dalam kasus perdagangan narkoba (van Uhm, 
2018b; lih. Pendahuluan dan Bab 4). Terlepas 
dari perbedaan penghasilan ini, pemburu kom-
ersial lokal di Afrika dapat memperoleh 300-
1.000 Dolar AS per tahun, yang melebihi rata-
rata penghasilan rumah tangga tahunan dan 
bersaing dengan penghasilan ‘pihak yang ber-
tanggung jawab mengatur perdagangan ini’ 
(Okiwelu, Ewurum, dan Noutcha, 2009, hal. 7).

Pasar di Indonesia 
Informasi mengenai peran perburuan dalam 
ketahanan pangan di antara masyarakat pede-
saan di lingkungan hutan tropis Asia maupun 
mengenai dampak perburuan dan perdagan-
gan daging satwa liar terhadap orangutan 
masih terbatas (K.L. Sánchez, komunikasi 
pribadi, 2019). Permintaan domestik akan dag-
ing orangutan mungkin tidak begitu signifikan 
di Indonesia karena penduduk negara ini did-
ominasi oleh Muslim dan memakan primata 
dianggap haram (terlarang). Orangutan sumat-
era (Pongo abelii) utamanya ditargetkan untuk 
pasar domestik hewan hidup daripada untuk 
perdagangan internasional karena Indonesia 
tidak memiliki jaringan pasok ilegal seperti 
yang ditemukan di Afrika Barat dan Tengah 
(Clough dan May, 2018). Akan tetapi, diperkira-
kan 2.000-3.000 orangutan (Pongo pygmaeus 
dan P. tapanuliensis) di Kalimantan setiap 
tahunnya dibunuh untuk diambil dagingnya 
akibat adanya pengambilan insidental terkait 
perdagangan hewan hidup serta konflik antara 
manusia dan satwa liar. Angka ini melebihi 
perkiraan sebelumnya dan cenderung tidak 
lestari (Meijaard et al., 2011a). Sejumlah kecil 
daging orangutan mungkin dijual di luar 
wilayah perkotaan Kalimantan, bukan di 
dalamnya (Clough dan May, 2018). 

Perburuan mungkin memainkan peran 
penting dalam kepunahan lokal beberapa popu-
lasi orangutan dalam wilayah jelajah historisnya 
(Marshall et al., 2006; Meijaard et al., 2011a, 
2011b). Penurunan dramatis jumlah orangutan di 
Kalimantan selama 20 tahun terakhir juga meru-
pakan akibat perubahan tutupan lahan, terutama 
karena fragmentasi dan hilangnya habitat serta 
konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan 
deforestasi yang berkaitan dengannya (Voigt et 
al., 2018; Wich et al., 2008). Perambahan ke 
dalam habitat orangutan ini juga meningkatkan 
risiko konflik antara manusia dan orangutan, 
seperti misalnya pembunuhan balasan atas 
kerugian ekonomi yang disebabkan perusakan 
tanaman oleh orangutan (Marshall et al., 2006). 

Indikator pembunuhan orangutan yang 
baik adalah jumlah bayi orangutan yang dis-
elamatkan, diserahkan, atau disita oleh pihak 
berwenang dan dibawa ke dalam pusat 
penyelamatan orangutan di Kalimantan dan 
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Sumatera (Nijman, 2005). Pada tahun 2000-
2004, tiga dari tujuh pusat penyelamatan di 
Kalimantan memasukkan rata-rata 104 indi-
vidu orangutan per tahun. Rata-rata ini 
kemudian bertambah menjadi 107 untuk 
periode tahun 2005-2013 (Nijman, 2005; K.L. 
Sánchez, komunikasi pribadi, 2019). Oleh 
karena bayi yang diselamatkan menunjuk-
kan kematian ibunya (dan bahkan mungkin 
lebih banyak individu), tingkat pengambilan 
orangutan yang tinggi menunjukkan bahwa 
tingkat kematiannya juga tinggi (K.L. 
Sánchez, komunikasi pribadi, 2019). 

Pasar di Afrika 
Di Cekungan Kongo, sebagian besar kota kecil 
dan kota besar mengoperasikan pasar reguler 
daging satwa liar (Colyn, Dudu, dan Mbaelele, 
1987; Fa et al., 2006; Juste et al., 1995). Di Afrika, 

tingginya tingkat ekstraksi satwa liar untuk 
daging dan bagian tubuh satwa ini menunjuk-
kan adanya ancaman besar terhadap bonobo 
(Pan paniscus), simpanse (Pan troglodytes), 
gorila grauer (Gorilla beringei graueri), dan 
gorila dataran rendah bagian barat (Gorilla 
gorilla gorilla). Penelitian yang dilakukan 
mengindikasikan bahwa perdagangan ini 
merupakan bagian ekonomi yang cukup besar 
(namun umumnya dianggap remeh) di ban-
yak negara di Afrika (Lescuyer dan Nasi, 2016). 
Di negara-negara wilayah jelajah spesies kera 
besar yang terdampak, perdagangan gabungan 
tersebut dihargai antara 650.000 hingga 6 juta 
Dolar AS per tahun, yang menyumbangkan 
proporsi signifikan dari keseluruhan pasar 
daging satwa liar (Clough dan May, 2018). 
Kisaran yang luas ini juga mencerminkan 
besarnya variasi harga daging mulai dari seki-
tar 1,31 hingga 12 Dolar AS per kilogram. 

Foto: Indikator pembunu-
han orang utan yang ber-
guna adalah jumlah bayi 
orang utan yang diselamat-
kan, diserahkan, atau disita 
oleh pihak berwenang dan 
dimasukkan ke pusat 
penyelamatan orang utan. 
Bayi yang diselamatkan 
menandakan kematian ibu-
nya (dan mungkin lebih 
banyak individu orang 
utan). © Paul Hilton/Earth 
Tree Images
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Konsumen perkotaan di Afrika Tengah dan 
Barat umumnya membayar harga tertinggi 
untuk daging kera besar, yang menunjukkan 
tingginya margin laba yang diperoleh para 
pemasok, yang mungkin mengumpulkan 
sebagian besar pembayaran dalam bentuk 
tunai (Clough dan May, 2018). Di banyak loka-
si di mana daging kera besar dikonsumsi den-
gan teratur, daging ini dianggap sebagai 
komoditas pilihan untuk beragam alasan. 
Sebagai contoh di Lomié, Kamerun, 
masyarakat yang mengonsumsi daging gorila 
cenderung memilih dada, tangan, dan iga 
karena bagian-bagian ini dipercaya memberi-
kan rasa hormat, keberanian, kekuatan, dan 
keterampilan (Tagg et al., 2018). 

Di dalam lanskap Fauna Dja di Kamerun, 
harga daging bergantung pada apakah pembu-
ru khusus menyediakan daging kera besar. 
Sementara, pemburu kebanyakan mematok 
harga 2-3 Dolar AS untuk sepotong daging 
simpanse asap dan sedikit lebih tinggi untuk 
daging gorila, yaitu 3-6 Dolar AS, pemburu 
yang mengkhususkan berburu kera besar dapat 
memperoleh 9-10 Dolar AS (Tagg et al., 2018). 
Perbedaan harga yang serupa berlaku untuk 
kera utuh. Walaupun umumnya gorila dapat 
mencapai harga 65-85 Dolar AS dan simpanse 
mencapai 25-35 Dolar AS, pemburu berspesial-
isasi kera besar meminta kira-kira dua kali lipat 
harga tersebut, yaitu masing-masing secara 
berurutan 135-170 Dolar AS dan 50-60 Dolar 
AS (Tagg et al., 2018). Salah satu studi mene-
mukan bahwa beberapa pemburu liar dapat 
menjual simpanse utuh hingga 100 Dolar AS 
(Stiles et al., 2013). Perbandingan harga ini den-
gan harga spesies tidak dilindungi yang biasa 
dijual di pasar dapat memberikan informasi 
yang bermanfaat, yaitu 10 kg antelop kecil 
Afrika (duiker) dengan harga sekitar 13 Dolar 
AS, 6 kg monyet sekitar 6 Dolar AS, dan 3 kg 
landak sekitar 4 Dolar AS (Tagg et al., 2018).

Survei pasar dan tingkat konsumsi yang 
dilaporkan memungkinkan dilakukannya 
perkiraan volume daging satwa liar yang diam-
bil dari beberapa hutan di Afrika (Fa, Peres, dan 
Meeuwig, 2002; Wilkie dan Carpenter, 1999). 
Sekitar 4 juta ton daging satwa liar dikeluarkan 
dari Cekungan Kongo setiap tahunnya dan 
menghasilkan rasio ekstraksi terhadap produk-

si sebesar 2,4, yang menunjukkan bahwa bio-
massa yang diekstrak dari satwa liar 2,4 kali 
lebih banyak daripada yang diproduksi (ditam-
bahkan ke populasi yang terdampak, umumnya 
melalui reproduksi) (Fa, Peres, dan Meeuwig, 
2002; Fa dan Tagg, 2016). Untuk menyeimbang-
kan laju ekstraksi, mamalia di Cekungan Kongo 
harus menggandakan kemampuan reproduk-
sinya setiap tahun, yang jelas tidak memung-
kinkan (Fa dan Tagg, 2016). Catatan perburuan 
dan survei pasar menunjukkan bahwa di selu-
ruh Cekungan Kongo, dengan variabilitas 
regionalnya yang besar, spesies langka dan rent-
an seperti misalnya kera besar dan gajah biasan-
ya mewakili hanya sebagian kecil proporsi (ser-
ing kali kurang dari 5%) dari total jumlah hewan 
yang diburu (Nasi, Taber, dan van Vliet, 2011). 
Studi yang dilakukan di Ogooué, Gabon, 
mengungkapkan bahwa primata yang ada 
hanya 6% dari 2.647 tangkapan yang didapat-
kan oleh 26 pemburu subsisten desa dalam 
satu tahun (Coad, 2007). Namun demikian, 
penelitian lain menunjukkan bahwa jumlah 
primata mencapai 40% dari bangkai hewan 
yang diburu (Nasi, Taber, dan van Vliet, 2011).

Meskipun daging satwa liar hanyalah 
sebagian kecil dari daging yang dikonsumsi di 
kota-kota besar (umumnya kurang dari 2% 
dari kebutuhan protein diet tahunan), volume 
terkait daging satwa liar yang dikonsumsi per 
orang ternyata cukup signifikan (Wilkie et al., 
2016). Studi terbaru yang dilaksanakan di 
wilayah metropolitan Kinshasa–Brazzaville, 
yang merupakan tempat tinggal bagi sekitar 15 
juta penduduk, menunjukkan bahwa tingkat 
konsumsi lokal daging satwa liar cukup tinggi, 
meskipun jumlah tempat penjualan yang 
menawarkan daging satwa liar tidaklah ban-
yak dibandingkan outlet yang menjual daging 
hewan domestik lainnya (Fa et al., 2019). 
Penghitungan cepat menunjukkan bahwa 
bahkan jika setiap orang di Kinshasa dan 
Brazzaville hanya memakan 1-2 kg daging sat-
wa liar per tahun, 15-30 juta kg daging dapat 
dikonsumsi setiap tahunnya (Fa et al., 2019; 
Wilkie dan Carpenter, 1999). Untuk memper-
oleh pemahaman yang lebih baik mengenai 
volume ini, disarankan untuk memvisualisasi-
kan proporsi monyet guenon (Cercopithecus 
spp.), kelompok spesies yang dipilih dalam 



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

78

wilayah metropolitan ini. Antara 8.400 hingga 
22.500 monyet guenon utuh dijual setiap 
tahunnya di restoran-restoran di kedua kota 
ini, namun jumlah monyet guenon ini kurang 
dari 1% dari total volume satwa liar yang 
memasuki kedua kota ini (Fa et al., 2019).

Mengukur Pengambilan 
Satwa secara Global
Antara tahun 2005 dan 2011, lebih dari 22.000 
kera besar dibunuh atau ditangkap di Afrika 
dan Asia untuk memasok perdagangan ilegal 
satwa liar. Dengan demikian, rata-rata pemb-
uru mengeluarkan lebih dari 3.000 individu 
per tahun dari hutan (Stiles et al., 2013). 
Dampaknya terhadap populasi kera cender-
ung signifikan, terutama mengingat kepada-
tan populasi spesies ini yang rendah dan ting-
kat reproduksinya yang juga relatif rendah. 

Data mengenai volume dan nilai perdagan-
gan ini hanya dapat dilihat sebagai indikasi, dan 
umumnya mendekati perkiraan minimum 
karena jumlah yang akurat sulit diperoleh akibat 
kegiatan yang sedang dikaji bersifat ilegal. 
Terdapat informasi yang terbatas mengenai pen-
angkapan spesies terestrial, meskipun berbagai 
upaya sedang dilakukan untuk mengumpulkan, 
menilai, dan memantau perubahan dalam 
serangkaian data yang tersedia dari beragam 
studi, seperti yang ditunjukkan oleh Taylor et al. 
(2015). Walaupun keakuratan jumlah keseluru-
han ini masih diperdebatkan (terutama karena 
sebagian besar data yang dikumpulkan berumur 
lebih dari 30 tahun, sehingga membuat penila-
ian terkini sulit dilakukan), indikator proksi 
dapat digunakan untuk memperkirakan 
pengambilan regional dan global (Ingram et al., 
2015). Contohnya adalah indikator massa tubuh 
rata-rata, yang menggunakan massa tubuh rata-
rata dalam setiap sampel sebagai proksi dari 
komposisi spesies. Penurunan jumlah dari spe-
sies yang lebih besar ke yang lebih kecil dapat 
menunjukkan bahwa suatu habitat tengah men-
galami proses hilangnya satwa dan jenis-jenis 
satwa. Contoh lainnya adalah indikator 
tekanan pengambilan, yang mengukur 
tekanan pengambilan terhadap spesies teres-
trial, seperti yang ditunjukkan oleh keseluru-

han tren dalam jumlah individu yang ditang-
kap dari setiap spesies di berbagai lokasi dan 
tahun (Dirzo et al., 2014; Ingram et al., 2015).

Konsekuensi Biologis 
dari Perburuan Daging 
dan Bagian Tubuh Satwa

Pengurangan dan Hilangnya 
Satwa Liar 
Metaanalisis terbaru dari 176 studi di berbagai 
wilayah tropis menunjukkan bahwa kelimpa-
han relatif dalam kawasan perburuan diband-
ingkan dengan kawasan nonperburuan 83% 
lebih rendah untuk mamalia dan 58% lebih 
rendah untuk burung (Benítez-López et al., 
2017). Perbandingan kepadatan spesies mama-
lia di 101 lokasi nonperburuan dan perburuan 
di Amazon menunjukkan penurunan popula-
si yang signifikan untuk 22 dari 30 spesies yang 
dikaji pada tingkat perburuan yang tinggi, 
dengan penurunan 11 kali lipat pada biomassa 
populasi untuk 12 spesies yang sensitif terha-
dap penangkapan (Peres dan Palacios, 2007).1 

Yang mengherankan adalah sedikitnya 
jumlah studi pemantauan jangka panjang yang 
mendetail terhadap primata yang dilaksanakan 
di negara-negara dengan habitat yang masih 
baik. Hal ini terutama dikarenakan keterbatasan 
logistik, kurangnya ketelitian dalam pengum-
pulan data, serta data yang bias (Rovero et al., 
2015). Studi pendahuluan terhadap monyet 
kolobus hitam-putih angola (Colobus angolen-
sis), monyet sykes (Cercopithecus mitis ssp. 
albogularis), dan monyet kolobus merah bersta-
tus genting endemik Udzungwa (Procolobus 
gordonorum) di Tanzania menunjukkan bahwa 
para teknisi lokal yang terlatih melaksanakan 
skema pemantauan secara efisien (Rovero et al., 
2015). Studi pendahuluan ini secara spesifik 
mengungkapkan bahwa semua spesies dalam 
kawasan lindung tetap stabil selama periode 11 
tahun, tetapi kedua populasi monyet kolobus 
yang ada di luar kawasan lindung mengalami 
penurunan yang nyata akibat kombinasi antara 
perburuan subsisten yang ditargetkan dan 
degradasi habitat (Rovero et al., 2012, 2015). 
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Di tempat berlindungnya di Taman 
Nasional Kahuzi-Biega, RDK, populasi gorila 
grauer menurun sebesar 87% dari tahun 1994 
hingga 2015, terutama akibat perburuan, 
meskipun tren ini diperburuk oleh konflik 
sipil (Plumptre et al., 2016). Lima puluh dua 
persen dari total wilayah jelajah gorila gunung 
(Gorilla beringei beringei) berada di dalam 
radius 20 km dari kamp pengungsi dan 
masyarakat yang tergusur (Bender dan Ziegler, 
2009). Di seluruh wilayah Cekungan Kongo, 
populasi gorila dataran rendah bagian barat 
dan simpanse sentral (Pan troglodytes troglo-
dytes) secara signifikan dikorelasikan secara 
negatif dengan perburuan (Strindberg et al., 
2018; Walsh et al., 2003). Namun demikian, 
pola spasial dan intensitas kehilangan ditentu-
kan oleh motivasi pemburu (Kühl et al., 2009). 

Di bagian timur laut RDK, sekitar 7% sim-
panse dan 5% gorila mungkin telah ditangkap 
setiap tahun dari kepadatan populasinya yang 
memang rendah, yaitu sekitar 0,3 simpanse per 
km2 dan 0,2 gorila per km2. Berbeda dengan 

spesies lain yang diburu untuk diambil dag-
ingnya, kera besar umumnya memiliki tingkat 
reproduksi yang rendah, yang menandakan 
bahwa bahkan tekanan perburuan yang ren-
dah dapat mengakibatkan penurunan yang 
besar terhadap populasinya. Sesungguhnya, 
pengambilan tahunan sebesar 5-7% menunjuk-
kan bahwa populasi simpanse dan gorila yang 
telah dikaji cenderung berkurang separuhnya 
dalam 11-15 tahun ke depan, yang jelas merupa-
kan kondisi yang tidak lestari (Kano dan Asato, 
1994). Bahkan walaupun pengambilan dengan 
berburu berkurang seiring dengan berkurangn-
ya pula kepadatan populasi, hal ini tetap dapat 
melanjutkan pusaran kepunahan lokal. 
Mengingat kepadatan populasi dan tingkat 
reproduksinya yang rendah, spesies kera besar 
tidak dapat bertahan dalam kondisi kehilangan 
tersebut. Sebaliknya, kelangsungan hidupnya 
di alam liar terancam secara langsung. Dalam 
konteks ini, perlu diingat bahwa perburuan 
intensif dalam hutan yang terfragmentasi tam-
paknya mendorong kepunahan monyet kolo-

Foto: Populasi gorila grauer 
di tempat berlindungnya di 
Taman Nasional Kahuzi-
Biega, RDK, menurun 
sebesar 87% dari tahun 
1994 hingga 2015, teruta-
ma akibat perburuan, 
meskipun tren ini diperbu-
ruk oleh konflik sipil. Gorila 
grauer di Pusat Konservasi 
Pendidikan dan Rehabilitasi 
Gorila (GRACE), RDK. 
© GRACE
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bus merah miss waldron (Piliocolobus badius 
waldroni) di Ghana dan Pantai Gading (Oates 
et al., 2000, 2019). 

Analisis yang dilaksanakan pada tahun 
2002 menunjukkan bahwa tingkat pengambi-
lan di Afrika (yang sangat didorong oleh per-
mintaan akan daging satwa liar dari wilayah 
perkotaan) lebih tinggi sekitar 50% daripada 
produksi dan sekurangnya empat kali lebih 
tinggi daripada tingkat keberlanjutan (Fa, 
Peres, dan Meeuwig, 2002). Jika tidak ada peru-
bahan dalam laju ekstraksi, maka pasokan dag-
ing satwa liar di Afrika Tengah diharapkan 
dapat menurun secara signifikan pada tahun 
2003 hingga 2050, dengan penurunan yang 
berkisar mulai dari 61% di Republik Afrika 
Tengah (RAT) hingga 78% di RDK (Fa, 
Currie, dan Meeuwig, 2003). 

Terdapat cukup bukti yang menunjukkan 
bahwa perburuan tidak lestari mengakibatkan 
penurunan dan pemusnahan populasi satwa 
liar setempat, serta isolasi populasi dan 
hilangnya keanekaragaman genetik dan 
budaya. Oleh karena populasinya yang kecil 
(misalnya gorila gunung) dan kawin sekerabat 
yang tidak terhindari, satwa ini pun mengalami 
akumulasi mutasi yang merusak dan penu-
runan kesehatan populasi (Xue et al., 2015). 
Beberapa populasi kera yang berbeda diketa-
hui menunjukkan beragam sifat budaya yang 
berbeda pula, tetapi banyak di antaranya hilang 
akibat pemusnahan lokal (Kühl et al., 2019). 
Selain itu, primata pemakan buah (frugivora) 
berbadan besar adalah spesies keystone, yang 
memainkan peran fungsional yang penting, 
seperti misalnya penyebar benih tumbuhan 
(Lambert, 2011; Nuñez-Iturri, Olsson, dan 
Howe, 2008). Hilangnya perekayasa ekologis 
ini dapat mengurangi kesehatan ekosistem dan 
pada akhirnya berdampak terhadap penyedi-
aan pemberi kehidupan, jasa global, serta sim-
panan air dan karbon (Dirzo et al., 2014).

Risiko terhadap dan melalui 
Ketahanan Pangan
Manusia (termasuk masyarakat pedesaan dan 
hutan, yang bergantung pada daging satwa liar 
sebagai satu-satunya sumber protein hewani, 

dan masyarakat perkotaan yang mengonsumsi 
daging satwa liar sebagai makanan mewah (lih. 
di bawah ini) mendorong terjadinya perburuan 
tidak lestari di semua wilayah tropis. Satwa liar 
kerap memiliki peran penting bagi masyarakat 
pedesaan, baik sebagai sumber pangan, peng-
hasilan, dan obat; sebagai target perburuan 
untuk melindungi tanaman; ataupun sebagai 
simbol tradisi budaya (Alves dan van Vliet, 
2018; El Bizri et al., 2015; Ichikawa, Hattori, dan 
Yasuoka, 2016; Nasi et al., 2008). Oleh karena 
itu, hilangnya satwa liar mengakibatkan tidak 
hanya berkurangnya berbagai jasa langsung 
ekosistem yang menjadi tumpuan masyarakat 
pedesaan, tetapi juga pada kemunduran identi-
tas budayanya. Mengingat skala pemanenan 
daging satwa liar saat ini dan peningkatan pop-
ulasi manusia secara terus-menerus, hampir 
tidak dapat dihindari bahwa penurunan jumlah 
satwa liar akan terus berlanjut, yang pada 
gilirannya akan mengancam ketersediaan dag-
ing satwa liar itu sendiri (Ceballos, Ehrlich, dan 
Dirzo, 2017; Swamy dan Pinedo-Vasquez, 2014; 
Wilkie et al., 2011). Biaya langsung ketahanan 
pangan akibat hilangnya satwa diperkirakan 
akan turun secara tidak proporsional bagi 
jutaan penduduk desa di semua wilayah tropis 
dan subtropis, di mana penduduk ini sangat 
bergantung pada daging satwa liar dan memi-
liki sangat sedikit alternatif terjangkau yang 
tersedia baginya (Milner-Gulland dan 
Bennett, 2003). 

Di Kamerun dan RDK, kebutuhan protein 
harian dengan proporsi yang tinggi dipasok 
oleh daging satwa liar (Fa, Currie, and Meeuwig, 
2003). Data dari Poverty Environment 
Network, yang mewakili lanskap tropis dan 
subtropis yang didominasi petani sawit di 24 
negara berkembang, menunjukkan pentingnya 
makanan dari satwa liar untuk ketahanan pan-
gan. Rumah tangga yang mendapatkan peng-
hasilan tunai dari pengumpulan produk satwa 
liar sekitar 21%, hanya 4% rumah tangga yang 
berada dalam kawasan berhutan dan 2% yang 
berada di kawasan tidak berhutan (Hickey et 
al., 2016). Data ini juga menunjukkan bahwa 
rumah tangga yang lebih miskin memperoleh 
proporsi penghasilan yang lebih tinggi dari 
perburuan, 39% rumah tangga terlibat dalam 

“Kera besar 
adalah spesies *key-
stone*, yang memain-
kan peran fungsional 
yang penting, seperti 
misalnya penyebar 
benih tumbuhan. Hi-
langnya mereka dapat 
mengurangi kesehat-
an ekosistem dan 
pada akhirnya ber-
dampak terhadap pe-
nyediaan pemberi ke-
hidupan, jasa global, 
serta simpanan air 

dan karbon.”
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kegiatan perburuan, lebih dari yang sebelumn-
ya diasumsikan. Sebagian besar (87%) daging 
satwa liar dikonsumsi dalam rumah tangga 
yang melakukan perburuan, dan perburuan 
tersebut hanya berkontribusi sebesar 2% terha-
dap penghasilan tunai (Nielsen et al., 2017).

Daging satwa liar berkontribusi meng-
hasilkan makronutrien dan mikronutrien bagi 
suatu diet. Sebuah studi yang mengukur 
seberapa pentingnya daging satwa liar untuk 
pemenuhan kebutuhan mikronutrien menun-
jukkan bahwa 14,3% rumah tangga yang men-
gonsumsi daging satwa liar di Amazon secara 
signifikan memperoleh zat besi, seng, dan vita-
min C lebih banyak daripada rumah tangga 
lain. Selain itu, rumah tangga yang mengon-
sumsi daging satwa liar menampilkan status 
nutrisi yang lebih tinggi, dengan asupan karbo-
hidrat yang lebih rendah (-10%) dan asupan 
protein yang lebih tinggi (+46%), zat besi 
(+151%), dan seng (+23%) dibandingkan den-
gan rumah tangga lainnya (Sarti et al., 2015). 

Di satu sisi, eksploitasi daging satwa liar 
yang berlebihan merusak ketahanan pangan 
melalui kepunahan lokal, yang merupakan 
permasalahan umum dalam ‘tragedi kepemi-
likan bersama’, sebagaimana dibahas di bawah 
ini (Hardin, 1968). Di sisi lain, menggeser 
ketahanan pangan ke pertanian modern juga 
dapat merusak keanekaragaman hayati, yang 
berdampak terhadap spesies satwa liar yang 
sama yang sebelumnya diburu untuk diambil 
dagingnya. Baik tingkat perburuan daging 
satwa liar maupun pentingnya daging satwa 
liar sebagai sumber protein berbanding terba-
lik dengan konsumsi sumber protein alter-
natif, seperti misalnya ikan atau ternak 
domestik. Sebagaimana dibahas di bawah ini, 
dorongan untuk mencari sumber daging 
alternatif kemudian dipuji sebagai salah satu 
strategi utama untuk membatasi konsumsi 
daging satwa liar (Brashares et al., 2004; 
Nielsen et al., 2018). Namun demikian, perlu 
ditekankan bahwa studi tersebut mengguna-
kan istilah ‘ternak domestik’ untuk merujuk 
pada peternakan subsisten yang dipraktikkan 
saat ini, bukan pada pertanian industri kom-
ersial (Nielsen et al., 2018). Penelitian ini tidak 
menangani ketahanan pangan penduduk 

perkotaan, yang (berlawanan dengan kon-
sumen pedesaan) kerap memiliki akses terha-
dap daging bernutrisi lainnya dengan harga 
terjangkau sehingga lebih kecil kemungki-
nannya mengalami kesulitan untuk memen-
uhi kebutuhan nutrisi jika mereka kekuran-
gan daging satwa liar (Bennett, 2002). 

Jika permintaan perkotaan akan daging 
satwa liar berhasil dibatasi, sektor pertanian 
harus mengalami perubahan signifikan guna 
memproduksi makanan untuk populasi pen-
duduk Afrika yang terus berkembang (dan 
semakin makmur) di kota-kota besar dan kecil. 
Tren urbanisasi di Benua Afrika ini luar biasa, 
di mana kepadatan populasi perkotaan 
diperkirakan bertambah tiga kali lipat dalam 
40 tahun ke depan dan, pada tahun 2030, 
Afrika akan menjadi rumah bagi 9 megacity 
(kota besar dengan populasi melebihi 10 juta 
penduduk) (Güneralp et al., 2017; UN DESA, 
2018). Dorongan ekspansi dan produktivitas 
sektor pertanian untuk memenuhi permintaan 
populasi yang lebih urban akan memiliki kon-
sekuensi yang merusak terhadap kawasan ala-
mi, bahkan jika laju pertumbuhan sektor perta-
nian Afrika pada 30 tahun terakhir (+160%) 
lebih lambat daripada Asia (+212%) dan 
Amerika Selatan (+174%) (NEPAD, 2013). 

Kesejahteraan yang lebih tinggi di negara-
negara berkembang umumnya ditandai den-
gan peningkatan konsumsi daging, seperti 
yang dibuktikan oleh peningkatan konsumsi 
daging tahunan per kapita (yang meningkat 
dari 16 kg menjadi 43 kg) dan susu (yang men-
ingkat dari 3 kg menjadi 8 kg) pada tahun 1983 
hingga 1997 (Delgado, 2003). Memastikan 
ketahanan pangan di luar sistem daging satwa 
liar memiliki kemungkinan memperburuk 
hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa 
ekosistem, karena memicu perubahan peman-
faatan lahan yang dirancang untuk memaksi-
malkan hasil panen pertanian bagi kemakmu-
ran populasi penduduk lokal dan global 
(Marques et al., 2019). Contohnya adalah 
perubahan pemanfaatan lahan akibat industri 
minyak sawit, yang pada satu sisi mendorong 
perkembangan ekonomi lokal, namun di sisi 
lain menyebabkan kematian orangutan karena 
perubahan habitat dan peningkatan konflik 

“Memastikan ket-

ahanan pangan di luar 

sistem daging satwa 

liar memiliki kemung-

kinan memperburuk 

hilangnya keanek-
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jasa ekosistem, karena 

memicu perubahan 

pemanfaatan lahan 

yang dirancang untuk 

memaksimalkan hasil 

panen pertanian.”
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antara manusia dan satwa liar (Ancrenaz et al., 
2015, 2016; Meijaard et al., 2011a). 

Di Afrika Tengah, hanya Kamerun, RAT, 
dan Gabon yang secara prospektif dapat mem-
pertahankan pasokan protein populasi pen-
duduknya di atas kebutuhan harian yang dire-
komendasikan (46 g untuk perempuan dan 56 
g untuk laki-laki). Upaya mempertahankan 
ketergantungan pada daging satwa liar saat ini 
di wilayah tersebut tidak hanya menyiratkan 
bahwa sejumlah besar spesies satwa setidakn-
ya akan punah secara lokal dengan relatif 
cepat, tetapi juga malnutrisi akan meningkat 
secara signifikan di Afrika Tengah, kecuali bila 
kondisi rawan pangan ini dengan segera dise-
lesaikan dengan cara lain (Wicander dan 
Coad, 2018; Wilkie et al., 2016). 

Pada beberapa kondisi, upaya memasti-
kan ketahanan pangan mencakup penggan-
tian daging satwa liar dan ikan dengan peter-
nakan ayam ras atau daging kalengan yang 
nilai nutrisinya lebih rendah (Dounias dan 
Froment, 2011; Nardoto et al., 2011; Sarti et al., 
2015; van Vliet et al., 2015). Namun demikian, 
secara keseluruhan, upaya membangun keta-
hanan pangan untuk pemenuhan nutrisi yang 
optimal selain dengan pasar daging satwa liar 
akan memerlukan peningkatan sumber daya 
daging dan protein alternatif yang tersedia 
secara lokal dan pada saat yang sama, penu-
runan sistem yang tidak efisien dan merusak 
secara ekologis, seperti misalnya peternakan 
binatang memamah biak, sebagaimana diba-
has di bawah ini (Machovina, Feeley, dan 
Ripple, 2015; Oben, Molua, dan Oben, 2015).

Faktor-faktor Pendorong 
Perburuan Daging Satwa 
Liar

Faktor Sosial Ekonomi
Masyarakat miskin cenderung lebih bergan-
tung pada daging satwa liar untuk bertahan 
hidup dan memiliki lebih sedikit peluang 
untuk mengembangkan mata pencaharian 
alternatif. Dikarenakan banyaknya masyarakat 
miskin dan pemburu yang semakin tertarik 
berpartisipasi dalam perdagangan ilegal satwa 

liar, banyak studi yang berpendapat bahwa 
keuntungan adalah faktor utama pendorong 
kejahatan satwa liar (Duffy dan St John, 2013; 
Duffy et al., 2016; Harrison et al., 2015; 
Leberatto, 2016). Sebagai contoh, lokasi-lokasi 
di mana perburuan liar terhadap gajah sering 
kali terjadi, dijelaskan sebagai lokasi yang 
menderita kemiskinan dengan tingkat yang 
relatif tinggi, dan orang yang ditangkap akibat 
perburuan yang tidak bertanggung jawab di 
Taman Nasional Hutan Perawan Bwindi di 
Uganda digolongkan sebagai masyarakat yang 
relatif miskin (CITES , IUCN, dan TRAFFIC, 
2013; Twinamatsiko et al., 2014). 

Namun demikian, hubungan antara per-
buruan liar dan kemiskinan tidak sepenuhnya 
dapat dipahami. Baik faktor ekonomi maupun 
geografi yang mendorongnya telah dikaitkan 
dengan konsumsi daging satwa liar karena 
masyarakat termiskin mengonsumsi sebagian 
besar daging satwa liar di wilayah pedesaan 
dan masyarakat terkaya mengonsumsi propor-
si daging satwa liar terbesar di wilayah perko-
taan (Brashares et al., 2011). Interaksi antar 
faktor-faktor pendorong ini bervariasi dari 
satu wilayah ke wilayah lainnya, dengan 
menyoroti perlunya intervensi agar bersifat 
spesifik lokasi (Lindsey et al., 2012). Sebagai 
contoh, tingkat perburuan dan pembunuhan 
orangutan di suatu wilayah di Kalimantan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, seperti 
misalnya tingkat tutupan hutan, proporsi 
lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian, 
tingkat penghasilan, agama, dan laju hilangn-
ya habitat (Meijaard et al., 2011a; Santika et al., 
2017). Pertimbangan konteks lokasi yang lebih 
luas adalah kunci pendekatan sosial dan ling-
kungan yang efektif untuk mengatasi kejaha-
tan satwa liar (Duffy et al., 2016). 

Sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen, 
kemiskinan cenderung menolak keberadaan 
lembaga masyarakat dan menghambat dicapa-
inya kemampuan untuk menjalani kehidupan 
yang penuh makna. Keputusan pemburu untuk 
memburu dan memperdagangkan satwa liar 
yang dilindungi juga dapat mencerminkan 
upaya untuk menegaskan ‘identitas, status, jalan 
hidup, budaya, dan martabat lokal’ dan ‘untuk 
menentukan masa depan seseorang dan kegia-
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tan sehari-hari’ (Duffy et al., 2016, hal. 16; Sen, 
1999). Perilaku ini menunjukkan perlunya 
mengembangkan cara-cara untuk mengukur 
kesejahteraan manusia dan juga mengenali 
kebutuhan akan pendapat, martabat, dan status 
(Milner-Gulland et al., 2014; Sen, 1999). Dalam 
konteks ini, lembaga berhubungan dengan pili-
han dan tindakan seseorang dalam konteks 
sosial yang lebih luas (Duffy et al., 2016). Peran 
lembaga umumnya diamati melalui respons 
seseorang terhadap inisiatif masyarakat, yang 
dapat diterima oleh pihak-pihak yang dikena-
kan solusi ‘penghargaan’ (‘carrot’ solutions), 
tetapi tidak untuk mereka yang sebaliknya 
memerlukan solusi ‘hukuman’ (‘stick’ solutions) 
(Egbe, 2001). Seseorang dalam kelompok 
‘hukuman’ tersebut pada akhirnya dapat 
memicu dilakukannya kegiatan perburuan 
lokal dengan cara menginvestasikan penghasi-
lan ekstra dari inisiatif masyarakat untuk mem-
peroleh alat perburuan baru atau dengan men-
gonsumsi lebih banyak daging satwa liar 
(Damania, Milner-Gulland, dan Crookes, 2005; 
Duffy et al., 2016; Milner-Gulland, 2012).

Masyarakat yang terlibat dalam kejahatan 
satwa liar dengan beragam alasan, dan sasaran 
yang ingin dicapai, akan menerima risiko dan 
perolehan yang bervariasi. Di beberapa negara, 
diperlukan izin untuk memburu spesies tert-
entu dalam jumlah besar sebagai makanan 
yang menjadi tumpuan masyarakat setempat. 
Sebagai contoh, hukum yang berlaku di 
Kamerun mewajibkan adanya izin perburuan 
spesies Kelas B (dilindungi sebagian), seperti 
misalnya beberapa antelop kecil merah (red 
duiker) dan babi sungai merah (Potamochoerus 
porcus) (Egbe, 2001; Pemunta, 2019). Bagi pem-
buru subsisten (yang keluarganya bergantung 
pada daging satwa liar dari spesies dilindungi 
untuk keberlanjutan hidupnya), memperoleh 
jenis pangan ini sama saja dengan melanggar 
hukum. Pada banyak kasus semacam ini, 
hukum yang berlaku pada dasarnya mengan-
cam ketahanan pangan masyarakat (Kümpel et 
al., 2010). Daging satwa liar sangat penting bagi 
masyarakat yang kekurangan akses terhadap 
sumber protein dan mikronutrien lainnya, sep-
erti misalnya hewan domestik atau produksi 

Foto: Faktor ekonomi dan 
geografi pendorong ber-
hubungan dengan konsum-
si daging satwa liar karena 
masyarakat termiskin men-
gonsumsi sebagian besar 
daging satwa liar di wilayah 
pedesaan dan masyarakat 
terkaya memakannya den-
gan proporsi terbanyak di 
wilayah perkotaan. Daging 
dan bagian tubuh satwa liar 
yang disita, Lomié, 
Kamerun. © LAGA dan 
EAGLE Network
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tanaman pangan pokok (Nielsen et al., 2017). 
Di Uganda, kejahatan satwa liar dikaitkan den-
gan kurangnya kebutuhan utama dan dikore-
lasikan dengan kepadatan populasi dan 
tekanan eksternal, seperti misalnya tekanan 
lingkungan dan konflik sosial (Harrison et al., 
2015). Secara keseluruhan, konsumsi daging 
satwa liar memberikan nilai ekonomi dan keta-
hanan pangan substansial bagi banyak rumah 
tangga pedesaan (Reuter et al., 2016). 

Pada saat masyarakat pedesaan mengalami 
kesulitan ekonomi, daging satwa liar dapat ber-
fungsi sebagai ‘jaring pengaman yang berkon-
tribusi terhadap ketahanan mata pencaharian’ 
(Schulte-Herbrüggen et al., 2013, hal. 10). Ide 
ini telah diajukan sebagai ‘hipotesis baik ber-
mutu rendah’ yang menyatakan bahwa 
masyarakat miskin bergantung pada daging 
satwa liar sebagai sumber daya yang murah 
dan berkualitas rendah (Brashares et al., 2011). 
Hipotesis ini didukung oleh metaanalisis, sep-
erti misalnya Nielsen et al. (2017), yang men-
gungkapkan bahwa daging satwa liar semakin 
digantikan oleh daging domestik dan daging 
yang dibeli seiring dengan peningkatan peng-
hasilan rumah tangga. Pemahaman mengenai 
hipotesis ini dapat memungkinkan berjalannya 
pengembangan intervensi konservasi yang 
efektif, yang dapat berpotensi membantu 
mencegah efek yang mengkhawatirkan dari 
kekurangan dan pembatasan daging satwa liar, 
seperti misalnya rangkaian umpan balik positif 
yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan 
atau ‘perangkap kemiskinan’ (Sachs, 2006). 
Idealnya, intervensi semacam ini dapat secara 
simultan berkontribusi terhadap pengentasan 
kemiskinan dan perlindungan keanekaraga-
man hayati (Nielsen et al., 2017).

Sebaliknya, perburuan liar komersial 
didorong oleh faktor-faktor seperti misalnya 
penegakan hukum yang lemah, mudahnya 
akses terhadap pasar (terutama untuk daging 
satwa liar dan gading), dan kurangnya kesadar-
tahuan hukum serta konsekuensi akan kejaha-
tan satwa liar (Harrison et al., 2015). Peningkatan 
perdagangan ilegal satwa liar dapat secara lang-
sung berkaitan dengan peningkatan penghasi-
lan, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor 
ekonomi selain memenuhi kebutuhan dasar 

keinginan untuk memperoleh kekayaan juga 
menjadi salah satu pendorong (Duffy dan St 
John, 2013; Harrison et al., 2015; TRAFFIC, 
2008). Seseorang yang dituntut untuk memen-
uhi permintaan konsumen akan daging satwa 
liar, gading, atau kayu, dapat mengalami ‘faktor 
penarik’ yang mungkin saja mendorongnya 
untuk terlibat dalam kejahatan satwa liar. Selain 
itu, mereka juga tidak dapat menahan ‘faktor 
pendorong’, seperti misalnya kurangnya sum-
ber penghasilan yang sah, terutama di sekitar 
kawasan lindung (Harrison et al., 2015). 

Dengan kata lain, walaupun kemiskinan 
dapat mendorong masyarakat untuk melaku-
kan perburuan liar dengan alasan komersial, 
seseorang dari masyarakat miskin melaku-
kannya untuk memenuhi permintaan dari 
masyarakat yang lebih kaya (Duffy dan St 
John, 2013). Salah satu contohnya adalah per-
buruan liar gajah, yang dihubungkan dengan 
kemiskinan, keserakahan, buruknya penega-
kan hukum, dan lemahnya tata kelola, meski-
pun peningkatan pembunuhan ilegal baru-
baru ini dikorelasikan dengan bertambahnya 
permintaan akan gading sebagai barang 
mewah di berbagai negara Asia (CITES , 
IUCN, dan TRAFFIC, 2013; Wittemyer et al., 
2014). Sama halnya di RDK, perburuan untuk 
perdagangan daging satwa liar komersial ada-
lah ancaman utama bagi primata (Estrada et 
al., 2018). Sebagai contoh, simpanse memiliki 
nilai komersial yang tinggi karena merupakan 
hewan besar yang bagian tubuhnya dapat 
diperdagangkan untuk beragam tujuan. 
Masyarakat mengonsumsi dagingnya, lalu 
kulitnya dapat digunakan untuk dekorasi, 
tulangnya digunakan untuk terapi yang diakui 
berkualitas, dan tengkoraknya digunakan 
untuk kegiatan yang berhubungan dengan 
ritual tradisional (Downing, 2012; Prescott, 
Rapley, dan Joseph, 1993–1994).

Permintaan akan daging satwa liar di perko-
taan mendorong lebih banyak pemburu untuk 
terlibat dalam operasi komersial di desa-desa 
(Brashares et al., 2011; Coad et al., 2010; Fa dan 
Tagg, 2016; Kümpel et al., 2010; Robinson, 
Redford, dan Bennett, 1999; Wilkie et al., 2005). 
Penduduk kota mengonsumsi daging satwa liar 
sebagai makanan mewah, sering kali hal ini 
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didasari pada preferensi pribadi (Reuter et al., 
2016). Oleh karena daging alternatif juga semak-
in tersedia di kota-kota kecil dan besar daripada 
yang tersedia di wilayah pedesaan, daging satwa 
liar tidak lagi dibutuhkan untuk ketahanan pan-
gan konsumen perkotaan (Wilkie et al., 2016). 
Penemuan ini didukung oleh bukti bahwa kon-
sumsi daging satwa liar dikorelasikan dengan 
kekayaan konsumen (Brashares et al., 2011; Fa 
et al., 2009). Pembatasan akses terhadap dag-
ing satwa liar di pusat perkotaan (yang dilaku-
kan dengan membatasi pasokan dari wilayah 
pedesaan) akan berkontribusi terhadap per-
lindungan keanekaragaman hayati tanpa ber-
dampak secara langsung terhadap ketahanan 
pangan masyarakat miskin (Fa et al., 2019). 

Kekuatan sosial ekonomi lainnya juga 
dapat memainkan peran. Tingkat literasi 
setempat, sebagai ukuran tingkat pendidikan, 
juga tercermin dalam tingkat perburuan (de 
Boer et al., 2013). Masyarakat berpendidikan 
cenderung terlibat dalam kegiatan legal untuk 
memperoleh penghasilan tunai dan oleh kare-
na itu lebih kecil ketergantungannya pada 
sumber daya satwa liar setempat sebagai 
makanan (Junker et al., 2015). 

Perdagangan Internasional, 
Keterbatasan Data, dan Efek 
Kekayaan
Terdapat pengaruh unsur internasional dalam 
perdagangan satwa liar, terutama pada perda-
gangan kera besar, dengan adanya permintaan 
yang berasal dari Eropa, Amerika Serikat, 
Timur Tengah, dan Asia. Namun demikian, 
konsumsi di wilayah-wilayah ini cenderung 
terbatas dibandingkan masyarakat setempat 
di negara-negara wilayah jelajah kera. Di 
pasar internasional, daging satwa liar selalu 
menjadi barang termahal dibandingkan sum-
ber protein hewani lainnya, sehingga daging 
satwa liar dianggap sebagai barang mewah 
yang disajikan saat hari libur untuk menge-
sankan tamu penting atau tuan rumah, atau 
sekadar pamer kekayaan. Sebagai contoh, pel-
anggan dari Swiss membayar sekitar sepuluh 
kali lipat untuk kera besar daripada konsumen 
di Kamerun (Clough dan May, 2018). 

KOTAK 3.2 

Ekspor Daging Satwa Liar dari Afrika: 
Peran Perjalanan Udara

Laporan terbaru mengenai popularitas trenggiling dan spesies genting 
lainnya dapat memberikan kesan bahwa perdagangan internasional 
secara umum mendorong perburuan tidak lestari di negara asal. Namun 
demikian, penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah total daging satwa 
liar yang diekstrak dari wilayah tropis, hanya sebagian kecil yang diekspor 
(Ingram et al., 2018). 

Meskipun demikian, perdagangan internasional daging satwa liar cukup 
besar. Walaupun angka perdagangan yang akurat masih sulit untuk dipa-
hami, studi menunjukkan bahwa daging satwa liar secara rutin diekspor 
ke Washington DC, serta ke ibukota negara-negara Eropa yang merupa-
kan rumah bagi populasi ekspatriat dari koloni Afrika sebelumnya, sep-
erti misalnya Brussels, London, Madrid, dan Paris (Brown, Fa, dan 
Gordon, 2007; Harris dan Karamehmedovic, 2009). Analisis sistematis 
terhadap skala dan sifat daging satwa liar yang diangkut dari Afrika ke 
Eropa melalui Paris menunjukkan bahwa lebih dari lima ton daging dis-
elundupkan melalui Bandara Charles de Gaulle dalam bagasi pribadi 
setiap pekannya. Daging satwa liar diimpor tidak hanya untuk konsumsi 
pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari perdagangan terorganisir barang 
mewah yang menguntungkan. Daging tersebut berasal dari berbagai 
macam spesies, banyak di antaranya terdaftar dalam Konvensi 
Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam 
(CITES) (Chaber et al., 2010). 

Sejumlah upaya dapat membantu membatasi impor daging satwa liar ke 
negara-negara non habitat. Langkah-langkah umumnya mencakup:

  memperkuat pengendalian di perbatasan dan memperkuat intelijen 
untuk mendeteksi pusat-pusat kejahatan; 

  meningkatkan pendeteksian daging di bandara, seperti misalnya 
dengan menggunakan anjing pelacak ; 

  melatih petugas bea cukai untuk membedakan takson kunci satwa 
liar yang diambil dagingnya; 

  meningkatkan pemeriksaan di pelabuhan keberangkatan; dan

  memberikan denda dengan tepat kepada siapapun yang bertanggung 
jawab mengimpor daging satwa liar (Chaber et al., 2010; lih. Bab 6).

Perusahaan penerbangan sendiri dapat membantu dengan cara:

  memberitahukan penumpang pesawat bahwa:
 membawa daging satwa liar dalam bagasi/tasnya adalah tinda-

kan ilegal, seperti yang telah dilarang oleh beberapa perusahaan 
penerbangan;

 siapapun yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar dapat 
dituntut dan diberikan hukuman yang cukup besar; dan

 ekstraksi daging satwa liar yang tidak lestari memiliki dampak 
merugikan terhadap banyak spesies genting; 

  memberlakukan hukuman terkait perjalanan kepada penumpang 
yang membawa daging satwa liar; dan

  memecat anggota staf penerbangan yang berpartisipasi dalam atau 
mengizinkan pengangkutan daging satwa liar (Chaber et al., 2010).
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GAMBAR 3.3 

Penerbangan Langsung ke Paris, dari Bandara di Sekitar Wilayah Jelajah Kera

Sumber: Flightradar24 (n.d.)
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secara sukarela dan pejabat yang berwenang 
kerap kali kekurangan sumber daya untuk 
menegakkannya. Sebagai contoh, kekurangan 
dana dan biaya keamanan yang tinggi mencegah 
pihak berwenang untuk melakukan patroli 
antiperburuan yang memadai untuk mencegah 
kejahatan satwa liar dalam taman nasional 
(Lindsey et al., 2012; Rodriguez et al., 2018). 
Korupsi di dalam sistem ini merupakan kerusa-
kan lebih lanjut terhadap proses ini. Pejabat 
pemerintah dapat disuap, dan pihak yang ber-
wenang mungkin bimbang untuk menangkap 
siapapun yang memiliki hubungan dengan 
pemerintah. Banyak contoh semacam ini, salah 
satunya di Afrika Tengah, di mana pejabat 
pemerintah di sana terlibat dalam perburuan 
liar gajah dan perdagangan ilegal gading 
(Lindsey et al., 2012; Lindsey dan Bento, 2012). 

Budaya, Konflik, dan Teknologi
Beberapa masyarakat tradisional, praktik 
budaya, atau praktik agama dapat mendorong 
terjadinya perburuan, ataupun mencegahnya, 
misalnya melalui pembatasan konsumsi jenis 
daging tertentu (Junker et al., 2015; lih. Bab 2). 
Masyarakat Muslim di Kalimantan cenderung 
tidak memburu orangutan untuk konsumsi 
daging (Santika et al., 2017). Bahkan di wilayah 
di mana terdapat anggapan tabu secara agama 
ataupun budaya setempat yang melarang kon-
sumsi daging kera, ternyata perburuan masih 
dapat mengancam satwa. Contohnya di 
Guinea-Bissau, bagian tubuh simpanse adalah 
pemandangan yang biasa ditemukan di pasar-
pasar desa dan kota karena bagian tubuh ini 
digunakan dalam pengobatan tradisional 
untuk menyembuhkan penyakit, impotensi, 
dan infertilitas perempuan, meskipun terda-
pat anggapan tabu yang tersebar luas yang 
melarang konsumsi simpanse (Sá et al., 2012).

Di wilayah yang terdampak konflik dan 
gangguan pelayanan publik yang menyertain-
ya, upaya konservasi tidak dapat dilakukan, 
dan tingkat perburuan liar cenderung tinggi 
sehingga menyebabkan ketidaklestarian. 
Beberapa taman nasional di Mozambik dan 
Taman Nasional Garamba di RDK menjadi 
tempat pembunuhan besar-besaran populasi 
satwa liar sebagai akibat dari konflik bersen-

Oleh karena pihak berwenang jarang men-
gidentifikasi daging impor yang disita, maka 
tidak mungkin pula untuk menentukan 
proporsi daging kera yang memasuki pasar 
luar negeri secara akurat, sebagai proporsi 
semua daging satwa liar. Sekitar 40 ton daging 
satwa liar tiba di bandara Jenewa dan Zurich 
setiap tahun, dan lebih dari 270 ton mendarat 
di bandara Charles de Gaulle di Paris, namun 
tidak jelas seberapa banyak dari volume ini 
yang berupa daging kera (Chaber et al., 2010; 
Clough dan May, 2018). Bagian tubuh kera 
besar juga diminati di seluruh dunia. Sebagai 
contoh, bagian tubuh simpanse dan gorila juga 
dijual di China, Nigeria, dan Amerika Serikat. 
Akan tetapi, kurangnya data menghalangi 
dilakukannya penilaian rinci terhadap volume 
perdagangan tahunan (Clough dan May, 2018).

Selain pertumbuhan populasi manusia, 
faktor-faktor pendorong utama permintaan 
nasional dan internasional untuk daging sat-
wa liar mencakup perubahan sosial ekonomi 
yang muncul dari peningkatan kekayaan. 
Sebagaimana disebutkan di atas, tren 
semacam ini ditunjukkan oleh peningkatan 
dramatis konsumsi daging di Tiongkok sela-
ma beberapa dekade terakhir (Delgado, 2003). 
Sebagian besar negara berkembang diperkira-
kan akan mengalami lonjakan serupa dalam 
waktu dekat; dan seiring peningkatan emisi 
gas rumah kaca, konsumsi air, dan peman-
faatan lahan, negara-negara berkembang ini 
akan mengalami dampak lingkungan yang 
sangat merugikan (Henchion et al., 2017).

Tata Kelola, Penegakan 
Hukum, dan Korupsi
Tata kelola yang lemah dapat memfasilitasi ter-
jadinya kejahatan satwa liar. Terdapat banyak 
alasan yang saling terkait tentang alasan men-
gapa kasus ini terjadi. Sebagai contoh, denda 
yang diberikan kepada pemburu liar sering kali 
bernilai kecil, pelanggaran berulang jarang 
diperhitungkan, dan negara-negara tetangga 
sering kali tidak menegakkan hukum atau 
hukuman yang sama (Lindsey et al., 2012; 
Rodriguez et al., 2018; lih. Bab 6). Selain itu, 
penegakan hukum biasanya dihalangi. Undang-
undang yang berlaku mungkin tidak dipatuhi 
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jata (de Merode et al., 2007; Hatton, Couto, 
dan Oglethorpe, 2001). 

Satwa liar juga dapat menderita sebagai 
akibat dari ketidakpastian politik, seperti mis-
alnya reformasi lahan dan gangguan penega-
kan hukum terkait di Zimbabwe (Lindsey et al., 
2011). Di bagian barat laut Tanzania, perbu-
ruan liar melonjak setelah kamp-kamp pen-
gungsian didirikan di dekat kawasan satwa 
liar (Jambiya, Milledge, dan Mtango, 2007). 

Alat dan teknologi perburuan modern 
(seperti misalnya senapan dan perangkap, 
kamera pandangan malam (night vision) dan 
kamera termal, serta helikopter) memainkan 
peran penting dalam peningkatan pengam-
bilan satwa, kadang kala secara dramatis 
(Coad et al., 2019). 

Faktor-Faktor Pendorong 
Perburuan Kera Besar
Sebagian besar kera besar yang telah diburu di 
wilayah tropis dimakan, baik di dekat lokasi 
sumbernya, di wilayah perkotaan negara terse-
but, ataupun di dunia internasional. Mamalia 
bertubuh besar, termasuk kera besar, merupa-
kan sumber utama daging satwa liar di banyak 
wilayah tropis (Robinson dan Bennett, 2004). 
Primata biasanya hidup dalam kelompok 
besar, sehingga membuat mereka rentan dan 

mendorong pemburu untuk menargetkan 
mereka (Fa dan Tagg, 2016). Walaupun pem-
buru liar di Asia umumnya bergantung pada 
senjata api untuk memburu kera arboreal 
(orangutan dan owa), bonobo, simpanse, 
dan gorila di Afrika yang lebih terestrial 
tidak hanya berisiko ditembak, tetapi juga 
rentan ditangkap dengan jerat yang dipasang 
secara acak (Fa, Ryan, dan Bell, 2005). 

Pada dasarnya, kera tidak hanya diburu 
untuk diambil dagingnya, tetapi juga diburu 
untuk diambil bagian tubuhnya. Juru sembuh 
tradisional di Kamerun, Guinea, dan Senegal 
menggunakan kepala, tangan, dan kaki kera; di 
RDK, mengonsumsi jari tangan dan jari kaki 
bonobo dipercaya dapat memberikan kekua-
tan magis (Clough dan May, 2018). Demikian 
pula, karena kepercayaan bahwa memakan 
bagian tubuh gorila dapat memindahkan 
kekuatan gorila kepada pemakannya, beberapa 
orang ikut serta dalam praktik membakar dan 
menggiling tulang gorila untuk membuat ‘vak-
sin’ tradisional (Clough dan May, 2018; untuk 
informasi lebih lanjut tentang faktor-faktor 
pendorong, lih. Bab 2). Bagian-bagian tubuh 
kera besar juga digunakan dalam berbagai cara 
pengobatan non medis. Sebagai contoh, ram-
but gorila dipercaya dapat meningkatkan 
produksi buah dan pohon pistachio (Tagg et 
al., 2018). Yang perlu diperhatikan adalah pen-
ingkatan ketertarikan terhadap tengkorak kera 

Foto: Alat dan teknologi 
perburuan modern (mis. 
senapan, jebakan, kamera 
malam, alat termal, dan 
helikopter) berperan pent-
ing dalam meningkatkan 
penangkapan satwa liar. 
Patroli antiperburuan liar 
dengan kotak peluru di 
latar depan, bukti perburu-
an liar terhadap gorila, 
Taman Nasional Bateke 
Plateau, Gabon. © Cyril 
Ruoso/naturepl.com
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besar. Last Great Ape Organization mem-
perkirakan bahwa 900 tengkorak kera diperda-
gangkan secara ilegal di Afrika pada tahun 2015 
(Clough dan May, 2018). Tengkorak kera besar 
dapat digunakan sebagai jimat, contohnya 
tengkorak simpanse yang diletakkan di sungai 
untuk mendatangkan hujan (Tagg et al., 2018). 
Meskipun tengkorak orangutan telah diguna-
kan sebagai hiasan untuk kostum dan gaun 
dalam kegiatan-kegiatan perayaan modern, 
tidak terdapat banyak bukti bahwa bagian 
tubuh orangutan secara rutin digunakan 
untuk obat, upacara, atau ritual tradisional 
(Clough dan May, 2018; lih. Studi Kasus 2.2). 

Kera besar mungkin diburu untuk alasan-
alasan lain. Studi menunjukkan bahwa oran-
gutan di Indonesia dibunuh karena alasan 
ketakutan, untuk membela diri, atau untuk 
mencegah (atau melakukan tindak balas aki-
bat) penyerangan terhadap tanaman pangan 
(Davis et al., 2013; Meijaard et al., 2011a). 
Untuk semua individu yang ditangkap untuk 
diperdagangkan sebagai satwa hidup, kerusa-
kan yang menyertainya mengakibatkan lebih 
banyak lagi kera yang dibunuh (lih. Bab 4).

Sebagaimana disebutkan di atas, kurangnya 
data menyulitkan upaya memperoleh perkiraan 
akurat jumlah kera yang dibunuh untuk diam-
bil dagingnya. Namun demikian, jika dikaji 
secara bersamaan, laporan-laporan yang mela-
cak dan mendokumentasikan pengambilan 
satwa tahunan memberikan indikasi tentang 
skala permasalahan tersebut, meskipun bersifat 
konservatif. Salah satu studi menunjukkan bah-
wa selama periode tahun 2005-2011 setiap 
tahunnya rata-rata lebih dari 3.000 kera besar 
(2.021 simpanse, 150 bonobo, 420 gorila, dan 528 
orangutan) dikeluarkan dari habitatnya. Angka-
angka ini didasari pada catatan kera hidup, dag-
ing, dan bagian tubuhnya yang disita; perkiraan 
jumlah individu tambahan yang hilang per kera 
yang disita (1-10, bergantung pada spesiesnya); 
dan perkiraan jumlah individu tambahan yang 
diduga mati, berdasarkan asumsi bahwa hanya 
terdapat 50% dari semua barang selundupan 
yang disita (Stiles et al., 2013). Studi lain menun-
jukkan bahwa tingkat ekstraksi simpanse dan 
gorila lebih parah. Dengan menggunakan lebih 
banyak bukti langsung yang dikumpulkan pada 
tahun 2002-2003, studi ini memperkirakan 

bahwa lebih dari 2.000 bangkai simpanse dan 
lebih dari 600 bangkai gorila diburu dan diper-
dagangkan setiap tahun di 89 pasar kota dan 
desa dalam area seluas 35.000 km2 antara Sungai 
Cross di Nigeria dan Sungai Sanaga di Kamerun 
(Fa et al., 2006). Jika angka-angka ini umum 
dijumpai di seluruh wilayah jelajah kedua 
spesies tersebut, hal ini menunjukkan bahwa 
populasi yang ada di Afrika Khatulistiwa 
barat (diperkirakan sebanyak 128.700 sim-
panse dan 361.900 gorila) sebagian besar akan 
dibunuh untuk kepentingan perdagangan 
daging satwa liar (Strindberg et al., 2018).

Penghalang dan Solusi 
Potensial
Empat penghalang utama mencegah transisi dari 
pemanfaatan daging satwa liar yang merusak 
menjadi pemanfaatan yang lestari (Wilkie et al., 
2016). Pertama, pemanfaatan daging satwa liar 
merupakan permasalahan khas ‘tragedi kepemi-
likan bersama’, di mana seseorang bertindak 
untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk 
kepentingan umum masyarakat, apalagi untuk 
kemanusiaan saat ini dan masa mendatang. 
Permasalahan ini umumnya menjadi lebih 
buruk jika masyarakat tidak memiliki hak legal, 
tata kelola tidak efisien, dan pengawasan hukum 
lemah. Baik perorangan maupun masyarakat 
cenderung tidak termotivasi untuk melestarikan 
satwa liar. Jika saja masyarakat menyadari 
kepentingan nyata dalam keanekaragaman hay-
ati di tempat ‘mereka’, maka masyarakat akan 
merasa perburuan liar yang terjadi sama halnya 
dengan mencuri dari mereka (Wilkie et al., 2016).

Kedua, di antara beberapa spesies satwa liar 
yang diburu untuk diambil dagingnya, kera 
besar dan spesies hewan besar lainnya dibunuh 
terlebih dahulu, sedangkan spesies yang lebih 
kecil cenderung lebih sedikit terdampak (lih. 
Gallego-Zamorano et al., sedang dicetak). 
Seperti yang diprediksi oleh teori pencarian 
makanan optimal, spesies yang bertubuh san-
gat besar bahkan dapat menjadi target yang 
dipilih jika ada peluang, karena spesies tersebut 
memberikan keuntungan besar dalam hal dag-
ing (Levi et al., 2011; Wilkie et al., 2016). 
Dampak yang tidak terhindarkan adalah ter-
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jadinya kepunahan lokal (Maisels et al., 2001). 
Ketiga, mengingat adanya laju eksponen-

sial pertumbuhan populasi manusia, produk 
satwa liar tidak dapat berkembang untuk 
memenuhi permintaan yang terus meningkat 
akan daging satwa liar, terutama jika terdapat 
peningkatan kesejahteraan dan lonjakan kon-
sumsi daging yang menyertainya (Delgado, 
2003; Marques et al., 2019).

Keempat, habitat satwa liar hilang akibat 
perubahan pemanfaatan lahan menjadi perta-
nian dan perambahan lahan untuk pembangu-
nan infrastruktur dan industri. Dinamika ini 
berdampak terhadap ketahanan pangan, teru-
tama rumah tangga pedesaan di wilayah tropis, 
sebagaimana disebutkan di atas. Pola ini rumit 
dan data yang dapat diandalkan hanya tersedia 
untuk beberapa jenis habitat, yang mempersulit 
peninjauan terhadap kemajuan untuk Target 
Keanekaragaman Hayati Aichi 5, yang meng-
gambarkan penurunan minimum sebesar 50% 
dalam laju hilangnya habitat untuk periode 
tahun 2011-2020 (CBD, tanpa tahun). Walaupun 
Afrika terus-menerus kehilangan ratusan ribu 
hektar hutan hujan per tahun, laju deforestas-
inya pada tahun 2000-2010 ternyata 37-67% 

lebih rendah daripada laju deforestasi pada 
dekade sebelumnya (Mayaux et al., 2013). Food 
and Agriculture Organization memperkirakan 
bahwa Afrika kehilangan 10% tutupan hutann-
ya antara tahun 1990 dan 2010 (FAO, 2013). 

Mengurangi Permintaan
Pegiat konservasi, lembaga penegakan hukum, 
masyarakat, dan pembuat kebijakan telah beru-
paya dengan berbagai cara untuk mengatasi 
perburuan kera guna mengambil daging dan 
bagian tubuhnya, terutama dengan berusaha 
mengurangi permintaan dengan cara mem-
perkuat kerangka hukum dan penegakan 
hukum. Strategi pengurangan permintaan 
dapat mengatasi faktor-faktor ekonomi yang 
mendorong konsumsi daging satwa liar, mis-
alnya dengan pengadaan kredit mikro, alter-
natif protein yang terjangkau, dan peluang kerja 
dalam bidang pariwisata, atau melalui kampa-
nye edukasi publik yang dirancang untuk men-
dorong konservasi dan perubahan perilaku 
sehubungan dengan konsumsi daging satwa liar 
(WCS Nigeria, tanpa tahun; Wicander dan 
Coad, 2018; lih. Kotak 3.3). Dalam jangka waktu 

Foto: Tidak ada orang dan 
masyarakat yang termotiva-
si untuk melestarikan satwa 
liar. Hanya jika masyarakat 
merasakan kepentingan 
nyata dalam keanekaraga-
man hayati lokal ‘mereka’, 
maka mereka menganggap 
bahwa perburuan liar sama 
saja dengan mencuri dari 
mereka. Papan informasi di 
desa wisata kecil, Bukit 
Lawang, Indonesia. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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yang lebih panjang, program sekolah dan 
kampanye peningkatan kesadartahuan dapat 
membantu mengembangkan rasa peduli dan 
empati (Pooley dan O’Connor, 2000).

Pengadaan alternatif sumber protein yang 
direncanakan dengan saksama dapat membantu 
membangun ketahanan pangan masyarakat di 
pedesaan dan juga pusat-pusat kota. Strategi 
semacam ini sangat efektif jika masyarakat mem-
batasi pemanfaatan hewan ruminansia yang 
tidak efektif secara ekologis, seperti misalnya sapi, 
kambing, dan domba, dan menggantinya dengan 
sumber daya yang lebih efisien, seperti misalnya 
peternakan unggas dan akuakultur terpadu 
(Machovina, Feeley, dan Ripple, 2015). Sistem 
produksi campuran yang menggabungkan tana-
man subsisten dan tanaman dagang dengan 
pemeliharaan hewan ternak kecil (seperti mis-
alnya ayam atau kelinci), atau dengan peternakan 
ikan, seperti misalnya ikan nila atau lele, dapat 
menjadi salah satu cara untuk lebih maju (Oben, 
Molua, dan Oben, 2015). Namun demikian, 
kurangnya kapasitas dan pendanaan dapat men-
gurangi pelaksanaan dan efektivitas proyek-
proyek semacam ini (Wicander dan Coad, 2018).

Skema insentif menyediakan uang atau 
manfaat bagi masyarakat atau perorangan 
untuk mendorong perubahan perilaku. Sejak 
tahun 1980an, upaya untuk memberikan insen-
tif bagi masyarakat setempat agar berpartisipasi 
dalam inisiatif konservasi (seperti misalnya 
proyek konservasi dan pembangunan terpadu 
dan pengelolaan sumber daya alam berbasis 
masyarakat) telah mendapatkan dukungan luas 
(lih. Bab 5). Proyek-proyek semacam ini dapat 
memberdayakan masyarakat setempat untuk 
mengelola satwa liar secara lestari sekaligus 
menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. 
Pada sejumlah kasus, proyek ini berhasil men-
gurangi pemanfaatan dan perdagangan ilegal 
satwa liar (kadang kala secara dramatis) dan 
memberikan insentif bagi pelibatan masyarakat 
yang kuat dalam upaya-upaya penegakan 
hukum (Roe dan Booker, 2019). 

Strategi untuk memperoleh partisipasi 
masyarakat berfokus pada peningkatan hubun-
gan ekonomi antara anggota masyarakat dan 
kawasan lindung, terutama melalui dukungan 
mata pencaharian alternatif, termasuk pari-
wisata safari, perburuan trofi, dan penjualan 

produk (Barrett dan Arcese, 1995; Roe et al., 
2015). Pengembangan pariwisata gorila gunung 
merupakan contoh yang luar biasa, karena 
sejak saat itu gorila hidup menjadi jauh lebih 
berharga daripada dagingnya, yang mengaki-
batkan berkurangnya tekanan perburuan di 
Taman Nasional Hutan Perawan Bwindi di 
Uganda dan Taman Nasional Virunga di RDK. 
Bahkan antara tahun 1981 dan 2011, populasi 
gorila gunung di Virunga yang berstatus kritis 
bertambah sebesar 50% (Robbins et al., 2011). 

Apapun sasaran spesifiknya, strategi untuk 
mengurangi permintaan akan daging satwa liar 
kemungkinan besar akan menghasilkan hasil 
yang diharapkan jika strategi tersebut disesuai-
kan dengan keadaan yang ditargetkan, baik itu 
pada lanskap pedesaan di mana masyarakat dan 
satwa liar hidup berdekatan satu sama lain, mau-
pun di suatu kota kecil yang mengalami urban-
isasi pesat ataupun megacity (Wilkie et al., 2016).

Masyarakat pedesaan yang kurang mampu 
secara ekonomi dan hidup berdekatan dengan 
habitat satwa liar sangat bergantung pada daging 
satwa liar sebagai makanan. Akibatnya, fokus ter-
hadap larangan atau penghentian perburuan dan 
konsumsi daging satwa liar dapat mengurangi 
ketahanan pangan masyarakat. Pendekatan yang 
lebih sesuai adalah yang memastikan pengadaan 
sumber protein alternatif atau mata pencaharian 
alternatif, atau pendekatan yang memberdayakan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelo-
laan lestari sumber daya satwa liar dengan meny-
erahkan hak dan wewenang atas satwa liar dari 
lembaga pemerintah kepada masyarakat setem-
pat. Strategi penyerahan hak dan wewenang yang 
berhasil, yang digunakan dalam lembaga kon-
servasi masyarakat di Namibia dapat berperan 
sebagai model untuk Afrika Tengah, tetapi pelak-
sanaannya di wilayah ini memerlukan investasi 
jangka panjang dalam pengembangan kapasitas 
(Naidoo et al., 2016). Dalam konteks strategi pen-
delegasian wewenang, cara terbaik untuk meng-
hindari peningkatan risiko terhadap spesies ber-
tubuh besar melalui perburuan yang sembarangan 
adalah dengan menyusun peraturan perburuan 
yang ditegakkan oleh masyarakat itu sendiri. 

Terdapat informasi yang terbatas mengenai 
bagaimana cara terbaik untuk mendistribusi-
kan kompensasi untuk mendukung inisiatif 
konservasi dalam lanskap di mana masyarakat 
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dan satwa liar berada dan hidup berdampingan 
di luar kawasan lindung (Karanth et al., 2012). 
Mengingat perlunya menjamin ketahanan pan-
gan dan mata pencaharian masyarakat yang 
hidup di dekat habitat satwa liar, terutama di 
dalam kawasan lindung, para pegiat konservasi 
terpaksa berjuang untuk mendorong konsumsi 
daging satwa liar secara lestari sekaligus melind-
ungi satwa liar yang rentan (Brashares et al., 
2004; Kronen et al., 2010; Mavah et al., 2018). 
Dampak perubahan iklim diatur untuk menin-
gkatkan jumlah intervensi pengurangan per-
mintaan yang dirancang untuk melestarikan 
satwa liar dan habitatnya (Kupika dan Nhamo, 
2016). Persoalan global terkait skala dan kom-
pleksitas ini menuntut keterlibatan masyarakat 
internasional dan proses politik yang kuat.

Kota-kota yang berkembang pesat, terutama 
kota yang berafiliasi dengan kegiatan penebangan 
kayu atau pertambangan atau mengalami keme-
lut politik atau perang, merupakan kota yang 
menimbulkan risiko tertentu terhadap satwa liar 
di wilayah tersebut. Kota-kota ini cenderung teri-
solasi dari pasar dan bergantung secara keseluru-
han pada daging satwa liar dari wilayah tersebut, 
sehingga dapat mendorong pembukaan wilayah 
seluas ratusan kilometer persegi untuk perburuan 
daging satwa liar (Wilkie et al., 2016). Di kota-
kota seperti ini, pengadaan sumber protein 
alternatif melalui peternakan menjadi sangat 
penting. Pusat-pusat kota ini dapat men-
dorong sistem produksi campuran yang mun-
cul dan peluang pasar bagi populasi pedesaan. 

Masyarakat di kota-kota besar dan megac-
ity mengonsumsi satwa liar karena keterjang-
kauan, hubungan budaya, dan manfaat keseha-
tan yang dirasakannya, atau sebagai barang 
mewah dan barang untuk meningkatkan sta-
tus. Meskipun daging satwa liar hanya merupa-
kan sebagian kecil daging yang dikonsumsi 
secara keseluruhan, jumlahnya terus bertam-
bah, sebagaimana disebutkan di atas. Di pusat-
pusat kota, kampanye penyadartahuan yang 
menargetkan orang-orang kaya (dan sering 
kali berpendidikan tinggi) sebagai faktor pen-
dorong adanya pasar mewah tersebut, dapat 
memfasilitasi perubahan perilaku. Peraturan 
perundangan dan penegakan hukum sangat 
penting untuk menangani pasar ilegal daging 
satwa liar yang dibiarkan berlangsung di lokasi-
lokasi ini (Wilkie et al., 2016; lih. Bab 6).

Meskipun terdapat serangkaian inisiatif 
dan investasi donor yang besar, akan tetapi hal 
ini terbukti sulit untuk memberikan manfaat 
nyata dari konservasi kepada masyarakat 
setempat, terutama di Afrika sub-Sahara. 
Asumsi yang menyatakan bahwa kekuatan 
pasar akan melindungi lingkungan mungkin 
pada kenyataannya tidak berlaku karena seba-
gian besar kawasan lindung tidak menghasil-
kan pendapatan yang cukup untuk mengim-
bangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat 
untuk menjaganya (Dressler et al., 2010; 
Emerton, 1998; Newmark dan Hough, 2000). 

Argumen yang digunakan untuk men-
dukung digunakannya insentif sebagai cara 
mengurangi perburuan ilegal satwa liar cukup 
jelas dengan anggapan bahwa pariwisata dapat 
mengurangi kemiskinan, memberikan manfaat 
ekonomi bagi perorangan dan masyarakat, dan 
mendorong masyarakat untuk mengubah per-
ilakunya terhadap satwa liar (Cooney et al., 2018). 
Namun demikian, bahkan pariwisata gorila 
gunung, yang telah sangat berhasil dalam hal 
menghentikan penurunan populasi dan memuli-
hkan kepadatan populasi, terganggu oleh kele-
mahan ekonomi dan kelembagaan yang parah. 
Ketidakmampuan seperti ini biasanya dihubung-
kan dengan kurangnya partisipasi nyata 
masyarakat setempat; skala pendapatan ekonomi 
yang tidak signifikan bagi masyarakat setempat 
dibandingkan biaya yang mereka keluarkan; 
lembaga yang bertugas dalam upaya perenca-
naan, pengelolaan, dan evaluasi yang tidak diberi 
sumber daya dan pelatihan secara memadai; 
dan kompleksitas kelembagaan yang mem-
batasi sebagian besar kegiatan (Tumusiime 
dan Vedeld, 2012). Walaupun demikian, bagi 
hasil dari kegiatan pariwisata memiliki kapa-
sitas untuk berlaku sebagai instrumen kunci 
dalam menjaga kawasan lindung, selama per-
soalan ini ditangani secara konsisten.

Intervensi kadang kala gagal atau meng-
hasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Salah 
satu contohnya mencakup suatu uji coba dalam 
pemasaran sosial, yang didefinisikan sebagai 
proses yang berupaya mengembangkan dan 
mengintegrasikan konsep pemasaran dengan 
pendekatan lainnya untuk mendorong perilaku 
yang memberikan manfaat bagi perorangan, 
masyarakat, dan manfaat sosial yang lebih besar. 
Pada kasus ini, salah satu kelompok penduduk 
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KOTAK 3.3 

Menggunakan Drama Serial Radio untuk 
Mengubah Perilaku Masyarakat Setempat 
terkait Gorila Sungai Cross di Nigeria
Gorila sungai cross yang berstatus kritis (Gorilla gorilla diehli) berjum-
lah maksimal 250 individu. Subspesies langka ini endemik bagi 
sebuah wilayah kecil di perbatasan Kamerun dan Nigeria, yang 
memiliki salah satu kepadatan populasi manusia tertinggi di Afrika 
(Bergl et al., 2016; Oates, Bergl, dan Linder, 2004). Gorila sungai cross 
hidup dalam populasi kecil yang terisolasi yang sangat rentan ter-

hadap perburuan, karena habitatnya dikelilingi oleh pemukiman 
manusia dan semakin hilang akibat pertanian dan penggembalaan. 

Dalam upaya untuk menginspirasi perubahan positif dalam sikap 
dan perilaku terhadap gorila sungai cross, program edukasi Wildlife 
Conservation Society (WCS) Nigeria meluncurkan program radio 
My Gorilla-My Community (MGMC) pada tahun 2015, bekerja sama 
dengan PCI Media Impact. Program ini menampilkan seri drama 
yang sangat berpengaruh, yang berlokasi di tempat fiksi yang 
menyerupai wilayah jelajah geografis gorila sungai cross dan 
komunitas manusia di sekitarnya. Dengan cara menyentuh rasa 
kepedulian sekitar 100.000 pendengar di dalam dan sekitar lan-
skap gorila sungai cross, dan sekitar 500.000 di negara bagian 

GAMBAR 3.4 

Negara Bagian Sungai Cross, Nigeria 

Sumber: UNEP-WCMC (2019b, 2019f), dan Gambar AO1
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mata pencaharian alternatif, yang cenderung 
dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat 
lokal dan nasional, sering kali terkendala secara 
finansial dan tidak dipantau secara memadai. 
Akibatnya, proyek tersebut kerap kali mem-
berikan dampak yang bervariasi atau bahkan 
buruk (Wicander dan Coad, 2018).

Meningkatkan Kerangka 
Hukum dan Penegakan Hukum 
Tinjauan terhadap peraturan perundangan 
nasional dan hukuman terkait pembunuhan 
dan perdagangan ilegal kera dapat berperan 
sebagai langkah pertama untuk memperkuat 
kerangka legislatif negara (lih. Bab 6). Proses ini 
dapat secara bermanfaat memperkenalkan atau 
memperbarui izin dan sistem pelaporan ber-
dasarkan Konvensi Perdagangan Internasional 
Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam 
(CITES), karena tujuannya adalah mengurangi 
pemalsuan (Stiles et al., 2013). Bahkan jika pera-
turan perundangan satwa liar yang memadai 
diberlakukan, penegakan hukum yang efektif 
penting dilaksanakan untuk mengatasi perda-
gangan ilegal daging satwa liar (Holmern, Muya, 
dan Røskaft, 2007). Jika didukung dengan baik 
oleh sumber daya, disokong oleh kemauan poli-
tik, dan disesuaikan dengan kondisi setempat, 
penegakan hukum dapat membantu melind-
ungi spesies genting dan secara simultan 
mencegah reaksi balasan perilaku atau politik 
oleh pemburu, pedagang ilegal, dan konsumen 
lokal (Wilkie et al., 2016). Selain itu, penegakan 
hukum dapat membantu mengurangi perda-
gangan ilegal daging dan bagian tubuh kera, dan 
juga melindungi kera dan habitatnya, baik di 
dalam maupun di luar kawasan lindung. 
Selanjutnya, tuntutan hukum yang berhasil ter-
hadap seseorang yang melanggar larangan ber-
buru, undang-undang anti perdagangan ilegal, 
dan undang-undang terkait (baik pengambil 
risiko tinggi seperti pemburu, atau pejabat 
tingkat tinggi yang menyalahgunakan kedudu-
kannya untuk keuntungan pribadi) adalah 
kunci untuk mencegah kejahatan satwa liar di 
sepanjang rantai pasok (lih. Bab 5 dan 6). 

Jika didukung dengan baik oleh sumber 
daya, disokong oleh kemauan politik, dan 
disesuaikan dengan kondisi setempat, penega-

Sungai Cross, drama ini dapat sangat efektif dalam mendorong peruba-
han perilaku yang dapat membantu melindungi gorila tersebut (Imong dan 
Chukwu, 2019; WCS Nigeria, tanpa tahun).

Seiring waktu, pendengar membentuk hubungan emosi dengan karakter-
karakter fiksi di dalamnya, yang pemikiran dan perilakunya terkait beragam 
persoalan lingkungan dan konservasi berubah secara positif dan bertahap. 
Melalui hubungan ini, drama dapat berpengaruh lebih besar terhadap nilai-
nilai dan perilaku pendengar dibandingkan informasi kognitif murni yang 
diberikan melalui program dokumenter atau edukasi. Program ini berupaya 
mendorong pendengarnya untuk terlibat dalam perilaku yang melindungi, 
seperti misalnya menahan diri dari perburuan spesies yang dilindungi, berbu-
ru di kawasan yang dizonasikan dengan baik, berburu hanya dengan meng-
gunakan metode yang legal, mendukung pihak penegak hukum yang ber-
wenang dan staf kawasan lindung, menerapkan metode peternakan lestari, 
bekerja sukarela sebagai pelindung gorila, memanfaatkan kegiatan perkum-
pulan masyarakat untuk mendorong dialog tentang konservasi, merancang 
kegiatan perkumpulan masyarakat bertemakan seputar konservasi, dan 
melibatkan berbagai anggota masyarakat dan pemangku kepentingan yang 
lebih luas dalam pengambilan keputusan mengenai hutan yang berdampak 
pada seluruh masyarakat. Drama ini disiarkan secara paralel dengan kampa-
nye aksi masyarakat yang mendukung pesan kunci melalui kegiatan, materi 
tertulis, seri pembicara, kunjungan sekolah, dan kegiatan lokal lainnya (Imong 
dan Chukwu, 2019; WCS Nigeria, tanpa tahun). 

Pengumpulan umpan balik dari kelompok pendengar adalah sarana utama 
untuk memantau perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Meskipun 
evaluasi formal terhadap dampak dari drama radio tersebut belum dilaksana-
kan, sebuah survei informal yang dilaksanakan pada tahun 2017 menunjuk-
kan bahwa lebih dari 69% pendengar MGMC lebih cenderung melaporkan 
kegiatan ilegal, seperti misalnya perburuan satwa berstatus genting, kepada 
pihak berwenang dan lebih dari 60% terlibat dalam komunikasi interpersonal 
guna mendorong anggota masyarakat lainnya agar mendukung konservasi 
gorila (Imong dan Chukwu, 2019; WCS Nigeria, tanpa tahun).²

lokal di Brasil menerima insentif ekonomi untuk 
mengurangi konsumsi daging satwa liar, yaitu 
kupon diskon untuk ayam. Hasilnya adalah pen-
ingkatan konsumsi ayam, tetapi tidak diiringi 
dengan penurunan konsumsi daging satwa liar, 
seperti yang diharapkan. Sebaliknya, pemasaran 
sosial terbukti sangat berhasil pada masyarakat 
di wilayah yang sama dengan yang berpartisi-
pasi dalam kegiatan pelibatan masyarakat, 
tetapi tidak ditawari insentif ekonomi. Dalam 
kelompok ini, konsumsi daging satwa liar 
menurun sebesar 62% (Chaves et al., 2018).

Studi lain menunjukkan bahwa, dalam 
praktiknya, pengadaan mata pencaharian ‘alter-
natif ’ kadang kala lebih mirip dengan pengena-
lan sumber penghasilan tambahan, terutama 
jika proyek gagal melaksanakan persyaratan 
atau sanksi. Pada kasus semacam ini, ketahanan 
finansial suatu rumah tangga dapat meningkat, 
tetapi perburuan ilegal satwa liar dapat terus 
berlanjut, yang menunjukkan bahwa sasaran 
yang ditetapkan tidak tercapai. Selain itu, proyek 
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kan hukum dapat membantu melindungi spesies 
genting dan secara simultan mencegah reaksi 
balasan perilaku atau politik oleh pemburu, ped-
agang ilegal, dan konsumen lokal (Wilkie et al., 
2016). Selain itu, penegakan hukum dapat mem-
bantu mengurangi perdagangan ilegal daging 
dan bagian tubuh kera, dan juga melindungi kera 
dan habitatnya, baik di dalam maupun di luar 
kawasan lindung. Selanjutnya, tuntutan hukum 
yang berhasil terhadap seseorang yang melang-
gar larangan berburu, undang-undang anti per-
dagangan ilegal, dan undang-undang terkait 
(baik pengambil risiko tinggi seperti pemburu, 
atau pejabat tingkat tinggi yang menyalahguna-
kan kedudukannya untuk keuntungan pribadi) 
adalah kunci untuk mencegah kejahatan satwa 
liar di sepanjang rantai pasok (lih. Bab 5 dan 6). 

Pada tingkat internasional, pelaku yang 
terlibat dalam perjuangan melawan kejahatan 
satwa liar akan menerima manfaat dari penin-
jauan pembelajaran yang diperoleh dari upaya 
melawan perdagangan narkoba dan korupsi, 
karena banyak kesamaan yang berlaku di 
antara keduanya (Sosnowski, 2019; van Uhm, 
2018a, 2018b; van Uhm dan Moreto, 2017).

Kesimpulan
Terdapat bukti yang semakin kuat bahwa kera 
semakin dicari dan oleh karenanya menjadi 
komoditas yang lebih banyak diperdagangkan 
secara ilegal (Stiles et al., 2013). Perdagangan 
daging dan bagian tubuh kera yang berpo-
tensi menguntungkan merupakan risiko bagi 
kelestarian spesies-spesies genting ini, di satu 
sisi karena ukuran tubuhnya yang besar dan 
tingkat reproduksinya yang rendah, di sisi lain 
karena bertambahnya permintaan akan dag-
ing dan bagian tubuhnya. Penangkapan kera 
yang tidak lestari mengakibatkan penurunan 
populasi, hilangnya keragaman genetik dan 
budaya, dan akibatnya kemunduran jasa eko-
sistem lokal dan global serta sistem alami. 
Bagi ratusan juta orang di lingkungan tropis 
pedesaan, dinamika ini mengancam keta-
hanan pangan dan identitas budaya.

Sifat rahasia perdagangan daging dan bagi-
an tubuh kera menghalangi kajian akurat terh-
adap laju ekstraksi individu kera dari alam liar. 
Hal-hal yang dipahami adalah bahwa motivasi 
untuk perburuan subsisten dan komersial ber-

variasi, bahwa masyarakat pedesaan cender-
ung bergantung pada daging satwa liar sebagai 
sumber protein dan penghasilan, dan bahwa 
penduduk kota yang lebih kaya mengonsumsi 
daging satwa liar sebagai makanan mewah, 
bahkan jika sumber protein yang lebih murah 
tersedia. Selain itu, tata kelola yang lemah dan 
korupsi mendorong perburuan kera. 

Penanganan perdagangan ilegal daging dan 
bagian tubuh kera memerlukan kombinasi 
beberapa strategi, termasuk strategi yang diran-
cang untuk mengurangi permintaan konsumen 
dengan menyediakan dan mendorong sumber 
protein alternatif, meningkatkan kesadartahuan 
mengenai konsekuensi ekologis dari perburuan 
yang tidak lestari, meningkatkan kerangka 
hukum dan penegakan hukum, dan memberi-
kan insentif ekonomi untuk menghentikan 
perburuan dan konsumsi daging satwa liar.
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Pendahuluan
Perdagangan internasional kera hidup hanya 
diizinkan jika mengikuti syarat-syarat yang ter-
cantum dalam Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies 
Terancam (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/
CITES) (CITES, 1973). Perdagangan ilegal dapat 
melibatkan kerja sama erat antara pemburu, 
penjual, pengangkut, pembeli, dan konsumen, 
termasuk juga khalayak dan pemilik hewan 
peliharaan. Selama ini, kejahatan transaksional 
antara para pelaku ini digambarkan sebagai 
‘kejahatan tanpa korban’ karena kebutuhan 
pembeli dan penjual dapat terpenuhi tanpa 
saling merugikan, dan oleh karenanya kejaha-
tan ini sulit diberantas (Felbab-Brown, 2017, hal. 
31; Sollund, Stefes, dan Germani, 2016, hal. 6). 
Dari sudut pandang ini, korban yang sebenarn-
ya, yakni kera, tidak turut dipertimbangkan.

BAB 4

Faktor Pendorong Perdagangan 
Ilegal Kera Hidup
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Jika Bab 3 volume ini membahas sisi sosial 
ekonomi dalam perdagangan daging dan bagi-
an tubuh kera, bab ini berfokus pada faktor 
pendorong utama perdagangan kera hidup. 
Bab ini terdiri dari empat bagian utama. Bagian 
pertama membahas permintaan akan kera dari 
kebun binatang dan taman safari di negara 
Tiongkok yang peningkatan koleksi zoologis-
nya seiring peningkatan pertumbuhan 
ekonominya. Bagian kedua menelaah per-
mintaan akan kera di industri pemasaran dan 
hiburan, termasuk film, televisi, iklan, dan 
sirkus, di Amerika Serikat dan Thailand. Secara 
khusus, bagian ini meninjau faktor-faktor yang 
menyebabkan penurunan pemanfaatan kera 
dalam kurungan di industri hiburan Amerika 
Serikat. Bagian selanjutnya membahas per-
mintaan akan orang utan di Kalimantan, 
Indonesia, sebagai hewan peliharaan. Dalam 
wawancara dengan mantan pemilik kera, ter-
ungkap bahwa miskonsepsi mengenai hewan-
hewan ini dan kebutuhannya mendorong 
beberapa pihak untuk ‘menyelamatkan’ anak-
anak kera yatim piatu setelah induknya ter-
bunuh. Bagian ini juga membahas pasar 
hewan peliharaan yang berkembang pesat di 
Eropa Timur, Timur Tengah, dan negara-
negara bekas Uni Soviet (lih. Kotak 4.2).

Bagian akhir bab ini berisi analisis menge-
nai peran media sosial sebagai faktor pemung-
kin perdagangan ilegal kera hidup. Bagian ini 
menelaah berbagai bentuk platform daring 
memengaruhi permintaan, khususnya melal-
ui diberikannya nilai penting pada kepemi-
likan kera, menyediakan akses terhadap pasar, 
dan pelibatan khalayak baru. Selain itu, bab 
ini juga membahas tentang cara lembaga swa-
daya masyarakat bekerja sama dengan peru-
sahaan media sosial untuk membatasi perda-
gangan satwa liar, termasuk dengan cara 
mengedukasi pengguna media sosial. Bagian 
ini diakhiri dengan usulan berbagai cara 
alternatif dan tambahan untuk melibatkan 
perusahaan dan konsumen serta pendekatan 
lebih luas untuk mengurangi permintaan.

Temuan utama antara lain:

  Melalui kerja sama dengan asosiasi zool-
ogis dunia untuk meningkatkan kese-

jahteraan dan keselamatan kera liar hasil 
tangkapan, kebun binatang Tiongkok 
dapat menekan tingkat kematian kera 
sehingga nantinya dapat menurunkan 
jumlah permintaan akan kera. 

  Meskipun masih terdapat kesenjangan 
pengetahuan terkait skala perdagangan 
ilegal kera hidup, bukti-bukti yang ada 
menunjukkan bahwa sebagian besar pen-
jualan dilakukan melalui media sosial, 
kera yang diperdagangkan berusia muda 
dan dikirim melalui jalur udara, dan 
sebagian besar permintaan akan kera dia-
jukan untuk koleksi pribadi.

  Di Kalimantan, Indonesia, tempat yang 
tiap tahunnya lebih dari 100 orang utan 
tangkapan diselamatkan, penduduk 
setempat cenderung menangkap orang 
utan secara oportunistis, misalnya sete-
lah induknya dibunuh karena menjarah 
tanaman. Penduduk berusaha menda-
patkan pengakuan bahwa mereka 
‘menyelamatkan’ anak orang utan yatim 
piatu dan tidak takut pada konsekuensi 
hukum meskipun tahu bahwa orang utan 
dilindungi undang-undang.

  Meskipun beberapa perusahaan media 
sosial, seperti Instagram, memantau 
gambar yang memuat satwa liar, mem-
blokir akses terhadap kiriman gambar/
video yang terlihat menawarkan penjua-
lan spesies dilindungi, dan mengedukasi 
pengguna mengenai pelanggaran ini, 
perusahaan-perusahaan ini dapat mem-
berikan dampak yang lebih besar dengan 
cara memberikan perincian informasi 
pengguna yang melanggar undang-
undang satwa liar kepada penegak 
hukum dan menargetkan kampanye 
khusus ke calon pembeli utama. 

  Representasi yang bias dan tidak akurat 
mengenai kera dapat memengaruhi 
persepsi masyarakat mengenai preva-
lensinya sehingga memengaruhi 
kepedulian masyarakat terhadap kelang-
sungan hidup suatu spesies dan kesedi-
aan mereka untuk mendukung upaya 
konservasi.

“Bukti-bukti yang 

ada menunjukkan 

bahwa sebagian be-

sar penjualan dilaku-

kan melalui media so-

sial, kera yang 

diperdagangkan beru-

sia muda dan dikirim 

melalui jalur udara, 

dan sebagian besar 

permintaan akan kera 

diajukan untuk kolek-

si pribadi.”
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Kera di Kebun Binatang 
dan Taman Satwa Liar 
Tiongkok1

Peningkatan jumlah kebun binatang dan 
taman satwa liar di Tiongkok telah memicu 
permintaan akan kera hidup yang berasal 
dari luar Tiongkok. Tiongkok memang 
sering disebut-sebut sebagai negara tujuan 
utama perdagangan kera (Dingfei, 2014). 
Berdasarkan konteks masyarakat 
Tiongkok, kera biasanya ditemukan di dua 
fasilitas berbeda yaitu: 

  ‘kebun binatang’ yang cenderung dimi-
liki dan dikelola oleh pemerintah kota 
dan daerah; dan 

  ‘taman satwa liar’ (atau ‘taman safari’) dan 
sirkus milik swasta. 

Kebun binatang dapat ditemukan di kota-
kota besar Tiongkok. Kebun binatang ini 
umumnya berukuran mini dan biasanya 
mengenakan biaya masuk yang rendah sebe-
sar rata-rata 3 Dolar AS. Banyak kebun bina-
tang ini, termasuk Kebun Binatang Kunming 
di Provinsi Yunnan dan Kebun Binatang 
Fuzhou di Provinsi Fujian, dibangun di atas 
lahan berbahaya seperti perbukitan dan pegu-
nungan yang dianggap tidak sesuai untuk 
konstruksi komersial. Sebaliknya, taman safa-
ri, seperti Taman Safari Hangzhou di Provinsi 
Zhejiang, biasanya berlokasi cukup jauh dari 
perkotaan, berdiri di atas lahan di pinggiran 
kota yang luas, dan dibangun dan dikelola 
dengan anggaran tinggi. Rata-rata biaya mas-
uknya sebesar 36 Dolar AS. Kebun binatang 
yang berada di perkotaan kebanyakan diban-
gun bertahun-tahun lalu, sedangkan taman 
safari baru semakin berkembang jumlahnya 
akhir-akhir ini, terutama di kota-kota pesisir 
yang lebih makmur. Beberapa taman safari 
yang baru dibuka di Tiongkok antara lain 
Taman Safari Xiamen Central Africa Shiye di 
Provinsi Fujian pada tahun 2016, Taman 
Safari Taizhou Bay di Provinsi Zhejiang pada 
tahun 2018, dan Jinniu Lake Wild Animal 
Kingdom di Provinsi Jiangsu pada tahun 2019. 
Taman safari lainnya masih dalam tahap pem-

bangunan, termasuk Chimelong Qingyuan 
Forest Resort di Provinsi Guangzhou yang 
dijadwalkan akan dibuka pada tahun 2021.

Sulit untuk memperkirakan secara aku-
rat jumlah fasilitas yang masih beroperasi 
karena tidak sedikit kebun binatang yang 
dikelola/diatur oleh dinas pemerintah yang 
berbeda. Kementerian Perumahan dan 
Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan 
Tiongkok memang mengawasi kebun bina-
tang di wilayah perkotaan, tetapi peraturan 
dan penegakan hukum di wilayah ini ter-
batas. Kementerian ini juga membentuk 
Asosiasi Taman Zoologi Tiongkok, yakni 
badan yang menghimpun sekitar 155 kebun 
binatang dan taman safari dengan keang-
gotaan sukarela dan beroperasi tanpa proses 
akreditasi  (CAZG, tanpa tahun). 
Administrasi Kehutanan dan Padang 
Rumput Nasional Tiongkok, yang juga 
menyediakan akomodasi bagi Otoritas 
Manajemen CITES, memiliki yurisdiksi atas 
taman safari dan mengatur kepemilikan 
semua spesies eksotis, termasuk yang ada di 
kebun binatang perkotaan (Zuo, 2017). 

Tumpang tindihnya rezim peraturan 
badan-badan ini menimbulkan area abu-abu. 
Sebagai contoh, Kementerian Perumahan dan 
Pembangunan Perkotaan-Pedesaan berperan 
penting dalam melarang pertunjukan hewan 
di Tiongkok pada tahun 2011, tetapi tidak 
dapat mengatur pertunjukan di taman safari 
yang diurus Administrasi Kehutanan dan 
Padang Rumput. Selain itu, beberapa kebun 
binatang di kota dulunya melakukan subkon-
trak pertunjukan hewan dengan perusahaan 
swasta yang menyewa ruang atau arena di 
propertinya. Area ’kantong’ seperti ini juga 
berada di luar yurisdiksi Kementerian 
Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-
Pedesaan. Akibatnya, secara teknis pertunju-
kan hewan dapat terus berlangsung sampai 
berakhirnya kontrak yang telah ditandatan-
gani sebelum tahun 2011. Pada praktiknya, 
tekanan dari pemerintah pusat menyebab-
kan kera besar pensiun dari semua pertunju-
kan satwa, kecuali pada segelintir acara, yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta.

“Peningkatan 
jumlah kebun binatang 
dan taman satwa liar di 
Tiongkok telah memicu 
permintaan akan kera 
hidup yang berasal dari 

luar Tiongkok.”
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Dorongan untuk membangun taman safari 
baru dipicu oleh evolusi ekonomi dan budaya 
Tiongkok. Empat puluh tahun reformasi ber-
hasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
kuat, membebaskan 800 juta warga dari 
kemiskinan, dan mengubah Tiongkok menjadi 
negara berpenghasilan menengah ke atas 
(International Monetary Fund, 2018). 
Kebangkitan di era kemakmuran ekonomi 
membuat warga Tiongkok saat ini memiliki 
daya beli yang jauh lebih besar dibanding gen-
erasi sebelumnya. Pada tahun 2010 hingga 
2020 saja pendapatan siap pakai tahunan kon-
sumen perkotaan diperkirakan meningkat dua 
kali lipat, yakni menjadi sekitar 8.000 Dolar AS 

(Atsmon et al., 2012). Akibatnya, mereka ber-
sedia dan mampu menghabiskan lebih ban-
yak waktu untuk kegiatan rekreasi, termasuk 
berpariwisata, yang ditunjukkan dengan pen-
ingkatan belanja konsumen tahunan di sektor 
rekreasi sebesar 10% sejak tahun 2011. Industri 
rekreasi Tiongkok saat ini menempati uru-
tan kedua terbesar di dunia dengan nilai 
sebesar 479 juta Dolar AS pada tahun 2017 
(OC&C Strategy Consultants, 2017).

Belanja di sektor rekreasi di Tiongkok telah 
bergeser ke arah pencarian pengalaman baru, 
termasuk taman hiburan (OC&C Strategy 
Consultants, 2017). Sebagian besar taman safari 
baru menyediakan wahana taman hiburan atau 

Foto: Berbeda dengan 
bentuk-bentuk hiburan yang 
lebih tradisional, di Asia, 
belanja di sektor rekreasi 
telah bergeser ke arah pen-
carian pengalaman baru, 
termasuk taman hiburan 
dengan atraksi satwa liar. 
Guangzhou Chimelong 
Tourist Resort terdiri dari 
lima atraksi hiburan, ter-
masuk taman safari, taman 
burung, taman air, sirkus, 
dan taman hiburan, serta 
tiga hotel. © PEGAS
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dibangun di sekitar resor yang dilengkapi 
beberapa taman, hotel, dan infrastruktur 
terkait. Contoh utama model tempat wisata ini 
yaitu Guangzhou Chimelong Tourist Resort 
yang terdiri dari lima tempat rekreasi, termas-
uk taman safari, taman burung, taman air, 
sirkus, dan taman hiburan, ditambah tiga hotel 
(Chimelong, tanpa tahun). Di sekitar kawasan 
Zhuhai Chimelong International Ocean 
Resort, terdapat empat hotel, satu sirkus, dan 
akuarium terbesar di dunia. Di Tiongkok 
Selatan saja, Grup Chimelong pada tahun 2017 
dikunjungi sekitar 31 juta pengunjung yang 
datang ke beragam atraksi. Pada tahun yang 
sama, jumlah ini hampir seperlima jumlah 
pengunjung seluruh taman dan resor Walt 
Disney di seluruh dunia. Hal ini sama dengan 
peningkatan 13,4% dari tahun sebelumnya, 
kira-kira dua kali lipat laju peningkatan jumlah 
pengunjung Disney (TEA/AECOM, 2017). 
Keterbatasan akses merupakan kendala utama 
dalam meningkatkan pertumbuhan sektor 
rekreasi, dan tantangan ini sedang diatasi den-
gan cara memperluas pembangunan berbagai 
taman safari pendukung dalam berbagai 
tema (OC&C Strategy Consultants, 2017). 
Selain model resor, pemerintah memberikan 
insentif bagi pengembangan taman safari 
sebagai unsur kota yang benar-benar baru.

Penipuan dan Perdagangan 
Kera yang Dipicu oleh 
Persaingan
Pembangunan taman safari baru merupakan 
suatu pertaruhan komersial, terutama di 
wilayah yang telah banyak dibangun taman 
serupa. Tiga taman safari swasta baru diran-
cang akan dibuka pada tahun 2020 di 
Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur. Ketiganya 
diperkirakan akan bersaing satu sama lain 
dan bersaing dengan kebun binatang kota 
yang telah umum dikenal. Pada bulan 
September 2019, taman safari pertama telah 
dibuka dan taman safari kedua masih dalam 
tahap pembangunan. Ketiga taman safari ini 
kemungkinan besar tidak selesai dibangun 
atau terbukti tidak layak secara finansial.

Akibat persaingan tersebut, tekanan untuk 
mendapatkan satwa juga tinggi. Kebun binatang 
mini di perkotaan yang anggarannya terbatas, 
termasuk kebun binatang yang lebih kecil dan 
dijalankan oleh pihak swasta, merasakan 
beratnya persaingan dengan taman safari yang 
besar dan dikelola swasta. Salah satu kebun bina-
tang di Yulin, Provinsi Guangxi, memajang pen-
guin palsu pada tahun 2017. Beberapa tahun 
sebelumnya, Kebun Binatang Louhe di Provinsi 
Henan menjadi topik utama dalam berita inter-
nasional karena menampilkan anjing tibetan 
mastiff sebagai singa (Chiu, 2013; Shen, 2017). 

Karena terbatasnya pasokan spesies bersta-
tus genting, sebagian besar kebun binatang dan 
taman safari mengandalkan pedagang hewan 
untuk memperoleh spesimen untuk dipajang. 
Para pedagang cenderung memperolehnya 
dari sumber yang ilegal, sebagaimana yang ter-
jadi di tahun 2007 hingga 2012 ketika lebih dari 
seratus simpanse liar dari negara Guinea diper-
dagangkan secara ilegal ke Tiongkok dengan 
memalsukan izin CITES (lih. Kotak 6.1). 
Penyelundup individu hidup kera besar tang-
kapan alam paling aktif beroperasi di Tianjin, 
Provinsi Hebei, dan Dalian, Provinsi Liaoning.2

Terbatasnya Data tentang 
Impor dan Nilai Pasar Kera
Biaya keuangan yang dikeluarkan untuk mem-
peroleh kera merupakan subjek spekulasi intens. 
Beberapa jenis owa merupakan spesies endemik 
Tiongkok dan hanya sedikit bukti yang menun-
jukkan didatangkannya owa dalam skala besar 
dari luar negeri. Meskipun kebun binatang 
Tiongkok menunjukkan permintaan yang ting-
gi akan gorila, tidak ditemukan bukti bahwa 
hewan ini diimpor secara ilegal, dan biaya terkait 
impor gorila juga tidak memungkinkan untuk 
dinilai. Basis Data Perdagangan CITES menun-
jukkan bahwa sepuluh gorila hidup ‘hasil pen-
angkaran’ diimpor dari Guinea pada tahun 2010, 
tetapi tidak ada bukti bahwa transaksi ini telah 
dilakukan (CITES, tanpa tahun-h). Ammann 
(2014) melaporkan bahwa seorang staf di kebun 
binatang di Tiongkok Tengah, yang pernah 
memasang papan informasi untuk pameran 
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gorila yang konon terjadi, mengungkapkan bah-
wa ada empat gorila yang tiba di kebun binatang 
ini pada tahun 2010 tetapi disuntik mati setelah 
dua di antaranya dipastikan positif mengidap 
hepatitis (seekor gorila telah menggigit dan 
menginfeksi penjaga). Akan tetapi, laporan ini 
mungkin keliru membedakan antara gorila dan 
simpanse karena dalam bahasa Tionghoa isti-
lah-istilah kera digunakan secara bergantian, 
dan masyarakat Tionghoa umumnya tidak 
familier dengan spesies kera. Untuk menye-
butkan simpanse, sebuah artikel dalam salah 
satu surat kabar menggunakan istilah/karak-
ter Tionghoa untuk gorila, simpanse, dan 
orang utan (Wen Naifei dan Tan Siqi, 2013).

Sebaliknya, orang utan diketahui diimpor 
(sebagian besar) secara legal ke Tiongkok 
(CITES, tanpa tahun-h). Pada awalnya, orang 
utan dikirim dari kebun binatang di Amerika 
Serikat. Pada tahun 1990-an, orang utan ini 
didatangkan dari Taiwan dan puluhan di anta-
ranya disita pemerintah. Banyak orang utan 
yang diselundupkan ke Taiwan untuk diperda-
gangkan sebagai hewan peliharaan karena mer-
oketnya permintaan yang dipicu oleh acara tel-
evisi populer Taiwan yang menampilkan orang 
utan muda (Leiman dan Ghaffar, 1996). Saat 
ini, sebagian besar orang utan yang disewakan 
ke berbagai kebun binatang di Tiongkok bera-
da di bawah kendali pemilik tunggal, kendati 
biaya dan kesepakatannya masih dirahasiakan.

Simpanse merupakan satu-satunya jenis 
kera yang tercatat diimpor dalam skala besar 
ke kebun binatang Tiongkok. Berbagai lapo-
ran berspekulasi tentang nilai pasar simpanse 
di Tiongkok yang berkisar antara 12.500 hing-
ga 30.000 Dolar AS per individu (Clough 
dan May, 2018). Para pedagang sepertinya 
menetapkan harga yang berbeda untuk 
setiap kebun binatang, kemungkinan besar 
disesuaikan dengan nilai yang bersedia diba-
yar oleh penawar tertinggi.

Bertentangan dengan anggapan umum 
yang ada, kera besar justru kurang populer di 
kalangan pengunjung kebun binatang Tiongkok 
dibanding jenis karnivora besar. Hal ini karena 
dalam budaya Tionghoa harimau memiliki 
nilai penting, banyak taman safari menampung 
lusinan atau bahkan ratusan harimau dari pen-
angkaran, misalnya di Desa Gunung Beruang 

dan Harimau Xiongsen di Gulin (berada 
wilayah otonom Guangxi) memiliki sekitar 
1.800 ekor harimau. Beberapa taman safari, sep-
erti Taman Harimau Siberia, di Kota Harbin, 
Provinsi Heilongjiang, hanya memiliki harimau 
saja. Banyak harimau dibudidayakan terutama 
untuk perdagangan obat-obatan Cina (Knowles, 
2016). Di antara berbagai jenis primata, monyet 
makaka memiliki makna budaya khusus, mis-
alnya sebagai bentuk penghargaan terhadap 
novel ‘Perjalanan ke Barat’ yang ditulis pada 
Dinasti Ming. Monyet makaka biasanya ditem-
patkan di taman safari dengan suasana pegu-
nungan, sedangkan kera besar dikurung di tem-
pat yang jauh lebih kecil meskipun kebutuhan 
spasial dan kognitifnya lebih besar (Cheng'en 
Wu, 1993; Gallo dan Anest, 2018). Ketertarikan 
terhadap kera besar sepertinya lebih karena 
preferensi atau niat dari para pengelola kebun 
binatang dan taman safari tinimbang dari 
permintaan publik. Sepertinya, dari beberapa 
institusi Tiongkok yang baru-baru ini memi-
liki atau menyampaikan ketertarikan untuk 
memperoleh kera besar karena alasan senti-
mental untuk menghargai staf senior.

Penghalang bagi 
Terpenuhinya Kesejahteraan 
Kera dalam Kurungan
Di Tiongkok, perawatan satwa di kebun bina-
tang tidak dilakukan secara profesional. 
Meskipun terdapat program studi zoologi dan 
kedokteran hewan di beberapa universitas, ked-
ua program ini tidak berfokus pada perawatan 
satwa liar tangkapan dan hanya sedikit sekali 
yang mempelajari satwa eksotik. Akibatnya, staf 
di kebun binatang dan taman safari Tiongkok, 
khususnya tempat-tempat yang lebih kecil dan 
minim sumber daya, pada umumnya tidak 
memiliki keahlian yang memadai dalam mer-
awat kera besar. Ada satu kasus luar biasa, para 
staf taman safari yang tidak mengetahui bahwa 
orang utan di alam liar merupakan hewan 
pemakan buah mencatatkan makanan untuk 
kera besar ini adalah berkantong-kantong ayam 
goreng dan minuman kaleng Red Bull. Pada 
kasus lain, ada staf yang menyatukan dua orang 
utan jantan berbantalan pipi sehingga keduanya 
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berkelahi dan mengalami cedera serius. Selain 
itu, mengingat kurangnya pemahaman tentang 
aspek perilaku dan sosial simpanse di alam liar, 
cedera pada satwa ini pun menjadi hal yang 
lazim dan kadang kala hingga menyebabkan 
kematian. Dari tiga lembaga yang menam-
pung gorila yang diperoleh secara ilegal, dua 
di antaranya hanya memiliki seekor gorila, 
itu pun gorila punggung perak, dan ini ber-
tentangan dengan struktur sosial alami gori-
la (Robbins et al., 2004).3 

Pengambilan simpanse liar dari beberapa 
habitat yang serupa atau sama menyebabkan 
masalah khusus bagi pengelolaannya di 
Tiongkok. Kawin sedarah (inbreeding) diang-
gap menjadi persoalan utama. Kawin silang 
antar individu yang berkerabat dekat dapat 
menjadi penyebab tingginya angka keguguran 
dan kematian bayi di seluruh populasi satwa 
yang berada dalam kurungan. Situasi ini akan 
terus berlanjut selama pengelola kebun bina-
tang tetap memutus transfer dan pertukaran 
satwa dengan kebun binatang lain, yang 
biasanya melibatkan kesepakatan dengan 
kebun binatang tetangga maupun mitra (Banes 
et al., 2018). Pemberian bonus oleh kebun bina-
tang kepada stafnya jika satwa yang dirawatnya 
menghasilkan keturunan menjadi pendorong 
terjadinya kawin sedarah yang dapat mening-
katkan jumlah kematian janin dan bayi serta 
hibridisasi pada spesies kera yang berbeda.

Sebagian besar tantangan ini semakin sulit 
akibat kurangnya akses terhadap informasi. 
Pemerintah Tiongkok memblokir atau meny-
ensor berbagai sumber informasi daring terkait 
kesejahteraan satwa dan ilmu pemeliharaan 
satwa, walaupun tidak selalu dilakukan dengan 
sengaja (karena sumber informasi ini mungkin 
mengandung kata kunci yang termasuk dalam 
daftar hitam). Misalnya, situs Asosiasi Kebun 
Binatang dan Akuarium Internasional (World 
Association of Zoos and Aquariums/WAZA) 
tidak dapat diakses karena asosiasi ini men-
gakui Taiwan sebagai negara merdeka (WAZA, 
tanpa tahun). Oleh karena itu, berbagai kebun 
binatang di Tiongkok tidak dapat dengan 
mudah berafiliasi dengan WAZA. Dalam 
beberapa tahun terakhir, beberapa kebun bina-
tang di Tiongkok menunjukkan ketertarikan 

untuk bergabung dengan Asosiasi Kebun 
Binatang dan Akuarium Eropa (EAZA) seba-
gai pengamat. Dengan disepakatinya perjanji-
an EAZA, beberapa gorila pun dikirim dari 
Rotterdam ke kebun binatang Shanghai pada 
tahun 1993 dan 2007. EAZA telah mengesah-
kan proposal untuk mengirim beberapa gorila 
lain ke sekurangnya satu kebun binatang di 
Tiongkok. Kebun binatang Tiongkok tidak 
dapat menjadi anggota terakreditasi pada 
Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium 
Amerika Serikat (AZA) jika standarnya diang-
gap masih belum memadai untuk akreditasi.

Kendala bahasa juga menghambat pening-
katan kesejahteraan kera di Tiongkok. 
Walaupun AZA telah banyak menyediakan 
informasi secara daring (termasuk panduan 
pemeliharaan satwa) yang dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang bukan merupakan anggota, 
tak satu pun yang tersedia dalam bahasa 
Mandarin.4 Di Tiongkok, terdapat perangkat 
lunak mesin penerjemah yang lazim diguna-
kan, tetapi semua teks yang akan diterjemah-
kan harus melewati sensor pemerintah sehing-
ga hasil terjemahan menjadi tidak dapat 
dipahami. Mesin penerjemah yang digunakan 
untuk memperoleh informasi penting seputar 
pemeliharaan, seperti misalnya pedoman vet-
eriner atau dosis obat, tidak dapat diandalkan 
untuk menghasilkan terjemahan yang akurat. 
Di sisi lain, berbagai jenis obat yang diperlukan 
tidak tersedia di Tiongkok. Dari total jumlah 
penduduk sebanyak 1,4 miliar, hanya sekitar 10 
juta orang di Tiongkok yang dianggap mampu 
menggunakan Bahasa Inggris (VoiceBoxer, 
2016; Yang, 2006). Oleh karena itu, kurangnya 
akses terhadap sumber informasi berbahasa 
Mandarin menjadi kendala besar untuk mem-
peroleh edukasi yang diperlukan.

Tantangan signifikan lainnya bagi kebun 
binatang Tiongkok adalah sikap kritis dunia 
Barat yang sering kali didasarkan pada dugaan 
yang salah atau generalisasi secara kasar 
(Banes et al., 2018). Tidak banyak organisasi 
Barat yang mau terlibat secara konstruktif den-
gan kebun binatang di Tiongkok dengan mem-
berikan pelatihan, untuk memperbaiki kondisi 
yang ada, atau mengatasi perdagangan ilegal. 
Pendekatan antagonis lazim terjadi, sebagaima-
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Foto: Kebun binatang dan 
taman safari di Tiongkok 
dapat memainkan peran 
penting dalam pendidikan 
konservasi. Setiap tahun, 
ada sekitar 10 juta orang 
atau lebih yang mengun-
jungi berbagai lembaga 
anggota Asosiasi Kebun 
Binatang Tiongkok yang 
sebenarnya jumlahnya 
sedikit dibanding semua 
kebun binatang dan taman 
safari yang ada di 
Tiongkok. © Paul Hilton/
Earth Tree Images

na dibuktikan oleh penggambaran media yang 
menunjukkan kondisi dan praktik yang secara 
keseluruhan sangat buruk. Upaya untuk men-
gukur cakupan perdagangan ilegal (berdasarkan 
informasi yang dikumpulkan oleh beberapa 
LSM Barat saat kunjungan rahasia ke kebun 
binatang di Tiongkok) juga terbukti meragukan. 
Sebagai contoh, asumsi umum bahwa semua 
bayi kera besar ditangkap dari alam liar merupa-
kan suatu kekeliruan dan mengakibatkan kes-
alahan pada penghitungan skala dan cakupan 
pengambilan satwa secara ilegal. Penilaian yang 
gegabah ini juga mengurangi kepercayaan para 
pengelola kebun binatang Tiongkok terhadap 

kolega-koleganya dari Barat. Pada tahun 2014, 
Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar 
(Great Ape Survival Partnership/GRASP) mem-
perparah masalah ini ketika lembaga ini merilis 
di Facebook tentang seekor bayi orang utan 'jan-
tan' yang 'ditangkap dari alam liar' di suatu fasil-
itas. Bayi ini sebenarnya dikembangbiakkan 
secara legal di penangkaran, berjenis kelamin 
betina, dan berada di kebun binatang yang ber-
beda, sehingga tulisan di Facebook ini memicu 
ratusan komentar dan reaksi negatif dari para 
pembaca di negara Barat (Banes et al., 2018).

Pada tahun 2018, dua upaya kolaboratif 
yang besar dilakukan untuk meningkatkan kes-
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terjadi saat diberlakukannya kebijakan 
Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) 
(1958–1962) ini mengakibatkan merebaknya 
perburuan terhadap mamalia yang ada di 
dalam negeri (pada beberapa kasus, hingga 
hampir punah) dan menetapkan satwa sebagai 
sarana untuk membantu kelangsungan hidup 
manusia (Geng, 1998). Kampanye Empat 
Hama pada tahun 1958 (yang dilaksanakan 
dengan memerintahkan masyarakat untuk 
membasmi semua burung pipit, tikus, nyamuk, 
dan lalat) semakin memperkuat sikap yang 
menganggap bahwa satwa tidak memiliki per-
asaan maupun nilai (Shapiro, 2001). Akhir-
akhir ini, reformasi ekonomi Deng Xiaoping 
dikembangkan berapa pun biayanya, termasuk 
kesejahteraan satwa dan perlindungan ling-
kungan (Li dan Davey, 2013).

Namun demikian, selama tiga dekade tera-
khir, perhatian terhadap hak asasi satwa terus 
meningkat. Akademi Ilmu Sosial Tiongkok 
(Chinese Academy of Social Sciences/CASS) 
merupakan lembaga yang pertama kali mem-
perkenalkan konsep ini kepada para akademisi 
Tiongkok (Yang, 1993). Akan tetapi, beberapa 
pelajar Tiongkok menolak visi ini dan menye-
butnya sebagai sebuah perusakan dari Barat 
(Zhao, 2002). Gagasan-gagasan dari Barat ini 
tampak memiliki pengaruh yang cukup besar 
(baik melalui media Barat maupun kegiatan 
LSM Barat di Tiongkok), walaupun gerakan 
nasional untuk perlindungan satwa juga telah 
jauh lebih berkembang (Li dan Davey, 2013). 
Meskipun kesimpulan yang ditarik pada studi 
pertama selama empat tahun menyebutkan 
bahwa sebagian besar orang Tiongkok tidak 
menganggap satwa memiliki kesadaran diri 
atau berakal, studi kedua (yang lebih berfokus 
pada masyarakat perkotaan dan tentunya kelas 
menengah yang tengah berkembang) mene-
mukan bahwa 61,7% responden mengatakan 
bahwa semua satwa harus dilindungi (Askue et 
al., 2009; Zhang, Hua, dan Sun, 2008). Lebih 
dari setengah responden (52,6%) mengatakan 
bahwa satwa setara dengan manusia dan ber-
hak dihormati dan diberi perlindungan; dan 
81,3% responden menyatakan dukungan terha-
dap konservasi satwa liar (Zhang, Hua, dan 
Sun, 2008). Oleh karena itu, kebun binatang 

ejahteraan orang utan di Tiongkok. Lokakarya 
Nasional tentang Orang Utan di Tiongkok dis-
elenggarakan oleh Asosiasi Kebun Binatang 
Tiongkok pada 25–30 Oktober di Kebun 
Binatang Hutan Nanjing Honshan, Provinsi 
Jiangsu (Sacramento Zoo, 2018). Lokakarya ini 
dihadiri oleh delegasi internasional sebanyak 
136 peserta yang berasal dari kebun binatang 
dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Panduan 
Pemeliharaan Orang Utan Berbahasa Mandarin 
dipublikasikan pada kegiatan lokakarya ini. 
Panduan ini terdiri dari 12 bab tentang aspek 
biologi dan pengelolaan orang utan yang secara 
khusus ditulis oleh 13 ahli dari kebun binatang 
dan universitas di negara-negara Barat untuk 
khalayak Tiongkok. Kedua upaya ini menjadi 
tonggak capaian utama dalam industri zoolo-
gi Tiongkok, yakni dalam meningkatkan dan 
melampaui standar pemeliharaan interna-
sional. Masing-masing upaya ini telah mene-
tapkan format bagi upaya serupa lainnya yang 
saat ini mungkin tengah berupaya dicapai di 
berbagai kebun binatang di Tiongkok. 

Peningkatan lebih lanjut pada aspek kes-
ejahteraan kera di berbagai kebun binatang 
Tiongkok dapat mengurangi tingkat kematian 
(dan permintaan akan) kera yang ditangkap 
di alam liar. Demikian pula halnya, kerja 
sama yang lebih baik dengan asosiasi kebun 
binatang internasional dapat meningkatkan 
peluang untuk melakukan transfer kera dari 
penangkaran secara legal sehingga mem-
batasi permintaan akan bayi kera yang 
ditangkap dari alam liar (Banes et al., 2018).

Sikap terhadap Hak Asasi 
Satwa sebagai Indikator 
Kesejahteraannya
Meskipun Buddhisme dan beberapa bentuk 
Taoisme menghargai perasaan hidupan non-
manusia, dorongan untuk menghilangkan 
penderitaan satwa mengalami kemunduran 
pada reformasi politik di abad ke-20. Di bawah 
kepemimpinan Mao Zedong, Tiongkok pun 
memberlakukan sesuatu yang disebut para 
akademisi sebagai 'perang terhadap alam' (Li, 
2013; Shapiro, 2001). Kelaparan massal yang 



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

106

dan taman safari Tiongkok berperan penting 
dalam memberikan edukasi tentang kon-
servasi. Setiap tahun, diperkiraan sebanyak 
100 juta orang atau lebih mengunjungi ber-
bagai lembaga anggota Asosiasi Kebun 
Binatang Tiongkok yang sebenarnya jum-
lahnya sedikit jika dibandingkan semua 
kebun binatang dan taman safari yang ada di 
Tiongkok (Askue et al., 2009).

Dengan adanya perubahan sikap terha-
dap satwa di Tiongkok, tekanan terhadap 
kebun binatang untuk meningkatkan standar 
kesejahteraan satwa kemungkinan besar just-
ru berasal dari masyarakat dan pemerintah 
Tiongkok, bukan dari pihak Barat. Dalam 
sebuah survei mengenai hal yang paling 
dinikmati di taman hiburan, 18% orang tua 
menyatakan bahwa mereka tertarik melihat 
satwa secara langsung dan hanya 2% saja yang 
ingin melihat pertunjukan satwa (OC&C 
Strategy Consultants, 2017). Sebagaimana dis-
ebutkan di atas, sejak tahun 2011, peman-
faatan satwa dalam pertunjukan sirkus meru-
pakan kegiatan ilegal di semua kebun binatang 
kota. Upaya untuk menegakkan undang-
undang terkait pun terlihat semakin intensif 
dilakukan. Meskipun pemanfaatan satwa 
masih dilakukan di beberapa taman safari 
swasta dan sirkus akibat saling bertentangan-
nya rezim peraturan yang telah disebutkan di 
atas, jumlah penonton di beberapa pertunju-
kan tercatat berada pada titik terendah 
sepanjang sejarah (Agence France-Presse, 
2018). Seperti yang telah disebutkan sebel-
umnya, sebagian besar pertunjukkan ini juga 
tidak lagi memanfaatkan kera besar karena 
adanya tekanan dari pemerintah pusat. 

Selain itu, kekerasan terhadap hewan juga 
telah menuai penolakan publik di media sosial 
dalam beberapa tahun terakhir. Penyiraman air 
keras secara berulang terhadap beruang di 
Kebun Binatang Beijing pada tahun 2002 
menyebabkan kecaman yang merebak luas. 
Sebuah forum internet terlihat menerima lebih 
banyak komentar terkait insiden ini dibanding 
kejadian yang ada di dalam dan luar negeri lain-
nya (Shuxian, Li, dan Su, 2005). Pada tahun 
2018, seorang perawat satwa dipecat dari sebuah 

kebun binatang di Wuhan, Provinsi Hubei, sete-
lah beredar video penganiayaan fisik terhadap 
seekor panda raksasa yang dilakukannya; dan 
perawat satwa lainnya dipecat dari sebuah 
akuarium di Dalian, Provinsi Liaoning, sete-
lah terekam sedang mengoleskan lipstik pada 
seekor paus beluga (Chan, 2018; Zhou, 2018). 
Sebagaimana akan dibahas di bagian selan-
jutnya, pengalaman dari Amerika Serikat 
menunjukkan bahwa perubahan persepsi 
publik semacam ini memengaruhi peman-
faatan satwa sekaligus perdagangan satwa liar.

Kera dalam Industri 
Periklanan dan Hiburan 
di Amerika Serikat dan 
Thailand 
Bagian ini meninjau perubahan pada peman-
faatan kera dalam industri pemasaran dan 
hiburan di Amerika Serikat dan Thailand. 
Studi kasus di Amerika Serikat berfokus pada 
pemanfaatan kera dalam film, televisi, dan 
periklanan, sedangkan studi di Thailand meng-
kaji peran kera dalam fasilitas-fasilitas sejenis 
sirkus. Berbagai temuan ini dapat memberi-
kan informasi mengenai upaya-upaya yang 
dilakukan untuk membatasi pemanfaatan 
kera dalam sektor-sektor ini di negara lain.

Kera Besar dalam Film, 
Televisi, dan Iklan di Amerika 
Serikat
Sejak dahulu, manusia selalu tertarik dengan 
satwa liar, terutama kera besar. Ketertarikan ini 
sebagian karena adanya kesamaan fisik dan 
perilaku manusia dengan kera nonmanusia. 
Dalam sebuah film lawas paling terkenal yang 
menggambarkan kera besar, yaitu Tarzan the 
Ape Man pada tahun 1932, seekor simpanse 
bernama Jiggs berperan sebagai Cheetah (The 
Atlanta Constitution, 1938; Van Dyke, 1932). 
Sejak saat itu, kera besar pun menjadi figuran 
yang populer sebagai karikatur manusia dalam 
film, acara televisi, dan iklan. Pada tahun 1951, 
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film Ronald Reagan yang paling populer, yaitu 
Bedtime for Bonzo, dibintangi oleh seekor sim-
panse bernama Peggy (De Cordova, 1951; King, 
tanpa tahun). Seekor orang utan bernama 
Manis berperan sebagai Clyde bersama dengan 
Clint Eastwood dalam film Every Which Way 
but Loose pada tahun 1978 (Fargo, 1978). 
Simpanse muncul dalam serial televisi populer 
tahun 1970-an, yaitu Lancelot Link: Secret 
Chimp, yang merupakan serial parodi mata-
mata. Kemudian, simpanse juga muncul dalam 
iklan Super Bowl untuk merek-merek besar 
Amerika Serikat, seperti CareerBuilder, 
Castrol, E*TRADE, dan Pepsi (Pollack, 2016; 
Shields, Jones, dan McKimson, 1970). 

Tidak seperti di tahun-tahun awal ketika 
semua simpanse yang tampil dalam film, acara 
televisi, dan iklan Amerika Serikat berasal dari 
alam liar, kera besar 'penghibur' dalam bebera-
pa tahun terakhir merupakan simpanse dan 
orang utan hasil penangkaran. Sebagian besar 
kera ini dilahirkan di fasilitas hiburan atau 
dibeli dari Missouri Primate Foundation 
(MPF) di Festus, Missouri. Walaupun MPF 
tidak lagi melakukan pengembangbiakan atau 
penjualan, MPF masih menampung simpanse 
(ChimpCARE, tanpa tahun-a; PETA, tanpa 
tahun). Biaya pembelian seekor kera besar 
umumnya tidak diiklankan dan cenderung 
tidak memiliki standar, tetapi terdapat bebera-
pa indikator yang menunjukkan nilai pasar 
kera ini. Mantan pelatih simpanse bernama 
Judie Harrison melaporkan bahwa ia membeli 
seekor bayi simpanse jantan dari MPF senilai 
45.000 Dolar AS pada tahun 2002 (Schapiro, 
2009a). Pada tahun 2015, pelatih simpanse 
yang bernama Steve Martin menaksir harga 
seekor simpanse jantan adalah 60.000 Dolar 
AS dan betina 25.000 Dolar AS.5 Harga ini 
kemungkinan ditentukan berdasarkan karak-
teristik fisik simpanse, meskipun simpanse 
betina umumnya dijual lebih mahal karena 
kemampuan berkembang biaknya. Di Amerika 
Serikat, selama tahun 1980-an dan 1990-an, 
harga seekor simpanse berkisar 20.000–50.000 
Dolar AS (S. Ross, komunikasi pribadi, 2019).

Dibanding pada masa ketenarannya, kini 
ada lebih banyak informasi tentang perilaku 

dan kebutuhan perkembangan kera besar. 
Ada banyak studi mengenai perilaku sosial 
dan kemampuan berpikir kera yang menun-
jukkan bahwa kera besar sangat cerdas dan 
memiliki emosi sehingga mampu merasakan 
penderitaan psikologis. Para peneliti menga-
mati bahwa setelah mengalami peristiwa trau-
matis, simpanse dapat menunjukkan tanda 
gangguan stres pascatrauma dan depresi, ser-
ta merespons kematian kerabatnya dengan 
perilaku yang mirip dengan perilaku manu-
sia, termasuk berkabung (Balter, 2010; 
Bradshaw et al., 2008; Ferdowsian et al., 2011). 

Agar dapat dilatih, simpanse dan orang utan 
diambil dari induknya saat masih bayi. Praktik 
ini menyebabkan induk tertekan, menimbulkan 
kegelisahan pada bayi, dan mengganggu 
perkembangan normal bayi (Baker, 2005). 
Penganiayaan fisik juga lazim terjadi dalam 
proses pelatihan ini. Meskipun kera dapat den-
gan mudah hidup hingga usia 45 tahun, kera 
biasanya pensiun dari panggung hiburan saat 
mencapai usia remaja, yakni sekitar 12 tahun, 
karena kekuatan dan ukurannya yang besar 
serta perilakunya tidak lagi dapat diprediksi 
(Courtenay dan Santow, 1989). Banyak mantan 
kera 'penghibur' yang setelah pensiun men-
galami kesulitan untuk bergabung dalam 
kelompok sejenis karena menunjukkan per-
ilaku sosial yang menyimpang akibat kurangn-
ya pengasuhan yang sebagaimana mestinya 
dan hidupnya yang terpisah dari kera-kera lain 
(Freeman dan Ross, 2014; Jacobsen et al., 2017). 

Setelah masyarakat Amerika Serikat secara 
umum lebih memahami informasi terkait kera 
besar, pemanfaatannya sebagai penghibur pun 
menjadi kurang diterima. Beberapa faktor 
mendorong perubahan ini, termasuk di antara-
nya kampanye advokasi oleh kelompok per-
lindungan satwa, kemajuan dalam Pencitraan 
Hasil Komputer (Computer-Generated 
Imagery/CGI), dan berkurangnya penyeleng-
gara pertunjukan (lih. Kotak 4.1). Akibatnya, 
lanskap dunia hiburan dan periklanan berubah 
dengan cepat demi kesejahteraan kera besar. 

Meskipun kera besar tidak lagi lazim ter-
lihat dalam produksi film dan acara televisi 
di Amerika Serikat, praktik eksploitasi kera 

“Ada banyak stu-
di mengenai perilaku 
sosial dan kemam-
puan berpikir kera 
yang menunjukkan 
bahwa kera besar 
sangat cerdas dan 
memiliki emosi se-
hingga mampu mera-
sakan penderitaan 

psikologis.”
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KOTAK 4.1 

Berkurangnya Pemanfaatan 
Kera dalam Industri Hiburan 
di Amerika Serikat: 
Advokasi, CGI, dan 
Berkurangnya 
Penyelenggara Pertunjukan

Kampanye Advokasi Kera Besar

Dengan berkembangnya pemahaman ten-
tang kera besar berdasarkan penelitian lapa-
ngan dan dokumentasi penganiayaan fisik 
oleh pelatih kera besar (dipublikasikan dalam 
kampanye-kampanye besar pada tahun 
1996 dan 2003 oleh beberapa kelompok per-
lindungan satwa serta dua serangan terha-
dap manusia oleh simpanse 'peliharaan' 
yang dipublikasikan secara luas pada tahun 
2005 dan 2009), hal ini telah mengubah 
sudut pandang publik terhadap peman-
faatan kera dalam industri hiburan di Amerika 
Serikat (Friends of Washoe, tanpa tahun; 
Gang, 1996; Newman, 2009; Primate Info 
Net, 2005; Roderick, 1990; Schapiro, 2009b). 

Sejak tahun 2005, organisasi hak asasi 
satwa PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals) memimpin kampa-
nye edukasi terarah yang bertujuan men-
umbuhkan kepekaan publik terhadap 
buruknya kondisi kera besar yang diman-
faatkan dalam industri hiburan, termasuk 
melalui inisiatif penulisan surat yang 
menargetkan pembuat film dan perusa-
haan yang mengeksploitasi simpanse dan 
orang utan (PETA, tanpa tahun). Selain 
dukungan dari selebritas Hollywood, yaitu 
Anjelica Huston dan Pamela Anderson, 
PETA juga berhasil melobi lebih dari 40 
agensi periklanan (termasuk agensi besar, 
misalnya BBDO, DDB, Grey Group, 
McCann Erickson (sekarang McCann) dan 
Young and Rubicam (sekarang VMLY&R)) 
untuk melarang pemanfaatan kera besar 
dalam iklannya (Ad Age, 2012). Setelah 
berdiskusi dengan PETA dan organisasi 
Chimpanzee Sanctuary Northwest (Suaka 
Simpanse di Barat Laut) yang berbasis di 
negara bagian Washington, beberapa 
perusahaan, termasuk AT&T, Capital One, 
Dodge, Pfizer, dan Traveler’s Insurance 
menarik iklan televisi yang menampilkan 
simpanse dan orang utan (Mullins, 2010; 
Nudd, 2010). PETA melaporkan bahwa 
pada tahun 2009 hingga 2016, 40 iklan tel-
evisi di Amerika Serikat menggunakan kera 
besar 'penghibur' dan 25 di antaranya 
segera ditarik dari peredaran setelah peru-
sahaan memahami kontroversi terkait 
pemanfaatan kera besar dalam iklan.6 
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Foto: Pada tahun 2003, ada 87 kera besar (18 orang utan 
dan 69 simpanse) yang tinggal di 11 fasilitasi di Amerika 
Serikat yang menyediakan kera besar untuk kepentingan 
film, televisi, dan iklan. Setelah dilaksanakannya kampa-
nye bersama dan upaya peningkatan kesadartahuan ser-
ta pengembangan CGI, pada tahun 2019, ada 10 kera 
besar (simpanse) yang tinggal di dua fasilitas yang 
menyediakan kera untuk kepentingan hiburan. Bubbles, 
mantan aktor dan peliharaan, saat ini tinggal di Center for 
Great Apes. © Patti Ragan, Center for Great Apes
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Program besar lainnya yang berperan mengubah opini publik dan 
perilaku perusahaan terkait pemanfaatan kera besar dalam industri 
hiburan dan pemasaran adalah Rencana Kelangsungan Hidup 
Spesies (Species Survival Plan/SSP) Simpanse dari Asosiasi Kebun 
Binatang dan Akuarium (Association of Zoos and Aquariums/AZA) 
(Lincoln Park Zoo, tanpa tahun). SSP mengirimkan lebih dari 80 
surat kepada berbagai agensi periklanan dan perusahaan lain pada 
tahun 2002 hingga 2014 serta melakukan pelibatan terhadap pihak-
pihak perorangan yang terlibat dalam pengembangbiakan, pelati-
han, dan pemfilman kera. Dalam banyak kejadian, perusahaan dan 
pihak perorangan memberikan konfirmasi bahwa mereka akan 
menghentikan pemanfaatan kera sebagai konsekuensi pelibatan ini.

Para ilmuwan dan pegiat konservasi juga berperan sebagai advokat 
bagi hak asasi kera besar. Pada tahun 2009, surat kabar Los 
Angeles Times memublikasikan artikel opini yang ditulis oleh Jane 
Goodall. Artikel ini mengutuk pemanfaatan kera besar untuk indus-
tri hiburan setelah adanya serangan di Stamford, Connecticut, yang 
melibatkan seekor simpanse ‘penghibur’ yang kemudian menjadi 
hewan peliharaan (Goodall, 2009). Studi-studi yang dipublikasikan 
antara tahun 2008 dan 2011 menunjukkan bahwa penggambaran 
simpanse yang tidak patut dalam film dan program televisi 
menghalangi upaya konservasi (Ross et al., 2008; Ross, Vreeman 
dan Lonsdorf, 2011; Schroepfer et al., 2011; lih. Kotak 4.3). Setelah 
publikasi studi yang pertama, dewan direksi AZA menerbitkan 
sebuah buku putih (white paper) yang merekomendasikan diha-
pusnya pemanfaatan semua spesies kera dalam industri hiburan 
dan periklanan (AZA, 2008). Stephen Ross dari Kebun Binatang 
Lincoln Park, yang ikut menulis kedua studi tentang penggambaran 
simpanse yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian meluncur-
kan Proyek ChimpCARE yang menangani pemanfaatan simpanse 
dalam industri hiburan (ChimpCARE, tanpa tahun-b). Sebagai 
bagian dari Proyek ChimpCARE dan kerja sama dengan SSP 
Simpanse, mantan 'simpanse penghibur' banyak yang dipindah-
kan ke kebun binatang dan suaka terakreditasi. Sekelompok sim-
panse 'aktor' berjumlah 14 ekor dipindahkan ke kebun binatang di 
Houston, Maryland, dan Oakland pada tahun 2010 (Bender, 2010).

Kemajuan Teknologi CGI

Keberhasilan para advokat kera dalam beberapa tahun terakhir 
sebagian karena pengembangan citra satwa realistis melalui penci-
traan hasil komputer (CGI) dalam industri perfilman yang menjadi 
alternatif pengganti satwa hidup. Satwa realistis pertama yang 
dihasilkan CGI, yaitu seekor burung hantu putih, memulai debutnya 
pada tahun 1986 dalam film Labyrinth (Stuff, tanpa tahun). Sejak 
saat itu, CGI digunakan untuk membuat ratusan spesies satwa 
yang berbeda, termasuk simpanse, gorila, dan orang utan. Pada 
tahun 2011, film Rise of the Planet of the Apes menjadi momentum 
yang mengubah keadaan kera besar dan advokatnya. Weta Digital 
menciptakan seekor simpanse bernama Caesar, yang merupakan 
karakter utama film ini, dengan menggunakan teknologi CGI dan 
motion capture (perekaman gerak), sehingga menunjukkan bahwa 
CGI dapat dengan mulus mengganti simpanse hidup dalam 
sebuah film (Weta Digital, tanpa tahun). Sejak itu, perusahaan efek 

visual yang menggunakan CGI untuk menggambarkan seekor 
orang utan besar dalam film Jungle Book pada tahun 2016 (ter-
masuk Pixar, Rhythm and Hues, dan Disney) berkontribusi terha-
dap kemajuan besar dalam teknologi CGI yang menguntungkan 
satwa dan meningkatkan aspek keserbabisaan dan kendali dalam 
pembuatan film (Sims, 2016). Pada tahun 2005, direktur perusa-
haan visual efek Jim Henson's Creature Shop memberikan infor-
masi kepada Los Angeles Times bahwa banyak studio yang lebih 
memilih menggunakan CGI untuk mengganti satwa hidup dengan 
alasan CGI dapat 'mengendalikan penampilan satwa sepenuhnya' 
(Covarrubias, 2005). Meskipun saat ini kera hasil dari CGI masih 
dapat ditebak, kemajuan teknologi kelak akan membuatnya lebih 
sulit untuk dibedakan. Meskipun demikian, pengaruh gambar 
semacam ini terhadap persepsi mengenai status dan kesejahter-
aan kera masih belum dapat dipahami dengan jelas. 

Berkurangnya Penyedia Hiburan

Berdasarkan sensus yang dilaksanakan pada tahun 2003 oleh 
Proyek Kera Besar di Amerika Serikat, 87 kera besar (18 orang utan 
dan 69 simpanse) hidup di 11 fasilitas yang menyediakan jasa kera 
besar untuk pembuatan film, acara televisi, dan iklan (Goodall et al., 
2003). Pada bulan April 2020, Proyek ChimpCARE melaporkan 
bahwa 11 simpanse berada dalam dua fasilitas yang menyediakan 
jasa kera untuk hiburan (ChimpCARE, tanpa tahun-a). Angka-
angka ini menunjukkan bahwa sejak sensus Proyek Kera Besar 
tahun 2003 jumlah kera besar yang tersedia sebagai penghibur 
menurun sebesar 87%. Penurunan ini mencerminkan dua tren 
utama, yaitu pelatih kera memensiunkan satwa miliknya dan mere-
ka tidak memperoleh bayi kera untuk menggantikannya, seba-
gaimana yang umum terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya. 

Judie Harrison yang memensiunkan dua simpanse bernama Mikey 
dan Louie dan memindahkan keduanya ke Kebun Binatang Little 
Rock pada tahun 2008 menyebutkan biaya perawatanlah yang 
menjadi alasan untuk memensiunkan kedua satwa yang tidak lagi 
dapat 'bekerja' ini karena faktor usia (Anonim, 2009). Steve Martin 
dari Steve Martin's Working Wildlife berkata kepada Los Angeles 
Times, "dengan adanya komputer, animatronik, dan sejenisnya, 
permintaan akan simpanse dan satwa hidup pun menjadi jauh 
lebih sedikit" (Covarrubias, 2005). Simpanse termuda dan yang 
terakhir 'bekerja' di fasilitasnya, yaitu Eli, terakhir tampil dalam 
sebuah produksi film pada tahun 2016. Tiga tahun kemudian, saat 
Eli berusia sembilan tahun, Steve Martin 'memensiunkan' Eli dan 
memindahkannya ke Wildlife Waystation, sebuah suaka tak ter-
akreditasi yang memiliki banyak riwayat masalah. Suaka ini meng-
hentikan operasinya sekitar setahun setelah Eli datang yang kemu-
dian memaksa ratusan satwa harus dipindahkan. Penutupan 
suaka ini menunjukkan adanya masalah yang berhubungan den-
gan pelatih yang dapat mengatur waktu pensiun satwa berdasar-
kan opsi yang paling terjangkau dibanding opsi yang paling layak. 
Bersama dengan simpanse mantan 'aktor' lainnya bernama Susie, 
Eli kemudian dipindahkan ke Kebun Binatang Lincoln Park di 
Chicago (sebuah fasilitas yang terakreditasi AZA) tempat keduan-
ya kemudian bergabung dengan kelompok sosial yang lebih besar. 

untuk hiburan belum sepenuhnya hilang 
dan masih sangat populer di belahan dunia 
lain. Bahkan, di Amerika Serikat dan Eropa, 
berbagai gambar kera besar sebagai badut 
yang tertera dalam kartu ucapan usang mer-

upakan pengingat akan zaman 'pertunjukan 
simpanse'. Pada tahun 2017, seekor hibrida 
simpanse-bonobo bernama Tiby yang ting-
gal di sebuah fasilitas sirkus di Prancis 
ditampilkan di The Square, sebuah film 
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Swedia yang menuai pujian di seluruh dunia 
(Östlund, 2017). Terlepas dari perkemban-
gan situasi baru-baru ini, kemunculan see-
kor kera besar dalam sebuah film besar atau 
acara televisi populer berpotensi memberi-
kan dampak signifikan terhadap pandangan 
manusia mengenai spesies kera besar ini.

Orang Utan di Fasilitas 
Hiburan di Thailand
Walaupun permintaan akan kera dalam 
industri hiburan mungkin menurun di 
Amerika Serikat dalam beberapa tahun tera-
khir, yang terjadi di sektor hiburan Thailand 
justru kebalikannya karena permintaan akan 
orang utan baru-baru ini kembali meningkat 
setelah adanya penurunan yang signifikan.7 

Sejak sekitar tahun 1990, pemanfaatan 
orang utan di Thailand dalam pertunjukan 
wisata dan hiburan semakin meluas. Operasi 
pertunjukan yang lebih besar bahkan berupaya 
menghadirkan pengalaman seperti di dunia 
Disney, yakni menggabungkan taman safari 
dengan pertunjukan dan secara khusus menar-
getkan keluarga, misalnya dengan menawar-
kan tiket keluarga (penjualan tiket ini meny-
umbang sekitar 60% dari sebagian besar 
penghasilan taman safari) (Safari World, 2017; 
Silom Advisory Co., 2017). Beberapa taman 
safari, termasuk Safari World, merekrut para 
ahli dari Kebun Binatang Singapura untuk 
merancang dan mengatur pertunjukan satwa 
(mantan karyawan Safari World, komunikasi 
pribadi, 2018). Sebuah iklan daring untuk 'per-
tunjukan tinju' orang utan juga menawarkan 
aksi lucu kepada pengunjung dengan memper-
tunjukkan kera dalam balutan kostum tinju 
yang 'memesona' para penonton 'dengan bakat 
matematikanya' (Safari World, tanpa tahun). 
Pemegang tiket juga diberi kesempatan untuk 
memegang dan berfoto bersama kera.

Pada akhir tahun 1990-an, para pegiat kon-
servasi satwa liar dan aktivis hak asasi satwa 
aktif menyampaikan seruan terkait kegiatan 
pemanfaatan orang utan ini. Beberapa di anta-
ranya menuding taman safari dan kebun bina-
tang di Thailand memperoleh kera dari peda-

gang ilegal yang membelinya dari pemburu di 
Indonesia. Mereka juga menduga bahwa para 
pelatih menganiaya kera agar menunjukkan 
perilaku patuh selama berlangsungnya pertun-
jukan dan interaksi dengan pengunjung.8 
Seruan ini tampaknya mulai menjangkau para 
wisatawan dari Jepang, Korea Selatan, Amerika 
Serikat, dan Eropa Barat, sebagaimana ditun-
jukkan dengan tidak adanya wisatawan muda 
dari keempat negara ini di antara para pengun-
jung pertunjukan.9 Pada akhir tahun 2003, Ratu 
Thailand memberikan suaranya untuk kampa-
nye ini sehingga mendorong tindakan tegas 
secara nasional untuk kejahatan terhadap satwa 
liar dengan melakukan razia mendadak terha-
dap Safari World dan tempat sejenis lainnya 
(ENS, 2006). Ada banyak kera yang disita dan 
tes DNA yang dilakukan menunjukkan bukti 
yang mendukung dugaan bahwa lebih dari 
setengah orang utan di Safari World merupa-
kan hasil selundupan dari Indonesia (Reuters, 
2006; S. Changtragoon, komunikasi pribadi, 
2006). Di sisi lain, penegak hukum menangkap 
pemasok satwa liar, termasuk pemasok yang 
menjalankan fasilitas penampungan dan pen-
jagalan di luar Bangkok yang ruang pembeku-
nya berisi cakar beruang, daging harimau, dan 
bayi orang utan beku. Saat ditanya tentang kera 
mati, pemiliknya menyatakan bahwa beberapa 
restoran menawarkan orang utan sebagai 
hidangan bagi pengunjung dengan pesanan 
khusus, tetapi mereka menambahkan bahwa 
aktivitas ini 'jarang' sekali dilakukan (L. 
Tiewcharoeon, komunikasi pribadi, 2016).

Razia ini diliput secara luas oleh media lokal 
dan internasional yang membantu mencipta-
kan momentum untuk memperbaiki bisnis 
pariwisata Thailand. Di Bangkok, contohnya, 
para pawang gajah (mahout) berhenti menga-
rak gajah di jalan umum (yang biasa mereka 
lakukan setiap hari selama lebih dari sepuluh 
tahun) dan memindahkan semua gajahnya ke 
suaka. Pada saat Thailand menjadi tuan rumah 
Konferensi Para Pihak (COP) CITES ke-13 pada 
bulan Oktober 2004, pemerintah Thailand tel-
ah mengakui perannya dalam permasalahan 
global (setidaknya di tingkat atas). Para pejabat 
tingkat menengah pun marah atas kritik yang 
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diberikan kepada Thailand dan meningkatnya 
pekerjaan yang dibebankan kepada mereka 
untuk memberantas perdagangan ilegal satwa. 
Perdana menteri Thailand mengusulkan untuk 
membentuk sebuah jaringan regional penegak 
hukum terkait satwa liar untuk menghentikan 
perdagangan ilegal lintas batas, dan para men-
teri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN) yang bertanggung jawab 
untuk melaksanakan CITES sepakat dan akh-
irnya meluncurkan jaringan ini pada tahun 
berikutnya (ASEAN, 2005). 

Namun demikian, jaringan yang diusulkan 
terhalang oleh perselisihan berkepanjangan 
antara Thailand dan Indonesia terkait perdagan-
gan orang utan, terutama perselisihan tentang 
asal orang utan yang ada di industri hiburan 
Thailand. Pada tahun 2005, beberapa bulan sete-
lah diselenggarakannya COP CITES, delegasi 
Thailand dan Indonesia bertemu untuk mer-
undingkan repatriasi orang utan Safari World ke 
Indonesia. Kesepakatan ini dilakukan untuk 
memuaskan Indonesia dan membuka jalan bagi 
peluncuran Jaringan Penegak Hukum terkait 

Foto: Sejak sekitar tahun 
1990, penggunaan orang 
utan meluas di pertunjukan 
hiburan dan pariwisata di 
Thailand. Salah satu iklan 
online untuk ‘pertunjukan tin-
ju’ orang utan masih menjan-
jikan aksi lucu kepada para 
pengunjung, di mana kera 
dengan kostum tinju ‘mem-
pesonakan’ para penonton 
dengan ‘kemampuan 
matematikanya’. Pada akhir 
tahun 2003, uji DNA menun-
jukkan bahwa lebih dari 
separuh dari semua orang 
utan di Safari World diselund-
upkan dari Indonesia. Safari 
World. © PEGAS
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Satwa Liar ASEAN (ASEAN Wildlife Law 
Enforcement Network/ASEAN-WEN atau 
WEN). Selama perundingan ini, para pejabat 
Thailand menekankan soal uang dan citra, serta 
siapa yang harus bertanggung jawab atas perda-
gangan ini dan protes publik yang muncul. Pada 
akhir tahun 2004, dalam COP CITES ke-13, para 
menteri dari kedua negara ini sepakat bahwa 
perdagangan lintas batas orang utan dan spesies 
lainnya merupakan permasalahan dan tang-
gung jawab bersama (ClickPress, 2006). Saat 
persiapan peluncuran ASEAN-WEN pada 
tahun 2005, menteri lingkungan hidup 
Thailand mengetengahi perundingan tentang 
orang utan dengan mengusulkan kepada dele-
gasi Indonesia bahwa Thailand akan memba-
yar biaya penerbangan sejumlah kera kembali 
ke Indonesia dengan menggunakan pesawat 
kargo militer. Indonesia menerima tawaran ini 
dan kebuntuan yang ada pun akhirnya teratasi.

Pada beberapa tahun berikutnya, jumlah 
pertunjukan orang utan di Thailand mengala-
mi penurunan. Gugus tugas WEN nasional 
pun berupaya meningkatkan penegakan huk-
umnya. Pada dekade berikutnya, ASEAN-
WEN menyita aset senilai 150 juta Dolar AS 
dari para pelaku kejahatan terhadap satwa liar 
(Freeland, 2016). Akan tetapi, beberapa pen-
danaan ASEAN-WEN dipotong pada tahun 
2015, yakni ketika negara-negara anggota 
ASEAN tidak memenuhi komitmennya untuk 
menyediakan sumber daya keuangan dan 
manusia bagi Sekretariat WEN. Operasi pen-
egakan hukum tetap dijalankan oleh WEN 
walaupun dengan lambat, sedangkan gelom-
bang wisatawan ke Thailand terus meningkat 
dan semakin beragam.10 Pada tahun 2014, per-
tunjukan orang utan kembali diselenggarakan 
secara penuh. Kursi-kursi yang sebelumnya 
diisi oleh pengunjung dari Korea Selatan, 
Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa Barat 
hingga tahun 2014 kemudian diisi oleh wisata-
wan Tiongkok dan Rusia yang belum pernah 
mengikuti kampanye peningkatan kesadarta-
huan tentang orang utan. Menurut laporan 
pemegang saham Safari World, pendapatan 
yang diperoleh tempat ini mencapai 58 juta 
Dolar AS pada tahun 2016 sehingga men-
dorong investor untuk mempertimbangkan 

pembangunan taman safari lain di Phuket 
dengan biaya sebesar 100 juta Dolar AS. 
Sementara itu, beberapa operasi serupa yang 
lebih kecil di Thailand, Kamboja, dan 
Indonesia terus mendatangkan orang utan, 
harimau, dan gajah (Safari World, 2017; Silom 
Advisory Co., 2017). 

Pada tahun 2016, beberapa agen rahasia 
yang bekerja untuk penegakan hukum di 
Thailand membantu polisi Thailand menang-
kap para pedagang bayi orang utan. 
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh 
Freeland sepanjang tahun 2016, para pedagang 
ini menetapkan harga orang utan senilai 10.000 
Dolar AS per ekor (kemungkinan lebih mahal 
daripada harga yang dapat dibayar bisnis lokal). 
Investigasi pada tahun 2016 ini menyebabkan 
para pedagang ditangkap dan menguak infor-
masi tentang bisnis perdagangan ilegal yang 
memasok sebagian besar satwa dari Indonesia 
(Gettleman, 2017). Hingga bulan Agustus 
2019, kasus ini terus berlanjut. Seperti sebagi-
an besar kasus satwa liar lainnya, kasus ini 
berjalan lambat dan tertunda karena beban 
kasus yang berat dan kejahatan perdagangan 
ilegal diberi prioritas yang rendah. 

Meskipun kebun binatang dan taman 
hiburan lebih memilih orang utan hasil 
penangkaran dengan alasan mereka dapat 
diperoleh secara legal dan lebih terjangkau, 
kera dewasa tidak selalu berkembang biak 
dengan baik. Pengunjung paling tertarik 
melihat kera muda (remaja) dan oleh kare-
nanya kemungkinan bayi orang utan akan 
kembali muncul di Thailand.

Selama segmen publik mana pun di dunia 
masih menikmati orang utan di industri 
hiburan, penegakan hukum hanya akan mam-
pu mengurangi perdagangan ilegal satwa liar 
secara sementara saja. Safari World mengan-
dalkan pertumbuhan gelombang wisatawan 
yang stabil dari negara-negara ASEAN (yang 
merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 600 
juta orang) serta Tiongkok, Timur Tengah, 
dan Rusia yang akan terus membayar demi 
memperoleh pengalaman bersama orang 
utan. Penilaian risiko bisnis bagi para pemeg-
ang saham yang bermaksud memperluas bis-
nis ini tidak menunjukkan kemungkinan 
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KOTAK 4.2 

Berbagai Lokasi dengan Permintaan yang Tinggi 
akan Perdagangan Kera Hidup 
Kesenjangan informasi yang signifikan menghambat penilaian yang akurat 
terhadap skala perdagangan ilegal kera dan jumlah kera yang dijadikan 
hewan peliharaan atau koleksi pribadi. Sebagian besar data ini diambil 
dari analisis dan investigasi rahasia terhadap perdagangan ilegal yang 
dilakukan melalui media sosial dan penjualan secara daring. Berdasarkan 
bukti yang ada, tampak jelas bahwa permintaan akan kera hidup yang 
diperdagangkan secara ilegal terutama datang dari permintaan untuk 
koleksi pribadi atau perorangan (Clough dan May, 2018). Kera dimanfaat-
kan sebagai peliharaan, hadiah yang mencerminkan status, dan atraksi di 
restoran, hotel, dan koleksi pribadi. 

Perdagangan hewan peliharaan pribadi terutama terjadi di Eropa Timur, Timur 
Tengah, dan Rusia (J. Head, komunikasi pribadi, 2018) dan sebagian besar di 
antaranya berfokus pada satwa muda. Sebagian besar kera ini diselundup-
kan dari Afrika atau Asia ke negara-negara tujuannya dengan menggunakan 
maskapai penerbangan internasional. Perantara dan pedagang yang telah 
berpengalaman kemudian membawa kera-kera ini melalui pusat-pusat transit 
yang sibuk dan menjualnya kepada pembeli akhir. Pada beberapa kasus, 
misalnya ketika pembelinya adalah orang kaya dari negara-negara Teluk, kera 
diterbangkan dengan pesawat pribadi dan tidak terdeteksi oleh pengawas 
perbatasan saat melintas. Permintaan akan spesies dilindungi juga cukup 
signifikan di negara-negara bekas Uni Soviet yang perundang-undangannya 
mengijinkan perorangan untuk memiliki spesies eksotik. Banyak fasilitas 
swasta, termasuk restoran dan hotel, menampilkan satwa yang mereka per-
oleh untuk hiburan bagi para tamunya (Clough dan May, 2018).

Ahli kejahatan terhadap satwa liar, Mary Utermohlen, melaporkan bahwa Uni 
Emirat Arab (UEA) berfungsi sebagai pusat transit dan tujuan utama bagi satwa 
liar yang diperdagangkan secara ilegal (Utermohlen dan Baine, 2018). Pusat 
transit lainnya antara lain Kairo, Doha, dan Istanbul. Di Kuwait, Qatar, dan UEA, 
banyak keluarga kaya yang menjadikan simpanse atau gorila muda sebagai 
hewan peliharaan yang mencerminkan status mereka. Negara-negara Teluk 
dan Mesir merupakan lokasi utama perdagangan ilegal kera, antara lain karena 
lokasinya berada di antara Afrika dan Asia yang dilalui penerbangan rutin. 
Selain itu, negara-negara ini juga menunjukkan permintaan yang tinggi akan 
spesies yang dilindungi, termasuk reptil dan burung hidup serta produk satwa 
liar, seperti misalnya gading, cula badak, dan kulit (Haslett, 2015). 

Perdagangan ini terjadi akibat adanya ketidakberesan dan korupsi dalam 
penggunaan dan kendali izin CITES dari negara-negara asal satwa terse-
but. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kera besar, seperti bonobo 
dan simpanse, berada di tangan pedagang satwa liar dan pemilik taman 
safari swasta yang terkenal kejam (Clough dan May, 2018).

takan tentang bagaimana cara orang utan 
sebenarnya diperoleh dan diperlakukan dapat 
memengaruhi ekspektasi dari para wisatawan 
sehingga akhirnya dapat memengaruhi per-
mintaan dan mendesak para pemegang 
saham untuk menghentikan pemanfaatan 
orang utan di sektor hiburan. 

Diperdagangkan secara 
Ilegal, 'Ditolong', dan 
Diselamatkan: Kera 
Peliharaan di Indonesia
Di beberapa negara di Asia, Eropa Timur, 
Timur Tengah, dan bekas Uni Soviet, kera 
umumnya tidak dijadikan hewan peliharaan. 
Permintaan internasional akan kera sebagai 
peliharaan merupakan tantangan langsung 
terhadap konservasinya (lih. Kotak 4.2 dan 
Pendahuluan dalam volume ini). Bagian ini 
menganalisis permintaan akan orang utan di 
Indonesia, tempat perdagangan spesies 
orang utan terus berlanjut, walaupun spesies 
ini dilindungi hukum (Freund, Rahman, dan 
Knott, 2017; Republik Indonesia, 2018; 
Nijman, 2017b; Sánchez, 2015).11 

Beberapa pusat penyelamatan satwa di 
negara ini kerap menjadi tujuan akhir bagi 
orang utan peliharaan. Banyak di antaranya 
disita dari rumah-rumah yang menjadikannya 
sebagai peliharaan. Informasi rinci mengenai 
jumlah orang utan yang tiba di pusat penyelama-
tan dapat memberikan informasi tentang bera-
pa banyak orang utan yang dijadikan hewan 
peliharaan. Data yang dihimpun dari tiga (dari 
total tujuh) pusat penyelamatan yang saat ini 
beroperasi di Kalimantan menunjukkan bahwa 
sekitar 1.500 orang utan diselamatkan pada 
tahun 2001 hingga 2013 dan 60% di antaranya 
diketahui atau diduga merupakan peliharaan di 
desa-desa setempat (Sánchez, 2015). Jumlah 
penyelamatan ini diperkirakan terlalu rendah 
karena kera yang hidup dalam kurungan dan 
kera yang telah mati umumnya tidak dilapork-
an. Pada tahun 2005 hingga 2013, tiga dari tujuh 
pusat penyelamatan orang utan yang beropera-
si di Indonesia menyelamatkan rata-rata 107 
individu orang utan per tahun; yakni tiga indi-

adanya dampak negatif apa pun yang ditim-
bulkan kampanye peningkatan kesadartahuan 
(Silom Advisory Co., 2017). Akan tetapi, bukti 
yang ada menunjukkan bahwa di masa lalu 
program peningkatan kesadartahuan mem-
berikan dampak terhadap peserta target, dan 
program ini diharapkan dapat kembali ber-
hasil jika ditujukan kepada peserta baru 
(Burgess et al., 2018; lih. Lampiran II). Adanya 
informasi dan iklan yang menampilkan para 
pemengaruh (influencer) lokal yang menceri-
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vidu lebih banyak dibanding laporan tahun 
2000 hingga 2004 (Nijman, 2005a; Sánchez, 
2015). Peningkatan ini menunjukkan ber-
tambahnya jumlah orang utan yang dipeli-
hara dan menandakan bahwa orang utan 
semakin banyak yang tiba di pusat 
penyelamatan meskipun pemerintah dan 
beberapa organisasi telah melakukan upaya 
bersama untuk melindungi orang utan.

Perdagangan Orang Utan: 
Perburuan, Perdagangan 
Ilegal, dan Nilai Pasar
Penelitian di Kalimantan menunjukkan bahwa 
orang yang menangkap orang utan cenderung 
melakukannya secara oportunis dan tanpa ren-
cana, meskipun beberapa jaringan perdagan-
gan diketahui menangkap dan menyelundup-
kan orang utan terutama untuk perdagangan 
internasional satwa liar. Baik petani yang men-
embak orang utan dewasa penjarah tanaman 
maupun pemburu yang membunuh orang 
utan untuk dimakan dapat memperoleh bayi 
orang utan yang belum disapih untuk dijual di 
pasar satwa hidup. Konversi hutan dan pene-
bangan liar yang merambah habitat orang utan 
membuka peluang perburuan yang memicu 
perdagangan ilegal karena mendorong adanya 
kontak antara manusia dan satwa liar sehingga 
meningkatkan kemungkinan terjadinya konf-
lik antara masyarakat dan kera (Campbell-
Smith et al., 2010; Nijman, 2009; Stiles et al., 
2013; Utami-Atmoko et al., 2017; lih. Kotak 1.3). 

Sebagai bagian dari rantai perdagangan ter-
organisasi, orang utan tangkapan diangkut dari 
desa ke kota-kota di sepanjang pesisir Pulau 
Kalimantan dan Sumatera, kemudian dikirim 
ke Jakarta atau kota yang lebih jauh dengan 
menggunakan jasa kargo kereta, bis, dan kapal 
umum, atau jasa kurir swasta. Dari pusat-pusat 
transit internasional ini, orang utan diterbang-
kan ke Malaysia, Thailand, dan berbagai tujuan 
lainnya (Nijman, 2009; Stiles et al., 2013). Pada 
tahun 2014, petugas bea cukai menghentikan 
upaya penyelundupan satu bayi orang utan dan 
tiga owa di Bandara Internasional Jakarta 
(TRAFFIC, 2014). Dalam beberapa tahun tera-
khir ini, beberapa orang utan ternyata telah dis-

elundupkan dari Indonesia dan ditemukan jauh 
di Kuwait (ANTARA News, 2017). 

Pada tahun 2018, di tingkat lokal orang 
utan dihargai antara Rp1,5–2,5 juta (100–170 
Dolar AS). Semakin jauh orang utan dipindah-
kan dari tempat asalnya, semakin tinggi pula 
harganya. Pada Agustus 2017, petugas penegak 
hukum menyita dua orang utan di sebuah kota 
besar di Kalimantan dan kemudian terungkap 
bahwa pedagang-pedagang tersebut memba-
yar para pemburu sebesar Rp1,5 juta (100 Dolar 
AS) dan Rp2,5 juta (170 Dolar AS) untuk mas-
ing-masing orang utan. Penyelundup berniat 
mengangkut dua bayi orang utan ini ke Pulau 
Jawa dan menjual keduanya senilai Rp 50 juta 
(3.400 Dolar AS). Di pasar internasional, har-
ga orang utan dilaporkan mencapai 50.000 
Dolar AS (Wyler dan Sheikh, 2008).

Kepemilikan Lokal atas 
Orang Utan Peliharaan di 
Kalimantan Barat
Alasan dan metode untuk mendapatkan 
orang utan peliharaan berbeda-beda, tergan-
tung pada pemiliknya. Di Provinsi Kalimantan 
Barat yang berada di barat daya Pulau 
Kalimantan bagian Indonesia, pusat IAR 
Indonesia di Ketapang melaksanakan wawan-
cara dengan 127 mantan pemilik orang utan 
untuk memahami mengapa dan bagaimana 
mereka memiliki orang utan. Kurang dari 
seperempat responden (23%, n=29) mengata-
kan membayar untuk memperoleh orang 
utannya dan hampir setengahnya (48%, n=61) 
melaporkan bahwa mereka 'menemukan' 
orang utan di lahan yang dibuka untuk perke-
bunan sawit atau mengambil satwa ini setelah 
mereka atau orang lain membunuh induknya. 
Responden yang membayar untuk memper-
oleh orang utannya mengeluarkan biaya anta-
ra Rp500.000 hingga Rp1,8 juta (35–130 Dolar 
AS) per orang utan dari provinsi lain di Pulau 
Kalimantan. Secara berurutan dari yang ter-
banyak, pekerjaan para responden ini adalah 
pekerja di perkebunan sawit, petani, penam-
bang, nelayan, pedagang, mantan tentara, 
pastor atau pendeta, dan petugas polisi. 
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Mengingat rata-rata upah bulanan di 
Indonesia adalah sebesar Rp2,3 juta (US$150 
Dolar AS), harga seekor orang utan (yang 
merupakan spesies nasional yang ikonis dan 
dilindungi) tidak begitu signifikan 
(WageIndicator, tanpa tahun). Bahkan, orang 
utan kadang lebih terjangkau daripada pri-
mata dilindungi lainnya yang ukurannya lebih 
kecil. Sebagai contoh, Kukang (Nycticebus 
spp.) dapat dijual dengan harga Rp300.000 
hingga 1 juta (20–66 Dolar AS) di pasar di 
kota-kota besar Pulau Jawa. Masyarakat yang 
menangkap orang utan sebenarnya bertindak 
bukan demi memperoleh keuntungan finan-
sial, tetapi terutama berupaya untuk mengusir 
satwa ini dari situasi yang dapat memicu kon-
flik, seperti misalnya penjarahan tanaman. 

Tidak ada responden yang mengindikasi-
kan bahwa mereka sejak awal berniat memiliki 
kera peliharaan. Akan tetapi, sebagian besar 
responden menunjukkan rasa kepemilikan 
terhadap orang utan dengan memperlihatkan 
bahwa dirinya merupakan penyelamat satwa 
ini. Walaupun demikian, konsep kompleks 
penyelamat (savior complex) ini tidak serta 
merta memberikan kesejahteraan yang mema-
dai terhadap kera-kera ini. Banyak orang utan 
ditempatkan dalam kondisi yang kumuh dan 
sempit, diberi makanan yang tidak layak atau 
tidak tepat, atau hanya dirantai di luar rumah 
tanpa perlindungan. Dengan adanya pemaha-
man yang salah tentang kesejahteraan satwa, 
para pemilik ini menyatakan bahwa jika telah 
'menyelamatkan' satwa, mereka sudah 
memenuhi kriteria yang memadai untuk 
memilikinya. Hanya ada sedikit data yang 
menjelaskan bagaimana keyakinan seperti ini 
dapat timbul atau berkembang.

Para peneliti IAR mengungkapkan hipo-
tesis bahwa perilaku responden bermula dari 
persepsi yang menganggap bahwa hewan ini 
‘imut’ dan mirip dengan bayi manusia. 
Mantan pemilik bernama Tere bercerita ten-
tang orang utan yang dipeliharanya: 

"Ia tidur di ruangan kami. Kami buatkan tem-
pat tidur gantung untuknya. Ketika malam, ia 
meminta susu [...] seperti bayi manusia. Saya 
menangis saat berpisah darinya karena kami 
sudah merawatnya dengan penuh kasih sep-
erti bayi kami sendiri." 

Foto: Di Kalimantan, perda-
gangan lokal orang utan 
sangat oportunistis, tidak 
melibatkan sindikat perda-
gangan ilegal, dan tidak 
didorong oleh insentif 
ekonomi yang besar. 
Walaupun semua 
responden mengatakan 
bahwa orang utan adalah 
spesies yang dilindungi, 
tidak ada yang menyatakan 
status ini sebagai alasan 
untuk menyerahkan peli-
haraannya tersebut. 
Kurangnya rasa takut terh-
adap konsekuensi hukum 
menunjukkan bahwa pene-
gakan hukum lemah. 
© IAR Indonesia/Heribertus 
Suciadi
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Beberapa pemilik melakukan antropo-
morfisme terhadap kera ini dengan memberi-
kannya makanan manusia, memandikannya, 
dan memakaikan pakaian seolah-olah orang 
utan adalah bayi manusia (Serpell, 2002). 
Beberapa pemilik memperlihatkan rasa belas 
kasihan terhadap hewan peliharaannya yang 
menunjukkan bahwa perilaku orang utan yang 
mereka anggap mirip perilaku manusia mem-
bangkitkan rasa kasih sayang pada diri mereka.

Miskonsepsi bahwa orang utan merupa-
kan satwa jinak, tidak berbahaya, dan mudah 
dipelihara ini dapat dikaitkan dengan keingi-
nan untuk dianggap sebagai pengasuh orang 
utan. Para mantan pemilik orang utan terli-
hat bangga mengambil dan menjalankan 
peran ini. Mereka menganggap bahwa peran 
ini dapat meningkatkan status sosial di anta-
ra anggota keluarga, teman-teman, maupun 
masyarakat yang lebih luas. Yulita, mantan 
pemilik orang utan lainnya, berkata bahwa: 

Ada orang yang lapor ke pihak berwenang 
kalau kami punya peliharaan orang utan 
karena mereka iri pada kami.12

Para pemilik orang utan ini juga keliru 
menganggap bahwa proses penyelamatan, 
rehabilitasi, dan pelepasan satwa sebagai suatu 
tindakan pengabaian yang kejam karena satwa 
dikembalikan ke alam liar dan mereka harus 
mencari makanannya sendiri, mengurus dirin-
ya sendiri, dan hidup tanpa belas kasih dari 
manusia. Setelah merawat kera selama bebera-
pa lama, banyak pemilik seakan-akan menutu-
pi atau melupakan alasan awal mengapa bayi-
bayi orang utan yatim piatu ini akhirnya mereka 
rawat, yaitu karena induknya dibunuh.13 

Sebagian besar pemilik orang utan yang 
diwawancarai untuk studi ini memelihara bayi 
orang utan. Pemilik orang utan dewasa yang 
ukurannya lebih besar dapat memiliki perspek-
tif berbeda, terutama ketika hewan peliharaan-
nya menjadi agresif dan sulit diatur hingga sam-
pai pada titik bahwa mereka lebih rela untuk 
menyerahkan satwa ini. Temuan studi ini men-
unjukkan bahwa perdagangan lokal orang utan 
sangat bersifat oportunis, tidak melibatkan 
sindikat perdagangan ilegal, dan tidak didorong 
oleh insentif ekonomi dalam jumlah besar. 
Meskipun semua responden mengatakan 

mereka mengetahui bahwa orang utan merupa-
kan spesies yang dilindungi, tidak ada satu pun 
yang menyebutkan status ini sebagai alasan 
untuk menyerahkan hewan peliharaannya. 
Kurangnya rasa takut akan konsekuensi hukum 
menunjukkan lemahnya penegakan hukum 
yang ada (Nijman, 2009; Shepherd, 2010). 
Dari 229 orang utan yang diterima pusat IAR 
pada tahun 2009 hingga 2018, hanya tiga 
orang utan yang diserahkan karena penyitaan 
yang dilakukan oleh pihak berwenang. 

Media sosial berperan meningkatkan per-
mintaan akan kera hidup di Indonesia dan 
wilayah lainnya, salah satunya dengan memen-
garuhi persepsi atas kepemilikan kera. Bagian 
selanjutnya akan membahas hubungan ini.

Media Sosial: Memengaruhi 
Permintaan akan dan 
Persepsi atas Kera 
Dengan adanya internet, komunikasi dan 
pemasaran yang mudah, cepat, dan tersedia di 
mana pun dapat dilakukan sehingga memen-
garuhi perilaku dan keinginan masyarakat. 
Segmen populasi global yang terus berkem-
bang telah terpapar gambar dan video online 
yang menunjukkan bahwa kepemilikan mau-
pun interaksi langsung dengan kera merupa-
kan sesuatu yang menarik, terjangkau, dan 
mudah diperoleh. Meskipun gambaran seperti 
ini kemungkinan memang berdampak besar 
pada konservasi kera, platform media sosial 
yang sama juga memberikan peluang untuk 
mengatasi perdagangan ilegal kera dan mem-
promosikan inisiatif konservasi, termasuk den-
gan melakukan pemasaran sosial yang diran-
cang untuk memengaruhi perilaku ini (lih. 
Pendahuluan volume ini dan Lampiran II). 

Platform Media Sosial seb-
agai Tempat Persembunyian 
bagi Perdagangan Ilegal 
Satwa Liar
Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar 
perdagangan satwa liar (baik legal maupun ile-
gal) telah pindah ke forum online dan tidak lagi 

“Segmen popula-
si global yang terus 
berkembang telah 
terpapar gambar dan 
video online yang 
menunjukkan bahwa 
kepemilikan maupun 
interaksi langsung 
dengan kera meru-
pakan sesuatu yang 
menarik, terjangkau, 
dan mudah diper-

oleh.”
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melalui pasar terbuka yang lebih tradisional 
(IFAW, 2008, 2014). Mengingat terjangkaunya 
akses internet di seluruh dunia, pedagang ilegal 
satwa liar pun dapat menjangkau sejumlah 
besar pengguna media sosial dengan sangat 
cepat (Krishnasamy dan Stoner, 2016). Selain 
itu, para pedagang ilegal ini juga dapat mena-
warkan barang-barang mereka sepenuhnya 
secara anonim. Dengan terbatasnya data men-
genai perdagangan ilegal satwa liar yang lazim 
dilakukan di grup media sosial ‘tertutup’ dan 
forum online yang dilindungi kata sandi, sulit 
untuk memantau transaksi terkait atau men-
gevaluasi berbagai ancaman pada tingkat 
keakuratan mana pun (IFAW, 2014; 
Krishnasamy dan Stoner, 2016). Penelitian yang 
dilakukan sebelumnya sebagian besar berfokus 
pada perdagangan satwa liar yang dilakukan di 
platform yang dapat diakses secara terbuka, 
misalnya portal perdagangan komersial dan 
situs lelang daring, sehingga perdagangan ini 
tidak lepas dari pemantauan oleh publik 
(IFAW, 2014). Seiring dengan semakin menin-
gkatnya kesadartahuan mengenai perdagan-
gan ilegal satwa liar dan meningkatnya upaya 
penegakan hukum untuk menghambatnya, 
pedagang ilegal tampaknya juga mulai mel-
akukan perdagangannya secara sembunyi-
sembunyi (Krishnasamy dan Stoner, 2016). 

Perdagangan secara daring dapat mem-
berikan dampak yang sangat merugikan bagi 
satwa liar di Asia yang merupakan kawasan 
yang tidak hanya kaya akan spesies terancam 
punah dan spesies dengan penyebaran ter-
batas, tetapi juga tempat bagi lebih dari 2,3 mil-
iar pengguna internet dan hampir 870 peng-
guna Facebook (Internet World Stats, tanpa 
tahun). Aplikasi berbagi foto Instagram telah 
mendapatkan momentum yang signifikan dan 
kini memiliki lebih dari 1 miliar akun aktif 
setiap bulannya, yang sebagian besar berada di 
Asia Tenggara (Nguyen, 2018; Yuniar, 2016). 

Untuk mengetahui seberapa marak satwa 
liar dijual di media sosial, jaringan pemantauan 
perdagangan satwa liar TRAFFIC memantau 14 
grup Facebook di Malaysia, yang terdiri dari seki-
tar 68.000 pengguna aktif. Karena sebagian besar 
grup yang dipantau tersebut bersifat ‘tertutup’, 
TRAFFIC pun mengandalkan kontak dengan 
orang dalam yang dapat mengakses informasi 

mengenai transaksi yang ada. Studi ini menemu-
kan bahwa, selama periode lima bulan pada 
tahun 2014–2015, grup ini telah mengiklankan 
penjualan lebih dari 300 satwa liar dari sekitar 80 
spesies, termasuk beruang madu, berang-berang, 
binturung, burung hantu, dan owa. Lebih dari 
60% spesies ini merupakan spesies asli Malaysia 
yang hampir setengahnya dilindungi dari semua 
aspek perburuan atau perdagangan 
(Krishnasamy dan Stoner, 2016). Dalam laporan 
selanjutnya yang berfokus pada perdagangan 
ilegal satwa liar di Thailand, TRAFFIC menun-
jukkan bahwa Facebook terus digunakan sebagai 
platform penjualan satwa liar berstatus kritis 
(Phassaraudomsak dan Krishnasamy, 2018). 

Facebook pun memberikan respons positif 
terhadap hasil dari dua laporan tersebut. Seorang 
juru bicara Facebook menyatakan bahwa situs 
jejaring sosial ini akan bekerja sama dengan 
TRAFFIC untuk membantu mengakhiri perda-
gangan ilegal satwa liar di Malaysia dan mengha-
pus semua konten terkait yang melanggar keten-
tuan penggunaannya (termasuk grup, kiriman, 
dan akun). Sejak saat itu, Facebook bergabung 
dengan Koalisi untuk Mengakhiri Perdagangan 
Online Satwa Liar (The Coalition to End Wildlife 
Trafficking Online) dan bekerja sama dengan 
TRAFFIC dan para mitra untuk mengatasi per-
dagangan ilegal satwa liar (lih. hal. 125–126). 
Terlepas dari adanya komitmen ini, jumlah ped-
agang ilegal satwa liar yang aktif di Facebook 
semakin banyak, baik di Malaysia, Thailand, 
maupun di berbagai tempat lainnya. Seperti plat-
form media sosial lainnya (mis. Craigslist, eBay, 
Etsy, VKontakte, dan WeChat), Facebook dapat 
melakukan pengendalian lebih intensif dalam 
mencegah perdagangan ilegal satwa liar, termas-
uk dengan memberikan informasi rinci kepada 
penegak hukum tentang para pengguna yang 
melanggar undang-undang terkait satwa liar. 

Owa sebagai Peliharaan dan 
Peraga Foto di Lokapasar 
Media Sosial
Perdagangan owa, khususnya dari genus 
Hylobates dan Symphalangus, berkembang 
pesat di tingkat nasional dan internasional. 
Penggunaan media sosial yang meningkat dan 

“Seperti platform 

media sosial lainnya 

(mis. Craigslist, eBay, 

Etsy, VKontakte, dan 

WeChat), Facebook 

dapat melakukan 

pengendalian lebih in-

tensif dalam mence-

gah perdagangan ile-

gal satwa liar.”
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meluas dengan pesat memfasilitasi perdagan-
gan ini yang kerap kali terjadi tanpa terdeteksi. 
Bukti yang ada menunjukkan bahwa Indonesia 
dan Malaysia merupakan dua negara habitat 
dengan jumlah perdagangan ilegal hewan peli-
haraan yang paling tinggi, terutama untuk sat-
wa yang masih sangat muda (lih. Gambar 4.1).

Penelitian yang dilakukan sejak bulan April 
hingga Juni 2018 untuk bab ini telah mengiden-
tifikasi 10 grup Facebook dan 11 akun Instagram 
yang menampilkan iklan owa (termasuk 16 iklan 
dari Indonesia dan 5 dari Malaysia) yang seba-
gian besar untuk penjualan di negara habitatnya 
sendiri. Sekurangnya ada 50 orang yang menjual 
bayi owa. Tinjauan selanjutnya dilakukan pada 
bulan Desember 2018 (Cheyne, tanpa tahun; lih. 

Tabel 4.1). Dalam 50 iklan yang ditinjau, semua 
owa yang ditampilkan berusia di bawah tiga 
tahun.14 Sebagian besar komentar online yang 
ada pun berkaitan dengan harga dan usia owa, 
atau ‘keimutan’ owa-owa ini. Pertanyaan lebih 
lanjut kemudian dapat dikirimkan ke nomor 
WhatsApp atau melalui pesan langsung (direct 
message). Harga owa berkisar antara 150 hing-
ga 540 Dolar AS (Cheyne, tanpa tahun; Smith 
dan Cheyne, 2017).

Thailand menempati urutan teratas dalam 
menawarkan satwa liar sebagai properti foto 
untuk wisatawan yang ingin melakukan swa-
foto serta berfoto di pantai dan di bar 
(Brockelman dan Osterberg, 2015; lih. Gambar 
4.2). Owa yang digunakan dalam konteks ini 
umumnya berusia di bawah dua tahun.

Kegiatan berbagi hasil swafoto wisatawan 
bersama owa di media sosial tidak hanya mem-
perparah gagasan bahwa berfoto bersama pri-
mata merupakan hal yang wajar, tetapi juga men-
ingkatkan permintaan akan owa sehingga owa 
pun ditangkap dari hutan. Demikian pula halnya, 
gambar-gambar dari media sosial yang meng-
gambarkan orang kaya dan berpengaruh bersa-
ma dengan kera peliharaannya menunjukkan 
bahwa kepemilikan satwa berstatus genting mer-
upakan sesuatu yang didambakan dan terhormat. 
Gambar seperti ini juga menunjukkan bahwa 
penegakan hukum dilakukan secara selektif 
(Malone et al., 2003). Selain itu, gambar ini juga 
dapat memengaruhi pemahaman umum tentang 
status konservasi kera di alam liar (lih. Kotak 4.3).

GAMBAR 4.1 

Owa yang dijual di Media Sosial

Sumber: tangkapan layar yang didapatkan pada tahun 2017

TABLE 4.1

Iklan Owa di 10 Grup Facebook dan 11 Akun Instagram 

Spesies yang dijual Jumlah iklan

April–Juni 
2018

Desember 
2018*

Owa jawa (Hylobates moloch) 18 24

Siamang (Symphalangus syndactylus) 10 9

Owa lar (Hylobates lar) 6 7

Owa müller (Hylobates muelleri) 4 4

Owa agile (Hylobates agilis) 2 2

Catatan: * Tidak dapat dipastikan bahwa owa-owa yang dijual di bulan Desember 2018 memang 
sama dengan yang dilihat di bulan April–Juni 2018. Beberapa individu owa dapat muncul dalam 

lebih dari satu iklan.

Sumber: Smith dan Cheyne (2017)
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KOTAK 4.3 

Penggambaran Kera dan Pengaruhnya ter-
hadap Aksi Konservasi

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spesies besar dan 
karismatik seperti kera besar memang lebih memperoleh perha-
tian dan pendanaan terkait konservasi dibandingkan takson 
yang lebih kecil dan kurang begitu dikenal seperti invertebrata 
dan amfibi (Sitas, Baillie, dan Isaac, 2009). Akan tetapi, di saat 
yang sama, meluasnya penggunaan kera di media sosial dan di 
sektor pemasaran maupun hiburan telah mengganggu upaya 
konservasi kera-kera ini (Courchamp et al., 2018). Selain min-
imnya data mempersulit dilakukannya pengukuran dampak dari 
penggambaran kera di kedua sektor ini terhadap konservasi 
kera besar dan owa, representasi beberapa takson kera yang 
bias dan tidak akurat juga jelas memengaruhi persepsi 
masyarakat mengenai prevalensinya. Penilaian ‘populasi virtual’ 
benar-benar memengaruhi seberapa besar perhatian publik ter-
hadap kelangsungan hidup suatu spesies (lih. Studi Kasus 4.1). 

Pada tahun 2005, studi singkat terhadap pengunjung yang dilak-
sanakan di beberapa kebun binatang terakreditasi di Amerika 
Serikat mengungkapkan bahwa masyarakat secara khusus tidak 
begitu menganggap simpanse sebagai spesies genting di alam 
liar dibandingkan dengan kera besar lainnya, misalnya gorila 
(Ross et al., 2008). Para responden secara konsisten memberi-
kan alasan berupa simpanse sangat lazim muncul di film, acara 
televisi, dan iklan sehingga simpanse tidak mungkin terancam 
punah. Investigasi yang dilakukan selanjutnya menunjukkan 
bahwa cara penggambaran simpanse memengaruhi opini 
masyarakat tentang status konservasi simpanse (Ross, 
Vreeman, dan Lonsdorf, 2011). Masyarakat yang melihat gam-
bar hasil rekayasa digital berupa simpanse yang berada di ling-
kungan umum buatan manusia (mis. ruang kantor) cenderung 
menganggap populasinya di alam liar sehat, stabil, dan tentunya 
tidak membutuhkan perhatian konservasi. Demikian pula halnya, 
masyarakat yang melihat gambar simpanse berinteraksi lang-
sung dengan manusia cenderung menyimpulkan bahwa sim-
panse cocok dijadikan sebagai peliharaan. Investigasi ini dan 

studi lainnya menunjukkan bukti kuat bahwa penggambaran 
kera berpengaruh cukup besar terhadap persepsi publik akan 
spesies ini dan melemahkan dukungan untuk upaya konservasi 
(Leighty et al., 2015; Schroepfer et al., 2011).

Setelah survei awal terhadap pengunjung pada tahun 2005, 
kemajuan telah dicapai dalam membatasi penggambaran pri-
mata yang tidak akurat. Di Amerika Serikat, hampir semua sim-
panse ‘aktor’ yang dipelihara untuk digunakan dalam industri 
hiburan telah ditempatkan kembali di kebun binatang dan suaka 
terakreditasi (ChimpCARE, tanpa tahun-a; Roylance, 2010). 
Sementara itu, penggunaan foto yang menampilkan simpanse 
dalam pose dan lokasi yang tidak wajar juga tidak lagi diminati 
sehingga kemungkinan ini menjadi pertanda berakhirnya peng-
gunaan foto ‘simpanse nyengir’ yang sangat umum terpampang 
di kartu ucapan (Cho, 2016; Djudjic, 2017). Secara keseluruhan, 
Amerika Serikat telah mengalami perubahan sikap terhadap 
penggunaan kera di sektor hiburan (lih. Kotak 4.1).

Terlepas dari kemajuan ini, kita harus tetap waspada, terutama 
karena penggambaran kera yang tidak patut terus memutarba-
likkan persepsi publik dan karena habitat kera mulai dari Afrika 
hingga Asia masih tetap berada dalam ancaman perambahan 
dan eksploitasi terus-menerus oleh manusia. Salah satu cara 
yang dapat digunakan para pendukung konservasi yaitu mem-
inta pertanggungjawaban dari berbagai entitas perusahaan 
media sosial atas penerbitan atau pengiriman informasi yang 
menghambat upaya konservasi baik yang disengaja ataupun 
yang tidak. Cara lainnya yaitu penggunaan media sosial mau-
pun media tradisional secara strategis untuk menginformasi-
kan dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kera dan 
untuk memberikan pemahaman tentang perlunya konservasi 
kera (Silk et al., 2018). Pendapatan yang diperoleh melalui pen-
jualan gambar satwa terancam punah dapat dialokasikan 
untuk membiayai upaya konservasi sehingga dapat membantu 
mengubah ‘persaingan menjadi kerja sama antara populasi vir-
tual dan populasi riil’ (Courchamp et al., 2018, hal. 9). 
Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
kekuatan besar yang dimiliki media baru untuk memperkuat 
upaya konservasi kera.

GAMBAR 4.2 

Owa sebagai Peraga Foto untuk Wisatawan Asing di Pantai Thailand

Sumber: tangkapan layar yang didapatkan pada tahun 2018
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STUDI KASUS 4.1 

Berita dan Penggambaran 
Media Sosial di Inggris terh-
adap Orang Utan serta 
Ancaman terhadap 
Habitatnya15 

Orang utan kerap kali muncul di berbagai 
media di Inggris dan ditampilkan secara 
rutin di koran nasional, majalah, dan pro-
gram televisi, serta di situs web dan media 
sosial. Meskipun sifatnya berbeda dan 
berorientasi pada khalayak yang juga ber-
beda, berbagai saluran media ini saling 
tumpang tindih sehingga saluran-saluran 
ini pun dapat dianggap berada pada suatu 
rangkaian kesatuan yang sama.

Sebagian besar penggambaran ini menun-
jukkan orang utan muda dan karismatik 
yang disandingkan dengan gambar kerusa-
kan habitat. Gambar yang paling umum 
ditampilkan yaitu kera yatim piatu yang 
tinggal di pusat penyelamatan dan rehabili-
tasi di Kalimantan atau Sumatera. Kera-
kera ini dengan mudah dipotret di alam 
terbuka, saat sedang bermain bersama 
kera lainnya, atau saat sedang dilatih di 
‘sekolah hutan’ (Curran, 2018). Selain itu, 
kera-kera ini juga umumnya digambarkan 
sedang berinteraksi dengan pengasuh 
manusia, terutama saat sedang dipeluk 
atau diberi makan. Gambar-gambar seperti 
ini sangat populer hingga menarik perha-
tian publik untuk melestarikan orang utan 
dan mengumpulkan donasi serta ‘adopsi’ 
sebagai program amal bagi orang utan 
(Palmer, 2018, hal. 60). Dengan penggam-
baran secara lengkap sebagai karakter 
yang memiliki nama, biografi, dan kepriba-
dian di situs web pusat penyelamatan, 
dokumenter televisi, dan kiriman di media 
sosial, orang utan-orang utan ini merepre-
sentasikan tragedi kepunahan sekaligus 
harapan akan masa depan yang lebih baik 
(dalam kasus orang utan, masa depan ini 
berupa perjalanan yang dianggap ideal 
untuk ‘kembali ke alam liar’). Potensi sim-
bolis yang melekat pada orang utan bera-
kar dari suatu hal yang kerap kali digambar-
kan sebagai sifat gandanya, yakni 
kemiripannya dengan manusia dan sta-
tusnya sebagai satwa liar (Chua, 2018b; 
Russell, 1995).

Berbagai gambar yang menarik ini biasan-
ya dipasangkan dengan gambar kerusakan 
lingkungan yang menekankan seberapa 
buruk dan mendesaknya keadaan orang 
utan. Foto deforestasi dan perkebunan 

Foto: Beberapa fasilitas di Indonesia dikritik karena lebih terlihat 
seperti atraksi turis dibanding pusat rehabilitasi, yang menawar-
kan kesempatan bagi para pengunjung untuk bertemu orang utan 
secara dekat di tempat makannya. Meskipun kontak fisik dilarang 
secara luas, tak jarang video dan foto wisatawan yang menyen-
tuh, menggendong, atau memeluk orang utan beredar di media 
sosial. Dengan demikian, lingkaran setan pun terjadi, dengan 
gambar-gambar semacam ini yang semakin menguatkan persepsi 
yang menyesatkan tentang orang utan, sekaligus meningkatkan 
permintaan akan kera hidup. © Paul Hilton/Earth Tree Images
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sawit serta produk sampingannya (mis. 
kebakaran hutan) merupakan gambar-
gambar yang paling jamak tersebar luas. 
Judul berita, misalnya “Perjuangan 
‘Sekarang atau Tidak Sama Sekali’ untuk 
Menyelamatkan Orang Utan Indonesia 
yang Berstatus Gent ing karena 
Perusahaan-Perusahaan di Inggris Masih 
Menggunakan Minyak Sawit ‘Bermasalah’”, 
menunjukkan hubungan sebab-akibat 
langsung antara kerusakan lingkungan dan 
nasib orang utan yang menjadi korban 
(Dalton, 2018). Tidak seperti foto-foto yang 
imut, gambar-gambar ini justru menimbul-
kan ketakutan dan kemarahan dengan 
tujuan mendorong masyarakat yang meli-
hatnya agar mengambil tindakan menen-
tang perusahaan dan pemerintah. Dengan 
cara ini, figur orang utan yang imut dan 
kerusakan lingkungan saling memicu dan 
memperkuat satu sama lain sehingga 
menghasilkan suatu narasi yang kuat 
(‘minyak sawit membunuh orang utan’) 
yang telah mendominasi penggambaran 
media mengenai orang utan (Chua, 2018a). 

Distorsi dan Dampak yang Tidak 
Disengaja

Pengaruh narasi yang kuat dapat terlihat 
dari berkembangnya gerakan konsumen 
yang menentang minyak sawit (‘ber-
masalah’) dan respons perusahaan besar 
atas aksi tersebut. Contoh yang terjadi 
baru-baru ini yaitu iklan televisi pada hari 
Natal tahun 2018 yang sangat populer di 
jaringan supermarket Islandia yang hampir 
seluruhnya berisi animasi pendek Rang-
tan dari Greenpeace (Greenpeace, 2018; 
Islandia, 2018). Animasi ini menggambar-
kan seekor bayi orang utan yang memasu-
ki dan memberantakkan kamar tidur 
seorang anak perempuan, kemudian 
orang utan ini menjelaskan bahwa “ada 
manusia di hutanku” yang merusak habitat 
kera demi sawit. Iklan ini diakhiri dengan 
menegaskan kembali ikrar Islandia untuk 
meniadakan minyak sawit dari semua 
produknya ‘hingga semua minyak sawit 
tidak lagi menyebabkan kerusakan pada 
hutan hujan’. Meski izinnya ditolak oleh 
badan sensor iklan, yaitu Clearcast, kare-
na berkaitan dengan Greenpeace (yang 
digolongkan sebagai organisasi dengan 
tujuan politik), iklan ini berhasil mengum-
pulkan lebih dari 65 juta penayangan 
online dalam sebulan setelah dirilis di 
media sosial (Hickman, 2018). Banyak 
konsumen yang menanggapi iklan ini den-
gan memberikan pesan dukungan yang 
menyatakan bahwa mereka pun akan 
memboikot semua minyak sawit. 
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Namun narasi ini menyajikan gambaran yang terlalu sederhana 
mengenai perdebatan terkini terkait minyak sawit dan perkebunan 
sawit. Selain itu, narasi ini juga mengabaikan banyak sekali faktor 
kompleks yang memengaruhi nasib orang utan dan habitatnya, 
termasuk ancaman seperti perburuan, pembunuhan sebagai tin-
dakan balasan atas ‘penjarahan tanaman’, dan perdagangan 
hewan peliharaan (Meijaard et al., 2011a, 2018; Voigt et al., 2018). 
Meskipun berkaitan dengan perluasan pertanian industri, anca-
man-ancaman ini terjadi di berbagai skala dan menuntut strategi 
mitigasi yang nyata. Selain itu, penggambaran yang terkesan 
umum mengenai program rehabilitasi oleh media mengabaikan 
beberapa kontroversi seputar proyek seperti ini, terutama terkait 
efektivitas dan viabilitas jangka panjangnya (Palmer, 2018; Rijksen 
dan Meijaard, 1999; Wilson et al., 2014a). Walaupun program sep-
erti ini merepresentasikan salah satu komponen dari konservasi 
orang utan, popularitasnya berisiko menjauhkan perhatian publik 
dan donasi potensial dari upaya holistis berjangka lebih panjang 
lainnya, misalnya perlindungan habitat.16

Visual orang utan yang menonjol dalam narasi-narasi ini juga 
dapat menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan. Meskipun 
berbagai organisasi berupaya menjelaskan konteks lingkungan 
yang lebih luas di balik gambar-gambar ini, organisasi-organisa-
si ini tidak selalu dapat mengendalikan penyebaran dan penaf-
siran ulang dari gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar 
semacam ini sering kali diteruskan dan diedarkan, terutama di 
media sosial, karena nilai keimutan dan hiburannya. Karena 
gambar-gambar ini tidak lagi terikat pada teks penjelasannya, 
maka dua masalah utama pun muncul. 

Pertama, peredaran gambar orang utan ‘imut’ yang terpisah dari 
konteksnya berisiko mengembalikan lagi persepsi lama terkait 
orang utan sebagai penghibur atau mainan, bukan satwa liar 
(Aldrich, 2018; Cribb, Gilbert, dan Tiffin, 2014, bab 7-8). Risiko 
ini diperparah dengan populernya gambar keakraban antara 
manusia dan orang utan (misalnya orang utan yang menggelan-
tungi pengasuhnya) yang berisiko menumbuhkan asumsi bahwa 
kontak antara manusia dan orang utan dapat diterima atau bah-
kan diidamkan. 

Meskipun berbagai organisasi berupaya mengubah persepsi ini, 
pesan dari organisasi-organisasi ini tidak selalu dapat menjang-
kau masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana ditunjukkan oleh 
ulasan-ulasan di situs seperti Tripadvisor, banyak wisatawan 
datang ke Indonesia, Malaysia, maupun tempat-tempat lainnya 
yang memiliki gambaran orang utan sebagai hewan yang imut 
dan menggemaskan (Tripadvisor, tanpa tahun). Kebun binatang 
dan pusat penyelamatan satwa liar yang berorientasi pada pari-
wisata telah menanggapi (dan dianggap menimbulkan) gagasan 
ini dengan cara mempromosikan perjumpaan dengan orang 
utan. Di Indonesia, beberapa fasilitas ini telah dikritik karena 
lebih terlihat seperti tempat wisata daripada pusat rehabilitasi 
(Danaparamita, 2016). Berbagai pusat penyelamatan seperti 
Bukit Lawang, Semenggoh, Sepilok, dan Tanjung Puting mena-
warkan kesempatan kepada para wisatawan untuk memfoto 
orang utan di tempat mereka diberi makan. Kebun Binatang Bali 
dan Singapura menawarkan paket ‘sarapan bersama orang 
utan’ sehingga pengunjung dapat menyantap makanan bebera-
pa meter dari orang utan dan mengambil foto orang utan dalam 
jarak yang dekat (Kebun Binatang Singapura, tanpa tahun; 
Viator, tanpa tahun). Meskipun kontak fisik benar-benar dilarang, 
aturan ini nyatanya sulit diterapkan (Palmer, 2018, bab 6). Video 
dan foto wisatawan yang menyentuh, menggendong, atau 
memeluk orang utan menjadi hal yang lazim beredar di media 

sosial. Pada akhirnya, sebuah lingkaran setan pun muncul, yaitu 
gambar-gambar seperti ini semakin memperparah persepsi 
yang keliru mengenai orang utan sekaligus meningkatkan per-
mintaan akan kera hidup agar kegiatan-kegiatan ini tetap berta-
han (Moorhouse et al., 2015). Dengan demikian, representasi 
orang utan dengan maksud yang baik sekalipun secara tidak 
sengaja dapat berkontribusi terhadap kondisi-kondisi yang mel-
anggengkan kelangsungan perdagangan kera di Asia Tenggara.

Kedua, munculnya gambar-gambar seperti ini di televisi dan 
media sosial juga dapat menimbulkan dampak yang tidak 
diinginkan terhadap penonton televisi maupun pengguna media 
sosial di Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Meijaard dan Sheil (2008), skema konservasi orang utan dapat 
memicu kemarahan penduduk desa yang menganggap bahwa 
para pegiat konservasi lebih memedulikan satwa daripada 
manusia. Foto-foto orang utan yang dipeluk dan diberi makan di 
pusat rehabilitasi pun berisiko meningkatkan sentimen ini dan 
menimbulkan tuduhan dari masyarakat setempat mengenai 
adanya standar ganda dan memperparah ketegangan yang ada 
mengenai skema konservasi (Palmer, 2018, hal. 214). Oleh kare-
na itu, gambar-gambar seperti ini dapat memberikan konsekue-
nsi negatif di wilayah-wilayah yang justru paling membutuhkan 
kolaborasi dengan masyarakat setempat.

Mengatasi Permasalahan

Perlu ada tindakan di berbagai bidang. Pertama, produsen materi 
sumber (mis. organisasi amal untuk orang utan dan jurnalis) dapat 
lebih berhati-hati mengenai kemungkinan adanya dampak yang 
tidak diinginkan dari gambar-gambar yang mereka ambil atau 
narasi yang mereka buat, misalnya dengan memastikan agar 
fokus populer terhadap aspek keimutan dan menggemaskan dari 
kera-kera ini tidak mengubah persepsi masyarakat terhadapnya. 
Penilaian ulang mengenai seberapa jauh gambar-gambar ini 
memengaruhi ikatan antara manusia dan orang utan juga harus 
dilakukan, terutama pada organisasi-organisasi yang menampil-
kan foto pendiri dan stafnya yang berinteraksi dengan orang utan 
(tanpa alat pelindung) di situs webnya maupun pada materi yang 
dipublikasikan. Meskipun dapat menjadi unsur keberhasilan 
strategi pemasaran, gambar-gambar seperti ini juga dapat meru-
sak upaya untuk memperbaiki miskonsepsi yang menyebabkan 
perdagangan kera hidup meningkat. Untuk mengatasi masalah 
berbasis konten ini, perlu ada koordinasi antara berbagai organ-
isasi orang utan yang saat ini mengikuti berbagai pedoman yang 
ada. Dengan adanya kerja sama, organisasi-organisasi ini dapat 
memberikan pesan yang konsisten antara satu dengan lainnya 
dan tidak saling melemahkan. 

Dibandingkan mengubah konten penggambaran media, tinda-
kan yang lebih penting untuk diambil yaitu mengatasi kondisi 
struktural yang menghadirkan gambaran ini. Sebagai contoh, 
perlu dipertanyakan bahwa melalui media mana gambar dan 
narasi seperti ini beredar dan dampak apa yang muncul ketika 
gambar dan narasi ini beredar. Pendekatan seperti ini memerlu-
kan koordinasi antara organisasi konservasi internasional dan 
mitranya di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini juga meli-
puti pengidentifikasian kemitraan baru (misalnya dengan opera-
tor perjalanan wisata atau selebritas nasional) dan saluran untuk 
melakukan tindakan (mis. kampanye media sosial di Indonesia) 
yang dapat digunakan untuk mengganggu narasi menyesatkan 
dan memunculkan narasi baru. Pendekatan gabungan seperti ini 
dapat membantu mengatasi dampak, bukan sekadar konten, 
dari distorsi media.
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Tantangan utama yang dihadapi untuk 
mengurangi pasokan satwa liar secara daring 
yaitu sulitnya mengakses grup media sosial 
yang ‘tertutup’. Untuk alasan keamanan dan 
privasi, perusahaan-perusahaan media sosial 
memegang kendali atas bagian belakang layar 
(back-end) dari situs media sosial. Akan tetapi, 
karena secara teknis bukan merupakan pener-
bit informasi, perusahaan-perusahaan ini tidak 
diharuskan untuk mengubah konten, walau-
pun konten ini bersifat ilegal. Sementara itu, 
peraturan perundangan yang mengatur media 
sosial tidak dapat mengikuti perkembangan 
perdagangan ilegal satwa liar secara daring (lih. 
Kotak 1.5). Sebagaimana disebutkan di atas 
dan dijelaskan di bawah ini, kerja sama den-
gan media sosial sebenarnya cukup menjanji-
kan, dan telah ada kemajuan bersama 
Instagram yang kini memantau gambar-gam-
bar yang memuat satwa liar (lih. Kotak I.5). 

Berbagai upaya juga harus dilakukan untuk 
mengurangi permintaan dari konsumen akan 
owa sebagai peliharaan dan peraga foto. 
Inisiatif yang bertujuan membatasi perdagan-
gan hewan peliharaan dapat menargetkan 
pembeli utama kera, yakni masyarakat 
Indonesia dan Malaysia kelas menengah yang 
tengah berkembang dan khususnya anggota 
masyarakat berusia 20–25 tahun yang memiliki 
pendapatan yang dapat dibelanjakan dan ting-
gal di perkotaan. Kampanye yang menargetkan 
wisatawan asing dapat membantu mengurangi 
penggunaan owa sebagai peraga foto.17 Secara 
khusus, wisatawan dapat memengaruhi 
persepsi dan kesadartahuan tentang spesies 
yang terancam punah (Nekaris et al., 2013). 

Cara Perusahaan Online 
Membantu Memberantas 
Perdagangan Ilegal Satwa Liar
Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan 
spesies berstatus genting telah meluas, yakni dari 
lokapasar fisik dan etalase toko hingga platform 
berbasis web (Kramer et al., 2017). Pergeseran 
platform perdagangan ini tidak hanya membuat 
penjual dapat mengakses lebih banyak calon 
pelanggan tetapi juga memberikan tingkat 
anonimitas dan mitigasi risiko yang lebih tinggi 

karena mereka dapat lebih mudah bersembu-
nyi di balik akun-akun palsu. Penjualan ilegal 
sering kali terjadi di platform media sosial 
melalui fitur kiriman dan pesan pribadi serta 
melalui situs web perdagangan elektronik yang 
disertai fungsi bawaan untuk jual beli. 

Setelah mengidentifikasi persoalan ini per-
tama kali pada tahun 2004, TRAFFIC pun beru-
paya mengatasinya di seluruh platform online 
sejak tahun 2012 dengan mula-mula melibatkan 
raksasa internet Tiongkok (TRAFFIC, 2012; 
Williamson, 2004). Pada tahun 2016, organisasi 
ini bermitra dengan World Wide Fund for 
Nature (WWF) dan International Fund for 
Animal Welfare (IFAW) untuk mengumpul-
kan sektor teknologi global, meningkatkan 
kesadartahuan akan perdagangan ilegal satwa 
liar, mendorong dilakukannya kerja sama di 
seluruh sektor, dan mengembangkan solusi 
(TRAFFIC, komunikasi pribadi, 2019). 

WWF, TRAFFIC, dan IFAW meluncur-
kan Koalisi untuk Mengakhiri Perdagangan 
Ilegal Online Satwa Liar (Coalition to End 
Wildlife Trafficking Online) pada 7 Maret 
2018 dengan tujuan mengurangi perdagangan 
online satwa liar melalui kerja sama industri. 
Pada bulan Juni 2020, jumlah anggota ini 
meningkat dari 21 menjadi 36 perusahaan 
global (WWF, 2018, tanpa tahun).18 Melalui 
pendekatan Koalisi ini, perusahaan-perusa-
haan yang bekerja bersama IFAW, TRAFFIC, 
dan WWF berupaya mengembangkan renca-
na aksi yang sesuai dengan platform uniknya 
masing-masing untuk melacak kemajuan 
yang dicapai dalam mengurangi perdagangan 
ilegal satwa liar di situsnya. Dalam laporan 
kemajuan yang diterbitkan pada bulan Maret 
2020, Koalisi ini mengungkapkan bahwa para 
anggotanya telah memblokir atau menghapus 
lebih dari 3,3 juta daftar pelanggaran kebija-
kan terkait satwa liar (The Coalition, 2020). 

Mengingat kemampuan unik media sosial 
dalam memengaruhi miliaran penggunanya di 
seluruh dunia, komponen edukasi pengguna 
dari Koalisi ini merupakan bagian penting 
dalam mengurangi perdagangan ilegal satwa liar 
melalui aplikasi sosial dan pengiriman pesan. 
Karena banyak pengguna media sosial yang 
cenderung menanggapi dan membagikan 
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konten tanpa sepenuhnya memahami asal-
usulnya, maka penting untuk mengaitkan 
antara pemanfaatan dan pemerolehan satwa 
hidup dan perdagangan ilegal satwa liar 
(TRAFFIC, komunikasi pribadi, 2019).

Pada bulan Desember 2017, TRAFFIC dan 
WWF bekerja sama dengan Instagram untuk 
meluncurkan sistem peringatan pop-up 
(muncul secara otomatis) untuk memberikan 
informasi kepada pengguna tentang konten 
pencarian yang kemungkinan berkaitan den-
gan perdagangan ilegal satwa hidup maupun 
perdagangan bagian tubuh dan produknya 

(Instagram, 2017). Kedua organisasi ini 
menyediakan sekitar 250 tagar (#) yang dapat 
berhubungan dengan perdagangan ilegal 
maupun kegiatan terkait, termasuk di antara-
nya swafoto bersama satwa liar. Pengguna 
yang menggunakan tagar bertarget untuk 
mencari konten akan menerima peringatan 
yang memberikan informasi lebih lanjut men-
genai isu ini dan tautan ke halaman bantuan 
Instagram untuk mempelajarinya lebih lanjut 
(Instagram, tanpa tahun-a; lih. Gambar 4.3). 

Pemberian peringatan pop-up ini memiliki 
dua tujuan utama. Pertama, untuk memberikan 
informasi kepada pengguna mengenai kiriman 
mana saja yang kemungkinan berkaitan dengan 
perdagangan ilegal satwa liar. Kiriman ini dapat 
meliputi penjualan satwa hidup yang diperoleh 
secara tidak lestari atau tidak terverifikasi, pro-
mosi swafoto bersama satwa di tempat wisata, 
atau perdagangan produk satwa liar yang diper-
oleh secara ilegal. Kiriman-kiriman yang secara 
terbuka mengiklankan penjualan atau peman-
faatan satwa dapat menyebabkan pengguna 
berasumsi bahwa transaksi terkait merupakan 
hal yang legal. Contohnya adalah kasus video 
kukang ‘imut’ yang digelitik dan menjadi viral. 
Meskipun spesies ini terancam punah dan ter-
daftar dalam Apendiks I CITES, kukang terke-
nal di media sosial sebagai hewan peliharaan 
yang diidamkan (CITES, tanpa tahun-b, tanpa 
tahun-d). Banyak orang yang melihat video ini 
mungkin berasumsi bahwa primata ini men-
gangkat tangannya karena suka digelitik tanpa 
mereka paham bahwa perilaku alami kukang 
ini sebenarnya merupakan sebuah gerakan 
defensif (Nekaris et al., 2013). Peringatan pop-
up yang diterima pengguna saat mereka men-
cari #slowloris (#kukang) bertujuan mencegah 
pengguna agar tidak turut memfasilitasi perda-
gangan ilegal ini secara tidak sadar. 

Tujuan kedua dari peringatan ini yaitu 
mencegah pelaku kejahatan agar tidak 
menggunakan platform ini untuk melaku-
kan kegiatan ilegal. Bagi penjual yang sebel-
umnya beroperasi tanpa terkena jeratan 
hukum, peringatan secara pop-up ini men-
unjukkan komitmen Instagram untuk 
menindak setiap kiriman yang melanggar 
kebijakan perusahaan terkait satwa liar. 

GAMBAR 4.3 

Peringatan Instagram tentang Perdagangan Ilegal Satwa 
Liar, Dimulai sejak 4 Desember 2017

Sumber: tangkapan layar Instagram yang didapatkan pada tahun 2018

Melindungi Satwa Liar melalui Instagram

Penganiayaan satwa dan penjualan satwa berstatus genting atau bagian tubuhnya 
melalui Instagram tidak diperbolehkan. Anda tampaknya mencari tagar yang mungkin 
terkait kiriman yang memicu perilaku yang membahayakan satwa atau lingkungan.

Pelajari lebih lanjut
https://help.instagram.com/856715207549041

                       Batalkan   Tunjukkan Kiriman

https://about.instagram.com/blog/announcements/protecting-against-harmful-wildlife-and-nature-content
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Foto: Kampanye peningka-
tan kesadaran dapat digu-
nakan untuk membendung 
permintaan di Thailand 
akan kera liar hasil tangka-
pan alam, terutama dengan 
menargetkan wisatawan 
yang bertujuan untuk mem-
batasi popularitas pertunju-
kan orang utan dan peng-
gunaan kera sebagai alat 
peraga untuk selfie. © Paul 
Hilton/Earth Tree Images 

Meskipun peringatan pop-up ini merupa-
kan awal yang kuat dalam menangani perda-
gangan ilegal online satwa liar, sifat perdagan-
gan ilegal yang terus berkembang menuntut 
respons tambahan dan upaya pencegahan yang 
adaptif di seluruh sektor. Pada tahun 2019, 
Facebook memperkuat kebijakannya terkait 
satwa liar dengan melarang pengiklanan spesies 

apa pun yang terdaftar dalam Apendiks I CITES 
dan semua satwa hidup kecuali yang dijual oleh 
penjual terverifikasi. Anggota Koalisi dianjur-
kan untuk terus melakukan upaya edukasi seka-
ligus memperkuat penegakan kebijakan dan 
meningkatkan solusi terotomasi untuk mende-
teksi dan mencegah kiriman-kiriman terkait 
perdagangan ilegal satwa liar di media sosial. 
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Kesimpulan
Sebagian besar organisasi yang berupaya 
memberantas perdagangan ilegal kera hidup 
sangat bergantung pada adanya larangan dan 
penegakan hukum, dan banyak upaya dilaku-
kan untuk mencegah perburuan liar dan 
menangkap pemburu liar, pedagang satwa 
liar, pengangkut, dan berbagai pelaku lain 
yang terlibat dalam rantai pasok (World Bank 
Group, 2016). Terus menurunnya populasi 
kera dan masih terus menghilangnya habitat 
kera menimbulkan keraguan terhadap efek-
tivitas pendekatan yang merupakan solusi 
utama ini. Meskipun pemberlakuan huku-
man dan penuntutan memang perlu lebih dit-
ingkatkan untuk menghentikan pasokan kera 
yang ditangkap dari alam liar, aspek per-
mintaan yang mendorong dilakukannya per-
dagangan ilegal kera juga perlu segera diatasi.

Seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, 
sebagian besar permintaan lokal akan orang 
utan yang dijadikan hewan peliharaan di 
Pulau Kalimantan lebih didorong oleh kes-
alahan persepsi tentang kebutuhan dasar 
kera dan bukan karena keinginan untuk 
memperoleh keuntungan finansial. 
Kampanye advokasi dapat berperan penting 
pada aspek ini (sebagaimana yang telah 
dilakukan di Amerika Serikat ketika kampa-
nye yang dilakukan membantu menghenti-
kan permintaan akan kera penghibur di 
industri hiburan). Di Indonesia, upaya pen-
gurangan permintaan secara efektif akan 
menurunkan jumlah orang utan yang 
ditangkap sebagai produk sampingan dari 
perburuan dan hilangnya hutan. Di Thailand, 
kampanye peningkatan kesadartahuan juga 
dapat digunakan untuk menghentikan per-
mintaan akan kera yang ditangkap di alam 
liar, terutama dengan cara menargetkan 
wisatawan dengan tujuan membatasi popu-
laritas pertunjukan orang utan dan peman-
faatan kera sebagai peraga untuk swafoto.

Asosiasi kebun binatang internasional 
dapat bermitra dengan berbagai kebun bina-
tang dan taman safari di Tiongkok (serta 
badan pengawas di tingkat daerah) untuk 
meningkatkan kesejahteraan kera yang bera-

da dalam kurungan, misalnya dengan menye-
diakan pedoman untuk mencegah hibridisasi 
dan untuk menurunkan tingkat kematian 
janin dan bayi. Upaya untuk menurunkan 
tingkat kematian sekaligus mempertahankan 
jumlah bayi kera yang dikehendaki ini mem-
berikan manfaat tambahan, yaitu berkurangn-
ya permintaan akan bayi kera yang ditangkap 
di alam liar. Munculnya pergeseran sikap 
masyarakat Tiongkok terhadap satwa liar 
menunjukkan bahwa negara ini mungkin 
secepatnya akan mendukung lebih banyak 
upaya konservasi bersama dan kebijakan yang 
lebih ketat tentang kesejahteraan kera. 

Dengan memfasilitasi dan mempromosi-
kan perdagangan ilegal kera, media sosial 
menghadirkan tantangan sekaligus peluang. 
Kolaborasi antara organisasi konservasi dan 
perusahaan media sosial telah menyebabkan 
pengembangan pemberian peringatan pop-up 
dan program edukasi pengguna. Kebijakan 
yang lebih ketat dan upaya tambahan (termas-
uk pelaporan pelanggaran kepada pihak ber-
wenang penegak hukum) dapat sangat mem-
bantu mengurangi permintaan akan kera 
sebagai hewan peliharaan, peraga foto, dan 
penghibur di berbagai lokasi yang kejahatan 
terkait satwa liar yang ada saat ini marak ter-
jadi maupun di berbagai tempat lainnya.
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vasi masyarakat memelihara orang utan dan fak-
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atau setelah kera ini diselamatkan oleh IAR dan 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia. Studi ini dimulai pada 
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Pendahuluan
Adanya perdagangan kera dan satwa bersta-
tus genting lainnya memicu kemunculan 
banyak kebijakan dan diskusi strategis antara 
negara asal dan negara yang mengajukan 
permintaan serta organisasi donor dan kon-
servasi, seperti yang tertuang dalam deklara-
si pada berbagai konferensi internasional 
terbaru mengenai perdagangan ilegal satwa 
liar (Konferensi Hanoi mengenai 
Perdagangan Ilegal Satwa Liar, 2016; 
Konferensi Kasane mengenai Perdagangan 
Ilegal Satwa Liar, 2015; Konferensi London 
mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Liar, 
2014, 2018). Berbagai pertemuan ini meng-
hasilkan kesepakatan mengenai empat 
strategi kunci sebagai berikut untuk menan-
gani perdagangan ilegal satwa liar. 

BAB 5

Membatasi Pembunuhan, 
Penangkapan, dan Perdagangan 
Ilegal terhadap Kera: Respons di 
Negara Asal 
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  Mengurangi permintaan atas produk ilegal.
  Mengembangkan kerangka hukum yang 

efektif.
  Memperkuat penegakan hukum.
  Mendorong pelibatan masyarakat.

Tiga pendekatan terakhir di atas sangat rel-
evan untuk meningkatkan perlindungan terha-
dap kera dan membatasi perburuan liar dan 
perdagangan ilegal pada negara asalnya, yaitu 
pada awal rantai pasok dan lokasi spesifik tem-
pat kegiatan ilegal berlangsung. Memperkuat 
penegakan hukum dan mendukung mata pen-
caharian dan pembangunan ekonomi 
berkelanjutan merupakan pendekatan in situ. 
Sementara itu, memperkuat kerangka hukum 
merupakan pendekatan ex situ, tetapi masih 
memberikan dampak terhadap negara asalnya. 

Strategi-strategi untuk mengendalikan per-
dagangan ilegal satwa liar ini sesuai dengan 
teori dan praktik kriminologi. Secara khusus, 
strategi-strategi ini sangat selaras dengan pen-
dekatan pencegahan kejahatan situasional, yang 
menyatakan bahwa jika diberi kesempatan sia-
pa pun dapat melakukan pelanggaran kapan 
saja. Dalam perdagangan ilegal kera, masyarakat 
setempat biasanya aktif di awal rantai pasok 
yang dapat melibatkan jaringan perdagangan 
rumit yang terdiri dari pemburu, penjual, dan 
pedagang. Sesuai dengan prediksi teori 
pencegahan kejahatan situasional, keterlibatan 
para pelaku tersebut sering kali lebih bersifat 
oportunis bukan terorganisasi. Dengan demiki-
an, sangat penting untuk menggunakan pen-
dekatan yang memahami dan menanggapi 
dinamika ini untuk membatasi perdagangan 
ilegal satwa liar pada negara asalnya. Pendekatan 
pencegahan kejahatan situasional didasarkan 
pada lima strategi untuk membatasi kesempa-
tan yang ada. Secara spesifik, pendekatan ini 
bertujuan meningkatkan upaya yang diperlu-
kan untuk melakukan tindak kejahatan; men-
ingkatkan risiko terdeteksi atau ditangkap; 
mengurangi imbalan yang didapatkan dari 
kejahatan tersebut; mengurangi faktor yang 
memicu tindak kriminal; dan menghilangkan 
dalih yang dapat digunakan oleh pelaku dalam 
melakukan tindak kejahatan (Clarke, 2009).

Bab ini menyajikan gambaran umum keti-
ga pendekatan yang telah disebutkan di atas 

(mengembangkan kerangka hukum yang efek-
tif, memperkuat penegakan hukum, dan men-
dorong pelibatan masyarakat) dan membahas 
bagaimana ketiga pendekatan tersebut diterap-
kan dalam konteks konservasi kera selama ini. 
Bab ini tidak berupaya mengevaluasi efektivi-
tas ketiganya karena evaluasi yang demikian di 
luar cakupan bab ini. Walaupun memang sete-
lah beberapa evaluasi dilaksanakan, bukti yang 
ada tentang efektivitas relatif dari beragam 
strategi masih terbatas dan kesenjangan peng-
etahuan ini menjadi kendala utama dalam 
penyusunan kebijakan (Booker dan Roe, 2017). 
Bab 6 menyajikan analisis rinci tentang kerang-
ka legislatif dan kebijakan untuk konservasi 
dan perlindungan kera, sementara bab ini han-
ya memberikan gambaran umum singkat 
mengenai persoalan hukum dan membahas 
lebih lanjut mengenai penegakan hukum ber-
basis lokasi dan pelibatan masyarakat. 

Temuan kunci dalam bab ini mencakup 
hal-hal sebagai berikut: 

  Sejumlah negara (termasuk negara-negara 
wilayah jelajah kera, seperti misalnya 
Gabon, Indonesia, dan Vietnam) telah 
merevisi peraturan perundangannya untuk 
memperberat hukuman yang dijatuhkan 
bagi tindak kejahatan satwa liar, tetapi 
kesadaran peradilan yang lemah terhadap 
persoalan ini dan tingkat korupsi yang 
tinggi menghambat pelaksanaannya. 

  Jika hukum formal yang ada bertentangan 
dengan hukum adat, kerangka hukum 
terkuat sekalipun mungkin tidak akan 
efektif jika masyarakat setempat tidak 
menganggapnya sah.

  Penegakan hukum berbasis lokasi adalah 
kunci untuk mencegah perburuan ilegal 
satwa liar. Akan tetapi, pendekatan yang 
kurang sempurna dapat memunculkan 
konsekuensi sosial dan ekologis yang 
merusak, termasuk persekusi yang tidak 
adil terhadap masyarakat setempat, pel-
anggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan 
tekanan perburuan liar yang meningkat. 

  Anggota masyarakat setempat adalah mitra 
yang sangat penting untuk upaya penega-
kan hukum. Walaupun jaraknya yang dekat 
dengan satwa liar dapat membuat 
masyarakat setempat cenderung terlibat 

“Jika hukum res-

mi bertentangan den-

gan hukum adat, bah-

kan kerangka hukum 

terkuat sekali pun 

dapat menjadi tidak 

efektif, kecuali jika 

masyarakat setempat 

menganggapnya seb-

agai hukum yang 

sah.”



Bab 5 Respons di Negara Asal

133

dalam perburuan dan perdagangan ilegal, 
jarak ini juga dapat memungkinkan mereka 
untuk membantu membatasi kegiatan ile-
gal tersebut, khususnya mereka yang bertu-
gas sebagai polisi hutan kawasan lindung.

  Agar konservasi satwa liar menang atas 
kejahatan satwa liar, manfaat bersih (man-
faat minus biaya) yang diharapkan dapat 
diterima masyarakat setempat secara per-
orangan sebagai hasil dari kegiatan kon-
servasi harus lebih besar daripada man-
faat dari kegiatan terkait perburuan dan 
perdagangan yang tidak lestari atau ilegal.

  Agar dapat berjalan efektif, semua 
respons terhadap kejahatan satwa liar di 
negara asalnya perlu merefleksikan 
adanya pemahaman terhadap motivasi 
masyarakat yang terlibat dalam perbu-
ruan dan perdagangan kera.

Mengembangkan Kerangka 
Hukum yang Efektif
Pembentukan kerangka hukum yang kuat 
membutuhkan berbagai upaya, termasuk di 
dalamnya memberlakukan undang-undang 
yang efektif; memperkuat peradilan dan mem-
perbaiki tuntutan; memastikan diberlakukan-
nya hukuman yang memadai dan bersifat 
mencegah; bekerja sama dengan pihak ber-
wenang setempat dan dari luar; dan menga-
tasi kejahatan korupsi, pencucian uang, dan 
kejahatan lainnya terkait kejahatan satwa liar 
(Roe dan Booker, 2019; lih. Kotak 5.1). 

Pada beberapa kasus, sekadar peningkatan 
kesadartahuan tentang hukum sudah dapat 
menjadi intervensi kunci, tidak hanya di anta-
ra masyarakat setempat, tetapi juga di antara 
pejabat pemerintah. Sebuah studi menemu-
kan bahwa di lanskap Garamba-Bili-Chinko di 
Afrika Tengah, misalnya, kesadartahuan men-
genai status perlindungan simpanse masih 
rendah, bahkan di antara pejabat setempat, 
dan pembunuhan simpanse dewasa untuk 
diambil dagingnya serta perdagangan bayi 
simpanse marak terjadi (Ondoua et al., 2017). 
Peningkatan kesadartahuan tentang hukum 
memang tidak selalu menjadikan masyarakat 
menjadi hormat terhadap hukum, tetapi upaya 

ini merupakan titik awal yang paling tidak 
merupakan strategi untuk menghilangkan ala-
san dilakukannya kegiatan ilegal yang meru-
pakan salah satu prinsip kunci untuk pencega-
han kejahatan situasional (Clarke, 2009). 

Sebagaimana disebutkan di atas, kerangka 
hukum yang efektif sebagian bergantung pada 
pencegahan dan hukuman yang memadai 
untuk kejahatan satwa liar. Baru-baru ini, 
sebuah studi yang dilakukan Kantor PBB 
Urusan Narkoba dan Kejahatan menemukan 
bahwa, sebelum tahun 2015, hanya sekitar sep-
erempat dari 131 pihak dalam Konvensi 
Perdagangan Internasional Tumbuhan dan 
Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) yang 
datanya tersedia memiliki peraturan yang men-
etapkan hukuman lebih dari empat tahun pen-
jara untuk keterlibatan dalam perdagangan ile-
gal satwa liar (UNODC, 2016). Selanjutnya 
pada tahun 2015, Majelis Umum PBB menerbit-
kan resolusi yang menyerukan negara-negara 
anggota untuk menjadikan kejahatan satwa liar 
sebagai kejahatan ‘serius’, sesuai dengan 
Konvensi PBB melawan Kejahatan 
Transnasional Terorganisasi yang menetapkan 
bahwa hukuman untuk ‘kejahatan serius’ ada-
lah sekurangnya empat tahun penjara (UNGA, 
2015; UNODC, 2004). Selanjutnya, sejumlah 
negara, termasuk negara-negara wilayah jelajah 
kera (seperti Gabon, Indonesia, dan Vietnam), 
telah merevisi undang-undang masing-masing 
untuk memperberat hukuman bagi tindak 
kejahatan satwa liar (Roe dan Booker, 2019). 

Tanpa pelaksanaan yang sesuai, undang-
undang perlindungan satwa liar yang paling 
menyeluruh sekalipun akan tidak berhasil 
mencapai sasaran konservasi yang diinginkan, 
terutama jika korupsi marak dalam sistem per-
adilan. Contoh yang terjadi di Indonesia, orang 
utan umumnya dimiliki sebagai hewan peli-
haraan dan penuntutan terhadap pemiliknya 
pertama kali dilaksanakan baru pada tahun 
2010 di Pulau Kalimantan dan tahun 2012 di 
Pulau Sumatera, meskipun kera ini telah dil-
indungi dengan ketat oleh peraturan perun-
dangan sejak tahun 1924 (WCS, 2012). Untuk 
meningkatkan prioritas dalam mengatasi 
korupsi, pada tahun 2016 negara anggota Uni 
Eropa dan Senegal menyampaikan kepada 
CITES usulan resolusi tentang perdagangan 

“Agar konservasi 

satwa liar menang 

atas kejahatan satwa 

liar, manfaat yang 

diterima masyarakat 

setempat secara per-

orangan sebagai hasil 

dari kegiatan konser-

vasi harus lebih besar 

daripada manfaat dari 

kegiatan terkait per-

buruan dan perda-

gangan yang tidak le-

stari atau ilegal.”
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KOTAK 5.1 

Mengatasi Korupsi dan Memperbaiki Proses 
Peradilan di Kamerun dan Negara Lainnya

Di Kamerun, perdagangan kera hidup, tengkorak kera, dan dag-
ing kera merupakan bisnis besar. Last Great Ape Organization/
LAGA merupakan organisasi nonpemerintah yang berupaya 
untuk membantu mengatasi perdagangan ini, terutama melalui 
penanganan korupsi mendorong terjadinya perdagangan terse-
but (LAGA, tanpa tahun). Pada tahun 1994, Kamerun member-
lakukan peraturan yang melarang perdagangan bagian tubuh 
satwa liar, namun tidak ada penindakan terkait yang dilakukan 
selama sembilan tahun peraturan ini diberlakukan (Majelis 
Nasional Kamerun, 1994). Namun demikian, pada tahun 2003 
LAGA membantu diberikannya hukuman pidana untuk kejaha-
tan satwa liar yang pertama di Kamerun (Bale, 2016). 

Sebagai salah satu anggota pendiri jaringan Eco Activists for 
Governance and Law Enforcement/EAGLE, LAGA bekerja ber-
sama pemerintah dalam penangkapan, tindak lanjut hukum, dan 
peningkatan kesadaran media untuk memastikan peraturan 
perundangan ini diterapkan sebagaimana mestinya (EAGLE, 
tanpa tahun). Dalam kerja samanya dengan pemerintah, atas 
nama negara, LAGA melakukan penyelidikan rahasia, meren-
canakan, dan mengawasi operasi penangkapan, dan menindak-
lanjuti kasus-kasus pengadilan. Staf LAGA dengan seksama 
terus mengawasi kasus kejahatan satwa liar dan memastikan 
bahwa hukum yang ada tidak dirusak melalui penyuapan atau 
bentuk korupsi lain. LAGA berperan sebagai pengawal selama 
proses peradilan berlangsung, termasuk pada saat kunjungan 

penjara, untuk memastikan agar tahanan tidak dilepaskan 
secara ilegal. LAGA bekerja sama dengan tokoh yang berpen-
garuh besar (influencer) di dalam negeri dan organisasi interna-
sional untuk memberikan tekanan, misalnya melalui rapat, email, 
dan panggilan telepon, jika standar peradilan tidak ditegakkan. 
LAGA diakui telah mendorong perubahan Kamerun dari yang 
semula tidak mengambil tindakan menjadi mengambil tindakan 
berkelanjutan terhadap kejahatan satwa liar, sebagaimana 
ditunjukkan dengan penangkapan dan penuntutan yang rutin 
dilakukan terhadap penjual besar satwa liar di negara tersebut. 

Melalui jaringan EAGLE, keberhasilan LAGA di Kamerun diperl-
uas ke negara-negara Afrika lainnya, termasuk negara habitat 
kera yang sangat penting, seperti Republik Kongo dan Gabon 
(LAGA, tanpa tahun). Seperti halnya LAGA, EAGLE membantu 
untuk memperkuat kerangka hukum untuk konservasi satwa liar 
dengan berfokus pada penuntutan yang efektif terhadap para 
pelaku utama dan mengatasi korupsi. Jaringan ini menunjukkan 
bahwa korupsi telah masuk ke tingkat tertinggi dalam adminis-
trasi yang menangani satwa liar. Contohnya pada tahun 2015, 
EAGLE membantu penangkapan dan penuntutan terhadap 
mantan ketua Otoritas Manajemen CITES di Negara Guinea 
karena berperan dalam ekspor ilegal simpanse dan gorila 
(PEGAS, 2015). 

Walaupun meningkatnya jumlah penuntutan dan penangkapan 
tidak lantas dapat diartikan langsung sebagai berkurangnya 
tekanan perburuan liar di lapangan, penuntutan dan penangka-
pan ini dapat secara efektif memberantas pemain kunci dalam 
rantai perdagangan yang kompleks dan mengirimkan sinyal 
pencegahan yang kuat kepada calon pelaku kejahatan.



Bab 5 Respons di Negara Asal

135

Bab 6 dalam volume ini menyajikan penila-
ian lebih luas terhadap status terkini kerangka 
legislatif dan kebijakan terkait konservasi dan 
perlindungan kera. Bagian selanjutnya dari 
bab ini berfokus pada upaya perlindungan 
lokal, yaitu kegiatan penegakan hukum yang 
dipimpin pemerintah atau agen dari sektor 
swasta dan pendekatan berbasis masyarakat. 

Memperkuat Penegakan 
Hukum
Pengelolaan setiap sumber daya, misalnya 
kayu, satwa liar, air, atau lahan, mewajibkan 
penggunanya untuk taat pada aturan atau 
norma pemanfaatan internasional, nasional, 
dan daerah (Keane et al., 2008). Oleh karena 
itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya 
memerlukan pemantauan mengenai kepatu-
han terhadap peraturan ini, serta penegakan-
nya ketika kepatuhan masih lemah. 
Penegakan peraturan ini harus melibatkan 
berbagai lembaga dan badan, mulai dari 
pemerintah hingga masyarakat desa dan 
penegakan ini dapat dikenakan untuk 
masyarakat setempat oleh entitas dari pihak 
luar atau dapat juga berevolusi secara lokal.

Perburuan, pembunuhan, dan perdagan-
gan komersial kera, baik hidup ataupun mati, 
merupakan kegiatan ilegal di semua negara. 
Perdagangan internasional diatur oleh CITES 
dan pemanfaatan dan perdagangan domestik 
diatur oleh peraturan perundangan nasional, 
seperti misalnya undang-undang pengelolaan 
satwa liar dan undang-undang kehutanan 
(CITES, tanpa tahun; lih. Bab 6). Pendekatan 
dominan yang digunakan untuk melawan 
pemanfaatan dan perdagangan ilegal kera 
difokuskan pada penegakan peraturan perun-
dangan (Challender dan MacMillan, 2014; 
Stiles et al., 2013). Upaya penegakan hukum 
perlu dilaksanakan di semua mata rantai per-
dagangan satwa liar, mulai dari negara asal 
sampai tujuan. Hal ini menunjukkan perlunya 
kerja sama di antara berbagai lembaga dalam 
negara asal, seperti misalnya polisi hutan, poli-
si, dan bea cukai, serta kerja sama antar negara. 
Sebagai contoh, menjelang konferensi menge-
nai perdagangan ilegal satwa liar di Hanoi pada 
tahun 2016, pemerintah Uganda melaporkan 

ilegal satwa liar dan korupsi dalam Konferensi 
Para Pihak ke-17 , yang kemudian diadopsi 
secara mufakat dalam konferensi tersebut 
(CITES, 2016). Meskipun demikian, pelaksan-
aannya tetap masih sulit (lih. Kotak 5.1). 

Secara keseluruhan, kurangnya kerangka 
hukum yang efektif merupakan alasan kunci 
mengapa perdagangan kera ilegal menjadi bis-
nis yang menguntungkan dan berisiko rendah, 
terutama bisnis yang beroperasi di tingkat 
menengah dan atas dalam rantai perdagangan 
(Clough dan May, 2018). Selain itu, jika hukum 
resmi bertentangan dengan hukum adat, bah-
kan kerangka hukum terkuat sekali pun dapat 
menjadi tidak efektif, kecuali jika masyarakat 
setempat menganggapnya sebagai hukum yang 
sah. Walaupun pemanfaatan dan ekstraksi sat-
wa liar berstatus genting untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sendiri secara teknis merupa-
kan tindakan ilegal, masyarakat dapat berkelit 
bahwa kegiatan ini dilakukan berdasarkan 
tradisi yang telah berlangsung lama, hukum 
adat, atau kebutuhan mata pencaharian. Dalam 
banyak kasus, semakin banyaknya kriminalisasi 
oleh lembaga tata usaha zaman kolonial dan 
pascakolonial yang menangani satwa liar untuk 
pemanfaatan satwa liar secara adat menyebab-
kan hilangnya hak masyarakat setempat atas 
lahan dan sumber daya alamnya, serta aki-
batnya mendorong kebencian terhadap upaya 
konservasi dan pihak berwenang (Sifuna, 2012; 
Walters et al., 2015; WIPO, 2013). Dalam kon-
teks ini, penelitian terbaru yang dilakukan di 
Afrika Tengah dan Republik Demokratik 
Kongo (RDK) menunjukkan bahwa: 

Masyarakat setempat diharapkan dapat 
mematuhi peraturan perundangan (misalnya 
menentukan spesies mana yang boleh diburu 
dan mana yang tidak, kapan, dan bagaimana 
caranya) yang terkadang saling bertentangan 
dan masyarakat terkadang hanya sedikit 
paham tentang peraturan perundangan 
tersebut. Banyak anggota masyarakat men-
gakui bahwa mereka tidak menghormati 
peraturan perundangan yang demikian, dan 
mereka menganggap peraturan perundan-
gan tersebut membatasi karena mereka san-
gat bergantung pada eksploitasi satwa liar 
sebagai sumber pangan dan penghasilan. 
Dengan tingginya jumlah pengangguran di 
wilayah ini, para pemburu dari desa men-
gakui mereka berburu [di kawasan lindung] 
(Ondoua Ondoua et al., 2017, hal. 36).

Foto: Tanpa implementasi 
yang tepat, bahkan 
undang-undang perlindun-
gan satwa liar paling kom-
prehensif sekalipun akan 
gagal mencapai tujuan 
konservasi yang diinginkan. 
Bagian-bagian tubuh gorila 
disita dalam operasi kolab-
oratif antara pemerintah 
dan LAGA di Yaounde, 
Kamerun. © LAGA dan 
EAGLE Network
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bahwa mereka telah membentuk patroli ber-
sama negara-negara tetangga untuk menga-
wasi batas, termasuk dengan Republik 
Demokratik Kongo, Kenya, dan Rwanda (Roe 
dan Booker, 2019). Selain patroli lintas batas, 
jaringan regional penegakan hukum untuk 
satwa liar telah banyak dibentuk di berbagai 
negara di dunia. Berbagai jaringan berikut 
ini berkaitan dengan kera: 

  Lusaka Agreement Task Force di Kenya, 
Lesotho, Liberia, Republik Kongo, 
Tanzania, Uganda, dan Zambia;

  Horn of Africa Wildlife Enforce ment 
Network di Djibouti, Eritrea, Ethiopia, 
Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, 
dan Uganda; dan

  Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) Wildlife Enforce ment 
Network di Brunei, Kamboja, Indonesia, 
Republik Demokratik Rakyat Laos, 
Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand, dan Vietnam (EIA, 2016).

Penegakan Hukum Berbasis 
Lokasi: Pro dan Kontra
Walaupun upaya penegakan hukum nasional 
dan internasional penting, ‘namun mencegah 
satwa dibunuh atau diambil dari alam liar 
sedini mungkin di dalam wilayah tempat 
spesies tersebut berada adalah bentuk pene-
gakan hukum paling efektif dalam menang-
gulangi perdagangan dan perburuan ilegal 

KOTAK 5.2 

Konservasi yang Dimiliterisasi: Solusi atau 
Bagian dari Masalah?

Terdapat pernyataan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih tinggi 
untuk melindungi satwa liar dan lingkungan, termasuk kawasan lindung 
(Moore et al., 2018). Akan tetapi, untuk memastikan bahwa intervensi diran-
cang sesuai dengan pengaturan dan konteks lokal, sangat disarankan untuk 
mempertimbangkan potensi manfaat dan implikasi upaya tersebut secara rinci. 

Eksploitasi sumber daya alam, baik legal maupun ilegal, sering kali berten-
tangan dengan kepentingan pegiat konservasi, pegiat lingkungan, pemer-
intah, dan masyarakat setempat atau adat yang bergantung pada sumber 
daya ini. Untuk menanggapi konflik tersebut, pemerintah semakin terlibat 
dalam bentuk-bentuk konservasi yang dimiliterisasi, termasuk penggu-
naan angkatan yang lebih besar, menggunakan teknik penumpasan pem-
berontakan, penggunaan teknologi militer untuk pengawasan, dan men-
gontrak jasa keamanan swasta untuk melatih polisi hutan dan bahkan 
melaksanakan patroli.1 Banyak organisasi konservasi yang bekerja sama 
dengan pemerintah di kawasan lindung milik negara telah mengembang-
kan atau mendukung pasukan polisi hutan dengan kekuatan militer tingkat 
tinggi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan lahan dari eksploita-
si. Karena lebih dari 1.000 orang polisi hutan diketahui telah gugur selama 
tahun 2008-2018, pihak berwenang yang menangani kawasan lindung 
juga menganggap bahwa militerisasi merupakan strategi penting untuk 
mengurangi risiko bagi staf taman nasional (Draper, 2016; IRF, 2019). 

Namun demikian, pendekatan yang dimiliterisasi juga mengadu polisi hutan 
dengan berbagai macam pelaku dalam konflik. Pada beberapa kasus, para 
pelaku tersebut dari bisnis swasta yang bertujuan mengembangkan industri 
atau mengekstrak sumber daya. Pada kasus lainnya, pelaku dapat berupa 
pemburu liar dari luar negeri yang memburu satwa untuk mengambil bagian 
tubuhnya, seperti misalnya gading, cula badak, sisik trenggiling, atau kayu 
berharga (Global Witness, 2019). Berulang kali dalam operasinya, polisi 
hutan ditentang oleh masyarakat setempat yang bergantung pada sumber 
daya alam untuk mendapatkan air, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan 
dasar lainnya. Dalam kondisi seperti ini, konfrontasi yang ada dapat menga-
rah pada pelanggaran HAM (Ayari dan Counsell, 2017). 
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Walaupun pendekatan yang dimiliterisasi dapat meningkatkan jumlah 
penangkapan pelaku, masih belum jelas apakah pendekatan ini selalu 
menurunkan jumlah perburuan liar (Carlson, Wright, dan Dönges, 2015). 
Kehadiran pasukan polisi hutan yang dimiliterisasi dan kadang terlalu 
agresif dapat memberikan dampak negatif sebagai berikut, terutama bagi 
masyarakat setempat yang tinggal di dekat kawasan lindung:

  Kekhawatiran pada masyarakat setempat yang takut terjebak dalam 
baku tembak antara pemburu liar dan patroli anti perburuan liar.

  Berkurangnya akses terhadap lahan dan sumber daya, seperti misalnya 
air, madu, daging, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

  Peningkatan drastis jumlah senjata api, terutama di negara dengan kon-
trol yang buruk terhadap senjata.

  Pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyik-
saan, saat kelompok yang dimiliterisasi hilang kendali atau lembaga pen-
egakan hukum negara menyalahgunakan kekuasaannya.

  Terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keg-
iatan anti perburuan liar (Carlson, Wright, dan Dönges, 2015; 
Cooney et al., 2017).

Perilaku ekstrem dan kasar dari polisi hutan terhadap masyarakat setem-
pat di berbagai bagian Cekungan Kongo, Amerika Selatan, dan sebagian 
Asia Tenggara telah didokumentasikan dengan baik oleh peneliti akade-
mis dan media. Berbagai faktor seperti misalnya pandangan merendah-
kan, pelatihan yang tidak memadai, perpecahan etnis, supremasi hukum 
yang buruk, dan kurang memadainya dukungan dan pengawasan oleh 
polisi hutan menimbulkan banyak pelanggaran serius (Brooks dan 
Hopkins, 2016; Warren, Baker, dan Engert, 2019). 

Di Taman Nasional Virunga (Gambar 5.3) di Republik Demokratik Kongo, pen-
gelola taman nasional ini memandang militerisasi upaya konservasi sebagai 
suatu cara untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat 
setempat yang mungkin rentan menjadi korban tentara milisi bersenjata 
(Draper, 2016). Hal ini ditunjukkan melalui ditugaskannya pasukan polisi hutan, 
dalam konteks tertentu, untuk melindungi masyarakat di kawasan yang tidak 
aman di dekat taman nasional ini (Virunga Alliance, tanpa tahun). Konflik yang 
lebih luas dan persoalan keamanan di suatu wilayah merupakan pertimbangan 
penting bagi sektor konservasi karena penggunaan taktik militer baik oleh 
polisi hutan maupun kelompok bersenjata dapat memicu kekerasan yang tidak 
terkendali (Carlson, Wright, dan Dönges, 2015; Marijnen dan Verweijen, 2016).

terhadap satwa liar’ (Felbab-Brown, 2018, 
ditambahkan penekanan). Polisi hutan dari 
pemerintah dan dari sektor swasta dibebani 
tugas penegakan hukum tingkat lokasi, sep-
erti misalnya mencegah tindak kejahatan, 
menyelidiki tindak kejahatan yang telah ter-
jadi, dan menangkap pelaku kejahatan. 
Mereka melaksanakan patroli, mencari dan 
membersihkan jerat, mengumpulkan infor-
masi intelijen, melakukan penyelidikan di 
tempat kejadian perkara, dan memburu dan 
menangkap pelaku kejahatan. 

Penegakan hukum berbasis lokasi dapat 
membantu untuk membatasi perburuan dan 
perdagangan kera, tetapi, bergantung pada 
bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, penegakan 
hukum ini juga dapat menimbulkan masalah 
bagi pegiat konservasi dan masyarakat setempat. 

Dari sudut pandang konservasi, efektivitas petu-
gas patroli penegakan hukum disanjung sekali-
gus dipertanyakan. Manfaat petugas patroli ini 
disoroti dalam sebuah studi yang dilaksanakan di 
Taman Nasional Nyungwe di Rwanda, yang 
menyebutkan bahwa pihak berwenang yang 
menangani satwa liar dapat mengurangi anca-
man perburuan liar dengan menambah pos 
polisi hutan di tempat-tempat yang belum 
memiliki pos dan meningkatkan jumlah petugas 
patroli ke lokasi-lokasi yang kemungkinan kegia-
tan perburuan liarnya tinggi (Moore et al., 2018). 
Demikian pula, studi tentang penegakan hukum 
berbasis lokasi di semua kawasan lindung di 
Afrika menyatakan bahwa adanya kegiatan 
patroli merupakan penentu terbaik untuk kon-
servasi kera besar (Tranquilli et al., 2012). 

Foto: Di Taman Nasional 
Virunga, manajer taman 
nasional ini menganggap 
militerisasi upaya konserva-
si sebagai suatu cara untuk 
meningkatkan perlindungan 
dan keamanan masyarakat 
setempat, tetapi beberapa 
polisi hutan merasa bahwa 
mereka beroperasi melawan 
masyarakat setempat yang 
bergantung pada sumber 
daya alam demi air, 
makanan, tempat tinggal, 
dan kebutuhan dasar lainn-
ya. Dalam kondisi seperti 
ini, konfrontasi dapat men-
gakibatkan pelanggaran hak 
asasi manusia. Barisan 
gunung berapi Virunga. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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Meskipun demikian, efektivitas patroli ber-
gantung pada tingkat pelatihan yang diikuti 
polisi hutan, jumlah polisi hutan dibandingkan 
luas kawasan patroli, dan ketersediaan sumber 
daya, peralatan, dan gaji (Tranquilli et al., 2012). 
Karena persyaratan-persyaratan tersebut jarang 
dapat dipenuhi di kawasan lindung, efektivitas 
patroli sering kali terbatas (Felbab-Brown, 2017, 
hal. 110-11). Studi lainnya menemukan bahwa 
karena kera diburu dan ditangkap dengan cara 
yang beragam dan tersebar, patroli (yang cender-
ung mengikuti rute yang telah ditentukan dan 
biasanya tidak dapat mencakup lebih dari luasan 
terbatas pada suatu wilayah) cenderung tidak 
menemukan pemburu liar (Stiles et al., 2013). 
Yang lebih memprihatinkan adalah beberapa 
pengulas menyatakan bahwa penegakan hukum 
yang efektif sebenarnya dapat memberikan 
dampak yang tidak diharapkan, yaitu memberi 
insentif kepada pemburu liar agar meningkatkan 
kegiatannya untuk mempertahankan tingkat 
pasokan yang sama sebagai akibat dari antisipasi 
terhadap penyitaan kera atau penangkapan ter-
hadap pelaku (Felbab-Brown, 2017, hal. 107-9).

Penegakan hukum berbasis lokasi juga tel-
ah dikaitkan dengan konsekuensi sosial yang 
merugikan, termasuk banyak kasus patroli 
polisi hutan yang terlalu keras, diikuti dengan 
persekusi, pelecehan, dan pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) oleh pihak berwenang 
(Corry, 2015; Warren dan Baker, 2019). Satu hal 
yang semakin menjadi perhatian adalah ‘kon-
servasi yang dimiliterisasi’, yaitu penggunaan 
staf, taktik, dan peralatan militer dalam patroli 
yang dilakukan polisi hutan (lih. Kotak 5.2). 
Masalah ini tidak hanya sebuah persoalan sepi-
hak dari polisi hutan yang kurang terlatih 
dalam memberikan hukuman yang tidak adil 
kepada masyarakat yang rentan. Pada kenyat-
aannya, tidak jarang pemburu liar dan pelaku 
kejahatan lainnya menjadikan polisi hutan 
sebagai targetnya. Diperkirakan rata-rata 100 
polisi hutan di kawasan lindung terbunuh 
setiap tahunnya (TTGLF, tanpa tahun). 

Kemitraan untuk Penegakan 
Hukum
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal 
dan internasional kerap dilibatkan sebagai 

KOTAK 5.3 

Teknologi untuk Penegakan 
Hukum Berbasis Lokasi 
untuk Melawan Kejahatan 
Terhadap Satwa Liar
Penegakan hukum berbasis lokasi kini semak-
in meningkatkan penggunaan teknologi untuk 
membatasi perburuan ilegal dan perdagangan 
kera dan spesies lain. Selain perangkat lunak 
SMART yang dijelaskan dalam Kotak 5.4 dan 
sudah dikenal luas, penggunaan berbagai 
perangkat berikut ini semakin meningkat. 
Label Pengenal Frekuensi Radio (Radio 
frequency identification/RFID) adalah cip 
mikro yang memungkinkan pelacakan 
hewan secara individual sehingga sangat 
meningkatkan efektivitas respons cepat. 
Label RFID telah banyak digunakan untuk 
melindungi badak dan juga digunakan 
untuk memantau orang utan (Hance, 2009). 
Perangkap kamera (Camera trap) selama 
bertahun-tahun telah digunakan sebagai 
perangkat pemantauan biologis. Akhir-
akhir ini, camera trap telah disesuaikan 
untuk tujuan antiperburuan liar dan dileng-
kapi dengan umpan video (video feed), sen-
sor panas, pendeteksi getaran, dan sinyal 
akustik (Buxton et al., 2018; lih. Kotak 5.4).
Aplikasi telepon seluler—seperti misalnya 
apeAPP yang telah mendapatkan penghar-
gaan dan dikembangkan oleh Great Apes 
Survival Partnership (GRASP) (UNESCO, tan-
pa tahun), memungkinkan masyarakat umum 
untuk mengunggah perjumpaan dengan kera 
dan melaporkan kegiatan ilegal. Mitra GRASP 
menggunakan apeAPP untuk mengunggah 
informasi terbaru tentang penyitaan dan keg-
iatan lain, seperti misalnya pembersihan jerat. 
Selain itu, WildScan dari Freeland juga diguna-
kan untuk membantu melaporkan peman-
faatan satwa liar secara ilegal (Freeland, 2018).
Basis data daring dapat digunakan untuk 
menyimpan informasi yang dikumpulkan 
melalui aplikasi seluler dan sumber lain. 
Salah satu contohnya adalah Apes Seizure 
Database dari GRASP.
Drone yang dilengkapi kamera dan optik 
inframerah yang sensitif terhadap panas 
semakin banyak digunakan untuk memantau 
populasi satwa liar dan melacak terduga 
pemburu liar (Corrigan, 2019). 

mitra kunci lembaga pemerintah dalam pen-
gelolaan kawasan lindung dan penegakan 
peraturan konservasi. Contohnya, lembaga 
seperti Wildlife Conservation Society (WCS), 
World Wide Fund for Nature (WWF), dan 
Zoological Society of London (ZSL) memberi-
kan dukungan pemerintah dari berbagai nega-
ra sebaran kera dalam bentuk pelatihan dan 
melengkapi peralatan polisi hutan. LSM juga 
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KOTAK 5.4 

Menggunakan SMART dan Perangkat Lain 
untuk Meningkatkan Penegakan Hukum 
Sejak kawasan lindung dibentuk, polisi hutan yang melindungi satwa 
liar telah diberdayakan untuk menegakkan hukum. Ketika melak-
sanakan patroli, polisi hutan membangun pengetahuan mendalam 
tentang lokasi patrolinya, tidak hanya pengetahuan terkait flora dan 
fauna, tetapi juga terkait kegiatan ilegal. Karena pengetahuan ini 
umumnya kurang dimanfaatkan dan kurang dibagikan, pengembang 
teknologi berusaha meningkatkan kemampuan polisi hutan untuk 
menangkap hal-hal yang mereka temui di lapangan. Upaya ini lalu 
menyebabkan dikembangkannya Spatial Monitoring and Reporting 
Tool (SMART) yang dikembangkan berdasarkan berbagai inisiatif 
sebelumnya, seperti misalnya Management Information System 
(MIST) yang dikembangkan di Uganda dan CyberTracker yang meru-
pakan perangkat yang digunakan di Afrika Selatan (CyberTracker, 
tanpa tahun; ESS, tanpa tahun; SMART, tanpa tahun, a). 

Polisi hutan dapat mencatat data tentang spesies kunci dan keg-
iatan ilegal menggunakan unit Global Positioning System (GPS) 
genggam atau ponsel cerdas yang dilengkapi GPS. Dengan men-
gunggah data yang diperoleh ke SMART, polisi hutan membantu 
memberikan pemetaan berbasis waktu dan ruang tentang per-
jumpaan dan ancaman kunci terhadap satwa liar. Polisi hutan juga 
memberikan kontribusinya terhadap peta yang menunjukkan area 
mana saja yang dicakup dalam patroli polisi hutan dan lokasi 
mana saja yang tidak tercakup patroli dan kapan waktunya. 

Salah satu asumsi kunci yang mendasari dilakukannya patroli 
polisi hutan adalah mereka bertindak sebagai pencegah bagi 
pemburu, walaupun dasar pemikiran ini jarang diuji. Penilaian 
terhadap perangkat seperti MIST dan SMART menunjukkan 
bahwa keduanya sangat meningkatkan cakupan patroli dan tel-
ah digunakan secara luas untuk melacak tangkapan per unit 
upaya (catch per unit effort/CPUE), seperti misalnya jumlah jerat 
yang ditemukan per kilometer patroli (Critchlow et al., 2015). 

Akan tetapi, analisis metode CPUE dapat rentan bias karena 
kemampuan mendeteksi satwa liar dan ancaman dapat berbe-
da-beda sesuai dengan pengamat, habitat, dan dari waktu ke 
waktu (Keane, Jones, dan Milner-Gulland, 2011). Beberapa 
metode baru telah dikembangkan untuk melakukan analisis 
yang lebih baik terhadap data dari SMART dan MIST yang 
menggabungkan berbagai tindakan untuk menangani per-
bedaan dalam kemampuan mendeteksi (Critchlow et al., 2015; 
Moore et al., 2018). Analisis terbaru terhadap skor CPUE yang 
dimodelkan menunjukkan bahwa mengelompokkan perubahan 
CPUE ke dalam plot dari waktu ke waktu terhadap perubahan 
dalam upaya patroli, yaitu jumlah dan durasi patroli, dapat digu-
nakan untuk mendeteksi di lokasi mana saja patroli memberikan 
pencegahan yang efektif terhadap kegiatan ilegal (Dobson et al., 
2019). Perangkat lain seperti camera trap juga mulai digunakan 
dalam pemantauan penegakan hukum untuk mendukung polisi 
hutan (lih. Kotak 5.3). Seiring waktu, jumlah basis data SMART 
yang semakin meningkat dan kualitas data dalam perangkat 
tersebut yang semakin membaik juga akan memungkinkan 
dapat dilakukannya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas 
patroli sebagai sebuah metode pencegahan. 

Di berbagai lokasi yang melindungi kera, SMART tidak hanya 
digunakan untuk memantau ancaman terhadap kesejahteraan 
dan kelangsungan hidup kera tetapi juga untuk mendeteksi 
tren dalam persebaran dan kelimpahannya. Sebagai contoh, 
para peneliti telah menggunakan data SMART tentang per-
jumpaan tanda-tanda keberadaan gorila grauer (Gorilla ber-
ingei graueri) untuk menilai probabilitas hunian gorila tersebut 
di wilayah jelajah kera di Republik Demokratik Kongo bagian 
timur (Plumptre et al., 2016). Selain itu, data SMART dan MIST 
juga digunakan untuk memantau hunian gorila sungai cross 
(Gorilla gorilla diehli).2

 Data SMART sangat bermanfaat untuk 
wilayah jelajah yang spesies di dalamnya jarang dijumpai. 
Seiring berjalannya waktu, data yang memadai dapat dikum-
pulkan dari kegiatan patroli rutin untuk memungkinkan dilaku-
kannya pemantauan hunian yang masih tidak mungkin dilaku-
kan melalui survei tunggal. 

sangat penting bagi pengembangan teknologi 
baru untuk mendukung upaya penegakan 
hukum (lih. Kotak 5.3). Teknologi paling pop-
uler yang digunakan untuk mendukung pen-
egakan hukum melawan perdagangan ilegal 
satwa liar kemungkinan besar adalah Spatial 
Monitoring and Reporting Tool (SMART) 
(lih. Kotak 5.4). SMART dikembangkan dan 
dikelola oleh koalisi mitra LSM yang terdiri 
dari WCS, WWF, dan ZSL, serta Frankfurt 
Zoological Society, Global Wildlife 
Conservation, North Carolina Zoo, Panthera, 
Peace Parks Foundation, Wildlife Protection 
Solutions, dan rekan seperti program 
Monitoring the Illegal Killing of Elephants 
(MIKE) dari CITES (SMART, tanpa tahun, b).

Organisasi sektor swasta juga dapat men-
jadi mitra kunci dalam upaya penegakan 
hukum, khususnya organisasi yang berkaitan 
dengan sektor sumber daya alam, seperti mis-

alnya pembalakan, pertambangan, dan perta-
nian industri, termasuk di dalamnya perkebu-
nan sawit. Sebagaimana telah dibahas dalam 
dua volume Negara Kera sebelumnya, terda-
pat korelasi yang kuat antara perburuan satwa 
liar dan masuknya berbagai industri tersebut 
(Lanjouw, 2015; White dan Fa, 2014). 
Hubungan tersebut menunjukkan bahwa 
operasi pembalakan dan pertambangan tidak 
hanya membuka hutan melalui jalan yang 
dibangun sehingga memungkinkan pemburu 
masuk ke dalam area hutan yang sebelumnya 
tidak dapat diakses, tetapi industri yang 
demikian juga membawa angkatan kerja 
dalam jumlah besar yang memerlukan 
makanan sehingga mereka mewakili pasar 
siap akses bagi pemburu daging hewan liar. 

Dalam konservasi kera, sangat disaran-
kan untuk melibatkan perusahaan swasta 
untuk mengatasi perburuan liar dan perda-
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gangan ilegal kera, terutama karena sebagian 
besar habitat mereka terletak di luar kawasan 
lindung resmi. Contohnya, di Cekungan 
Kongo hampir 40% lahan hutan telah dil-
impahkan kepada perusahaan kayu dan han-
ya 12% saja yang dikukuhkan sebagai 
kawasan lindung (ZSL, 2014). 

International Union for Conservation of 
Nature/IUCN menyatakan bahwa sertifikasi 
melalui organisasi, seperti misalnya Forest 
Stewardship Council/FSC, merupakan mekan-
isme yang dapat dipakai untuk melibatkan 
perusahaan swasta dalam upaya penegakan 
hukum untuk melindungi kera dari pembunu-
han (Morgan et al., 2013). Sebagai contoh, 
Prinsip 6 FSC menyatakan bahwa organisasi 
bersertifikat “harus memelihara, melestarikan, 
dan/atau memulihkan jasa ekosistem dan nilai 
lingkungan Unit Pengelolaan serta harus 
menghindari, memperbaiki, atau memitigasi 
dampak lingkungan yang negatif” (FSC, 2015, 
hal. 14). Kriteria 6.6 dalam prinsip ini men-
syaratkan agar perusahaan menunjukkan 
adanya tindakan-tindakan yang efektif untuk 

mengendalikan perburuan. Pedoman FSC dari 
IUCN secara spesifik membahas tentang peru-
sahaan yang beroperasi di negara yang kapasi-
tas hukumnya lemah, dan menekankan bahwa 
untuk memenuhi kriteria ini perusahaan dapat 
diharuskan untuk mendukung atau membiayai 
perlindungan satwa liar dari perburuan liar 
dan perdagangan ilegal serta memberlakukan 
peraturan ketat untuk memastikan stafnya 
tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun, 
seperti misalnya penjualan atau pembelian 
daging satwa liar (Morgan et al., 2013). 

Di Kamerun, Wildlife Wood Project yang 
dilakukan ZSL mendorong perusahaan swas-
ta penebangan kayu untuk mengadopsi prak-
tik penebangan kayu berdampak rendah dan 
terlibat dalam perlindungan satwa liar. Sejak 
tahun 2007, proyek ini bekerja sama dengan 
produsen kayu Pallisco dan Rougier, yang 
bersama-sama mengelola lebih dari 620.000 
ha (6.200 km2) hutan. Menertibkan perburu-
an liar hanya merupakan salah satu upaya 
perusahaan memitigasi dampak negatif 
konsesi kayu terhadap satwa liar (ZSL, tanpa 

Foto: Terdapat korelasi 
antara perburuan satwa liar 
dan arus industri, seperti 
misalnya penebangan 
kayu, pertambangan, dan 
pertanian industri. 
Hubungan ini tidak hanya 
mencerminkan bahwa ope-
rasi penebangan dan per-
tambangan telah membuka 
jalan di hutan yang 
memungkinkan para pemb-
uru memasuki kawasan 
hutan yang sebelumnya 
sulit diakses, tetapi juga 
bahwa industri ini menarik 
banyak tenaga kerja yang 
membutuhkan mata penca-
harian dan dengan demiki-
an menjadi pasar bagi para 
pemburu satwa liar. Poster 
daging satwa liar ilegal 
untuk meningkatkan kesa-
dartahuan, RDK bagian timur.  
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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membawa senjata. Selanjutnya, jika beberapa 
anggota masyarakat direkrut sebagai penjaga 
satwa buruan, sedangkan yang lainnya tetap ter-
libat dalam perburuan liar, penjaga satwa buruan 
ini dapat dianggap sejalan dengan lembaga pen-
egakan hukum dari luar dan dianggap tidak seja-
lan dengan masyarakat, dan hal ini dapat 
menyebabkan gangguan dalam kekompakan 
sosial (Wilkie, Painter, dan Jacob, 2016). Jika tidak 
ada pelatihan yang memadai, penjaga setempat 
dapat juga merusak prosedur peradilan, khu-
susnya ‘penangkapan yang dilakukan dapat tidak 
diakui oleh pengadilan jika proses hukum atau 
standar yang telah ditetapkan untuk pengumpu-
lan dan kurasi bukti tidak diikuti” (Wilkie, 
Painter, dan Jacob, hal. 9). Maka dari itu, manfaat 
dan risiko potensial yang ada jika masyarakat 
setempat dilibatkan sebagai mitra penegakan 
hukum perlu dipertimbangkan dengan seksama. 

Mendorong Keterlibatan 
Masyarakat 
Sebagaimana telah dibahas di bagian sebel-
umnya, masyarakat dapat mendukung upaya 
penegakan hukum setempat untuk menanga-
ni masalah perburuan liar dan perdagangan 
satwa liar, walaupun upaya ini jika berdiri 
sendiri belum memadai untuk dapat meng-
hentikan kegiatan ilegal tersebut. Untuk dapat 
menyasar akar masalah, bukan hanya di per-
mukaan, anggota masyarakat juga dapat 
memberikan kontribusinya terhadap 
pengembangan struktur tata kelola dan insen-
tif yang sesuai dan mendorong penduduk 
setempat untuk melindungi dan tidak mem-
buru satwa liar. Struktur tersebut misalnya 
dapat berupa skema sumber penghasilan atau 
hak atas penguasaan lahan dan sumber daya.

Jenis tindakan ini dapat digunakan sebagai 
cara untuk mengontrol penjeratan yang meru-
pakan salah satu cara paling umum untuk 
memerangkap hewan liar. Seberapa besar pun 
upaya untuk mengidentifikasi dan meng-
hilangkan jerat, penjeratan tidak mungkin 
dicegah. Perangkap ini dapat dibuat dengan 
mudah dan biaya pembuatannya murah, sulit 
untuk dideteksi, dan tidak pandang bulu dalam 
memerangkap hewan. Walaupun dapat saja 

tahun). Demikian pula, skema seperti 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
membuka peluang bagi perusahaan swasta 
untuk memberlakukan peraturan ketat ten-
tang pelarangan pembunuhan dan penangka-
pan kera, tetapi komitmen perusahaan tetap 
diperlukan untuk dapat mengubah potensi ini 
menjadi praktik rutin (Ancrenaz et al., 2016). 

Seperti halnya Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan perusahaan swasta, 
masyarakat setempat merupakan mitra penting 
bagi upaya penegakan hukum. Dukungan 
masyarakat dapat menjadi kunci untuk men-
ciptakan upaya penegakan hukum yang 
berkelanjutan dalam jangka panjang (Felbab-
Brown, 2017). Walaupun kedekatannya dengan 
satwa liar mungkin membuat masyarakat 
setempat tergoda untuk turut melakukan per-
buruan liar dan perdagangan ilegal, kedekatan 
ini juga membuat masyarakat lebih mudah 
untuk direkrut sebagai polisi hutan kawasan 
lindung, seperti halnya yang terjadi di Taman 
Nasional Virunga (Burke, 2018). Demikian pula 
di Suaka Margasatwa Kinabatangan bagian 
Bawah di Malaysia, Pulau Kalimantan, 
Departemen Satwa Liar Sabah telah merekrut 
24 ‘penjaga satwa liar honorer’ dari masyarakat 
setempat dan menugaskan mereka untuk mel-
akukan penelitian, mengelola sumber daya 
suaka, dan melakukan penangkapan pelaku 
kegiatan ilegal (Ancrenaz, 2019). Selain berper-
an sebagai polisi hutan, penjaga, atau pelindung 
satwa buruan, masyarakat setempat dapat men-
dukung upaya penegakan hukum dengan ber-
peran sebagai informan dan menyediakan ket-
erangan intelijen mengenai kegiatan ilegal yang 
direncanakan, sedang berlangsung, atau telah 
dilakukan (Wilkie, Painter, dan Jacob, 2016). 

Potensi manfaat dari pelibatan masyarakat 
setempat dalam penegakan hukum mungkin 
terlihat menarik, karena langkah ini menjanjikan 
diperluasnya wewenang dan kapasitas lokal, 
memberdayakan masyarakat setempat, dan 
memperkuat klaim masyarakat atas lahan dan 
sumber daya. Namun demikian, dengan berpar-
tisipasi dalam upaya penegakan hukum, anggota 
masyarakat dapat terpapar risiko serius. 
Khususnya, keamanan pribadi seseorang teran-
cam ketika dirinya berhadapan dengan pemburu 
bersenjata, terutama jika orang tersebut tidak 
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bukan menjadi target utama, kera sering kali 
terperangkap dalam jerat (Wild Earth Allies, 
2018; lih. Bab 1). Sejak tahun 2010 hingga 2015, 
hampir 200.000 jerat dibersihkan dari hanya 
lima kawasan lindung saja di Asia Tenggara 
dan setiap tahunnya dalam periode tersebut 
puluhan ribu jerat diambil dari hanya dua loka-
si, yaitu Taman Nasional Cardamom Selatan di 
Kamboja serta cagar alam untuk Saola (Cagar 
Alam Hue dan Quang Nam) di Vietnam (Gray 
et al., 2018). Pembersihan jerat dan strategi 
penegakan hukum lainnya kemungkinan besar 
tidak akan efektif dalam jangka panjang jika 
upaya tersebut tidak disertai dengan pendeka-
tan tambahan seperti misalnya upaya untuk 
memperkuat kerangka kerja hukum, termasuk 
melalui ketentuan yang mengkriminalisasi 
kepemilikan jerat di dalam atau di dekat 
kawasan lindung, dan peningkatan insentif 
agar masyarakat setempat tidak berburu. 

Faktor-faktor yang sama dan membuat 
masyarakat setempat kemungkinan besar ter-
libat dalam perburuan liar, yaitu keberadaan-
nya yang dekat dengan spesies yang dilind-
ungi dan pengetahuan mereka akan 
lingkungannya, juga membuat masyarakat 
tersebut menjadi kandidat yang ideal untuk 
turut andil dalam penjagaan dan konservasi 
satwa liar. Keterlibatan masyarakat setempat 
dapat mulai dari sikap terbuka untuk berkon-
sultasi hingga penerimaan penuh pindah tan-

gan kekuasaan dan kewenangan terkait inisi-
atif konservasi (Felbab-Brown, 2017, Bab 7). 
Terlepas dari pendekatan yang digunakan, 
berbagai faktor penentu yang mendasari apa-
kah masyarakat akan terlibat dalam konserva-
si, yaitu apakah mereka akan melindungi dan 
tidak memburu satwa liar, adalah faktor 
budaya, norma, kepercayaan, nilai, gaya 
hidup, dan kognitif serta insentif keuangan 
dan nonkeuangan terkait (Milner-Gulland 
dan Rowcliffe, 2007; Vining dan Ebreo, 2002). 

Agar meyakinkan, insentif untuk konserva-
si satwa liar dapat dikatakan harus berkaitan 
dengan manfaat bersih yang lebih besar (man-
faat minus biaya) bagi masyarakat setempat 
daripada alternatifnya yang berupa keterlibatan 
dalam perburuan dan perdagangan yang tidak 
lestari dan ilegal. Manfaat dan biaya tersebut 
bersifat dapat dihitung maupun tidak dapat 
dihitung dan dapat mencakup uang tunai, hak-
hak yang diperkuat, rasa takut akan ditangkap, 
dan faktor-faktor lainnya. Kunci untuk menen-
tukan apakah masyarakat setempat kemungki-
nan besar akan memburu satwa liar atau 
melindunginya terletak pada signifikansi relatif 
setiap unsur persamaan yang ditunjukkan 
dalam Gambar 5.1. Perubahan unsur-unsur 
berikut ini akan mempengaruhi keseluruhan 
keseimbangan yang ada dan membuat keseim-
bangan ini menjadi lebih condong ke arah per-
buruan liar atau perlindungan. 

GAMBAR 5.1 

Memburu atau Melindungi? Persamaan Sederhana untuk Persoalan yang Kompleks 

Manfaat melaku-
kan konservasi 
satwa liar

 Keuangan (mis-
alnya pendapatan 
dari perburuan, 
pariwisata, pem-
bayaran untuk 
jasa ekosistem)

 Nonkeuangan 
(misalnya nilai 
penting budaya, 
pemberdayaan 
masyarakat)

Biaya melakukan 
konservasi satwa 
liar

 Keuangan (mis-
alnya biaya pen-
gelolaan, kerusa-
kan tanaman per-
tanian atau hewan 
ternak akibat sat-
wa liar, biaya pelu-
ang karena pe-
manfaatan lahan 
yang terbatas)

 Nonkeuangan 
(misalnya hilangn-
ya kegiatan yang 
penting secara 
budaya)

Manfaat 
keterlibatan dalam 
perdagangan 
ilegal satwa liar

 Keuangan (mis-
alnya pendapa-
tan, makanan, ja-
minan keuangan)

 Nonkeuangan 
(seperti status, 
budaya)

Biaya keterlibatan 
dalam perdagangan 
ilegal satwa liar

 Keuangan (mis-
alnya denda)

 Nonkeuangan 
(misalnya huku-
man penjara, 
sanksi sosial, 
rasa takut akan 
ditangkap)

Sumber: Cooney et al. (2017, hal. 369) 
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GAMBAR 5.2 

Pengaruh Berbagai Intervensi untuk Melawan Perdagangan Ilegal Satwa Liar 
terhadap Insentif untuk Keterlibatan dalam Konservasi vs Perburuan Liar 

 

Manfaat 
konservasi 

 Tidak ada perubahan 

 

 

Biaya 
konservasi 

 Tidak ada perubahan 

 

Biaya 
konservasi

 Penegakan hukum 
yang terlalu keras 
dan tidak adil 

 

 

Manfaat 
PISL 

 Tidak ada perubahan 

 

Manfaat 
PISL 

 Harga kemungkinan 
meningkat karena 
pasokan terbatas 

 

Manfaat 
PISL 

 Harga kemungkinan 
meningkat karena 
pasokan terbatas 

Catatan: Panah solid putih menunjukkan perubahan (meningkat atau menurun); panah garis putih menunjukkan tidak adanya peru-

bahan; dan panah garis putus-putus menunjukkan perubahan (meningkat) yang mungkin terjadi.

Sumber: Cooney et al. (2017, hal. 371) 

A: Bagaimana intervensi penegakan hukum berupaya mengubah insentif untuk mengonservasi 
satwa liar dan terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar (PISL):

B: Bagaimana intervensi penegakan hukum secara tidak sengaja dapat mengubah insentif untuk 
mengonservasi satwa liar dan terlibat dalam PISL:

C: Bagaimana pendekatan yang memberdayakan dan melibatkan masyarakat dapat mengubah insentif 
untuk mengonservasi satwa liar dan untuk terlibat dalam PISL: 

 

Biaya 
PISL 

 Meningkatnya upaya 
yang diperlukan 

 Risiko hukuman 
penjara atau denda 

 

Biaya 
PISL 

 Meningkatnya upaya 
yang diperlukan 

 Risiko hukuman 
penjara atau denda

 

Manfaat 
konservasi 

 Meningkatnya hak 
kepemilikan 

 Meningkatnya ka-
pasitas untuk men-
dapatkan manfaat 

 

Biaya 
PISL 

 Penegakan hukum 
secara efektif yang 
dipimpin oleh 
masyarakat atau 
dilakukan secara 
bersama-sama 

Biaya dan manfaat berbeda-beda, tergan-
tung pada perorangan dan seiring waktu. 
Untuk dapat membuat keseimbangan terse-
but condong ke arah perlindungan dan men-
jauhi arah perburuan liar, perlu mekanisme 
untuk a) meningkatkan atau menjaga man-
faat dari konservasi sekaligus mengurangi 

atau sekurangnya tidak meningkatkan biaya, 
dan b) mengurangi manfaat dan meningkat-
kan biaya perburuan. Pendekatan yang ber-
beda dalam menangani perburuan dan per-
dagangan ilegal satwa liar dapat mengubah 
persebaran biaya dan manfaat secara tidak 
terduga (lih. Gambar 5.2). 

 

Manfaat 
konservasi 

 Akses yang se-
makin ketat 

 Batasan peman-
faatan 

 

Biaya 
konservasi

 Membaiknya 
hubungan dengan 
pihak berwenang 
yang menangani 
konservasi 
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Meningkatkan Manfaat bagi 
Masyarakat dari Konservasi 
Kera
Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk 
memastikan bahwa masyarakat setempat men-
dapatkan manfaat keuangan dan nonkeuangan 
dari konservasi, baik yang didapatkan secara 
langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana 
dibahas di bawah ini, metode paling langsung 
yang dapat dilakukan adalah dengan mem-
perkuat hak masyarakat atas penguasaan lahan 
dan hak kepemilikan masyarakat atas satwa liar. 
Metode ini meningkatkan kapasitas masyarakat 
untuk menggunakan, mengelola dan menda-
patkan manfaat dari satwa liar secara langsung, 
seperti misalnya melalui perburuan lestari atau 
pariwisata berbasis masyarakat. Jika masyarakat 
di seluruh dunia telah dapat memperoleh man-
faat yang signifikan dari pemanfaatan satwa liar, 
keinginan masyarakat untuk tetap memperta-
hankan akses terhadap manfaat tersebut mem-
berikan insentif besar bagi mereka untuk tetap 
terlibat di dalam konservasi (Cooney et al., 
2018). Contohnya di Namibia, keuntungan 
yang didapat dari pengelolaan satwa liar 
secara lestari dalam bentuk pariwisata, perbu-
ruan, dan perdagangan legal cukup besar 
untuk memberikan insentif bagi masyarakat 
setempat agar tetap melakukan konservasi di 
lahan mereka. Kini, konservasi sumber daya 
berbasis masyarakat di suatu negara men-
cakup areal lahan yang lebih luas daripada 
kawasan lindung resmi (Naidoo et al., 2016). 

Karena kera dilindungi dengan ketat, pelu-
ang untuk mendapatkan manfaat langsung 
dari konservasi relatif terbatas. Walaupun per-
buruan kera dilarang, perburuan spesies lain di 
habitat kera dapat memberikan insentif pent-
ing untuk konservasi habitat dan, dengan 
demikian, untuk konservasi kera. Pariwisata 
berbasis kera merupakan salah satu mekan-
isme untuk menghasilkan insentif dari kon-
servasi dan dalam beberapa kasus menghasil-
kan manfaat signifikan bagi masyarakat 
setempat. Contohnya di Rwanda, Hotel 
Sabyinyo Silverback Lodge yang mewah diban-
gun oleh usaha patungan antara masyarakat 
Kinigi & Nyange setempat yang diwakili aso-

siasinya yang bernama Sabyinyo Community 
Livelihoods Association; perusahaan swasta 
Governors Camps Ltd.; LSM International 
Gorilla Conservation Programme dan African 
Wildlife Foundation; dan departemen pemer-
intah Rwanda Development Board. Hotel ini 
menarik wisatawan kelas atas yang datang 
untuk melihat gorila gunung di Taman 
Nasional Volcanoes. Masyarakat setempat 
memperoleh manfaat dari usaha patungan 
melalui berbagai cara, yaitu kesetaraan dalam 
usaha; lapangan pekerjaan; pendapatan untuk 
barang-barang seperti misalnya hasil pertani-
an dan jasa seperti pertunjukan tari; dan divi-
den dari laba (Nielsen dan Spenceley, 2011). 

Namun demikian, pengelolaan pariwisata 
kera merupakan usaha yang harus dilakukan 
dengan penuh kehati-hatian karena kera perlu 
dihabituasi dan risiko kesehatannya dipantau 
dengan benar. Contohnya pada kasus pariwisata 
gorila, jumlah kelompok wisatawan, durasi wak-
tu yang digunakan untuk melihat gorila, dan 
jarak yang harus dijaga antara mereka dengan 
gorila diatur secara ketat (Macfie dan 
Williamson, 2010). Pariwisata gorila biasanya 
dikelola oleh pihak berwenang dari pemerintah 
yang menangani satwa liar, bukan oleh 
masyarakat, bahkan ketika kera tersasar di lahan 
masyarakat. Inisiatif pariwisata berbasis 
masyarakat biasanya berfokus pada budaya 
setempat sebagai pelengkap daya tarik utama 
berupa kera karena memang anggota masyarakat 
tidak memiliki wewenang untuk membawa 
wisatawan mengunjungi kera. Contohnya di 
Rwanda, organisasi nirlaba Gorilla Guardians 
mengundang wisatawan yang sangat tertarik 
pada gorila untuk mengunjungi desa tradisional 
di bagian luar Taman Nasional Volcanoes agar 
dapat mengobrol dengan mantan pemburu liar 
dan belajar tentang kerajinan setempat (Gorilla 
Guardians, tanpa tahun). HUTAN Kinabatangan 
Orang-utan Conservation Programme di 
Pulau Kalimantan menawarkan pengalaman 
langsung dengan kera, termasuk menyedia-
kan pengalaman menginap di homestay dan 
perusahaan tur Red Ape Encounters yang 
dikelola desa untuk mengantarkan wisata-
wan mengunjungi lokasi penelitian orang 
utan (HUTAN-KOCP, tanpa tahun).

“Jika masyarakat 

telah dapat mem-

peroleh manfaat yang 

signifikan dari pe-

manfaatan satwa liar, 

keinginan masyarakat 

untuk tetap memper-

tahankan akses terh-

adap manfaat terse-

but memberikan 

insentif besar bagi 

mereka untuk tetap 

terlibat di dalam  

konservasi.”
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Walaupun secara umum masyarakat setem-
pat sendiri tidak mengelola pariwisata kera, mere-
ka dapat memperoleh manfaat dari pariwisata 
tersebut secara tidak langsung, seperti melalui 
skema pembagian laba kawasan lindung. 
Contohnya di Rwanda, 5% pendapatan tahunan 
dari pariwisata kawasan lindung dialokasikan 
untuk masyarakat setempat (Munanura et al., 
2016). Di Uganda, wisatawan membayar 600 
Dolar AS untuk melihat gorila, dan 10 Dolar AS 
dari biaya tersebut dan 20% biaya masuk taman 
juga dialokasikan untuk program pembagian 
pendapatan dari pihak berwenang yang menan-
gani satwa liar dan digunakan untuk mendanai 
proyek seperti sekolah, klinik, dan skema ternak 
kecil di desa-desa yang berbatasan dengan taman 
(Franks dan Twinamatsiko, 2017; UWA, tanpa 
tahun; lih. Studi Kasus 5.1). Manfaat tambahan 
bagi masyarakat setempat mencakup pekerjaan 
di penginapan wisata dan pengembangan usaha 
kecil (misalnya karya seni dan kerajinan tangan) 
di dalam dan di sekitar kawasan wisata. Akan 
tetapi, masih diperdebatkan apakah manfaat 
ini memberikan insentif yang memadai bagi 
konservasi dibandingkan pemanfaatan satwa 
liar secara ilegal (Sabuhoro et al., 2017). 

Mekanisme lain untuk menghasilkan insen-
tif konservasi adalah melalui manfaat tidak lang-
sung dari konservasi kera dan habitat, seperti 
misalnya mata pencaharian alternatif atau, 
dalam skala yang lebih luas, Proyek Konservasi 
dan Pembangunan Terpadu (PKPT) (lih. Studi 
Kasus 5.1). Pada akhir tahun 1980-an dan awal 
1990-an, muncul berbagai PKPT generasi awal 

yang sebagian besar didasarkan pada asumsi 
bahwa jika masyarakat yang berbatasan dengan 
kawasan lindung diberikan akses terhadap alter-
natif jenis sumber daya dan sumber penghasi-
lan, atau dengan kata lain jika mata pencaharian 
setempat ‘dipisahkan’ dari sumber daya taman, 
kemungkinan besar masyarakat tidak akan terli-
bat dalam pemanenan dan pemanfaatan sum-
ber daya yang dilindungi secara tidak lestari atau 
ilegal, termasuk pohon, rumput, dan satwa liar. 
Investasi untuk perbaikan pertanian merupakan 
salah satu contoh dalam pendekatan ‘pemisa-
han’ ini. Sejak pertengahan tahun 1990-an, 
sejumlah PKPT mencakup berbagai tindakan 
untuk meningkatkan manfaat dari kawasan 
lindung bagi masyarakat setempat. Proyek-
proyek tersebut dengan sengaja mengaitkan 
mata pencaharian setempat dengan sumber 
daya taman nasional dengan dasar asumsi bah-
wa masyarakat akan lebih mau mendukung 
konservasi jika mereka merasakan manfaat 
langsung dari dukungan tersebut. Pariwisata 
berbasis alam merupakan salah satu contoh 
dalam pendekatan ‘menghubungkan’ atau 
‘penggabungan’ ini. Akhir-akhir ini, PKPT telah 
berevolusi untuk berfokus pada peningkatan 
kewenangan masyarakat untuk mengambil 
keputusan tentang pengelolaan sumber daya 
alam, contohnya dengan melibatkan mereka 
dalam komite pengelolaan taman nasional 
(Blomley et al., 2010). Perubahan pendekatan 
ini terangkum dalam Tabel 5.1, dan Studi 
Kasus 5.1 memberikan beberapa wawasan 
mengenai perubahan PKPT di Uganda. 

TABEL 5.1

Pendekatan Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu dari Tahun 1985 Hingga Kini 

Tahun Pendekatan

1985–95 Substitusi dan/atau kompensasi: Untuk mendapatkan dukungan bagi konservasi, 
masyarakat yang ada di zona penyangga ditawari investasi berupa alternatif infrastruktur 
dan mata pencaharian untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. 

 1995–2000 Alih-bagi manfaat: Mekanisme seperti pendapatan pariwisata diperkenalkan 
sebagai cara untuk memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam dan 
memberikan ‘tonggak’ dalam konservasi kepada masyarakat.

2000–kini Alih-bagi kekuasaan: Masyarakat setempat diberdayakan untuk memiliki kendali 
dan kewenangan yang lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya alam dan 
alih-bagi biaya dan manfaat dari konservasi. 

Sumber: Blomley et al. (2010)
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STUDI KASUS 5.1 

Menggunakan Pendekatan Konservasi dan 
Pembangunan Terpadu untuk Menghasilkan 
Insentif untuk Konservasi Gorila di Uganda

Uganda adalah pelopor pendekatan Konservasi dan 
Pembangunan Terpadu/KPT. Pada tahun 1988, Cooperative for 
Assistance and Relief Everywhere/CARE Internasional dan World 
Wide Fund for Nature/WWF memulai Pembangunan melalui 
proyek Konservasi di dua taman nasional gorila di negara ini, 
yaitu Cagar Hutan Perawan Bwindi dan Cagar Hutan Mgahinga 
yang pada akhirnya tiga tahun kemudian keduanya dikukuhkan 
sebagai taman nasional (lih. Gambar 5.3). Sasaran proyek ini ada-
lah berkontribusi terhadap konservasi kedua hutan ini dan menin-
gkatkan jaminan ekonomi berbasis sumber daya bagi keluarga 
petani di sekitarnya. Sebelum pengukuhan dilakukan, masyarakat 
setempat memang tidak diperbolehkan tinggal di dalam hutan, 
tetapi mereka memiliki akses legal terhadap sumber daya hutan 
yang tidak bernilai komersial, seperti misalnya kayu bakar, tana-
man obat, dan daging satwa liar. Dalam periode ini penebangan 
kayu dan pertambangan ilegal semakin marak terjadi dan akhirn-
ya menimbulkan persoalan mengenai masa depan populasi gorila 
gunung yang tersisa di negara ini. Akibatnya, pihak berwenang 
yang menangani hutan semakin membatasi akses terhadap sum-
ber daya bagi masyarakat setempat yang pada akhirnya mem-
berikan tanggapan melalui tindakan protes, seperti misalnya pem-
bakaran dan penjeratan (Blomley et al., 2010).

Inisiatif KPT diawali dengan proyek edukasi dan petak hutan pada 
tahun 1987 dan dua tahun kemudian diperluas dengan proyek 
agroforestri dan pertanian yang bertujuan mengganti ketergan-
tungan masyarakat terhadap sumber daya hutan dengan sumber 
daya dan sumber penghasilan alternatif. Dengan kata lain, sasa-

rannya adalah untuk memisahkan antara mata pencaharian dan 
hutan (Blomley et al., 2010).

Selama tahun 1990-an, Bwindi memelopori ekspansi PKPT. Pada 
tahun 1993, proyek-proyek pengganti untuk memisahkan antara 
mata pencaharian dan hutan diperluas ke dalam program-program 
multiguna, yang memungkinkan pemanenan hasil hutan bukan 
kayu berdasarkan aturan. Kemudian, pada tahun 1996, pemerintah 
yang didukung oleh International Gorilla Conservation Programme 
memperkenalkan skema bagi hasil di mana masyarakat setempat 
dapat memperoleh manfaat dari penghasilan yang didapatkan dari 
kegiatan wisata di Bwindi. Kedua ‘intervensi penggabungan’ ini 
dirancang untuk memberikan manfaat dari taman nasional kepada 
masyarakat setempat untuk meningkatkan kemauan mereka untuk 
mendukung konservasi gorila (Blomley et al., 2010). Program bagi 
hasil ini kemudian disempurnakan oleh peraturan perundangan 
tentang satwa liar, termasuk UU Satwa Liar tahun 2000 dan 2019 
(Parlemen Uganda, 1996, 2019).

Banyak inisiatif KPT di Uganda yang telah memperbaiki hubun-
gan antara taman nasional dan masyarakat, tetapi masih belum 
jelas apakah inisiatif-inisiatif tersebut telah berhasil mencapai 
tujuan konservasi, yaitu mengurangi kegiatan ilegal (Blomley et 
al., 2010; Twinamatsiko et al., 2014). Kurangnya kejelasan men-
genai efektivitas PKPT mencerminkan asumsi yang kurang sem-
purna secara fundamental terkait bagaimana intervensi ‘peng-
gabungan’ dan ‘pemisahan’ ini dapat menyebabkan perubahan 
perilaku yang memadai untuk menimbulkan dampak konservasi. 
Salah satu harapannya adalah masyarakat yang mendapatkan 
manfaat dari pariwisata terkait konservasi dan kegiatan lain tidak 
akan lagi terlibat dalam kegiatan ilegal di taman nasional 
(Blomley et al., 2010). Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan 
kurangnya kesetaraan dalam alih-bagi manfaat di Bwindi men-
jadi pemicu utama berlanjutnya kegiatan ilegal (Franks dan 
Twinamatsiko, 2017; Twinamatsiko et al., 2014).

Inisiatif mata pencaharian alternatif yang 
mewakili suatu jenis PKPT bertujuan untuk 
mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman 
hayati melalui didukungnya hal-hal berikut ini: 

  Sumber daya alternatif seperti misalnya 
tikus tebu yang diternakkan secara 
domestik atau ikan budidaya sebagai 
sumber protein untuk menggantikan dag-
ing satwa liar (Wicander dan Coad, 2104);

  pekerjaan alternatif, seperti misalnya 
pariwisata, bukan perburuan dan perda-
gangan, atau budidaya kupu-kupu, 
bukan ekspansi pertanian; atau

  metode alternatif berdampak rendah 
untuk mengeksploitasi suatu sumber 
daya, misalnya penggunaan kompor yang 
efisien dalam menggunakan bahan bakar 
untuk mengurangi permintaan akan kayu 
bakar (Roe et al., 2015).

Berbagai intervensi di atas terlalu kerap 
mengadopsi asumsi sederhana, yaitu meng-
gantikan satu jenis kegiatan atau sumber daya 
dengan kegiatan atau sumber daya lain akan 
menyebabkan perubahan perilaku jangka 
panjang yang pada akhirnya akan menimbul-
kan dampak konservasi (Blomley et al., 2010; 
Roe et al., 2015; Wright et al., 2016). 

Seperti yang telah disebutkan di atas, pen-
dekatan paling efektif untuk meningkatkan 
insentif bagi konservasi didukung oleh upaya 
untuk menjamin hak atas lahan dan sumber 
daya bagi masyarakat. Tanpa hak tersebut, 
masyarakat setempat tidak memiliki kepentin-
gan jangka panjang dalam konservasi dan 
sebagai konsekuensinya sangat mungkin terja-
di eksploitasi oportunistis jangka pendek. 
Penelitian terbaru menyatakan bahwa kurang 
jelasnya kepemilikan resmi lahan dapat men-
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jadi kendala utama untuk memberikan insentif 
bagi masyarakat agar mengonservasi lahannya. 
Sebagai contoh, di bagian barat Uganda, tidak 
adanya hak semacam ini menghalangi petani 
kecil untuk melindungi petaknya yang menjadi 
unsur penting pada koridor antara dua kawasan 
lindung bagi simpanse (Lamprey, 2017).

Menurunkan Biaya 
Konservasi bagi Masyarakat 
Upaya untuk mendorong perlindungan sat-
wa liar kemungkinan besar akan berhasil jika 
biaya terkait perlindungan satwa liar juga 
turut dipertimbangkan. Biaya potensial bagi 
masyarakat setempat mencakup menurunn-
ya akses terhadap sumber daya di kawasan 
lindung; terbatasnya opsi pemanfaatan lahan 
dan potensi pemindahan tempat tinggal 

secara paksa; konflik antara manusia dan 
satwa liar yang menyebabkan cedera dan 
kerusakan terhadap hewan ternak, tanaman 
pangan, dan properti pribadi; dan penularan 
penyakit dari satwa liar kepada hewan ternak 
dan manusia. Konservasi kera dapat meng-
hasilkan berbagai kombinasi biaya tersebut. 

Sebagai contoh, di bagian barat Uganda, 
pengukuhan Taman Nasional Hutan Perawan 
Bwindi dan Taman Nasional Gorila Mgahinga 
menyebabkan tergusurnya masyarakat adat 
Batwa (Blomley et al., 2010). Demikian pula, 
masyarakat lainnya dipaksa meninggalkan 
rumahnya setelah wilayah tempat tinggal men-
jadi kawasan lindung (Brokington dan Igoe, 
2006). Masalah utama di dalam dan di sekitar 
habitat kera besar adalah konflik antara manu-
sia dan satwa liar, khususnya insiden yang 
melibatkan simpanse ganas yang menyerang 
dan membunuh orang, terutama anak kecil 

GAMBAR 5.3 
Taman Nasional Hutan Perawan Bwindi dan Taman Nasional Gorila Mgahinga, Uganda

Sumber: Kawasan lindung – UNEP-WCMC (2019a, 2019b, 2019c); batas negara – GADM (tanpa tahun); detail peta dasar lainnya – OpenStreetMap (tanpa tahun, © 
kontributor OpenStreetMap, dipublikasikan berdasarkan Creative Commons Attribution License CC BY; untuk informasi lebih lanjut lih. http://creativecommons.org)
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(Hockings dan Humle, 2009). Dampak yang 
tidak terlalu ekstrem tetapi masih signifikan 
mencakup penyerbuan terhadap tanaman pan-
gan, terutama di wilayah dengan kepadatan 
petani subsisten yang tinggi. Sebagai contoh di 
Hutan Gishwati di Rwanda, petani setempat 
memperkirakan 10-20% penghasilan rumah 
tangga dapat hilang karena simpanse dan 
monyet menyerbu tanaman pangan hanya 
dalam satu musim pertanian saja (Mc Guinness 
dan Taylor, 2014). Dampak negatif ini dapat 
sangat signifikan di antara masyarakat miskin 
dan dapat menyebabkan ketakutan, kemara-
han, dan kebencian tingkat tinggi, yang kadang 
kala mengarah pada tindak balasan terhadap 
satwa liar, taman nasional, atau pihak ber-
wenang pengelola taman nasional 
(Twinamatsiko et al., 2014). bahkan, penelitian 
di Kalimantan menemukan bahwa terdapat 
hubungan signifikan antara konflik dan pem-
bunuhan orang utan yang dilaporkan, karena 
23% masyarakat yang melaporkan konflik 
juga menyatakan bahwa mereka telah mem-
bunuh orang utan (Meijaard et al., 2011).

IUCN dan organisasi lainnya telah mem-
buat pedoman mengenai bagaimana cara 
mengurangi dan memitigasi konflik terkait 
kera (Hockings dan Humle, 2009). Intervensi 
dapat meliputi pembangunan pembatas fisik, 
seperti misalnya pagar untuk menjauhkan 
satwa liar dari tanaman pangan dan hewan 
ternak; masalah pengendalian atau pengam-
bilan satwa dari alam liar; penanaman tana-
man pangan yang tidak enak dimakan, con-
tohnya teh, di zona penyangga taman nasional; 
dan skema asuransi atau kompensasi untuk 
memberikan kompensasi bagi masyarakat 
yang tanamannya dirusak oleh satwa liar 
(Bowen-Jones, 2012). Contohnya antara lain, 
tim Penyelesaian Konflik Manusia-Gorila 
(Human-Gorilla/HuGo) di Hutan Perawan 
Bwindi di Uganda dibentuk oleh International 
Gorilla Conservation Programme bekerja 
sama dengan Uganda Wildlife Authority pada 
tahun 1998 (Meder, 2012). Sukarelawan HuGo 
dilatih untuk menghalau gorila kembali ke 
dalam taman nasional jika gorila muncul di 
lokasi sekitar (Hockings dan Humle, 2009).

Mengurangi biaya dan meningkatkan 
manfaat konservasi sangat penting untuk men-
dukung perlindungan dan melawan perburuan 

liar. Kedua intervensi ini tidak akan memadai, 
kecuali jika dilakukan upaya simultan untuk 
mengurangi manfaat dan meningkatkan 
biaya keterlibatan dalam perburuan liar dan 
perdagangan ilegal, terutama dalam konteks 
meningkatnya harga untuk produk ilegal sat-
wa liar (Challender dan MacMillan, 2014).

Mengurangi Manfaat dari 
Keterlibatan dalam Kegiatan 
Ilegal 
Upaya untuk membuat kegiatan ilegal menjadi 
kurang menarik biasanya mengandalkan inter-
vensi dan inisiatif penegakan hukum untuk 
mengurangi permintaan akan produk kera. 
Intervensi dan inisiatif ini mencakup tindakan 
untuk mengurangi kemungkinan keberhasilan 
perburuan, seperti misalnya melalui intensifi-
kasi deteksi jerat dan kampanye edukasi dan 
kesadartahuan untuk mengurangi permintaan 
akan hewan hidup, bagian tubuh hewan, dan 
daging hewan, yang pada akhirnya menurunk-
an harga ketiganya (Linkie et al., 2015). 
Contohnya, Jane Goodall Institute melakukan 
investasi besar dalam bidang edukasi karena 
banyak masyarakat setempat yang tidak mema-
hami bahwa membunuh dan mengonsumsi 
spesies genting, termasuk simpanse dan kera 
lain, merupakan kegiatan ilegal (Cohen-Brown, 
2015). Walaupun penting untuk mengurangi 
profitabilitas dan daya tarik perdagangan ilegal 
satwa liar, kemungkinan besar intervensi sep-
erti ini tidak akan efektif kecuali pelaksanaann-
ya dilakukan bersama dengan strategi lain.

Meningkatkan Biaya 
Keterlibatan dalam Kegiatan 
Ilegal 
Sebagian besar respons terhadap perdagangan 
ilegal satwa liar berfokus untuk meningkatkan 
biaya terkait keterlibatan dalam perdagangan 
tersebut. Tindakan seperti ini biasanya berupa 
upaya penegakan hukum yang dipimpin nega-
ra (dan kadang oleh pihak swasta), yang seba-
gaimana telah dibahas di atas dapat diperkuat 
secara signifikan jika dilaksanakan melalui 
kemitraan dengan masyarakat setempat. 
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Foto: Tinjauan baru-baru 
ini terhadap kejahatan sat-
wa liar menunjukkan bah-
wa masyarakat didorong 
oleh empat tujuan utama 
yang kerap saling terkait, 
yakni memenuhi kebutu-
han subsisten dasar, mem-
peroleh penghasilan, mel-
akukan tindak balas 
terhadap ketidakadilan 
konservasi yang diterima, 
dan memenuhi kebutuhan 
praktik budaya tradisional. 
Orang utan yang ditemu-
kan mati dengan 62 peluru 
pada tubuhnya. 
© Paul Hilton/SOCP

Berbagai bukti dari dalam dan luar sektor kon-
servasi cukup menunjukkan bahwa penega-
kan hukum dan pencegahan kejahatan dapat 
berjalan paling efektif jika penduduk setempat 
dan polisi melaksanakan kegiatan tersebut 
bersama-sama (Hawdon dan Ryan, 2011). 

Selain itu, masyarakat dapat menerapkan 
norma budaya, tabu, dan sanksi sosialnya 
sendiri untuk meningkatkan disinsentif keter-
libatan dalam perburuan ilegal dan perdagan-
gan, sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2. 

Respons budaya dapat sangat beragam di ber-
bagai masyarakat. Di Pulau Kalimantan, 
beberapa subgrup Dayak memandang orang 
utan sebagai reinkarnasi anggota masyarakat 
yang mereka hormati, dan dengan demikian 
tidak akan terpikir oleh mereka untuk mem-
bunuh atau memakan orang utan. Sebaliknya, 
masyarakat Dayak lain mengajarkan para pria 
untuk pantang pulang dari hutan dengan tan-
gan kosong jika tidak ingin kehilangan statusn-
ya, sehingga untuk menghindari hal tersebut 
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pemburu dari Suku Dayak dapat menganggap 
bahwa pembunuhan orang utan boleh dilaku-
kan. Sementara itu, di Malaysia, sesuai agama 
yang dianutnya memakan hewan ‘bertaring’, 
termasuk orang utan adalah tidak diperkenan-
kan, walaupun larangan konsumsi ini tidak 
mencegah mereka menembak atau mem-
bunuh kera yang mungkin menjarah tanaman 
pertanian atau menimbulkan ancaman bagi 
keluarga mereka (Yuliani et al., 2018). Selain itu 
secara budaya, masyarakat Bakweri di Gunung 
Kamerun, dilarang membunuh dan memakan 
simpanse dan gorila sungai cross (Gorilla goril-
la diehli) (Abugiche, Egute, dan Cybelle, 2017; 
Etiendem, Hens, dan Pereboom, 2011). 
Mengakui, meningkatkan kesadartahuan, dan 
menghidupkan kembali hal-hal tabu terkait 
budaya dapat menjadi aspek pelengkap yang 
efektif bagi penegakan hukum resmi, teruta-
ma jika penegakan tersebut masih lemah. 

Kesimpulan 
Mengatasi perburuan ilegal dan perdagangan 
kera pada negara asalnya memerlukan kombi-
nasi pendekatan. Strategi yang selama ini domi-

nan digunakan berfokus pada penegakan 
hukum berbasis lokasi yang bersifat dari atas ke 
bawah. Akan tetapi, metode seperti ini kemung-
kinan besar tidak dapat efektif jika dilaksanakan 
secara sendiri-sendiri. Selain itu, metode yang 
demikian dapat memberikan hasil sosial dan 
ekologis yang tidak diharapkan, termasuk pel-
anggaran hak asasi manusia dan kebencian dari 
masyarakat setempat terhadap lembaga kon-
servasi. Terlibat atau tidaknya seseorang atau 
masyarakat dalam perdagangan ilegal satwa liar 
bergantung pada biaya dan manfaat bersih 
terkait konservasi dan pemanfaatan ilegal serta 
norma yang berlaku dan faktor budaya. Bab ini 
menjelaskan tentang beberapa strategi terpilih 
yang dapat mempengaruhi keseimbangan biaya 
dan manfaat untuk dapat mendorong 
masyarakat setempat menjadi pelindung dan 
bukan pemburu kera dan satwa liar lainnya. 
Diperlukan penelitian untuk mengevaluasi 
efektivitas berbagai intervensi yang berbeda 
karena studi mendalam di kawasan ini hanya 
ada sedikit dan jarang sekali dilakukan. 

Respons pada negara asal jelas hanya akan 
efektif jika mempertimbangkan faktor pen-
dorong dan motivasi pihak-pihak yang terlibat 

GAMBAR 5.4 

Faktor Pendorong Kejahatan Satwa Liar di Uganda 

Kejahatan satwa liar
Segala bahaya (atau niat untuk membahayakan dan kemudian memperdagangkan) terhadap satwa liar, tumbuhan, dan cendawan 

yang bertentangan dengan hukum atau konvensi nasional atau internasional

Subsistensi
Untuk memenuhi kebutuhan dasar

Tradisional 
Untuk tujuan budaya tradisional

Secara rutin Alasan darurat

Komersial
Untuk memperoleh penghasilan atau  

dimanfaatkan sebagai mata uang

Daerah
Di dalam masyarakat 

setempat yang memiliki 
status sosial serupa

Nasional
Dari kawasan pedesaan 

hingga perkotaan

Untuk memenuhi permintaan 
masyarakat diaspora

Untuk memenuhi 
permintaan asing

Internasional Tindakan 
pencegahan

Tindakan 
reaktif

Ketidakadilan berdasarkan persepsi masyarakat
Kerusakan yang disebabkan perilaku negatif, 

contohnya karena memangsa hewan ternak, menjarah 
tanaman pertanian, atau ketidakadilan sosial 

Catatan: Berbagai faktor pendorong di dalam diagram ini tidak berdiri sendiri karena sering kali tumpang tindih.

Sumber: Harrison et al. (2015, hal. 20)
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dalam perburuan dan perdagangan kera. 
Kemiskinan sering kali disebut sebagai faktor 
pendorong utama perdagangan ilegal satwa 
liar, tetapi realitas yang ada dapat saja jauh lebih 
kompleks (Duffy et al., 2015). Insentif yang ada 
juga dapat bersifat budaya, secara ekonomis, 
terkait dengan kebencian terhadap peraturan 
konservasi atau konflik manusia-satwa liar, 
atau menggambarkan minimnya pencegahan 
yang ada (Milner-Gulland dan Leader-
Williams, 1992; Twinamatsiko et al., 2014; lih. 
Bab 2–4). Contohnya, tinjauan terbaru tentang 
kejahatan satwa liar di Uganda menunjukkan 
bahwa masyarakat didorong untuk melakukan 
kegiatan tersebut oleh empat sasaran kunci 
yang sering kali saling terhubung, yaitu 

  memenuhi kebutuhan subsistensi dasar; 
  memperoleh penghasilan; 
  tindak balasan terhadap ketidakadilan 

berdasarkan persepsi masyarakat terkait 
konservasi; dan 

  memenuhi praktik budaya tradisional 
(Harrison et al., 2015; lih. Gambar 5.4). 

Beberapa faktor pendorong tersebut berkaitan 
dengan kemiskinan, tetapi secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah 
satu-satunya faktor pendorong yang ada.

Faktor pendorong perburuan ilegal dan per-
dagangan satwa liar berbeda-beda di berbagai 
situasi, masyarakat, dan individu. Dengan 
demikian, upaya untuk mengatasi kejahatan sat-
wa liar kemungkinan besar efektif jika upaya 
tersebut dilengkapi dengan informasi dari 
penilaian yang spesifik secara konteks mengenai 
faktor pendorongnya. Penilaian yang demikian 
memungkinkan dilakukannya pengembangan 
perpaduan respons bertarget yang sesuai. Sebagai 
contoh, proyek yang dirancang untuk menggan-
tikan pemanfaatan daging satwa liar tidak akan 
berhasil dilaksanakan jika yang menjadi faktor 
pendorong kejahatan satwa liar bukanlah keingi-
nan untuk memakan atau menjual daging, tetapi 
untuk mengikuti tradisi budaya. Jika motivasi 
utama untuk melakukan kegiatan ilegal adalah 
persepsi bahwa konservasi adalah sumber 
ketidakadilan, tidak akan ada gunanya juga mel-
anjutkan penegakan peraturan yang mencipta-
kan konflik tersebut. Respons yang ada juga 

perlu mempertimbangkan pihak mana saja yang 
melakukan kegiatan ilegal sehingga pihak-pihak 
tersebut dapat disasar secara efektif. Sebagai con-
toh, suatu intervensi kemungkinan besar tidak 
akan berhasil jika ditujukan untuk masyarakat 
setempat yang tinggal di dekat habitat kera, 
sedangkan pelaku terbesar kejahatan satwa liar 
adalah pekerja tidak tetap yang bekerja untuk 
perusahaan pembalakan kayu.

Respons yang bertujuan menangani per-
buruan dan perdagangan kera sangat berpelu-
ang memberikan dampak yang diinginkan jika 
didasarkan pada pemahaman terhadap situasi 
sosial, historis, dan politis yang membentuk 
konteks setempat. Idealnya, intervensi yang 
demikian memadukan antara penegakan 
hukum sensitif yang sesuai dan strategi peli-
batan masyarakat yang tidak hanya mening-
katkan halangan keterlibatan dalam kejahatan 
satwa liar, tetapi juga meningkatkan insentif 
untuk konservasi, termasuk melalui peningka-
tan persepsi lokal tentang keadilan dalam pera-
turan konservasi. Pendekatan yang demikian 
pada akhirnya akan memaksimalkan manfaat 
lokal dari konservasi sekaligus memahami dan 
menangani biaya paling nyata yang dihadapi.
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Pendahuluan 
Bab sebelumnya membahas berbagai persoa-
lan terkait perdagangan ilegal satwa liar, terma-
suk di antaranya faktor pendorong sosial dan 
ekonomi, dampaknya terhadap kera dan habi-
tatnya, serta cara penanganannya, misalnya 
melalui upaya penegakan hukum (lih. Bab 5). 
Bab ini berfokus pada kerangka hukum dan 
peraturan terkait kegiatan pemburu, pedagang, 
dan konsumen kera, dan mempertimbangkan 
bagaimana kerangka tersebut dapat diterapkan 
guna menghambat dan menghalangi peman-
faatan dan perdagangan kera hidup, bagian 
tubuh, dan dagingnya di seluruh dunia.

Bagian awal bab ini meninjau undang-
undang yang mengatur perlindungan spesies. 
Undang-undang ini menetapkan wilayah per-
lindungan geografis; syarat-syarat dapat diam-
bilnya individu kera dari alam liar, ditangkar-
kan, dikurung, dan diangkut; persyaratan izin 

BAB 6

Melindungi Kera: Cakupan Legal 
dan Peraturan 
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dan pelaporan; serta denda dan sanksi yang 
berlaku jika ketentuan ini dilanggar. Bab ini 
juga membahas undang-undang yang diber-
lakukan oleh suatu negara sebagai kewajiban 
berdasarkan Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar 
Spesies Terancam Punah (CITES), yang meru-
pakan perjanjian internasional utama yang 
mengatur bidang ini (CITES, tanpa tahun-k).

Bagian ini menggambarkan analisis ter-
perinci terhadap undang-undang yang berlaku 
di 17 negara yang menjadi wilayah jelajah kera 
(Rodriguez et al., 2019), sehubungan dengan 
perdagangan ilegal. Arcus Foundation menugas-
kan firma intelijen hukum, Legal Atlas, untuk 
melakukan studi awal pada tahun 2018 dan men-
jadikan bab ini sebagai suatu sintesis temuan 
tersebut. Hasil studi yang lengkap tersedia di 
situs web Legal Atlas, yang juga menyajikan 
temuan penelitian sebelumnya terkait undang-
undang negara lain (Legal Atlas, tanpa tahun).1

Semua negara terpilih memiliki program 
lapangan yang didukung oleh Arcus, yang 
membantu penulis dengan cara mengumpul-
kan informasi terkait undang-undang. Karena 
studi ini hanya berfokus pada 17 dari total 31 
(55%) negara yang menjadi wilayah jelajah 
kera (23 di antaranya adalah habitat kera 
besar2 dan 11 adalah habitat bagi owa,3 semen-
tara 2 lainnya merupakan habitat bagi ked-
uanya), maka studi ini pun tidak menjelaskan 
ciri khas perdagangan ilegal kera di 14 negara 
lainnya. Namun demikian, karena tujuan dari 
studi ini adalah untuk memahami dan mem-
bandingkan berbagai kerangka hukum yang 
berlaku untuk melindungi kera, sampel terse-
but sudah cukup mewakili dengan tepat, di 
mana di dalamnya terdapat prinsip, tren, dan 
unsur hukum yang paling lazim, untuk diper-
timbangkan. Penulis rata-rata meninjau seki-
tar 20 undang-undang dari setiap negara, 
menilai bagian rantai perdagangan yang dia-
tur dan cara mengaturnya, jenis pidana yang 
berlaku untuk pelanggaran hukum, dan lem-
baga pemerintah yang berwenang. Analisis 
demikian ini penting dilakukan untuk mema-
hami bagaimana caranya agar kerangka 
hukum nasional dapat secara efektif mence-
gah pengambilan dan perdagangan ilegal kera 
(Rodriguez et al., 2019).

Bagian kedua dari bab ini membahas 
kerangka hukum yang mengatur perdagangan 
kera di luar negara asalnya. Kerangka hukum 
utama yang sesuai dalam hal ini adalah CITES, 
yang menggunakan sistem izin ekspor impor 
untuk mengatur perdagangan internasional 
spesies satwa liar berstatus genting. Pada prin-
sipnya, CITES memiliki sistem yang baik dan 
banyak pelaksanaannya yang berhasil, dalam 
pelaksanaannya kewajiban konvensi ini di 
tingkat nasional masih banyak hal yang dapat 
ditingkatkan, yang dapat dilakukan dengan 
mengatasi ketiga hal ini: kurangnya kapasitas, 
tidak adanya komitmen politik, dan korupsi, 
atau kombinasi dari ketiganya.

Meskipun sistem CITES dapat memberi-
kan tekanan kepada para pihak yang tidak 
mematuhi kewajibannya, konvensi ini sendiri 
bukanlah sebuah lembaga penegak hukum. 
Oleh karena itu, bagian ini meninjau berbagai 
organisasi internasional lain, seperti 
INTERPOL dan Organisasi Kepabeanan 
Dunia (WCO), yang memiliki kekuasaan (dan 
terkadang sumber daya) untuk melakukan tin-
dakan penegakan hukum lintas batas. Bagian 
ini juga mempertimbangkan organisasi-organ-
isasi seperti Great Apes Survival Partnership 
(GRASP) dan Kantor PBB Urusan Narkoba 
dan Kejahatan (UNODC) yang memiliki per-
an penting dalam penelitian, peningkatan kes-
adartahuan, dan pengembangan kapasitas. 
Selain itu, bagian ini juga meninjau berbagai 
intervensi yang telah dikoordinasikan lintas 
negara dan antarlembaga.

Perdagangan kera merupakan persoalan 
yang sangat serius, meskipun hal ini bukan 
satu-satunya ancaman bagi kelangsungan hid-
up kera. Kehilangan dan fragmentasi habitat 
akibat tekanan pembangunan ekonomi 
kemungkinan menjadi persoalan yang lebih 
signifikan. Oleh karena itu, bagian ini juga 
menyajikan penilaian singkat mengenai beber-
apa perjanjian internasional utama yang berkai-
tan dengan konservasi kera dan habitatnya.

Temuan utama:

  Mengingat bahwa perdagangan ilegal satwa 
liar sebagian besar bersifat transnasional, 
maka peluang penegakan hukum hanya 
dapat meningkat jika semua negara memas-
ukkan semua spesies kera besar dan owa, 

“Pencantuman 
genus suatu spesies 
(bukan nama spe-
siesnya saja) dalam 
daftar spesies dilind-
ungi dapat mengu-
rangi beban pen-
egakan hukum dan 
membantu melindun-
gi spesies yang baru 
ditemukan dan dikla-
sifikasikan kembali 

(reklasifikasi).”
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baik yang asli maupun yang tidak asli, dalam 
daftar domestik satwa liar yang dilindungi. 

  Undang-undang yang melarang penangka-
pan kera besar dan owa dari alam liar akan 
lebih efektif jika dengan tegas mengkrimi-
nalisasi semua tindakan yang bersangkutan 
(dari pengangkutan, penyimpanan, persia-
pan untuk dipamerkan, eksperimen, 
pengiklanan, perdagangan dalam dan luar 
negeri, pemanfaatan, hingga pemilikan). 

  Meskipun ada banyak negara yang dapat 
secara efektif mengkriminalisasi perdagan-
gan dalam dan luar negeri terhadap spesies 
yang didapatkan secara ilegal, mereka juga 
dapat mengusahakan untuk menutup celah 
peraturan yang ada dan meningkatkan pelu-
ang penegakan hukum di sepanjang rantai 
nilai, khususnya tindakan-tindakan yang 
berkaitan dengan pengangkutan, pengola-
han, penyimpanan, pengiklanan, kesejahter-
aan, pemilikan, dan pameran satwa liar.

  Dimasukkannya spesies yang bukan asli 
(non-native) dalam daftar spesies yang 
dilindungi dalam negeri dapat mening-
katkan peluang penegakan hukum, baik 
daerah/nasional maupun internasional.

  Pencantuman genus suatu spesies (bukan 
nama spesiesnya saja) dalam daftar spesies 
dilindungi dapat mengurangi beban pen-
egakan hukum dan membantu melindun-
gi spesies yang baru ditemukan dan diklas-
ifikasikan kembali (reklasifikasi).

  Untuk menyesuaikan pemidanaan den-
gan jenis pelaku dan tindak pidana yang 
dilakukannya, pihak yang berwenang 
dapat mengenakan berbagai bentuk per-
tanggungjawaban, yakni pidana yang leb-
ih berat untuk keterlibatan perusahaan 
dan pegawai pemerintah yang melakukan 
tindak pidana, dan pidana yang lebih 
berat jika terdapat unsur pemberat, pen-
gulangan tindak pidana (residivisme) dan 
kesengajaan, serta jika jumlah dan nilai 
yang diperdagangkan semakin besar. 

  Jaringan pelaku kejahatan internasional 
memicu terjadinya kejahatan transna-
sional terhadap satwa liar dengan cara 
merusak struktur penegakan hukum dan 
peradilan di berbagai negara. Sistem 
hukum yang berfokus pada pemburu liar 

dapat menjadi lebih efektif jika cakupan-
nya diperluas untuk menargetkan jarin-
gan ini sekaligus badan hukum dan pega-
wai pemerintah yang terlibat.

  Dengan sepenuhnya memanfaatkan per-
angkat ekonomi dan hukum yang tersedia, 
negara-negara yang ditinjau dapat mem-
berlakukan sanksi administratif dan pidana 
yang lebih efektif dalam mencegah kejaha-
tan terhadap satwa liar dan memberikan 
kompensasi atas kerusakan yang terjadi.

  Dari semua negara yang ditinjau, belum 
ada yang telah membentuk gugus tugas 
penanganan kejahatan terhadap satwa liar 
guna mengoordinasikan upaya pencega-
han, pengumpulan informasi intelijen, 
investigasi, maupun penuntutan atas keja-
hatan terhadap satwa liar. Padahal ini 
merupakan praktik terbaik yang perlu 
dilakukan. Selain itu, negara-negara ini 
tidak memiliki mekanisme hukum untuk 
mengoordinasikan penegakan hukum 
perlindungan satwa liar dengan efektif. 

  CITES menyediakan kerangka hukum 
internasional yang cukup memadai, meski-
pun semestinya masih banyak hal yang 
dapat dilakukan oleh CITES untuk mem-
batasi penyalahgunaan satwa liar oleh pihak 
taman safari, taman hiburan, dan kebun 
binatang dengan cara menolak semua per-
mohonan untuk memperdagangkan kera 
yang kemungkinan ditangkap dari alam 
liar, kecuali dalam keadaan tertentu. 

  Dalam konteks pemberantasan perda-
gangan ilegal kera, CITES tidak terlalu 
terdampak oleh kelemahan pada rancan-
gannya, tetapi lebih pada kurangnya 
kapasitas, sumber daya, dan komitmen 
politik anggota-anggotanya, terutama 
negara habitat kera dan negara yang 
mengimpor kera untuk tujuan komersial.

  INTERPOL dan WCO berperan dalam 
mengoordinasikan tindakan penegakan 
hukum yang efektif terhadap perdagan-
gan ilegal kera, tetapi mereka harus beru-
saha keras mengatasi kurangnya sumber 
daya dan banyaknya prioritas lain yang 
juga tidak kalah pentingnya.

  Peningkatan dukungan penuh dari para 
donor diperlukan untuk pelaksanaan 

“Sistem hukum 

yang berfokus pada 

pemburu liar dapat 

menjadi lebih efektif 

jika cakupannya di-

perluas untuk menar-

getkan jaringan 

pelaku kejahatan, 

badan hukum dan 

pegawai pemerintah 

yang terlibat.”
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operasi penegakan hukum lintas batas 
dan CITES, serta untuk kegiatan pening-
katan kesadartahuan, penelitian, dan 
kampanye yang bertujuan untuk mengu-
rangi permintaan akan kera besar dan 
owa yang diperdagangkan secara ilegal.

Cakupan Legal Nasional: 
Analisis Tren4

Hukum, Kebijakan, dan 
Penegakannya Saling 
Menguatkan Satu Sama Lain
Para pendukung perbaikan hukum terkait satwa 
liar terkadang dikritik karena terlalu menekank-
an peran undang-undang dan meremehkan 
perlunya penegakan hukum dan kebijakan yang 
lebih efektif (Chen et al., 2011). Mereka yang ber-
pendapat bahwa kejahatan terhadap satwa liar 
harus diprioritaskan dalam agenda kebijakan 
menghimbau para pembuat kebijakan untuk 
mengakui bahwa perdagangan ilegal satwa liar 
bukan semata persoalan konservasi saja, tetapi 
juga merupakan perhatian utama dalam hal tata 
kelola (Robertson, 2017). Pihak-pihak yang ber-
fokus pada penegakan hukum mengemukakan 
adanya pembatasan penting dalam pelaksanaan 
hukum yang sudah sudah diatur secara norma-
tif, dan dalam memenuhi persyaratan-per-
syaratan dasar untuk supremasi hukum. Mereka 
menuntut dilakukannya tindakan segera untuk 
mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi 
dalam penegakan hukum, seperti misalnya 
korupsi, kurangnya kapasitas personel lapangan, 
dan kurangnya sumber daya teknologi dan 
keuangan (Ariffin, 2018). Ada beberapa di antara 
mereka yang berpendapat lebih jauh dengan 
membela gagasan bahwa ‘hukum yang tidak 
ditegakkan lebih buruk daripada tidak ada 
hukum sama sekali’ (Chen, 2013).

Bab ini menunjukkan bahwa kebutuhan 
akan kebijakan dan penegakan hukum yang 
lebih efektif tidak serta-merta menghapuskan 
keharusan untuk memiliki undang-undang 
yang lebih baik. Alasannya adalah, perangkat 
hukum, kebijakan, dan penegakan hukum yang 
menyeluruh diperlukan untuk memberantas 
perdagangan ilegal satwa liar. Dalam konteks 

ini, bab ini menekankan agar hukum memiliki 
peranan yang mendasar. Jika ada kebijakan 
yang tidak diubah menjadi undang-undang, 
maka kebijakan tersebut kurang memiliki 
kekuatan untuk dijalankan dan kemungkinan 
tidak akan mampu bertahan menghadapi 
perubahan agenda politik. Undang-undang 
juga menentukan ruang gerak bagi penegakan 
hukum. Bab ini dirancang untuk membantu 
agar pembaca semakin memahami bagaimana 
cara undang-undang yang berlaku saat ini men-
gatur pengelolaan dan penegakan hukum ter-
kait satwa liar, dan bagaimana pengembangan 
undang-undang yang lebih efektif (bukan han-
ya sekadar membuat lebih banyak undang-
undang) dapat mendukung perjuangan mela-
wan perdagangan ilegal satwa liar.

Undang-undang yang Berlaku 
di sepanjang Rantai Pasok: 
Dari Alam Liar ke Pasar hingga 
Konsumen
Meskipun peraturan perdagangan internasional 
satwa liar menjadi perhatian utama, ada bebera-
pa alasan mengapa undang-undang yang men-
gatur kegiatan dan transaksi dalam negeri dapat 
dianggap paling penting. Hampir dapat 
dikatakan bahwa sebagian besar upaya perlind-
ungan spesies ditentukan oleh undang-undang 
yang mengatur kegiatan dan transaksi dalam 
negeri. Undang-undang ini menetapkan wilayah 
perlindungan secara geografis; syarat-syarat 
pengambilan, pengembangbiakan, pengurun-
gan, dan pengangkutan satwa liar dari alam; per-
syaratan izin dan pelaporan; serta denda dan 
sanksi yang berlaku jika ketentuan ini dilanggar. 
Perdagangan internasional satwa liar (yang dia-
tur oleh CITES dan perjanjian perdagangan 
umum lainnya) bahkan harus dilaksanakan ber-
dasarkan undang-undang nasional. Nilai pent-
ing relatif dari peraturan perundangan nasional 
di wilayah ini mencerminkan realitas geopolitik 
yang ada: Meskipun total panjang perbatasan 
darat dan laut internasional mencapai ratusan 
ribu kilometer, total luas daratan semua negara 
di dunia hampir mencapai 150 juta km2 (15 mili-
ar ha) (Worldometer, tanpa tahun). Waktu 
untuk perjalanan melewati bea cukai dan 
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Foto: Meskipun peraturan 
perdagangan internasional 
satwa liar menjadi perha-
tian utama, undang-undang 
yang mengatur transaksi 
domestik dapat dianggap 
sebagai yang paling pent-
ing. Pusat penyelamatan 
orang utan IAR Indonesia. 
© IAR Indonesia/
Heribertus Suciadi

melintasi perbatasan lebih singkat daripada 
pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun 
selanjutnya di dalam wilayah perbatasan nasi-
onal, baik di alam liar, di jalan, melalui sistem 
surat pos, atau di pasar, restoran, ataupun toko. 
Kegiatan ini hanya diatur oleh undang-undang 
dan mandat nasional, yang beberapa di anta-
ranya berkaitan secara langsung dengan satwa 
liar ataupun kejahatan terhadap satwa liar. Jika 

undang-undang ini tidak memiliki ketentuan 
yang jelas mengatur perdagangan satwa liar, 
maka akan semakin kecil peluang untuk men-
gendalikan perdagangan yang merugikan.

Dalam meninjau cara undang-undang men-
gatur perdagangan satwa liar, disarankan untuk 
memperhatikan dua hal berikut. Pertama, nega-
ra-negara yang ditinjau biasanya tidak membuat 
undang-undang hanya untuk kepentingan satu 
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atau kelompok spesies tertentu. Hanya ada 
beberapa pengecualian untuk praktik umum ini. 
Salah satu di antaranya adalah larangan perda-
gangan tulang harimau dan cula badak di 
Tiongkok (yang disetujui pada tahun 1993) dan 
larangan perdagangan gading di Kerajaan Inggris 
yang dikeluarkan pada tahun 2018 (Dewan 
Negara, 1993; The Stationery Office, 2018). 
Namun demikian, yang ditujukan bagi satwa 
liar secara umum adalah undang-undang yang 
terkait. Ketujuh belas negara yang ditinjau 
tersebut tidak memiliki undang-undang yang 
secara khusus membahas kera besar atau owa. 

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah, 
mengingat perdagangan ilegal satwa liar terdiri 
dari serangkaian tindak pidana yang kompleks 
oleh perorangan, tindak pidana tersebut dapat 
diatur oleh berbagai undang-undang nasional. 
Dimulai sejak saat pemburu memasuki kawasan 
lindung atau memburu simpanse secara liar di 
mana pun hingga satwa yang ditangkap tersebut 
dibeli atau dijadikan hewan peliharaan, jumlah 
kegiatan dan transaksi yang dilakukan di lapan-
gan dan pelakunya sangat bervariasi, yang 
semuanya dapat diatur oleh berbagai undang-
undang, terkadang secara bersamaan. Sebagai 
contoh, undang-undang tentang spesies genting 
di suatu negara dapat mengatur perburuan dan 
penangkapan spesies yang dilindungi, bahkan 
jika hal ini telah diatur oleh undang-undang 
kawasan lindung, kehutanan, dan perburuan. 
Penggunaan metode pengambilan cara tertentu 
dan senjata api mungkin dapat dilarang dengan 
undang-undang tentang kawasan lindung, per-
buruan, senjata api, dan kehutanan. Undang-
undang tentang pengangkutan, pengobatan 
tradisional, fitosanitasi, dan kesejahteraan hewan 
di antaranya dapat mengatur tindakan pengang-
kutan, pengolahan, penyimpanan, dan peman-
faatan satwa liar. Undang-undang tentang karan-
tina, bea cukai, pajak, pengawasan perbatasan, 
dan kejahatan dapat mengatur kegiatan pengang-
kutan, penyelundupan, dan transaksi keuangan 
terkait. Di wilayah kewenangan yang mengang-
gap perdagangan satwa liar sebagai tindak pidana, 
dapat diberlakukan undang-undang anti pen-
cucian uang. Pemalsuan dokumen, praktik 
korupsi, dan keterlibatan organisasi kriminal 
dapat diatur dalam undang-undang lainnya. 

Berdasarkan penelitian jangka panjang ter-
hadap undang-undang di lebih dari 60 negara, 

Legal Atlas telah mengidentifikasi 43 jenis 
undang-undang nasional yang dapat diterap-
kan dalam kasus satwa liar, tergantung nega-
ranya.5 Kerangka hukum nasional yang kuat 
mengatur semua unsur yang ada dalam rantai 
pasok satwa liar (dari alam liar hingga kon-
sumen akhir), terlepas dari jumlah undang-
undang dan pendekatan khusus yang diterap-
kan. Dengan adanya kerangka hukum ini, dapat 
dilakukan pelacakan terhadap satwa, bagian 
tubuh, maupun produk terkait, seperti salep, 
perhiasan, dan barang pajangan, dari habitat-
nya hingga ke tangan pemburu dan pedagang, 
melalui sistem pengangkutan, dan akhirnya 
ke tangan pengolah dan pasar akhir. Dengan 
cara ini, kerangka hukum yang ada menawar-
kan peluang penegakan hukum terbaik.

Perlindungan Hukum bagi 
Kera Besar dan Owa

Mendaftarkan Status sebagai 
Titik Awal
Pada tingkat nasional, perlindungan hukum 
bagi kera dapat memiliki beberapa bentuk. 
Salah satu bentuk yang lebih umum adalah daf-
tar spesies genting dalam negeri yang diatur 
dalam peraturan perundangan yang berlaku. 
Pendaftaran spesies adalah mekanisme hukum 
di mana suatu spesies dimasukkan dalam daftar 
nasional dan diberikan perlindungan yang leb-
ih ketat. Karena sangat berkaitan dengan instru-
men hukum lainnya, daftar spesies menjadi 
titik awal bagi perlindungan satwa liar di suatu 
negara dan dapat berdampak luas terhadap 
pengendalian kejahatan terhadap satwa liar.

Di sebagian besar wilayah kewenangan 
yang ada, status spesies dalam daftar berkaitan 
dengan instrumen hukum seperti larangan, 
izin, izin usaha, dan hukuman, yang pada gili-
rannya ditemukan dalam berbagai undang-
undang yang mengatur berbagai bagian dari 
rantai perdagangan, termasuk kawasan lindung, 
pasar nasional, restoran, bandara, jalan, dan 
ruang virtual. Instrumen ini dapat ‘dipicu’ oleh 
daftar spesies. Misalnya penyusunan daftar spe-
sies genting akan menimbulkan penerapan 
larangan berburu, serta peningkatan denda bagi 
mereka yang melanggar larangan tersebut. 
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adalah yang paling mendekati standar global 
untuk kategorisasi ilmiah spesies (IUCN, 
2012). Daftar ini menerapkan kategori yang 
berbeda berdasarkan kriteria terkait ukuran, 
struktur dan tren populasi, serta wilayah jela-
jah geografis (lih. Kotak AO1 dan Lampiran I). 

Sebaliknya, kategori hukum untuk spesies 
yang dilindungi sangat bervariasi di setiap 
wilayah kewenangan yang ada, di mana yang 
digunakan adalah istilah seperti ‘spesies genting’, 
‘spesies langka’, atau ‘spesies kelas I’ (klasifikasi 
yang tidak selalu konsisten dengan kategori 
Daftar Merah IUCN ataupun dengan satu sama 
lainnya). Tabel 6.1 menyajikan istilah yang digu-
nakan di tiga negara terpilih dan membanding-
kannya dengan kategori Daftar Merah, di mana 
hal ini menunjukkan inkonsistensi suatu sistem 
hukum dengan sistem hukum lainnya atau den-
gan sistem ilmiah. Sebagai contoh, kategori 
‘spesies langka’ kemungkinan didasarkan 
pada penghitungan populasi, tetapi tidak sela-
lu mencerminkan tren penurunan populasi 
lokal. Negara-negara yang menggunakan kat-
egori ini mungkin mencantumkan spesies 
yang secara teknis langka dalam wilayah 
kewenangannya, tetapi tidak selalu terancam 
oleh perdagangan atau hilangnya habitat.

Negara-negara yang ditinjau juga meng-
gunakan instrumen hukum yang berbeda 
dalam menyusun daftar spesies. Tujuh dari 17 
negara yang ditinjau mencantumkan spesies 
dalam undang-undang yang diterbitkan oleh 
lembaga legislatif nasional, sementara sepu-
luh negara lainnya menggunakan peraturan 
menteri yang lebih fleksibel (lih. Tabel 6.2). 
Undang-undang yang diterbitkan oleh lem-
baga legislatif nasional menjadi landasan bagi 
semua peraturan tambahan dan membutuh-
kan waktu cukup lama (terkadang hingga 
bertahun-tahun) untuk disusun, dinegosiasi-
kan, hingga akhirnya disetujui. Di sisi lain, 
peraturan bertujuan untuk melaksanakan 
undang-undang yang berlaku dan umumnya 
mengalami negosiasi politik dengan kadar 
yang berbeda. Dengan hanya mempertim-
bangkan jangka waktu, penyusunan daftar 
spesies berdasarkan peraturan menjadi alat 
yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan 
dengan kajian populasi atau resolusi CITES 
yang baru. Dengan adanya orientasi lembaga 
legislatif nasional, proses penyusunan daftar 

TABEL 6.1

Kategori Daftar Merah dan Sistem 
Klasifikasi yang Tidak Konsisten 
dalam Tiga Wilayah Kewenangan 

Klasifikasi Ilmiah Spesies

Kategori Daftar Merah IUCN

EX Punah

EW Punah di Alam Liar 

CE Kritis

TerancamEN Genting

VU Rentan

NT Hampir Terancam

LC Berisiko Rendah

Klasifikasi Legal Spesies

Kamboja Vietnam Indonesia

Spesies 
genting

Spesies 
langka

Spesies 
flagship 
daerah

Spesies 
umum

Kelompok 
I-B spesies 
genting, 
penting, dan 
langka 

Kelompok 
II-B spesies 
genting, 
penting, dan 
langka

Spesies 
genting

Spesies 
langka

Sumber: IUCN (2012); Rodriguez et al. (2019)

Dengan memicu diciptakannya instrumen lain, 
daftar spesies dapat meningkatkan perlindun-
gan bagi spesies tertentu, sekaligus menentukan 
hukuman untuk berbagai jenis kejahatan. 
Ketujuh belas negara yang ditinjau menggu-
nakan format penyusunan daftar dan memberi-
kan perlindungan yang lebih besar bagi spesies 
yang tercantum dalam daftar nasionalnya.

Namun demikian, pendekatan setiap neg-
ara berbeda-beda dalam menyusun daftar ini, 
dan tidak adanya standar menyebabkan 
inkonsistensi dalam proses yang menentukan 
spesies yang dilindungi dan tingkat perlindun-
gan yang diberikan. Daftar Merah International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) 
yang ‘didasarkan pada sistem objektif untuk 
menilai risiko kepunahan suatu spesies ber-
dasarkan ancaman pada masa lalu, pada saat 
ini, dan yang diperkirakan di masa mendatang’ 
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TABEL 6.2

Undang-undang dan Peraturan Nasional yang Melindungi Kera Besar dan Owa di 17 Negara yang 
Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Negara Uganda Nigeria Pantai 
Gading

Kamboja Myanmar RDR 
Laos

Tiongkok Kamerun RDK Vietnam Rwanda Malaysia 
(Semenanjung)

Republik 
Kongo

Tanzania Liberia Indonesia Guinea

Tahun hukum (L) atau peraturan (R) 1959 L 1985 L 1994 L 1994 R 1994 R 2003 R 2003 R 2006 R 2006 R 2006 R 2008 R 2010 L 2011 R 2013 L 2016 L 2018 R 2018 L

Kera besar Bonobo Pan paniscus 

Simpanse Pan troglodytes6          

Gorila timur Gorilla beringei7   

Gorila barat Gorilla gorilla8   

Orang utan borneo Pongo pygmaeus9  

Orang utan sumatera Pongo abelii 

Orang utan tapanuli Pongo tapanuliensis 

Owa Owa hoolock Bunopithecus hoolock10

Owa hoolock Hylobates hoolock11 

Owa abu-abu abbott Hylobates abbotti  

Owa agile Hylobates agilis  

Owa abu-abu borneo Hylobates funereus  

Owa janggut putih borneo Hylobates albibarbis 

Owa kloss Hylobates klossii 

Owa lar Hylobates lar     

Owa jawa Hylobates moloch 

Owa müller Hylobates muelleri 

Owa pileated Hylobates pileatus  

Owa cao vit Nomascus nasutus  

Owa hainan Nomascus hainanus 

Owa jambul pipi putih utara Nomascus leucogenys   

Owa jambul pipi kuning utara Nomascus annamensis   

Owa jambul pipi putih selatan Nomascus siki  

Owa jambul pipi kuning selatan Nomascus gabriellae   

Owa jambul hitam barat Nomascus concolor   

Siamang Symphalangus syndactylus  

Catatan: Semua kera besar dan owa, kecuali orang utan tapanuli (Pongo tapanuliensis), tercantum dalam Lampiran I CITES, yang mencakup spesies-spesies yang paling 

genting dalam daftar CITES. Lampiran tersebut tidak mencantumkan orang utan tapanuli karena daftar ini disusun sebelum spesies ini diidentifikasi. 

Sumber: CITES (2017a); IUCN (2018); Rodriguez et al. (2019); UNEP-WCMC dan Sekretariat CITES (tanpa tahun)

mungkin bukan prosedur teknis semata, 
melainkan prosedur yang dapat disesuaikan 
dengan agenda dan prioritas politik yang ada. 

Perubahan daftar nasional juga cenderung 
membutuhkan waktu lebih lama daripada 

penerbitan peraturan menteri, sehingga kurang 
memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi 
(EPA, tanpa tahun). Sebagai contoh, hanya 
tujuh dari negara-negara yang ditinjau pada 
tahun 2018 yang telah mengubah daftar spe-
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TABEL 6.2

Undang-undang dan Peraturan Nasional yang Melindungi Kera Besar dan Owa di 17 Negara yang 
Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Negara Uganda Nigeria Pantai 
Gading

Kamboja Myanmar RDR 
Laos

Tiongkok Kamerun RDK Vietnam Rwanda Malaysia 
(Semenanjung)

Republik 
Kongo

Tanzania Liberia Indonesia Guinea

Tahun hukum (L) atau peraturan (R) 1959 L 1985 L 1994 L 1994 R 1994 R 2003 R 2003 R 2006 R 2006 R 2006 R 2008 R 2010 L 2011 R 2013 L 2016 L 2018 R 2018 L

Kera besar Bonobo Pan paniscus 

Simpanse Pan troglodytes6          

Gorila timur Gorilla beringei7   

Gorila barat Gorilla gorilla8   

Orang utan borneo Pongo pygmaeus9  

Orang utan sumatera Pongo abelii 

Orang utan tapanuli Pongo tapanuliensis 

Owa Owa hoolock Bunopithecus hoolock10

Owa hoolock Hylobates hoolock11 

Owa abu-abu abbott Hylobates abbotti  

Owa agile Hylobates agilis  

Owa abu-abu borneo Hylobates funereus  

Owa janggut putih borneo Hylobates albibarbis 

Owa kloss Hylobates klossii 

Owa lar Hylobates lar     

Owa jawa Hylobates moloch 

Owa müller Hylobates muelleri 

Owa pileated Hylobates pileatus  

Owa cao vit Nomascus nasutus  

Owa hainan Nomascus hainanus 

Owa jambul pipi putih utara Nomascus leucogenys   

Owa jambul pipi kuning utara Nomascus annamensis   

Owa jambul pipi putih selatan Nomascus siki  

Owa jambul pipi kuning selatan Nomascus gabriellae   

Owa jambul hitam barat Nomascus concolor   

Siamang Symphalangus syndactylus  

Catatan: Semua kera besar dan owa, kecuali orang utan tapanuli (Pongo tapanuliensis), tercantum dalam Lampiran I CITES, yang mencakup spesies-spesies yang paling 

genting dalam daftar CITES. Lampiran tersebut tidak mencantumkan orang utan tapanuli karena daftar ini disusun sebelum spesies ini diidentifikasi. 

Sumber: CITES (2017a); IUCN (2018); Rodriguez et al. (2019); UNEP-WCMC dan Sekretariat CITES (tanpa tahun)

Kunci: Spesies asli Perlindungan hukum nasional

siesnya pada dekade sebelumnya. Kasus eks-
trem ditemukan di Nigeria dan Uganda yang 
belum mengubah daftar nasionalnya masing-
masing selama 34 tahun dan 60 tahun. Hal ini 
tidak mengherankan karena daftar nasional 

yang statis tersebut sangat tidak mungkin men-
cantumkan semua spesies terkait yang dilind-
ungi CITES. Lampiran CITES terus diperbarui 
untuk mencerminkan perkembangan yang 
sedang berlangsung (CITES, tanpa tahun-i).12 



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

162

Pendekatan untuk Perlindungan 
Nasional 

Perlindungan nasional untuk kera besar dan 
owa asli bersifat lazim, tetapi tidak universal. 
Dalam tinjauannya terhadap 17 negara yang 
menjadi wilayah sebaran kera, Legal Atlas 
mendokumentasikan penggunaan empat 
pendekatan untuk penyusunan daftar kera 
besar dan owa. Keempat pendekatan ini dapat 
digolongkan sebagai pendekatan yang lebih 
atau kurang inklusif dan berdampak terhadap 
peluang penegakan hukum. Pendekatan pal-
ing inklusif otomatis menempatkan semua 
spesies yang masuk Lampiran I CITES ke 
dalam daftar nasional, terlepas dari apakah 
spesies tersebut asli negara yang bersangkutan 
ataupun tidak. Guinea, Malaysia, dan Tanzania 
menggunakan metode ini, yang menjamin 
bahwa daftar nasional akan terus berlaku ses-
uai dengan daftar CITES. Pendekatan kedua 
hanya mencantumkan beberapa kera besar 
dan owa yang bukan spesies asli. Sistem ini 
digunakan di Tiongkok, yang memasukkan 15 
spesies owa meskipun hanya empat yang asli 
negara tersebut; di Republik Demokratik 
Kongo (RDK), yang memasukkan satu spesies 
gorila yang bukan merupakan spesies asli;13 di 
Myanmar, yang daftarnya memiliki satu spe-
sies owa yang bukan spesies asli; dan Nigeria, 
yang memasukkan spesies bonobo yang juga 
bukan spesies asli. Pendekatan ketiga hanya 
melindungi spesies asli. Pendekatan ini digu-
nakan di Indonesia, Pantai Gading, Liberia, 
Rwanda, dan Uganda. Dalam pendekatan 
keempat (yang paling tidak inklusif), ada 
beberapa negara yang memasukkan beberapa 
(tetapi tidak semua) spesies kera besar dan 
owa asli negara tersebut. Ini adalah pendeka-
tan yang dipakai di Kamboja, Laos, dan 
Vietnam. Kabar baiknya adalah ada perlind-
ungan dalam negeri untuk kera besar dan 
owa spesies asli yang sebagian besar diberi-
kan di seluruh rangkaian studi, kecuali tiga 
negara terakhir yang disebutkan. Oleh kare-
na itu, penghapusan antara dua dan tiga spe-
sies asli dari daftar spesies yang dilindungi 
merupakan celah hukum yang perlu diatasi. 

Selain spesies asli, penyusunan daftar spe-
sies yang bukan asli meningkatkan peluang 
penegakan hukum untuk mencegah dan 

menghentikan perdagangan spesies yang 
diambil secara ilegal. Hal ini dapat dilakukan 
dengan beberapa cara. Pertama, beban pen-
egakan hukum dapat diringankan dengan 
menghilangkan kebutuhan untuk mengiden-
tifikasi spesies secara spesifik. Dampak yang 
meringankan ini sangat diperlukan bagi para 
petugas penegak hukum, yang hanya mengi-
kuti sedikit pelatihan atau tidak sama sekali 
terkait hal ini. Sebagai contoh, jika petugas 
pengawas jalan di Tiongkok mencegat owa 
yang berasal dari Laos, daftar inklusif 
Tiongkok memungkinkan pihak berwenang 
untuk mengidentifikasi genusnya dan bukan 
spesies dari individu tersebut, yang identifi-
kasinya memerlukan keahlian atau teknik 
yang kemungkinan belum dikuasai.

Kedua, daftar genus bukan asli dapat mem-
berikan perlindungan bagi semua spesies yang 
termasuk dalam genus tersebut, terlepas dari 
wilayah asalnya. Daftar tersebut juga mengha-
pus potensi adanya celah perlindungan yang 
secara tidak sengaja timbul akibat perubahan 
taksonomi ataupun penemuan baru. Contoh 
kasusnya adalah penemuan owa jambul pipi 
kuning utara (Nomascus annamensis) baru-
baru ini. Empat negara yang ditinjau, yakni 
Tiongkok, Guinea, Myanmar, dan Tanzania, 
memberikan perlindungan yang menyeluruh 
kepada owa genus Nomascus, sehingga per-
lindungan hukum juga otomatis diberikan saat 
spesies baru ini diidentifikasi. Sebaliknya, 
spesies baru dapat saja terjebak dalam celah 
legislatif di negara-negara yang hanya melind-
ungi spesies asli atau bukan asli, yang terdaftar 
secara khusus, misalnya di negara Kamboja, 
Laos, dan Vietnam. 

Dampak penegakan hukum ketiga dari 
daftar spesies ini adalah peluang untuk meng-
gunakan undang-undang antipencucian uang 
terhadap organisasi kriminal yang mengambil 
keuntungan dari penyelundupan satwa liar 
yang merupakan spesies asli ke wilayah 
kewenangan lain. Meskipun undang-undang 
demikian ini hanya dapat digunakan dalam 
penuntutan jika pelaku telah melakukan tin-
dak pidana asal (predicate crime), undang-
undang tersebut dapat memberikan hukuman 
tambahan atau yang lebih berat kepada indi-
vidu yang berada dalam rantai keuangan 
tersebut. Jika spesies bukan asli yang terkait 

“Selain spesies 

asli, penyusunan daf-

tar spesies yang bu-

kan asli meningkatkan 

peluang penegakan 

hukum untuk mence-

gah dan menghenti-

kan perdagangan 

spesies yang diambil 

secara ilegal.”
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tidak terdaftar atau dilindungi di negara 
tersebut, kemungkinan kasus ini tidak dapat 
ditindak lanjuti (Wingard dan Pascual, 2019).

Mengatur Perdagangan Kera 
di sepanjang Rantai Pasok
Semua negara yang ditinjau telah menerbit-
kan undang-undang yang mengkriminalisasi 
kegiatan-kegiatan di awal dan akhir rantai 
pasok, yakni sebagai berikut: penangkapan 
hewan (yang juga diketahui sebagai ‘pengam-
bilan’ dalam konteks hukum), pembelian 
akhir, dan transaksi impor atau ekspor terkait. 
Kejahatan terkait pengambilan hewan secara 
ilegal dari alam liar berkembang di semua 
negara ini, termasuk pelanggaran terhadap 
larangan berburu, daftar terperinci mengenai 
cara yang dilarang, serta wilayah dan musim 
yang dilarang untuk melakukan perburuan. 
Tujuh belas negara yang disurvei menerapkan 
larangan penuh di tingkat nasional terhadap 
perburuan dan pengambilan kera besar dan 
owa yang terdaftar (lih. Tabel 6.3). Namun 
beberapa spesies owa asli tetap tidak terdaftar 
di Kamboja, Laos, dan Vietnam sehingga 
mereka pun tidak dilindungi (lih. Tabel 6.2). 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
semua negara telah memberlakukan undang-
undang tentang kejahatan terkait perdagan-
gan dalam negeri serta impor dan ekspor sat-
wa liar yang terancam punah, dengan berbagai 
tingkat perincian. Sebagai contoh, jual beli 
satwa liar dikenai sanksi sebagai dua kejahat-
an terpisah di 12 negara. Sementara wilayah 
kewenangan lainnya menggunakan istilah 
umum ‘perdagangan’ tanpa menjelaskannya 
lebih rinci. Impor dan ekspor diatur oleh 
undang-undang CITES yang berlaku di 
semua wilayah kewenangan yang ditinjau, 
serta peraturan bea cukai dan peraturan 
karantina yang umumnya melarang penye-
lundupan barang, termasuk satwa liar. 

Saat mengatur kegiatan lain di sepanjang 
rantai pasok (terutama setelah terjadinya keja-
hatan pengambilan dan perdagangan satwa 
liar), sebagian besar negara yang ditinjau 
menunjukkan adanya celah hukum yang sig-
nifikan. Celah ini sebagian besar terkait dengan 
tindakan pengangkutan, pengolahan, dan 

penyimpanan satwa liar, serta pengiklanan, 
kesejahteraan, kepemilikan, dan pameran. 
Negara-negara yang mengatur suatu kegiatan 
belum tentu mengatur kegiatan lainnya. 
Sebagai contoh, Rwanda telah memberlakukan 
undang-undang tentang kejahatan terkait pen-
gangkutan, tetapi tidak mengatur kejahatan 
atas penyimpanan atau kepemilikan satwa liar. 
Pengolahan(termasuk taksidermi) hanya 
dikriminalisasi di Kamboja, Tiongkok, 
Malaysia, dan Vietnam. Jika perdagangan dag-
ing satwa liar melibatkan pengolahan, tidak 
adanya tindak pidana pengolahan daging 
tersebut di wilayah-wilayah di mana jenis 
perdagangan ini lazim dilakukan dapat men-
jadi persoalan tersendiri. Sementara itu, pada 
saat perdagangan online yang tidak diatur 
sedang marak, hanya Tiongkok dan Malaysia 
yang mengkriminalisasi iklan satwa liar. Selain 
banyak kesulitan yang ditimbulkan oleh perda-
gangan satwa secara fisik, perdagangan 
melalui dunia maya menambah tantangan 
dalam hal kewenangan yang belum pernah 
ditangani oleh sebagian besar sistem hukum 
di dunia (Wingard dan Pascual, 2018). 

Sistem hukum yang tidak menargetkan 
setiap bagian dari rantai pasok pada akhirnya 
menciptakan kelemahan yang dapat diman-
faatkan oleh para pelaku kejahatan. Sistem 
hukum ini juga menghapus kesempatan untuk 
dapat menahan orang-orang yang terlibat 
dalam perdagangan ilegal satwa liar dan ber-
tanggung jawab atas tindak pidana ini. Rezim 
hukum yang tidak lengkap ini dapat mengaki-
batkan kerentanan yang lebih besar bagi kera 
besar dan owa, serta spesies terancam punah 
lainnya, dan risiko yang lebih tinggi untuk 
diperdagangkan (atau kehilangan anggota 
kelompok/populasinya akibat perdagangan). 
Temuan ini sejalan dengan penelitian terba-
ru terkait rantai pasok kera besar:

Untuk perdagangan ilegal kera besar dan 
satwa liar secara keseluruhan, perhatian ser-
ing kali diarahkan kepada ujung rantai pasok 
(insiden perburuan liar dan pembelian oleh 
konsumen akhir), baik dalam hal informasi 
intelijen maupun intervensi. Hal yang masih 
relatif buram adalah apa yang terjadi di anta-
ra keduanya, yaitu ‘bisnis’ dalam perdagan-
gan ini dan terlebih lagi sisi keuangan dari 
bisnis ini (GFI, 2018).

“Sistem hukum 

yang tidak menarget-

kan setiap bagian dari 

rantai pasok pada 

akhirnya menciptakan 

kelemahan yang 
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oleh para pelaku ke-

jahatan.”
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Fokus pada Tiga Jenis 
Kejahatan

Tinjauan ini memerlukan analisis mendalam 
tentang tiga jenis kejahatan tertentu (perburuan, 
penjualan dalam negeri, dan pengiklanan kera) 
di 17 wilayah kewenangan yang terpilih. 
Keputusan untuk membatasi analisis terhadap 
kejahatan tersebut dibuat karena beberapa ala-
san. Pertama, analisis terhadap semua jenis keja-
hatan berada di luar cakupan penelitian ini, teru-
tama karena tidak jarang wilayah kewenangan 
yang ada mencantumkan lebih dari 100 kejahat-
an terkait satwa liar, termasuk semua variannya. 
Dengan dibatasinya jumlah kejahatan menjadi 
tiga, dapat dilakukan analisis mendalam pada 
konteks ini. Kejahatan yang berkaitan dengan 
perburuan dan penjualan dalam negeri dipilih 

karena dianggap sebagai kejahatan yang terjadi 
di semua wilayah kewenangan yang ditinjau dan 
memiliki poin-poin utama di sepanjang rantai 
pasok, yakni penangkapan dan penjualan kera.14 

Kejahatan dalam bentuk pengiklanan 
dipilih untuk mengendalikan ancaman yang 
muncul. Kebutuhan untuk membatasi iklan 
secara daring telah menguat sejalan dengan 
pertumbuhan eksponensial perdagangan 
satwa liar secara virtual (Knowledge@
Wharton, 2018). Untuk tujuan identifikasi 
dan analisis, jenis kejahatan yang dipilih 
untuk ditinjau didefinisikan sebagai berikut:

  Perburuan liar merupakan perburuan 
yang dilakukan tanpa izin. Hukuman yang 
terkait dijatuhkan atas orang-orang yang 
berburu spesies yang dilindungi maupun 

TABEL 6.3

Kriminalisasi Kegiatan di Sepanjang Rantai Pasok Kera di 17 Negara yang Menjadi Wilayah 
Sebaran Kera, 2018

Kunci: 
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Sumber: Rodriguez et al. (2019)
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yang tidak dilindungi. Tinjauan ini tidak 
mencakup pemidanaan perburuan di 
kawasan tertentu (mis. taman nasional) 
dan metode perburuan khusus (mis. pen-
erangan malam), karena kejahatan ini ser-
ing kali diidentifikasi dalam ketentuan ter-
pisah dan umumnya memiliki hukuman 
yang lebih berat akibat sifatnya yang lebih 
serius. Sebuah studi yang mencakup waktu 
sepuluh tahun terakhir dan dipimpin oleh 
Wildlife Conservation Society menemu-
kan bahwa 80% gorila dan simpanse di 
wilayah khatulistiwa benua Afrika bagian 
barat hidup di luar kawasan lindung 
(Strindberg et al., 2018). Berdasarkan 
temuan ini, analisis tidak menerapkan 
pertimbangan spasial lebih lanjut. 

  Penjualan ilegal dalam negeri adalah pen-
jualan, perdagangan, atau penawaran pen-
jualan secara ilegal (tidak termasuk tinda-
kan berupa iklan yang didefinisikan secara 
terpisah) terhadap satwa liar apa pun, 
hidup atau mati, baik dilindungi ataupun 
tidak dilindungi, termasuk bagian tubuh 
dan turunannya. Kera besar dan owa yang 
ditangkap sebagian besar dipasok ke dalam 
perdagangan daging satwa liar, perdagan-
gan hewan peliharaan, dan kebun binatang 
yang tidak memenuhi standar (Clough dan 
May, 2018). Di semua kasus, larangan 
terkait menargetkan pasar yang aktif.

  Iklan ilegal produk satwa liar adalah 
semua kejahatan yang berkaitan dengan 
pembatasan iklan satwa liar yang dilind-
ungi, tidak dilindungi, hidup maupun 
mati, termasuk bagian tubuh dan 
turunannya, baik dalam bentuk cetak, 
daring, ataupun melalui sarana komuni-
kasi lain, seperti radio atau televisi. 

Untuk masing-masing dari ketiga jenis 
kejahatan yang dipilih, para peneliti Legal 
Atlas membahas ketentuan terkait dan men-
catat informasi terperinci mengenai lima 
unsur penting berikut ini.

  Apakah pertanggungjawaban pelaku 
kejahatan terhadap satwa liar dibedakan 
berdasarkan statusnya (perorangan, 
perusahaan, atau pegawai pemerintah), 
dan bagaimana caranya.

  Keberlakuan jenis hukuman yang dapat dit-
erapkan, apakah itu terkait dengan denda, 
sanksi administratif, ataupun pidana penjara.

  Sejauh mana persyaratan niat (seperti 
pengetahuan atau kelalaian) dan unsur 
pemberat dianggap sebagai dasar untuk 
pemidanaan yang lebih berat.

  Kriteria untuk menentukan besar denda. 
  Waktu maksimum untuk pidana penjara.

Analisis ini tidak mencakup hukuman 
lain yang mungkin juga dapat dijatuhkan, 
bentuk pertanggungjawaban, ataupun per-
syaratan formal yang terkandung dalam 
undang-undang acara pidana. 

Pertanggungjawaban Berbeda 
berdasarkan Status Pelaku

Analisis ini berfokus pada tiga kategori umum 
pelanggar: perorangan, badan hukum (segala 
badan yang diakui hukum), dan pegawai 
pemerintah. Ada beberapa yurisdiksi yang 
menetapkan beberapa tingkat hukuman untuk 
masing-masing kategori ini guna menyesuai-
kan hukuman dengan jenis pelaku dan tingkat 
kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.15 

Negara yang tidak menyesuaikan pertang-
gungjawaban dengan jenis pidana yang ada akan 
kehilangan peluang utama untuk memberantas 
jaringan pelaku kejahatan internasional dan 
praktik korupsi domestik, yang sering kali terjadi 
di pusat perdagangan ilegal satwa liar. Jaringan 
pelaku kejahatan transnasional yang terorgan-
isasi dan terkait dengan perdagangan ini 
memanfaatkan pegawai pemerintah yang korup 
di sektor keuangan, transportasi, dan komuni-
kasi. Sebagaimana dilaporkan New York Times: 

Jalur rahasia rantai perdagangan kera mem-
bentang dari hutan lebat di Afrika Tengah dan 
Asia Tenggara, melalui pelabuhan yang dia-
wasi secara longgar di negara berkembang, 
dan berakhir ribuan mil jauhnya di rumah-
rumah orang kaya dan kebun binatang yang 
melakukan kejahatan. Dokumen-dokumen 
tersebut menunjukkan bahwa jalur ini diper-
lancar oleh pejabat yang korup (beberapa di 
antaranya telah ditangkap karena memalsu-
kan izin ekspor) dan dijalankan oleh geng 
kriminal transnasional (Gettleman, 2017).



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

166

TABEL 6.4

Pembedaan Tanggung Jawab (differential liability) dalam Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 
17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Kejahatan Kamboja Kamerun Tiongkok RDK Guinea Indonesia Pantai 
Gading

RDR 
Laos

Liberia Malaysia Myanmar Nigeria Republik 
Kongo

Rwanda Tanzania Uganda Vietnam

Perorangan Perburuan liar P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Badan hukum Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Pegawai 
pemerintah

Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P

Pengiklanan produk secara ilegal

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan 
di masa yang akan datang, maka penuntutan 
terhadap kejahatan perdagangan kera harus 
melibatkan sanksi administratif dan pidana, 
seperti misalnya pemecatan petugas bea cukai 
yang korup atau penyitaan aset dari badan 
hukum yang terlibat dalam kejahatan ini. 
Penerapan sanksi demikian ini memerlukan 
pembedaan tanggung jawab (differential liabili-
ty), yakni suatu langkah di luar pendekatan yang 
lebih tradisional, di mana pelaku kejahatan ter-
hadap satwa liar diperlakukan secara pribadi 
sebagai perorangan dan secara umum sebagai 
pemburu liar. Namun demikian, di antara 17 
negara yang dianalisis, mereka hanya member-
lakukan tanggung jawab perorangan (individual 
liability) sebagai norma yang berlaku bagi semua 
tindak pidana terhadap satwa liar. Hanya beber-
apa negara yang memberlakukan pidana yang 
berbeda atau pemberatan jika pelakunya adalah 
badan hukum, dan lebih sedikit lagi negara yang 
memberlakukan pemberatan bagi pegawai 
pemerintah (lih. Tabel 6.4). Tiongkok adalah 
satu-satunya negara yang memberlakukan tin-
dakan disipliner yang ditetapkan dalam undang-
undang terkait satwa liar kepada pegawai 
pemerintah yang tidak melaksanakan kewa-
jibannya sebagai aparat negara sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sebagian 
besar undang-undang terkait satwa liar dan tin-
dak pidana tidak mengenakan tanggung jawab 

yang lebih besar kepada pelaku terpenting 
dalam bisnis perdagangan kera.

Selain dari perangkat yang telah ditinjau 
dalam studi ini, masih ada beberapa perangkat 
lainnya yang mulai diperhatikan dan berpo-
tensi mendorong pembedaan tanggung jawab 
(differential liability) dalam memidana kejahat-
an terhadap satwa liar. Sebagai contoh, laporan 
Legal Atlas terbaru tentang undang-undang 
antipencucian uang mencatat diberlakukannya 
pemidanaan yang berbeda dan jauh lebih berat 
untuk badan hukum dan pegawai pemerintah 
yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang 
(Wingard dan Pascual, 2019).16 Perputaran yang 
terus berlanjut dari pendapatan yang diperoleh 
dari kejahatan yang diatur undang-undang 
tersebut (yang di banyak wilayah kewenangan 
mencakup segala kejahatan dan, oleh karenan-
ya, semua bentuk perdagangan ilegal satwa liar) 
merupakan pencucian uang. Walaupun tidak 
menyelesaikan masalah kejahatan terhadap 
satwa liar, dengan adanya undang-undang ini, 
akan lebih besar peluangnya untuk menghu-
kum pedagang ilegal satwa liar dengan pidana 
yang lebih berat daripada yang ditetapkan di 
berbagai undang-undang terkait satwa liar. 
Demikian pula, undang-undang terkait keja-
hatan terorganisasi yang merupakan instru-
men hukum pidana lain dengan hukuman 
yang jauh lebih berat dapat digunakan dalam 
memberantas kejahatan terhadap satwa liar. 
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TABEL 6.4

Pembedaan Tanggung Jawab (differential liability) dalam Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 
17 Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Kejahatan Kamboja Kamerun Tiongkok RDK Guinea Indonesia Pantai 
Gading

RDR 
Laos

Liberia Malaysia Myanmar Nigeria Republik 
Kongo

Rwanda Tanzania Uganda Vietnam

Perorangan Perburuan liar P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Badan hukum Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Pegawai 
pemerintah

Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P

Pengiklanan produk secara ilegal

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

Kunci: Pembedaan kewenangan Tidak ada yang berwenang atau tidak ada pembedaan kewenangan Hanya untuk spesies yang dilindungi saja

Gambar 6.1 menguraikan bahwa tingkatan 
denda di Kamerun akan lebih besar jika tindak 
pidana perburuan terhadap spesies dilindungi 
melibatkan pencucian uang, dan bahkan dapat 
lebih besar lagi jika melibatkan kejahatan yang 
terorganisasi. Jika pemburu liar secara peroran-
gan dituntut berdasarkan undang-undang 
Kamerun terkait satwa liar, maka dia dapat dike-
nakan denda sekurangnya 80 Dolar AS.17 Akan 
tetapi jika penyidikan dapat membuktikan 
adanya pencucian pendapatan dari kejahatan 
ini, maka akan berlaku denda senilai 17.000 
Dolar AS berdasarkan undang-undang antipen-
cucian uang. Jika penuntutan juga dapat mem-
buktikan keterlibatan jaringan pelaku kejahatan 
terorganisasi di balik pencucian uang tersebut, 
maka denda yang dapat dikenakan bisa menca-
pai 35.000 Dolar AS (Legal Atlas, 2018).18

Hukuman

Sanksi hukum yang berlaku untuk memberantas 
perdagangan ilegal satwa liar mencakup denda, 
sanksi administratif, dan hukuman pidana. 

Denda dikenakan kepada pihak yang ber-
salah. Termasuk dalam hukuman keuangan 
yang lebih lazim antara lain adalah denda dan 
penyitaan sarana tindak pidana (misalnya alat 
yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana) dan pendapatan yang diperoleh dari 
tindak pidana tersebut (termasuk properti dan 

GAMBAR 6.1 

Denda untuk Perburuan Liar di Kamerun

US$85–350

Perorangan 
dan badan 
hukum

US$170–700

Pegawai 
pemerintah

US$17,000

Dan jika 
terlibat dalam 
pencucian 
uang hasil 
perburuan liar

US$35,000

Dan jika 
beroperasi 
dalam 
jaringan 
kejahatan 
terorganisir

Sumber: CEMAC (2016); Legal Atlas (2018)
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TABEL 6.5

Jenis Hukuman untuk Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Terpilih di 17 Negara yang Menjadi 
Wilayah Sebaran Kera, 2018

Kejahatan Kamboja Kamerun Tiongkok RDK Guinea Indonesia Pantai 
Gading

RDR 
Laos

Liberia Malaysia Myanmar Nigeria Republik 
Kongo

Rwanda Tanzania Uganda Vietnam

Denda Perburuan liar P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Penyitaan Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Kompensasi Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Restorasi Perburuan liar ?

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Kerja sosial Perburuan liar

Penjualan ilegal dalam negeri

Pengiklanan produk secara ilegal

Penjara Perburuan liar P P P P P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P P P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

uang). Sebagai contoh, di Vietnam, denda 
dijatuhkan melalui surat keputusan mengenai 
hukuman administratif untuk kejahatan terkait 
hutan (Surat Keputusan No. 41/2017/ND-CP, 
2017; Surat Keputusan No. 157/2013/ND-CP, 
2013, Pasal 21). Denda ditujukan untuk meng-
halangi pihak-pihak yang berpotensi menjadi 
pelaku, membuat pelaku tidak mampu untuk 
melanjutkan tindak pidana, dan membuat 
pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan 
tersebut menjadi tidak mendapatkan keuntun-
gan. Denda lainnya mencakup ganti kerugian 
dan pemulihan yang bertujuan untuk mem-
perbaiki kerusakan yang disebabkan oleh keja-
hatan tersebut. Walaupun undang-undang ten-
tang konservasi satwa liar Kosta Rika 
memberlakukan denda ini, undang-undang 
tersebut tidak menyebutkan bagaimana cara 
menentukan besar denda (Ley de Conservación 
de la Vida Silvestre, 1992, Pasal 101).

Bab ini menggunakan istilah 'hukuman 
administratif ' untuk menyebutkan sanksi apa 
pun yang membatasi hak atau posisi yang 
dimiliki oleh pelaku dalam pemerintahan, 
baik yang ditetapkan dalam hukum adminis-
tratif ataupun pidana.19 Sanksi ini berupa 
larangan akses sementara maupun permanen 
terhadap sumber daya, penangguhan dan 
pembatalan izin, serta penangguhan dan 
pemecatan dari jabatan pemerintahan. Secara 
keseluruhan, hukuman semacam ini digu-
nakan agar pelaku kejahatan tidak dapat 
memanfaatkan jabatan publik. Contohnya 
adalah Undang-Undang Republik Indonesia 
No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mene-
tapkan jenis-jenis sanksi administratif yang 
diberlakukan bagi pelanggar peraturan ling-
kungan (Republik Indonesia, 2009, Pasal 76). 
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TABEL 6.5

Jenis Hukuman untuk Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Terpilih di 17 Negara yang Menjadi 
Wilayah Sebaran Kera, 2018

Kejahatan Kamboja Kamerun Tiongkok RDK Guinea Indonesia Pantai 
Gading

RDR 
Laos

Liberia Malaysia Myanmar Nigeria Republik 
Kongo

Rwanda Tanzania Uganda Vietnam

Denda Perburuan liar P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Penyitaan Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Kompensasi Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Restorasi Perburuan liar ?

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Kerja sosial Perburuan liar

Penjualan ilegal dalam negeri

Pengiklanan produk secara ilegal

Penjara Perburuan liar P P P P P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P P P P P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal P

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

Kunci: Digunakan Tidak digunakan Hanya untuk spesies yang dilindungi saja

Untuk tujuan tinjauan ini, hukuman pidana 
dibatasi pada dua jenis sanksi, yaitu denda dan 
pembatasan kebebasan, termasuk penjatuhan 
hukuman penjara dan pidana kerja sosial.20 
Sebagian besar sanksi pidana ditujukan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan, memisahkan 
pelaku kejahatan dari masyarakat untuk memi-
nimalkan ancaman yang mereka timbulkan, 
dan merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut.

Tabel 6.5 menyajikan jenis hukuman admi-
nistratif dan pidana yang diberlakukan oleh 
negara-negara yang ditinjau untuk tiga tindak 
pidana terpilih. Denda dan hukuman penjara 
terwakilkan dengan baik di semua wilayah 
kewenangan, meskipun keduanya bervariasi 
tergantung pada status perlindungan spesies 
terkait. Dari 17 negara, tidak ada satu pun 
yang secara tegas menyebutkan kerja sosial 
sebagai hukuman dari kejahatan terpilih.

Perbedaan berdasarkan status spesies 
berimplikasi terhadap kera besar dan owa. 
Kera besar dan owa terdaftar sebagai satwa 
dilindungi di hampir semua wilayah kewenan-
gan, tetapi tiga negara (Kamboja, Laos, dan 
Vietnam) menghapuskan beberapa spesies 
dari daftar tersebut. Akibatnya, faktor pence-
gah terkait tiga spesies kera tertentu menjadi 
lebih lemah, sehingga spesies-spesies ini lebih 
rentan diburu dan diperdagangkan. Di Laos, 
tidak adanya hukuman penjara untuk penjua-
lan kera dalam negeri berdampak pada 
kurangnya perlindungan untuk tiga spesies 
owa: owa jambul pipi kuning utara (Nomascus 
annamensis), owa jambul pipi putih selatan 
(Nomascus siki), dan owa jambul pipi kuning 
selatan (Nomascus gabriellae). Dengan hanya 
diberlakukannya hukuman penjara di 
Kamboja dan Vietnam untuk perburuan ter-
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TABEL 6.6

Persyaratan Pengetahuan dan Unsur Pemberat dalam Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 17 
Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Kejahatan Kamboja Kamerun Tiongkok RDK Guinea Indonesia Pantai 
Gading

RDR 
Laos

Liberia Malaysia Myanmar Nigeria Republik 
Kongo

Rwanda Tanzania Uganda Vietnam

Kelalaian berat Perburuan liar P

Penjualan ilegal dalam negeri

Pengiklanan produk secara ilegal

Dengan sengaja Perburuan liar

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Residivisme Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal

Skala besar Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

hadap spesies dilindungi, owa yang tidak ter-
daftar di negara tersebut juga terpapar risiko 
yang lebih tinggi. Kasus semacam ini terjadi 
terhadap owa jambul pipi kuning utara dan 
owa jambul pipi kuning selatan di Kamboja, 
dan terhadap owa jambul pipi kuning utara 
dan owa jambul pipi putih selatan di Vietnam.

Persyaratan Niat dan Unsur 
Pemberat 

Persyaratan niat dan unsur pemberat meru-
pakan hal yang lazim dalam ketentuan pidana 
(lih. Tabel 6.6). Kedua unsur ini menunjuk-
kan bahwa, karena semua kejahatan memiliki 
tingkat kesalahan yang berbeda, maka per-
lakuan terhadapnya pun juga berbeda. 

Persyaratan pengetahuan biasanya digu-
nakan untuk mencapai salah satu dari dua 
tujuan: 1) untuk mengurangi kesengajaan (dan 
beban pembuktian) yang diperlukan untuk 
membebankan pertanggungjawaban; dan 2) 
untuk menentukan hukuman berdasarkan 
kadar niat dalam melakukan tindak pidana, 
sehingga kelalaian (termasuk kelalaian berat) 
mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan 

kesengajaan mendapatkan hukuman yang 
lebih berat. Indonesia dan Liberia merupakan 
satu-satunya negara yang membedakan antara 
kelalaian dan kesengajaan dalam undang-
undang terkait satwa liar, di mana kejahatan 
yang dilakukan dengan sengaja diganjar den-
gan denda yang lebih besar. Kelalaian cender-
ung tidak berperan banyak dalam perdagan-
gan kera besar dan owa, karena keterlibatan 
pelaku dalam perdagangan ini (pada dasarnya) 
adalah tindakan yang disengaja, maka sangat 
mustahil bagi seseorang untuk secara tidak 
sengaja menjual simpanse hidup. Namun 
demikian, kelalaian dapat menjadi sebuah 
faktor dalam perdagangan daging satwa liar. 
Oleh karena itu, kesengajaan dapat dianggap 
sebagai dasar untuk memperbesar denda dan 
hukuman, jika diperlukan.

Sebaliknya, unsur pemberat merupakan 
aspek yang membuat suatu kejahatan menjadi 
lebih buruk. Unsur ini dapat digunakan untuk 
memperbesar denda dan hukuman. Di antara 
negara-negara yang ditinjau, pengulangan tin-
dak pidana (residivisme) merupakan unsur 
pemberat yang paling lazim ditemukan, sedang-
kan tingginya volume dan nilai merupakan 



Bab 6 Cakupan Legal dan Peraturan

171

TABEL 6.6

Persyaratan Pengetahuan dan Unsur Pemberat dalam Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 17 
Negara yang Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Kejahatan Kamboja Kamerun Tiongkok RDK Guinea Indonesia Pantai 
Gading

RDR 
Laos

Liberia Malaysia Myanmar Nigeria Republik 
Kongo

Rwanda Tanzania Uganda Vietnam

Kelalaian berat Perburuan liar P

Penjualan ilegal dalam negeri

Pengiklanan produk secara ilegal

Dengan sengaja Perburuan liar

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Residivisme Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P P P P

Pengiklanan produk secara ilegal

Skala besar Perburuan liar P P

Penjualan ilegal dalam negeri P

Pengiklanan produk secara ilegal

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

Kunci: Dihukum Tidak dihukum Hanya untuk spesies yang dilindungi saja

faktor yang hanya ditemukan di dua wilayah 
kewenangan yang ditinjau (Malaysia dan 
Vietnam). Karena ada banyak negara yang 
tidak konsisten dalam menggunakan unsur 
pemberat untuk ketiga kejahatan terpilih terse-
but, maka pendekatan hukumnya pun memi-
liki celah yang signifikan. Negara-negara yang 
tidak memberlakukan residivisme dalam 
undang-undang terkait satwa liar (dalam tin-
jauan ini yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, 
dan Tanzania) memiliki celah peraturan yang 
paling besar. Kelemahan lain berhubungan 
dengan penerapan unsur pemberat secara 
tidak konsisten pada semua kejahatan terhadap 
satwa liar. Kasus semacam ini terjadi di 
Republik Demokratik Kongo (RDK) yang 
menggunakan berbagai undang-undang untuk 
menetapkan berbagai jenis kejahatan, sehingga 
hal ini pun menciptakan pendekatan hukum 
yang berbeda. Penggunaan unsur pemberat 
hanya di dalam kejahatan terhadap spesies dil-
indungi adalah pembatasan yang kurang ber-
hubungan sebab akibat, di mana ini merupak-
an pendekatan yang dilakukan oleh Vietnam. 
Hanya enam dari 17 wilayah kewenangan yang 
ditinjau yang memperlakukan residivisme seb-

agai unsur pemberat untuk semua kejahatan 
yang tercantum dalam undang-undang terkait 
satwa liar, yaitu Kamboja, Kamerun, Pantai 
Gading, Guinea, Nigeria, dan Uganda. 

Menghitung Denda

Pemastian agar besarnya denda untuk keja-
hatan terhadap satwa liar memiliki kekuatan 
pencegahan yang tepat adalah upaya yang 
maju dan rumit sehingga belum didukung oleh 
standar global. Namun demikian, terdapat tiga 
pedoman umum yang telah disusun dengan 
baik. Pedoman pertama menyatakan bahwa 
denda harus cukup besar untuk memastikan 
agar risiko atau biaya yang diberlakukan akibat 
denda lebih besar daripada manfaat yang 
diperoleh. Pedoman kedua menyatakan bahwa 
denda harus menghapus keuntungan finansial 
yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang 
berarti bahwa denda harus sama dengan nilai 
potensial atau aktual dari barang-barang yang 
diperdagangkan secara ilegal. Pedoman ketiga 
adalah proporsionalitas sesuai dengan keru-
sakan yang ditimbulkan (OECD, 2009). Dalam 
konteks perdagangan ilegal satwa liar, keru-
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sakan ekologis yang ditimbulkan oleh tindakan 
pengambilan bervariasi mengikuti musim dan 
status perlindungan, usia, jumlah, dan jenis 
kelamin hewan yang diambil dari habitatnya.

Peninjauan yang dilakukan terhadap den-
da untuk ketiga jenis kejahatan terpilih (per-
buruan, penjualan, dan pengiklanan secara 
ilegal) membuktikan adanya peluang signifi-
kan untuk mengembangkan kekuatan pence-
gahan yang lebih besar. Meskipun sebagian 
besar negara yang ditinjau memberlakukan 
denda berdasarkan status perlindungan satwa 
yang diperdagangkan secara ilegal (kecuali 
Kamerun dan Pantai Gading), terdapat sedikit 
faktor dalam kriteria terkait lainnya. Tujuh 
dari 17 negara memberlakukan denda ber-
dasarkan kerugian ekonomi atau kerusakan 
ekologis yang disebabkan oleh ketiga keja-

hatan terhadap satwa liar terpilih tersebut. 
Hanya Malaysia dan Vietnam yang menetap-
kan denda berdasarkan jumlah, jenis kela-
min, dan usia satwa liar yang diburu, diper-
dagangkan, dan diiklankan (lih. Tabel 6.7).

Hukuman Penjara

Tidak ada kesepakatan global yang menetap-
kan batas minimum nasional untuk hukuman 
penjara bagi kejahatan terhadap satwa liar. 
Untuk perdagangan ilegal spesies genting, 
Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisasi 
Lintas Negara (UNTOC) merekomendasi-
kan untuk menetapkan kejahatan ini sebagai 
'kejahatan serius', yang berarti bahwa pelaku 
harus dijatuhi hukuman penjara maksimum 
empat tahun (UNGA, 2000, Pasal 2(b); 5).

TABEL 6.7

Kriteria Denda yang Dikenakan terhadap Kejahatan Perdagangan Satwa Liar di 17 Negara yang 
Menjadi Wilayah Sebaran Kera, 2018

Negara Kriteria hukuman untuk kejahatan terhadap satwa liar  
Diberlakukan Tidak diberlakukan

Status perlindungan Kerugian ekonomi  
(nilai kerugian atau pasar)

Kerusakan ekologis (jumlah, usia, 
dan jenis kelamin satwa liar)

Kamboja

Kamerun

Tiongkok

RDK

Guinea

Indonesia

Pantai Gading

RDR Laos

Liberia

Malaysia

Myanmar

Nigeria

Republik Kongo

Rwanda 

Tanzania

Uganda

Vietnam

Sumber: Rodriguez et al. (2019)
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Sebagaimana disebutkan di atas, ada 
beberapa negara yang ditinjau yang telah 
mengkriminalisasi perburuan, penjualan, atau 
pengiklanan satwa liar yang tidak tercantum 
dalam daftar nasional spesies dilindungi. Oleh 
karena itu, orang yang terlibat dalam kejahatan 
ini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk 
dijatuhi hukuman penjara dibanding mereka 
yang menargetkan satwa liar dilindungi. Semua 
kera diakui sebagai spesies dilindungi dalam 
undang-undang nasional di ketujuh belas neg-
ara yang ditinjau, kecuali jenis-jenis owa yang 
tidak tercantum dalam daftar spesies dilind-
ungi di tiga negara, sebagaimana dijelaskan di 
atas (lih. Tabel 6.2). Tabel 6.8 menunjukkan 
berbagai batas maksimum hukuman penjara 
untuk perburuan liar. Sebagian besar negara 
memberlakukan ambang batas hukuman 
empat tahun menurut UNTOC. Hanya empat 
negara yang tidak memberlakukan ambang 
batas ini (Kamerun, Pantai Gading, Guinea, 
dan Nigeria) dengan menetapkan hukuman 
yang jauh lebih singkat. Vietnam memberlaku-
kan hukuman penjara terlama yaitu 15 tahun. 

Di antara negara yang ditinjau, hukuman 
penjara untuk penjualan ilegal sebanding 
dengan hukuman untuk perburuan liar. 
Hanya ada tiga wilayah kewenangan yang 
memberlakukan hukuman berbeda untuk 
penjualan ilegal, yakni hukuman yang lebih 
singkat di Liberia (1 tahun, bukan 4 tahun) 
dan lebih lama di Malaysia dan Tanzania, 
yakni masing-masing 7 tahun (bukan 6 tahun) 
dan 30 tahun (bukan 10 tahun). Malaysia 
adalah satu-satunya negara yang member-
lakukan hukuman penjara untuk pengiklanan 
ilegal (7 tahun). Pemberlakuan hukuman pen-
jara menunjukkan bahwa negara umumnya 
berfokus pada bagian awal rantai pasok, 
terlepas dari peran penting yang dijalankan 
oleh jaringan pelaku kejahatan dalam pema-
saran dan penjualan spesies status genting. 
Celah hukum ini menimbulkan risiko yang 
lebih besar bagi kera besar dan owa. 

Analisis Tren: Siapakah yang 
Memiliki Kewenangan?

Penegakan hukum yang efektif memerlukan 
struktur otoritas nasional yang stabil dan 

TABEL 6.8

Hukuman Penjara Maksimum untuk Perburuan Liar 
terhadap Spesies Dilindungi di 17 Negara yang Menjadi 
Wilayah Sebaran Kera, 2018

Negara Hukuman penjara maksimum (tahun)

<1 1 4 5 10 15

Kamboja 

Kamerun 

Tiongkok 

RDK 

Guinea 

Indonesia 

Pantai Gading 

RDR Laos 

Liberia 

Malaysia 

Myanmar 

Nigeria 

Republik Kongo 

Rwanda 

Tanzania 

Uganda 

Vietnam 

Sumber: Rodriguez et al. (2019)

transparan. Pemburu dan para pemangku 
kepentingan lainnya memerlukan kejelasan 
terkait persyaratan hukum yang berlaku, ter-
masuk di mana dan seberapa sering mereka 
harus mengajukan permohonan izin. Petugas 
lapangan perlu mengetahui kekuasaan dan 
keterbatasannya, dengan dinas mana mereka 
harus bekerja, dan dengan siapa mereka per-
lu berbagi informasi. Kurangnya kesadarta-
huan tentang kewajiban semacam ini dapat 
menimbulkan celah signifikan yang dapat 
dieksploitasi, sehingga membahayakan 
tujuan konservasi dan penegakan hukum. 

Namun demikian, kejelasan yang dapat 
membantu bukan produk ‘alami’ semata dari 
proses legislatif. Salah satu karakteristik umum 
dari kerangka hukum nasional yang rumit 
adalah banyaknya otoritas yang memiliki 
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kekuasaan manajemen dan penegakan hukum 
yang sama atau tumpang tindih terkait persoa-
lan tertentu. Akumulasi dari berbagai undang-
undang yang ditulis pada waktu yang berbeda 
untuk alasan yang berbeda, kerangka hukum 
yang berkaitan dengan perlindungan satwa 
liar, atau persoalan lainnya dapat mencakup 
unsur-unsur yang tidak secara jelas terkait 
dengan persoalan tersebut, misalnya Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), dan undang-undang tentang 
keamanan negara. Selain itu, adanya reorgan-
isasi berkala dalam struktur pengelolaan dan 
penegakan hukum berdasarkan peristiwa poli-
tik juga menambah kerumitan yang ada. Di 
beberapa wilayah kewenangan, perubahan ini 
terjadi secara drastis dan intens sehingga 
aturan penyusunan undang-undang melarang 
penamaan suatu lembaga tertentu dalam del-
egasi kekuasaan. Di lain pihak, pembuat 
undang-undang menggunakan nama generik 
sehingga reorganisasi struktur politik yang 
dilakukan tidak perlu diikuti oleh perubahan 
undang-undang (Rosenbaum, 2007).

Dalam menilai kerangka legislatif, studi ini 
mengungkapkan bahwa setiap negara yang 
ditinjau memiliki lebih dari enam lembaga pen-
egakan hukum yang berbeda dan lebih dari lima 
otoritas pengelola yang berbeda, yang memiliki 
kompetensi hukum terkait perdagangan satwa 
liar. Pada kasus paling ekstrem (di Vietnam), ada 
13 lembaga sekaligus yang mengemban tang-
gung jawab penegakan hukum yang sama. Pada 
beberapa kasus, otoritas yang sama mengemban 
dua tanggung jawab sekaligus (manajerial dan 
penegakan hukum). Di Vietnam, misalnya, 
kementerian pertanian tidak hanya berperan 
sebagai otoritas pengelola CITES, tetapi juga 
memiliki kekuasaan untuk melakukan inspeksi 
dan kewenangan untuk mencabut izin CITES. 
Di semua negara, kerangka hukum adalah 
ekosistem kompleks yang terdiri dari kement-
erian, lembaga, badan penelitian, dan otoritas 
penegakan hukum, seperti misalnya bea 
cukai, polisi, militer, dan badan khusus untuk 
penegakan hukum terkait satwa liar. 

Banyaknya otoritas yang bertanggung 
jawab atas aspek individual dalam perdagan-
gan ilegal satwa liar secara teknis merupakan 
hal yang wajar. Keberadaan berbagai otoritas 

ini pada kenyataannya diharapkan, mengin-
gat beragamnya sifat dari perdagangan terse-
but. Di sepanjang rantai pasok, penegakan 
hukum terkait dapat melibatkan polisi hutan, 
pasukan khusus satwa liar, polisi, otoritas bea 
cukai, otoritas pengelola CITES, dan kekua-
saan kehakiman, termasuk penyidik, jaksa, 
dan pengadilan. Dalam struktur pemerin-
tahan daerah, bahkan terdapat beberapa 
tingkat yang berbeda dalam penegakan 
hukum di mana lembaga pemerintah pusat 
dan daerah memiliki kompetensi yang sama, 
sebagaimana yang ada di Malaysia. 

Koordinasi menjadi prioritas dalam peli-
batan banyak lembaga, meski terkadang sulit 
untuk memahami 'siapa' yang bertanggung 
jawab atas 'apa'. Pada umumnya, undang-
undang yang ditinjau tidak terlalu rinci dan 
tidak menjelaskan struktur formal untuk 
koordinasi maupun pertukaran informasi 
atau data. Salah satu pengecualian yaitu 
undang-undang Nigeria, yang secara spesifik 
menugaskan Lembaga Standar Lingkungan 
dan Penegakan Peraturan (NESREA) untuk 
melakukan 'koordinasi dan kerja sama den-
gan pemangku kepentingan terkait' 
(NESREA, 2007, Pasal 2), Pasal 2). Malaysia 
memberikan tanggung jawab kepada otoritas 
pengelola 'utama' CITES, yaitu Kementerian 
Sumber Daya Alam, Lahan, dan Air, untuk 
melakukan koordinasi nasional dalam rang-
ka menegakkan peraturan CITES (Undang-
Undang Malaysia, 2008, Pasal 5), Pasal 5).

Disertakannya sistem pengawasan dan 
pengimbangan (check and balance) yang 
disyaratkan oleh CITES untuk otoritas keil-
muan dan otoritas pengelola merupakan upaya 
penting dalam mengatasi perdagangan kera 
besar dan owa, dan termasuk bidang penting 
dalam undang-undang (CITES, 2007a). 
Berdasarkan CITES, kedua jenis otoritas terse-
but harus independen satu sama lain. Otoritas 
keilmuan memiliki kekuasaan untuk memveto 
tindakan otoritas pengelola, seperti misalnya 
rancangan undang-undang CITES dan izin 
ekspor yang dapat membahayakan kelangsun-
gan hidup spesies tertentu. Hanya sembilan 
dari semua wilayah kewenangan yang ditinjau 
yang mempertahankan independensi yang 
dibutuhkan antarotoritas (Kamerun, Tiongkok, 
Guinea, Indonesia, Pantai Gading, Laos, 

“Kurangnya 
sistem pengawasan 
dan pengimbangan 
yang ada saat ini 
merisikokan 
transparansi, fung-
sionalitas, dan tujuan 
badan CITES, se-
hingga cenderung 
terjadi penolakan 
terhadap bukti ilmiah 
dan penyalahgunaan 

kekuasaan.”
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Liberia, Uganda, dan Vietnam), sedangkan 
delapan lainnya tidak demikian. Sekurangnya 
di lima wilayah kewenangan (Kamboja, 
Malaysia, Myanmar, Republik Kongo, dan 
Rwanda), kedua otoritas tersebut ditempatkan 
dalam kementerian yang sama. Sementara di 
Nigeria dan Tanzania, otoritas pengelola ber-
tindak sebagai ketua atau koordinator badan 
eksternal yang meliputi otoritas keilmuan. 
Selain itu, tidak semua negara memiliki hak 
veto atas rancangan undang-undang CITES. 

Kurangnya sistem pengawasan dan 
pengimbangan yang ada saat ini merisikokan 
transparansi, fungsionalitas, dan tujuan badan 
CITES, sehingga cenderung terjadi penolakan 
terhadap bukti ilmiah dan penyalahgunaan 
kekuasaan. Meskipun semua perdagangan 
komersial internasional kera besar dan owa 
sudah dilarang oleh CITES, perdagangan 
untuk tujuan nonkomersial masih dapat 
dilakukan dan harus melewati sistem ini. 
Dalam konteks ini, celah hukum dapat memen-
garuhi legitimasi perdagangan dan selanjutnya 
membahayakan kelangsungan hidup spesies.

Kerangka Hukum Nasional: 
Kesimpulan
Pengendalian perdagangan transnasional sat-
wa liar bukan satu-satunya fungsi dari pelaksa-
naan CITES. Negara-negara yang ditinjau 
dapat memanfaatkan beberapa perangkat 
hukum untuk meningkatkan peluang pen-
egakan hukum nasional guna mengatasi perda-
gangan ilegal satwa liar yang berasal dari selu-
ruh dunia. Oleh karena itu, ada beberapa 
negara yang mengakui spesies asli dan bukan 
asli sebagai spesies yang dilindungi dalam neg-
eri. Perbuatan hukum yang bersifat sederhana 
ini dapat meringankan beban penegakan 
hukum dan meningkatkan peluang penegakan 
hukum pada kasus di mana satwa liar dilind-
ungi diperdagangkan melintasi batas negara. 
Negara-negara yang ditinjau juga dapat 
memanfaatkan undang-undang untuk ber-
fokus pada jaringan pelaku kejahatan interna-
sional dan korupsi yang memicu maraknya 
perdagangan lintas negara. Langkah-langkah 
ini cenderung memerlukan perluasan hukum 
agar tidak hanya mencakup pemburu liar, teta-

pi juga badan hukum, jaringan pelaku keja-
hatan, dan pegawai pemerintah yang terlibat 
dalam perdagangan tersebut. Pemanfaatan 
perangkat ekonomi dan hukum terkait, seperti 
misalnya undang-undang tentang kejahatan 
terorganisasi dan antipencucian uang, juga 
berarti kekuatan pencegahan yang lebih 
besar dan dapat membantu menargetkan 
badan-badan yang terlibat, yang tidak luput 
dari pertanggungjawaban. 

Pengendalian perdagangan transnasional 
satwa liar bukan satu-satunya fungsi dari pelak-
sanaan CITES. Negara-negara yang ditinjau 
dapat memanfaatkan beberapa perangkat 
hukum untuk meningkatkan peluang pen-
egakan hukum nasional guna mengatasi perda-
gangan ilegal satwa liar yang berasal dari selu-
ruh dunia. Oleh karena itu, ada beberapa negara 
yang mengakui spesies asli dan bukan asli seb-
agai spesies yang dilindungi dalam negeri. 
Perbuatan hukum yang bersifat sederhana ini 
dapat meringankan beban penegakan hukum 
dan meningkatkan peluang penegakan hukum 
pada kasus di mana satwa liar dilindungi diper-
dagangkan melintasi batas negara. Negara-
negara yang ditinjau juga dapat memanfaatkan 
undang-undang untuk berfokus pada jaringan 
pelaku kejahatan internasional dan korupsi 
yang memicu maraknya perdagangan lintas 
negara. Langkah-langkah ini cenderung 
memerlukan perluasan hukum agar tidak han-
ya mencakup pemburu liar, tetapi juga badan 
hukum, jaringan pelaku kejahatan, dan pegawai 
pemerintah yang terlibat dalam perdagangan 
tersebut. Pemanfaatan perangkat ekonomi dan 
hukum terkait, seperti misalnya undang-
undang tentang kejahatan terorganisasi dan 
antipencucian uang, juga berarti kekuatan 
pencegahan yang lebih besar dan dapat mem-
bantu menargetkan badan-badan yang terlibat, 
yang tidak luput dari pertanggungjawaban. 

Pada akhirnya, beberapa otoritas penge-
lola dan otoritas penegakan hukum turut 
andil saat satwa liar secara ilegal ditangkap 
dari habitat alaminya hingga diperdagang-
kan di pasar. Akan tetapi banyak dari otori-
tas ini tidak memiliki hubungan langsung 
dengan atau tidak diberikan pelatihan ten-
tang persoalan satwa liar. Pembuat undang-
undang dapat menargetkan semua poin di 
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sepanjang rantai perdagangan dan menja-
min agar semua kegiatan pemangku kepent-
ingan dikelola dengan tepat, khususnya 
dengan membentuk mekanisme formal 
untuk melakukan koordinasi yang efektif. 

Secara keseluruhan, upaya memaksimal-
kan peluang untuk memberantas perdagan-
gan kera memerlukan adanya pengemban-
gan hukum, khususnya melalui pemanfaatan 
perangkat hukum yang menargetkan semua 
kegiatan dan pelaku di sepanjang rantai 
pasok ilegal tersebut.

Kerangka Hukum 
Internasional
Orang yang mengangkut kera, atau bagian 
tubuh kera atau turunannya, melintasi batas 
negara wajib (setidaknya) dikenakan 
serangkaian peraturan perundangan yang 
dirancang untuk mencegah perdagangan 
spesies yang dilindungi dan mendorong 
konservasi satwa liar. Bagian ini meninjau 
perjanjian utama dan organisasi yang pal-
ing terkait dengan perdagangan kera ilegal.

CITES

Struktur CITES

Perjanjian internasional utama yang relevan 
adalah Konvensi Perdagangan Internasional 
Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam 
Punah pada tahun 1973. CITES yang berlaku 
sejak tahun 1975 dan memiliki 183 pihak pada 
bulan Januari 2020 ini bertujuan untuk 
melindungi satwa liar dari eksploitasi ber-
lebihan dengan mengendalikan perdagan-
gan internasional, berdasarkan sistem izin 
ekspor impor (CITES, tanpa tahun-k). 

Hidupan liar yang dilindungi oleh CITES 
saat ini sekitar 5.800 spesies satwa dan 30.000 
spesies tumbuhan (CITES, tanpa tahun-d), yang 
tercantum di ketiga lampiran sebagai berikut. 

  Lampiran I mencantumkan spesies yang 
terancam punah; 

  Lampiran II mencantumkan spesies 
yang saat ini belum terancam punah, 
tetapi dapat terancam punah jika perda-
gangan spesies ini tidak dikenakan pera-
turan yang ketat; dan 

Foto: Ketika seekor kera 
besar atau owa ditangkap 
secara ilegal dari alam liar, 
maka semua tindakan yang 
menyertainya secara bertu-
rut-turut harus dengan jelas 
dilarang oleh undang-
undang, mulai dari trans-
portasi, penyimpanan, pen-
golahan, pemajangan, 
eksperimen, pengiklanan, 
perdagangan domestik dan 
luar negeri, hingga peman-
faatan dan pemilikan. 
© PEGAS
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  Lampiran III mencakup spesies yang 
dicantumkan secara sepihak oleh pihak 
yang hendak mengatur perdagangan spesies 
tersebut dan menandakan perlunya kerja 
sama internasional (CITES, tanpa tahun-g). 

Perubahan pada Lampiran I dan II diad-
opsi oleh Konferensi Para Pihak (CoP) CITES; 
pihak perorangan dapat menempatkan spe-
sies secara sepihak pada Lampiran III kapan 
pun dikehendaki (CITES, tanpa tahun-g). 

Lampiran I sebenarnya merupakan daft-
ar hitam yang utamanya melarang perdagan-
gan komersial spesies genting, termasuk 
semua spesies owa dan kera besar (bonobo, 
simpanse, gorila, dan orang utan). 
Pengecualian dari dan variasi dalam per-
syaratan ini berlaku bagi individu, bagian 
tubuh, atau produk turunannya yang: 

  transit atau dipindahkan 'saat berada 
dalam kendali Bea Cukai' dari negara 
anggota CITES; 

  merupakan barang pribadi atau rumah 
tangga, termasuk hewan peliharaan; 

  diperoleh sebelum spesies tersebut dican-
tumkan dalam CITES; 

  dikembangbiakkan di penangkaran 
untuk tujuan komersial atau perdagan-
gan nonkomersial antarilmuwan atau 
lembaga ilmiah; atau

  merupakan bagian dari kebun binatang, 
sirkus, atau pameran keliling lainnya 
(CITES, 1973, Pasal VII).

Berdasarkan ketentuan ini, entitas dan 
pihak perorangan yang memperdagangkan 
spesimen yang terdaftar harus memperoleh 
izin ekspor impor; sertifikat juga menjadi 
syarat untuk melakukan ekspor kembali. 
Semua pihak CITES menetapkan satu atau 
lebih otoritas pengelola untuk mengurus 
sistem perizinan dan satu atau lebih otoritas 
keilmuan untuk memberikan informasi kepa-
da otoritas pengelola tentang dampak perda-
gangan terhadap status spesies. Otoritas pen-
gelola hanya dapat memberikan izin jika dua 
persyaratan terpenuhi. Pertama, otoritas keil-
muan harus mengeluarkan apa yang disebut 

sebagai 'non-detriment finding’ (kesimpulan 
bahwa ekspor spesimen tersebut tidak ber-
dampak negatif terhadap kelangsungan hid-
up spesies di alam liar). Kedua, otoritas pen-
gelola harus yakin bahwa spesimen diperoleh 
secara legal dan perdagangan tersebut teru-
tama bukan untuk tujuan komersial.

Ada berbagai persyaratan yang diberlaku-
kan untuk memberikan izin. Sebagai contoh, 
setiap konsinyasi memerlukan izin yang ber-
beda, dan izin ekspor berlaku selama maksimal 
6 bulan, sedangkan izin impor tidak berlaku 
setelah 12 bulan. Izin dan sertifikat harus men-
cakup pernyataan mengenai sumber spesimen 
(apakah spesimen tersebut ditangkap di alam 
liar, dikembangbiakkan dalam penangkaran, 
diternakkan, atau dikembangbiakkan secara 
artifisial) dan tujuan impor, seperti misalnya 
untuk tujuan komersial, ilmiah, atau edukasi. 
Persyaratan yang berlaku untuk perdagangan 
dalam Lampiran II dan III tidak terlalu ketat.

CoP CITES adalah badan pengambil kepu-
tusan utama. Kewenangannya adalah mema-
sukkan spesies ke dalam dan menghapusnya 
dari Lampiran I dan II. Komite Tetap CITES, 
yang biasanya bertemu sekali dalam setahun, 
memberikan pedoman kebijakan kepada 
Sekretariat terkait pelaksanaan CITES, men-
goordinasikan dan mengawasi pekerjaan 
komite dan kelompok kerja lain, serta men-
jalankan prosedur ketidakpatuhan, yang 
menghasilkan rekomendasi untuk menang-
guhkan perdagangan beberapa atau semua 
spesies terdaftar yang dilakukan oleh para 
pihak yang tidak mematuhi persyaratan CITES 
(CITES, 2019a, tanpa tahun-b, tanpa tahun-j).

Kerangka kerja CITES memberikan sarana 
yang bisa digunakan secara efektif dalam men-
gatur perdagangan spesies satwa liar genting 
dan terancam punah, tetapi pada kenyataannya 
kerangka ini memiliki beberapa kelemahan. 
Penegakan kendali CITES, baik di dalam negeri 
maupun terkait penangguhan perdagangan 
antara para pihak CITES dan para pihak CITES 
yang melanggar kepatuhan, merupakan tang-
gung jawab otoritas pengelola para pihak 
CITES. Pada beberapa kasus, badan-badan ini 
tidak beroperasi secara efektif, terutama karena 
kapasitas yang tidak memadai, kurangnya kem-
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auan, korupsi, atau (kadang kala) kerumitan 
dalam diplomasi internasional. Pemalsuan izin 
merupakan permasalahan yang selalu terjadi. 
Pelaku memberikan imbalan untuk melakukan 
pemalsuan, pencurian, dan korupsi dalam 
memberikan izin, mendapatkan secara tidak 
sah atau membeli izin kosong, atau memalsu-
kan izin yang digunakan (mis. dengan men-
gubah jumlah spesimen yang dicantumkan), 
terutama jika spesimen yang diperdagangkan 
bernilai tinggi. Di banyak contoh, perdagangan 
spesimen yang terdaftar dilakukan untuk tujuan 
yang terlihat ilmiah (meskipun sebenarnya 
komersial). Hal serupa juga terjadi pada spesi-
men yang ditangkap dari alam liar, yang keliru 
diidentifikasikan sebagai hasil penangkaran 
(Elliott dan Schaedla, 2016; Lavorgna et al., 
2018; OECD, 2012; lih. Kotak 6.1).

Pusat Pengawasan Konservasi Dunia PBB 
(UNEP-WCMC) mengelola basis data tentang 
izin ekspor impor yang diberikan, yang berasal 
dari laporan tahunan para pihak CITES. Akan 
tetapi basis data ini tidak dapat secara sistema-
tis digunakan untuk memeriksa dokumen-
dokumen tersebut satu sama lain (UNEP-
WCMC, tanpa tahun).21 Izin yang disertakan 
juga tidak diperiksa secara sistematis dengan 
melihat apa yang sebenarnya terdapat dalam 
pengiriman. Petugas bea cukai biasanya tidak 
dapat membedakan spesies yang dilindungi, 
terutama karena banyaknya spesies yang ter-
cantum dalam lampiran CITES. Klaim bahwa 
perdagangan tersebut dilakukan untuk tujuan 
ilmiah atau spesimen tersebut berasal dari pen-
angkaran sering kali tidak diperiksa oleh otori-
tas pengelola atau bea cukai, baik di negara 
pengekspor maupun negara pengimpor. Ada 
banyak negara memiliki kapasitas yang tidak 
memadai dalam mengoperasikan sistem ini 
dengan semestinya, tidak memiliki cukup staf 
terlatih atau staf yang dibayar untuk melaku-
kan hal tersebut, dan kekurangan peralatan 
dasar. Sementara ada banyak negara yang 
kapasitasnya sudah memadai akan tetapi 
sama sekali tidak ketat dalam melaksanakan 
pengendalian tersebut (Elliott dan Schaedla, 
2016; Lavorgna et al., 2018; OECD, 2012).

Badan-badan CITES berupaya mengatasi 
masalah ini dengan berbagai cara. Sekretariat 

CITES memberikan pelatihan dan bantuan 
pengembangan kapasitas. Sekretariat ini juga 
mengoordinasikan misi peninjauan bagi para 
pihak konvensi tersebut untuk mengkaji pelak-
sanannya (CITES, tanpa tahun-c). Selain itu, 
Sekretariat juga meninjau secara rutin status 
perdagangan spesies tertentu. Saat ini masih 
diupayakan untuk meningkatkan ketelitian 
dalam mendefinisikan 'perolehan legal’ (legal 
acquisition), yakni persyaratan yang mewajib-
kan agar spesimen yang diperdagangkan 
ditangkap atau diperoleh secara legal. Pada 
tahun 2015, berdasarkan latar belakang pening-
katan yang stabil dalam perdagangan spesimen 
yang berasal dari penangkaran (yang jumlahn-
ya saat ini melebihi perdagangan spesimen 
yang ditangkap di alam liar), CoP CITES ke-17 
(CoP17) meminta Komite Tetap untuk menilai 
dan mengembangkan solusi bagi masalah yang 
berhubungan dengan perdagangan spesimen 
hasil penangkaran (CITES, 2015b, tanpa tahun-
a). Para pihak dalam CITES harus mendaftar-
kan fasilitas penangkaran komersial ke dalam 
basis data yang dikelola oleh Sekretariat CITES, 
tetapi jika pengembangbiakkan satwa di fasili-
tas mereka untuk kebun binatang atau tujuan 
ilmiah maka fasilitas tersebut tidak perlu didaf-
tarkan. Berdasarkan penyelidikan yang dilaku-
kan oleh Sekretariat CITES terhadap beberapa 
fasilitas ini, telah ditemukan adanya berbagai 
masalah seperti terbatasnya akses dan peny-
alahgunaan kode sumber (TRAFFIC, 2016). 

Beberapa masalah ini dapat diatasi den-
gan mengganti sistem perizinan yang saat ini 
sebagian besar masih menggunakan kertas 
dengan sistem perizinan elektronik. 
Digitalisasi dapat membantu mengurangi 
peluang penipuan dan pemalsuan bukti, seka-
ligus memfasilitasi pemantauan perdagangan 
dan komunikasi antarotoritas pengelola. Pada 
tahun 2005, para pihak CITES membentuk 
kelompok kerja untuk membahas tentang 
pemanfaatan teknologi informasi, dan beber-
apa negara telah mengembangkan dan men-
guji coba, atau sepenuhnya mengoperasikan 
sistem elektronik (CITES, tanpa tahun-f). 
Pada tahun 2010 Sekretariat CITES bekerja 
sama dengan WCO untuk memublikasikan 
panduan bentuk protokol dan standar bersa-
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ma, yang kemudian diperbarui pada tahun 
2013 (CITES, 2013a). Pada tahun 2015, CoP17 
memutuskan untuk membentuk kembali 
kelompok kerja tersebut guna merevisi doku-
men yang ada dan mengembangkan standar 
dan perangkat baru (CITES, tanpa tahun-f).

CITES dan Kera

Semua spesies kera yang disebutkan di atas 
telah tercantum dalam Lampiran I CITES. 
Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan dalam 
Pendahuluan pada volume ini, ada beberapa 
cara yang dilakukan untuk memfasilitasi perda-
gangan ilegal untuk menyeleweng dari kendali 
CITES. Spesimen ilegal dapat dengan mudah 
diselundupkan melintasi batas negara tanpa 
izin CITES. Seperti yang telah disebutkan sebe-
lumnya, ketika izin telah diberikan pun, peda-
gang masih sering menyalahgunakan berbagai 
pengecualian yang memungkinkan dilakukan-
nya perdagangan spesies pada Lampiran I. 
Otoritas pengelola di beberapa negara telah 
mengeluarkan izin ekspor yang menyatakan 
bahwa beberapa spesimen berasal dari hasil 
pengembangbiakkan di fasilitas penangkaran 
tanpa memeriksa apakah fasilitas tersebut 
memang benar-benar ada (lih. Kotak 6.1). Hal 
serupa juga terjadi pada otoritas pengelola di 
beberapa negara pengimpor dengan memberi-
kan izin impor yang menyatakan bahwa spesi-
men tersebut ditujukan untuk kebun binatang 
atau keperluan ilmiah, padahal sebenarnya 
untuk komersial (PEGAS, 2017, tanpa tahun). 

Kera telah dibahas di banyak CoP CITES 
dan pertemuan Komite Tetap. Pada tahun 
2004, CoP13 menerbitkan Resolusi Konferensi 
13.4, yang secara spesifik membahas kera 
besar dan menyerukan kepada para pihak 
CITES dan badan lainnya untuk melakukan 
berbagai upaya penegakan hukum dan kon-
servasi (CITES, 2013b).22 Meskipun demikian, 
LSM sering kali beranggapan bahwa topik ini 
kurang diperhatikan. Karena upaya pen-
egakan hukum yang ada terlihat tidak mema-
dai, terbukti dari relatif rendahnya laporan 
jumlah penyitaan perdagangan ilegal kera 
besar.23 Pada tahun 2015, berdasarkan 
Keputusan 17.232, CoP17 meminta Sekretariat 
CITES untuk membuat laporan tentang status 

KOTAK 6.1 

Pemalsuan Izin di Guinea: Kunci untuk Memasok 
Kera ke Kebun Binatang di Tiongkok
Sejak tahun 2007, simpanse diekspor dari Guinea ke Tiongkok dengan 
izin CITES yang terlihat sah dan seolah dari hasil penangkaran. Penyelidi-
kan yang dilakukan oleh LSM dan perorangan mengungkapkan bahwa 
pada tahun 2013, ada sekurangnya 138 simpanse dan 10 gorila yang 
diekspor melalui rute yang dibangun oleh perusahaan pembangunan 
Tiongkok. Padahal di Guinea tidak ada fasilitas penangkaran, sehingga 
penyelidik mencurigai bahwa kera tersebut diambil dari Kamerun, Pantai 
Gading, Liberia, Republik Kongo, atau negara lain di wilayah selain Guin-
ea (Stiles et al., 2013). Bukti selanjutnya menunjukkan bahwa ekspor 
kera telah berlangsung selama bertahun-tahun, yakni ke Tiongkok, Ru-
sia, Mesir, dan negara Timur Tengah lainnya (PEGAS, tanpa tahun).

Pada awal tahun 2011, Sekretariat CITES menanggapi laporan dari 
LSM dan pihak lainnya dengan menyatakan keprihatinan terhadap 
perdagangan ini kepada otoritas pengelola terkait, termasuk otoritas 
di Tiongkok dan Guinea. Ketidakpuasan atas tanggapan yang diterima 
membuat Sekretariat CITES menjalankan suatu misi untuk negara 
tersebut dan (pada bulan September 2011) menemukan 69 simpanse 
telah diambil dari Guinea pada tahun 2010, yang ditujukan untuk 
kebun binatang atau taman safari di Tiongkok. Berdasarkan temuan 
dari misi tersebut, maka Sekretariat CITES mengirimkan pemberita-
huan kepada para pihak CITES, dengan menyoroti kekhawatiran pada 
keabsahan izin tersebut dan menunjukkan bahwa di Guinea tidak ada 
(dan tidak pernah ada) penangkaran komersial untuk spesies yang ter-
daftar dalam CITES (CITES, 2015a).

Sejak 2013 hingga sekarang, Komite Tetap merekomendasikan pen-
angguhan semua perdagangan komersial spesies yang terdaftar 
dalam CITES dengan Guinea, karena Guinea tidak menanggapi per-
mintaan Sekretariat CITES untuk memperbaiki prosedur pemberian 
izinnya. Pada tahun 2015, kepala otoritas pengelola CITES Guinea 
ditangkap karena dugaan tindakan korupsi dan pemalsuan dalam 
pemberian izin ekspor CITES. Meskipun dinyatakan bersalah dan 
dihukum selama 18 tahun penjara, ia diampuni oleh Presiden Guinea 
(PEGAS, 2017).

Kasus ini menggambarkan cakupan (dan keterbatasan) yang dimiliki oleh 
CITES. Karena Sekretariat dan Komite Tetap CITES bukanlah lembaga 
penegakan hukum meskipun keprihatinan yang disampaikan oleh LSM 
dan pihak lainnya telah mereka tanggapi. Dalam memastikan pelaksanaan 
pemberian izin ini dilakukan dengan benar, Sekretariat dan Komite ini ber-
gantung pada otoritas pengelola nasional. Walaupun otoritas pengelola 
Guinea seharusnya tidak memberikan izin ekspor, otoritas pengelola 
Tiongkok tetap harus mempertanyakan keasliannya karena ketida-
kadaan fasilitas penangkaran di Guinea. Selain itu, banyak (dan mung-
kin semua) simpanse berakhir di taman hiburan dan safari. Dengan kata 
lain, simpanse diimpor untuk tujuan komersial (bukan ilmiah) yang 
kemudian diperumit dengan status yang didapatkan oleh pihak taman 
hiburan dan safari di dalam negeri (lih. Bab 4). Karena diambil secara 
ilegal, semestinya satwa tersebut disita dan direpatriasi.

Meskipun Tiongkok menghentikan impor kera dari Guinea, informasi 
dalam Basis Data Perdagangan CITES menunjukkan bahwa Tiongkok 
kemudian mengimpor kera dari negara lain (CITES, tanpa tahun-e). 
Pada bulan Juli 2018, terungkap adanya korespondensi antara kebun 
binatang dari Tiongkok dengan menteri lingkungan Republik 
Demokratik Kongo (RDK) (yang juga tidak memiliki fasilitas penang-
karan) yang berisi permintaan ekspor gorila gunung (Gorilla beringei 
beringei), bonobo (Pan paniscus), simpanse, dan satwa lainnya 
(Summers, 2018).
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kera besar dan dampak relatif perdagangan 
ilegal serta tekanan lainnya terhadap status 
kera besar agar dipertimbangkan oleh 
Komite Tetap (CITES, 2017b).

GRASP, IUCN, dan para ahli lainnya mem-
buat laporan yang diminta tersebut. Pada per-
temuannya yang ke-70 di bulan Oktober 2018, 
Komite Tetap membahas temuan-temuan yang 
ada, termasuk informasi terbaru tentang seba-
ran kera besar dan perubahan populasinya dari 
waktu ke waktu. Laporan tersebut mengidenti-
fikasi ancaman utama terhadap kelangsungan 
hidup kera besar, yaitu kehilangan, degradasi, 
dan fragmentasi habitat; penyakit menular; 
perburuan satwa liar untuk diambil dagingnya 
secara ilegal dan sembarangan; dan pem-
bunuhan disengaja akibat konflik atas lahan. 
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa perda-
gangan internasional kera besar secara ilegal 
terutama dilakukan untuk memperoleh daging 
satwa liar dan sebagian besar terjadi antarneg-
ara tetangga. Jenis perdagangan ini cenderung 
kurang diteliti dengan baik dan lebih sulit dide-
teksi dan dikendalikan dibanding perdagangan 
antarbenua. Laporan tersebut juga menunjuk-
kan perdagangan ilegal bayi kera hidup, sebagai 
hasil sampingan dari perdagangan daging sat-
wa liar. Faktanya, laporan itu menyebutkan 
bahwa kasus Guinea yang dijabarkan dalam 
Kotak 6.1 merupakan satu-satunya contoh kera 
besar yang ditargetkan untuk ditangkap dan 
diperdagangkan (CITES, 2018a). Ada bebera-
pa ahli yang mempertanyakan temuan ini dan 
berpendapat bahwa laporan tersebut mere-
mehkan cakupan dan faktor pendorong 
perdagangan ilegal kera hidup.24

Walaupun laporan tersebut mengakui 
peningkatan upaya penegakan hukum di 
beberapa negara, termasuk penyebaran jarin-
gan Eco Activists for Governance and Law 
Enforcement (EAGLE) yang terdiri dari para 
penyelidik dan aktivis, laporan tersebut meny-
impulkan bahwa upaya penegakan hukum 
semata tidak cukup untuk menghentikan 
perdagangan ilegal kera besar hidup atau 
bagian tubuhnya (CITES, 2018a; EAGLE, tan-
pa tahun). Ada 14 rekomendasi untuk para 
pihak CITES yang ditetapkan dalam laporan 
tersebut, termasuk peningkatan dalam kerang-

Foto: Laporan CITES tahun 
2018 mengidentifikasi ber-
bagai ancaman utama terh-
adap kelangsungan hidup 
kera besar, yaitu hilangnya 
habitat, degradasi dan 
fragmentasi, penyakit men-
ular, perburuan liar untuk 
memperoleh daging, per-
buruan liar sembarangan, 
dan pembunuhan sengaja 
akibat konflik atas lahan. 
Bangkai simpanse yang 
disita, setelah penangka-
pan pedagang, Douala, 
Kamerun. © LAGA dan 
EAGLE Network
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ka hukum nasional, penegakan hukum, dan 
upaya pengumpulan data; adopsi perjanjian 
lintas batas negara dan proses peradilan kolab-
oratif; pengenalan persyaratan kepada para 
pelaku swasta dalam sektor energi, industri 
ekstraktif, dan pertanian untuk meminimal-
kan dampak operasinya terhadap populasi 
dan habitat kera besar; dan upaya untuk 
mendukung alternatif pengganti daging sat-
wa liar (CITES, 2018a). Serta rekomendasi 
untuk menolak permohonan apa pun dari 
perdagangan kera besar yang berpotensi 
ditangkap dari alam liar: 

Mengingat kelangkaan beberapa takson ini 
dan banyaknya jumlah kera besar hasil pen-
angkaran yang kini berada di kebun bina-
tang dan tempat pengumpulan ex situ lain-
nya, maka kera besar tangkapan liar tidak 
dapat diperdagangkan ke kebun binatang, 
taman safari, atau lembaga pendidikan atau 
ilmiah lainnya, kecuali dalam keadaan tert-
entu (CITES, 2018a, hal. 23). 

Setelah membahas laporan tersebut, Komite 
Tetap meminta Sekretariat CITES untuk menin-
jau ketentuan dalam Resolusi Konferensi 13.4 
bersama dengan GRASP dan IUCN, dan men-
gajukan perubahan yang tepat untuk dipertim-
bangkan dalam CoP18 pada tahun 2019 
(CITES, 2018b, para. 52). Oleh karena itu, kon-
ferensi ini mengesahkan resolusi yang sebagian 
besar mengulangi kesimpulan laporan terse-
but, termasuk dengan menyebutkan bahwa:

Karena semua spesies kera besar sudah ter-
wakili dengan baik di kebun binatang di selu-
ruh dunia, maka di masa mendatang ‘kondisi 
tertentu’ tidak mungkin menjadi alasan lagi 
dalam pengambilan kera besar dari alam liar 
(CITES, 2019b, hal. 1).

Jika dilaksanakan sepenuhnya, rekomen-
dasi laporan dan resolusi ini mungkin dapat 
mengendalikan perdagangan ilegal kera besar 
dan mengatasi tekanan terhadap habitatnya. 
Masih perlu ditelaah, apakah rekomendasi ini 
dapat secara efektif dilaksanakan di lapangan. 
Sementara itu, LSM dan pihak lainnya 
menyarankan pembaruan terhadap prosedur 
CITES, termasuk bekerja sama dengan aso-

siasi kebun binatang internasional untuk 
menyusun daftar kebun binatang dan lemba-
ga ilmiah terakreditasi yang dapat menam-
pung kera besar, terutama yang memiliki pro-
gram p engembangbiakan,  untuk 
meminimalkan penyalahgunaan terhadap 
ketentuan pengecualian bagi kewajiban 
mendapatkan satwa dari penangkaran.25 Jika 
dikehendaki upaya yang lebih ambisius, 
maka impor kera besar wajib untuk didaftar-
kan dan diidentifikasi, contohnya melalui 
profil DNA atau mikrocip yang ditanamkan. 

Perjanjian dan Organisasi 
Konservasi Internasional

Kemitraan Kelangsungan Hidup 
Kera Besar (Great Apes Survival 
Partnership/GRASP)

GRASP adalah aliansi yang mencakup lebih dari 
100 pemerintah negara, organisasi konservasi, 
lembaga penelitian, lembaga PBB, dan perusa-
haan swasta, yang didirikan pada tahun 2001 
dan merupakan satu-satunya program PBB 
untuk konservasi yang spesifik berdasarkan spe-
sies. Keenam prioritasnya yaitu advokasi politik, 
perlindungan habitat, perdagangan ilegal, kon-
servasi peka konflik (conflict-sensitive conserva-
tion), pemantauan penyakit, dan ekonomi hijau. 
GRASP berupaya mendorong kesadartahuan 
akan persoalan ini di antara lembaga-lembaga 
lainnya dan mampu mengakses pendanaan dan 
mengembangkan kolaborasi untuk melak-
sanakan proyek konservasi (GRASP, tanpa 
tahun-b). GRASP berpartisipasi dalam misi tek-
nis dengan Sekretariat CITES. Contohnya pada 
bulan April 2007 di Thailand dan Kamboja, yang 
fokusnya adalah orang utan (CITES, 2007b). 
Publikasi berjudul Stolen Apes: The Illicit Trade 
in Chimpanzees, Gorillas, Bonobos and 
Orangutans—yang diterbitkan tahun 2013 oleh 
GRASP, UNEP, dan GRID-Arendal—menyaji-
kan gambaran umum pertama tentang luasnya 
perdagangan global kera besar secara ilegal dan 
mencakup rekomendasi untuk memitigasi dam-
pak perdagangan ilegal bagi populasi kera besar 
yang masih tersisa di alam liar (Stiles et al., 2013). 
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Pada bulan September 2016, GRASP menin-
daklanjuti salah satu rekomendasi dalam Stolen 
Apes dengan menerbitkan Basis Data Penyitaan 
Kera (Apes Seizure Database). Basis data terse-
but dikembangkan bersama dengan UNEP-
WCMC dengan menggabungkan data dan lapo-
ran tentang kera besar yang disita di seluruh 
dunia (GRASP, tanpa tahun-a). Ada banyak 
perdagangan ilegal spesies-spesies ini yang tidak 
memenuhi persyaratan untuk dicantumkan 
dalam basis data lainnya, seperti misalnya Basis 
Data Perdagangan CITES, yang tidak mencatat 
transaksi kecuali yang dilakukan di lintas batas 
nasional, sehingga beberapa peneliti meragukan 
skala perdagangan ilegal tersebut (CITES, tanpa 
tahun-e).26 Basis Data Penyitaan Kera memung-
kinkan pihak penyedia mengunggah catatan 
secara langsung dari lapangan melalui ponsel 
pintar, di mana setiap catatan tersebut divalidasi 
oleh panel ahli untuk menjamin kualitas datanya 
(GRASP, tanpa tahun-a). Dalam peluncuran-
nya, dari tahun 2005 hingga 2016 basis data ini 
memuat informasi tentang penyitaan lebih 
dari 1.800 kera besar di 23 negara, yang ham-
pir setengahnya bukan berasal dari negara 
habitat kera besar (UN Environment, 2016a).

Tidak berbeda dengan organisasi lainnya 
yang dibahas dalam bab ini, GRASP juga men-
galami kekurangan dana dan kapasitas. Pada 
tahun 2019, GRASP berjalan hanya dengan tiga 
anggota staf bukan lima seperti yang semestin-
ya. Meskipun demikian, penelitian dan upaya 
advokasinya disambut baik. Sebagai satu-satun-
ya organisasi antarpemerintah yang berdedika-
si terhadap kera besar, GRASP jelas memiliki 
potensi untuk memainkan peran penting dalam 
mengatasi perdagangan ilegal internasional.27

Konvensi Spesies Satwa Liar 
yang Bermigrasi dan Perjanjian 
Gorila

Konvensi Spesies Satwa Liar yang Bermigrasi 
(Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals/CMS) dimulai sejak tahun 1983. 
Dengan beroperasi di bawah dukungan 
Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), 
konvensi ini bertujuan untuk melestarikan spe-
sies terestrial, spesies laut, dan spesies burung 

migrasi di dalam wilayah jelajahnya. Para pihak 
dalam konvensi CMS (130 pihak per November 
2019) berkomitmen untuk melindungi spesies 
migrasi dan terancam punah (misalnya gorila 
dan simpanse), serta spesies yang memerlukan 
atau memperoleh manfaat signifikan dari kerja 
sama internasional (termasuk simpanse), den-
gan cara melestarikan atau memulihkan habi-
tatnya, memitigasi rintangan untuk bermigrasi, 
dan mengendalikan faktor lain yang dapat 
mengancam satwa ini (CMS, tanpa tahun-a, 
tanpa tahun-d, tanpa tahun-e). CMS berperan 
secara efektif sebagai sebuah konvensi kerang-
ka kerja. Komitmen yang lebih konkret dis-
epakati melalui perjanjian internasional atau 
regional tertentu atau instrumen yang tidak 
terlalu formal, seperti misalnya nota kesepa-
haman. Ada berbagai upaya yang dilakukan 
untuk mengembangkan rezim kepatuhan 
baru guna mendukung para pihak dalam 
memenuhi kewajibannya (CMS, 2018).

Perjanjian-perjanjian spesifik spesies ber-
dasarkan CMS mencakup Perjanjian tentang 
Konservasi Gorila dan Habitatnya, yang mulai 
berlaku pada tahun 2008. Perjanjian Gorila 
(the Gorilla Agreement) yang ditujukan untuk 
mencakup sepuluh negara sebaran kera ini 
telah diratifikasi oleh tujuh negara, yaitu 
Republik Afrika Tengah, RDK, Gabon, Nigeria, 
Republik Kongo, Rwanda, dan Uganda, sisanya 
yang belum meratifikasi adalah; Angola, 
Kamerun, dan Guinea Khatulistiwa. Perjanjian 
yang sebagian besar dilakukan melalui penyu-
sunan rencana aksi spesifik subspecies ini ber-
tujuan untuk melestarikan dan memulihkan 
populasi gorila dan mendukung kelangsungan 
hidup jangka panjang habitat hutannya beserta 
populasi manusia yang bergantung pada hutan 
tersebut. Kegiatan pelaksanaannya adalah 
memantau populasi dan ancaman terhadap 
gorila; memperkuat penegakan hukum dan 
upaya antiperburuan liar; mendukung bebera-
pa alternatif sebagai sumber penghasilan 
untuk mencegah eksploitasi berlebihan terha-
dap hutan dan gorila, termasuk ekowisata; 
membangun kolaborasi internasional 
antarnegara sebaran gorila; dan mengem-
bangkan strategi nasional untuk konservasi 
gorila (CMS, tanpa tahun-b, tanpa tahun-c).

“Perdagangan in-

ternasional kera be-

sar secara ilegal ter-

utama dilakukan 

untuk memperoleh 
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angga. Jenis perda-

gangan ini cenderung 

kurang diteliti dengan 

baik dan lebih sulit 

dideteksi dan diken-

dalikan dibanding 

perdagangan antar-

benua.”
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Hingga saat ini, Perjanjian Gorila belum 
cukup berhasil mencapai tujuan-tujuan ini. 
Laporan kegiatan yang disajikan pada konfer-
ensi CMS pada tahun 2014 meringkas kema-
juannya yang terbatas dalam rencana aksi 
regional dan dua proyek kecil (yaitu proyek 
untuk mendukung inisiatif konservasi hutan 
berbasis masyarakat dan proyek untuk mem-
bantu pemerintah dalam meningkatkan kapasi-
tas penegakan hukum dan pemantauan perda-
gangan ilegal satwa liar) (CMS, 2014). Laporan 
serupa disajikan CMS pada konferensi tahun 
2017 yang hanya menampilkan proposal 
untuk bekerja sama dengan GRASP dan 
informasi tentang dua proyek kecil lainnya 
(CMS, 2017). Kurangnya dana dan jumlah staf 
GRASP saat ini dapat mempengaruhi kemam-
puannya dalam melaksanakan kerja sama 
sebagaimana disebutkan di atas.28 

Konvensi Keanekaragaman 
Hayati

Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB 
(Convention on Biological Diversity/CBD) ditan-
datangani pada tahun 1992 dalam pertemuan 
Rio Earth Summit dan mulai berlaku tahun 
1993. Sejak bulan Januari 2020, CBD memiliki 
196 pihak (hampir semua negara berpartisipasi), 
kecuali Amerika Serikat yang telah menan-
datangani perjanjian ini tetapi belum meratifi-
kasinya (CBD, tanpa tahun-a, tanpa tahun-b). 
CBD memiliki tiga sasaran utama, yaitu konser-
vasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan 
berkelanjutan semua komponennya, dan alih 
bagi secara adil dari pemanfaatan sumber daya 
genetik. Konvensi CBD merupakan perjanjian 
internasional pertama yang mengakui konser-
vasi keanekaragaman hayati sebagai 'perhatian 
bersama umat manusia' dan bagian integral dari 
proses pembangunan (Casetta, Marques da 
Silva, dan Vecchi, 2019). Ini mencakup semua 
ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik, 
serta menghubungkan antara upaya konservasi 
tradisional dengan tujuan ekonomi dari peman-
faatan sumber daya biologis berkelanjutan. Para 
pihak CBD diwajibkan untuk menyusun ren-
cana aksi dan strategi keanekaragaman hayati 
nasional serta memastikan agar strategi ini dia-

Foto: Tindakan penegakan 
hukum terhadap perdagan-
gan ilegal dapat secara 
efektif dikoordinasikan khu-
susnya oleh INTERPOL dan 
WCO, tetapi mereka 
kekurangan sumber daya 
dan memiliki banyak priori-
tas yang bersaing. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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rusutamakan ke dalam perencanaan dan keg-
iatan semua sektor yang dapat berdampak 
(positif atau negatif) terhadap keanekaraga-
man hayati (CBD, tanpa tahun-a). 

Meski secara hukum persyaratan untuk 
menyusun strategi nasional bersifat mengikat, 
tidak ada hukuman nyata untuk ketidakpatu-
han atau tidak dilaksanakannya kebijakan atau 
upaya yang mendukung. Namun demikian, 
CBD telah membantu meningkatkan profil 
persoalan tersebut, salah satunya dengan mem-
prakarsai serangkaian studi tentang dampak 
ekonomi akibat hilangnya keanekaragaman 
hayati, yang dimulai dengan laporan The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity: An 
Interim Report (TEEB, 2008). Proses penyusu-
nan dan pelaksanaan strategi nasional tampak-
nya memang membantu upaya konservasi. 
Proses ini juga membantu memobilisasi dukun-
gan keuangan. Sejak tahun 1994 hingga akhir 
bulan Mei 2016, Fasilitas Lingkungan Global 
(Global Environment Facility/GEF) (didirikan 
tahun 1992, merupakan sebuah mekanisme 
pendanaan dengan pemberian dukungan 
keuangan bagi inisiatif lingkungan, termasuk 
beberapa konvensi internasional) telah men-
dukung sekitar 1.300 proyek keanekaragaman 
hayati nasional dan daerah dengan total hibah 
senilai 3,4 miliar Dolar AS, yang menghasilk-
an pendanaan bersama senilai 10,2 miliar 
Dolar AS (Ferreira de Souza Dias, 2016).

Perjanjian dan Organisasi 
Penegakan Hukum 
Internasional

Organisasi Kepabeanan Dunia 
(World Customs Organization/WCO)

Pada tahun 1952, WCO didirikan untuk menin-
gkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi bea 
cukai. Hingga Januari 2020, WCO memiliki 183 
anggota dan mencakup 98 persen perdagangan 
dunia. WCO menawarkan kepada anggotanya 
forum untuk dialog dan pertukaran pengala-
man antarlembaga bea cukai serta bantuan tek-
nis dan jasa pelatihan untuk modernisasi dan 
pengembangan kapasitas dalam administrasi 
bea cukai nasional (WCO, tanpa tahun-g). 

Program Lingkungan WCO berfokus pada 
pemberantasan kejahatan lingkungan, terma-
suk perdagangan ilegal satwa liar, kayu, limbah, 
dan bahan kimia. WCO berupaya agar semua 
lembaga bea cukai memastikan persoalan ling-
kungan ikut menjadi prioritas. Ini merupakan 
tugas yang sulit mengingat adanya permintaan 
lain akan sumber daya dan (sering kali) kurang-
nya kesadartahuan akan dampak perilaku ilegal 
terhadap lingkungan (WCO, tanpa tahun-b). 
Program Lingkungan ini mengelola peralatan 
dan instrumen WCO yang dirancang untuk 
memfasilitasi penegakan hukum, seperti misal-
nya aplikasi Jaringan Penegakan Bea Cukai 
yang menampilkan basis data penyitaan dan 
kejahatan serta gambar barang-barang ilegal 
(WCO, tanpa tahun-c). Selain itu, program ini 
juga mengelola ENVIRONET, alat komunikasi 
untuk pertukaran informasi antarotoritas nasi-
onal secara real-time, organisasi internasional, 
dan jaringan regional (WCO, tanpa tahun-a). 
Laporan tahunan WCO Illicit Trade Report 
menyajikan informasi mengenai kegiatan 
Program Lingkungan dan penilaian terhadap 
maraknya kejahatan lingkungan di seluruh 
dunia (WCO, tanpa tahun-e).

Dengan bantuan dari donor, WCO men-
jalankan serangkaian program peningkatan kes-
adartahuan untuk petugas bea cukai akan 
perdagangan ilegal satwa liar dan korupsi terkait 
hal tersebut, termasuk operasi gabungan untuk 
penegakan hukum, seminar, dan lokakarya 
pelatihan internasional. Salah satu program ini 
yaitu Proyek Great Apes and Integrity (GAPIN, 
tahun 2010-2011) yang tidak hanya bertujuan 
untuk meningkatkan kesadartahuan di antara 
petugas bea cukai tentang perdagangan ilegal 
satwa liar dan korupsi terkait, tetapi juga mem-
berikan bantuan kepada sejumlah administrasi 
bea cukai di Afrika (WCO, 2012, tanpa tahun-d). 
Proyek INAMA adalah inisiatif terbaru WCO 
dengan dana dari pemerintah Jerman, Swedia, 
dan Amerika Serikat serta CITES, tujuannya 
untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum 
dalam administrasi bea cukai di Sub-Sahara 
Afrika. Dari penilaian awal, ditemukan bahwa 
sebagian besar negara di wilayah ini umumnya 
memiliki prioritas yang rendah dalam menga-
tasi perdagangan ilegal satwa liar. Ada banyak 
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menjadi prioritas uta-
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negara yang memiliki ketentuan hukum yang 
tepat dan berlaku, tetapi jarang diterapkan. 
Hanya separuh yang memiliki unit intelijen, 
semuanya tidak ada yang memiliki petugas 
intelijen yang didedikasikan khusus untuk per-
soalan satwa liar. Proyek INAMA telah melak-
sanakan beberapa sesi pelatihan dan lokakarya 
serta menyediakan bantuan teknis yang diberi-
kan untuk penyitaan dan penanganan bukti. 
Proyek ini juga telah mendorong pelaksanaan 
operasi penegakan hukum dan intelijen bersa-
ma serta pertukaran personel (WCO, 2017). 

Fungsi intelijen global dan pengumpulan 
informasi WCO didukung oleh 11 Kantor 
Hubungan Intelijen Regional (Regional 
Intelligence Liaison Office/RILO), yang beber-
apa di antaranya aktif dalam mengatasi keja-
hatan lingkungan (WCO, tanpa tahun-f). 
Sebagai contoh, pada tahun 2013-2014, RILO 
Asia Pasifik dan RILO Afrika Timur dan 
Selatan berpartisipasi secara berturut-turut 
dalam tiga operasi global untuk penegakan 
hukum (CITES, 2014). Operasi Cobra III tahun 
2015 merupakan operasi global terbesar yang 
pernah ada untuk menangani kejahatan satwa 
liar dan hutan transnasional, termasuk keja-
hatan terhadap kera. Operasi ini menghasilk-
an lebih dari 300 penangkapan, lebih dari 600 
penyitaan satwa liar selundupan, dan petun-
juk rahasia yang mengarah pada penemuan 
jaringan pelaku kejahatan dan kegiatan krim-
inal lainnya (WWF, 2015). 

WCO dan semua RILO-nya berperan 
penting dalam upaya mengendalikan perda-
gangan ilegal satwa liar, namun demikian 
masih WCO memiliki kendala karena kurang-
nya sumber daya, kapasitas, dan komitmen 
politik, serta maraknya korupsi di banyak lem-
baga bea cukai nasional. Ada beberapa data 
yang tidak akurat telah dilaporkan oleh lem-
baga bea cukai nasional kepada WCO, teruta-
ma mengenai perdagangan produk yang 
berkaitan dengan lingkungan. Sebagaimana 
disebutkan di atas, kejahatan terhadap satwa 
liar tidak menjadi prioritas utamanya oleh 
lembaga bea cukai di negara-negara berkem-
bang , kegiatan yang menghasilkan pendapa-
tan menjadi prioritas utama dibandingkan 
operasi penegakan hukum terkait satwa liar.29 

INTERPOL

Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional 
(International Criminal Police Organization/
INTERPOL) dibentuk tahun 1923, hingga 
Januari 2020 telah memiliki 194 negara ang-
gota. INTERPOL memfasilitasi pertukaran 
informasi antarotoritas polisi nasional, tetapi 
tidak menyelidiki atau mengusut kasus keja-
hatan (INTERPOL, tanpa tahun-a). Unit 
Keamanan Lingkungan INTERPOL terdiri 
dari empat tim penegakan hukum global, 
yang meliputi perikanan, kehutanan, polusi, 
dan satwa liar. Unit ini menyediakan alat dan 
keahlian bagi lembaga penegakan hukum 
nasional, menawarkan dukungan penyelidi-
kan terkait kasus dan target internasional, 
mengoordinasikan operasi, membantu nega-
ra anggota melakukan alih bagi informasi, 
dan mempelajari jejaring kejahatan lingkun-
gan. Unit ini memiliki Komite Kepatuhan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan sebagai 
penasihat dan memiliki empat kelompok ker-
ja yang masing-masing berfokus pada keem-
pat topik di atas, serta mengumpulkan nega-
ra-negara anggota untuk berbagi pengalaman 
dan keahlian serta memfasilitasi kerja sama 
internasional (INTERPOL, tanpa tahun-b). 

INTERPOL telah mengoordinasikan 
serangkaian panjang operasi internasional 
untuk penegakan hukum dalam mengatasi 
berbagai bentuk kejahatan lingkungan. 
Sebagai contoh, pada tahun 2016 digelar 
Operasi Thunderbird, sebuah operasi global 
yang melibatkan polisi, lembaga bea cukai, 
dan imigrasi, serta petugas lingkungan, satwa 
liar, dan kehutanan dari 49 negara dan wilayah 
untuk mengatasi perdagangan satwa liar dan 
kayu ilegal. Operasi ini berhasil mengidentifi-
kasi hampir 900 tersangka dan menyita 1.300 
produk ilegal yang bernilai sekitar 5,1 juta 
Dolar AS (INTERPOL, 2017). Operasi 
INTERPOL tampaknya tidak secara khusus 
menargetkan kera besar, meskipun ada beber-
apa operasi yang menyita daging satwa liar. 

INTERPOL mendorong setiap negara 
anggotanya membentuk gugus tugas nasi-
onal untuk keamanan lingkungan guna 
memberantas kejahatan lingkungan. Kerja 
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sama multilembaga ini melibatkan polisi, 
bea cukai, lembaga lingkungan, badan spesi-
alis lainnya, jaksa, LSM, dan mitra antarpe-
merintah untuk mencapai tujuan bersama 
seperti pengurangan polusi, konservasi spe-
sies tertentu, atau perlindungan terhadap 
hutan, sumber daya ikan, atau sumber daya 
alam lainnya (INTERPOL, 2012). Seperti 
halnya WCO, INTERPOL telah bertugas 
dengan baik terkait kejahatan lingkungan 
dan berperan penting dalam pemberantasan 
perdagangan ilegal kera besar dengan cara 
menemukan dan menangkap pelaku serta 
meningkatkan kesadartahuan akan persoa-
lan tersebut. Sayangnya INTERPOL dibatasi 
oleh kurangnya sumber daya dan banyaknya 
prioritas lain yang juga tidak kalah penting, 
serta efektivitasnya berkurang akibat terlalu 
banyaknya variasi tentang hal apa saja yang 
legal dan ilegal di negara-negara anggota, 
pelibatan berbagai lembaga penegak hukum 
(tidak hanya polisi), dan kurangnya pengeta-
huan umum tentang kejahatan lingkungan.30 
INTERPOL merupakan organisasi yang pal-
ing efektif dalam mengoordinasikan polisi 
nasional yang menangani kejahatan terha-
dap satwa liar. Tetapi jika polisi tidak berke-
inginan mengatasi kejahatan tersebut (atau 
terpengaruh oleh korupsi), maka tidak ban-
yak yang bisa dilakukan INTERPOL. 

Kantor PBB Urusan Narkoba 
dan Kejahatan (United Nations 
Office on Drugs and Crime/
UNODC)

Untuk membantu negara-negara anggota PBB 
dalam upayanya memberantas peredaran obat-
obatan ilegal, kejahatan, dan terorisme, pada 
tahun1997 UNODC dibentuk. Berbeda dengan 
WCO dan INTERPOL, UNODC bukan lem-
baga kerja sama penegak hukum. UNODC 
lebih pada kerja sama teknis berbasis lapangan 
dan pengembangan kapasitas; melaksanakan 
penelitian dan pekerjaan analitis, tidak hanya 
untuk meningkatkan pengetahuan dan pema-
haman, tetapi juga untuk memperluas dasar 
bukti bagi kebijakan dan keputusan operasion-
al; serta bekerja sama dengan beberapa negara 

dalam mengembangkan undang-undang, serta 
meratifikasi dan melaksanakan perjanjian-per-
janjian internasional yang terkait, seperti mis-
alnya Konvensi PBB Menentang Kejahatan 
Transnasional Terorganisasi (UNGA, 2000). 
Sebagian besar anggaran UNODC bergan-
tung dari kontribusi sukarela dan cenderung 
mengalami keterbatasan dana serta staf 
(UNODC, tanpa tahun-a).31

Di dalam UNODC, pekerjaan terkait keja-
hatan terhadap satwa liar diorganisir melalui 
Program Global untuk Melawan Kejahatan 
Satwa Liar dan Hutan yang berjangka waktu 
empat tahun. Kegiatan ini dilakukan bersama 
komunitas penegak hukum satwa liar untuk 
memastikan agar kejahatan terhadap satwa 
liar, pembalakan liar, dan kejahatan terkait 
lainnya ditangani sebagai kejahatan terorgan-
isasi transnasional. Bagian dari pekerjaan ini, 
maka UNODC memberikan bantuan teknis 
dan pengembangan kapasitas, termasuk mel-
atih dan mendukung polisi hutan, polisi, petu-
gas bea cukai, jaksa, penyidik, dan hakim. 
UNODC juga mendukung pengembangan 
kapasitas dalam perkumpulan intelijen dan 
memperkuat kerja sama antarlembaga dan lin-
tas batas (UNODC, tanpa tahun-c). 

Pada tahun 2012, Panduan Analisis 
Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Hutan 
dipublikasikan UNODC. Panduan ini diran-
cang untuk membantu pegawai pemerintah 
dalam menyajikan gambaran umum yang 
komprehensif dan diskusi tentang upaya ter-
kait undang-undang, penegakan hukum, 
kehakiman dan penuntutan, faktor pendorong 
dan pencegah, serta data dan analisis. Hal ini 
untuk membantu lembaga terkait satwa liar, 
kehutanan, bea cukai, dan lembaga penegakan 
hukum lainnya dalam melaksanakan analisis 
komprehensif terhadap cara dan tindakan 
yang dapat dilakukan untuk melindungi satwa 
liar dan hutan, memantau pemanfaatannya, 
dan mengidentifikasi persyaratan dalam pem-
berian bantuan teknis. Selain itu, juga untuk 
meningkatkan kesadartahuan, menarik 
dukungan donor, dan mendorong kerja sama 
internasional (UNODC, 2012). Hingga 
September 2016, panduan ini berhasil dilak-
sanakan di tujuh negara, sedangkan di 12 neg-
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ara lainnya, baru bisa dilaksanakan pada berb-
agai tahapan yang berbeda (CITES, 2016). 

Pada tahun 2016, UNODC memublikasi-
kan Laporan Kejahatan terhadap Satwa Liar di 
Seluruh Dunia, sebuah evaluasi terhadap caku-
pan dan sifat kejahatan terhadap satwa liar di 
tingkat global. Laporan ini mencakup penilaian 
pasar kuantitatif berdasarkan informasi dalam 
basis data Penyitaan Satwa Liar Dunia (World 
Wildlife Seizure) yang disusun agar analisis ini 
dapat dilakukan, dan berisi data yang dise-
diakan oleh CITES dan WCO. Jika dikelola 
dengan baik, basis data ini akan menyajikan 
indikator utama dan dapat digunakan sebagai 
mekanisme peringatan dini. Laporan ini juga 
menampilkan serangkaian studi kasus perda-
gangan ilegal secara mendalam, termasuk salah 
satunya tentang kera besar (UNODC, 2016). 

Konvensi PBB Anti Kejahatan 
Terorganisasi Lintas Negara 
(United Nations Convention 
against Transnational Organized 
Crime/UNTOC) 
UNTOC aktif mulai tahun 2003, hingga akhir 
2019 telah memiliki 190 pihak (UNODC, tanpa 
tahun-b). Para pihak ini berkomitmen untuk 
melakukan serangkaian upaya memberantas 
kejahatan terorganisasi transnasional (didefinisi-
kan sebagai kejahatan oleh tiga orang atau lebih 
secara bersama-sama), termasuk dengan men-
ciptakan satuan tugas tindak pidana domes-
tik; mengadopsi kerangka kerja untuk ekstradi-
si, pendampingan hukum bersama, dan kerja 
sama penegakan hukum; serta mendorong pela-
tihan dan pendampingan teknis. Secara teori, 
para pihak UNTOC harus dapat mengandalkan 
satu sama lain dalam menyelidiki, menuntut, 
dan menghukum kejahatan oleh kelompok 
pelaku kejahatan terorganisasi dengan bebera-
pa pelibatan pihak transnasional. Tujuannya 
adalah mempersulit kelompok pelaku kejahat-
an terorganisasi dalam memanfaatkan celah 
undang-undang, masalah kewenangan, atau 
kurangnya informasi akurat tentang cakupan 
kegiatan pelaku kejahatan secara lengkap 
(UNGA, 2000; UNODC, tanpa tahun-b). 

Menurut para pengamat, UNTOC mem-
fasilitasi kerja sama antarlembaga penegak 
hukum di berbagai negara.32 Namun demiki-
an, dampaknya terbatas karena UNTOC 
bergantung pada kapasitas dan kesediaan 
para pihak dalam melaksanakan kerangka 
kerja yang disarankan. Selain itu, konvensi 
PBB ini juga tidak memiliki mekanisme 
untuk menangani ketidakpatuhan agar para 
pihak memenuhi kewajibannya. 

UNTOC merujuk pada 'perdagangan ilegal 
terhadap spesies genting flora dan fauna liar', 
tetapi tidak memiliki ketentuan spesifik (UNGA, 
2000, pembukaan). Majelis Umum PBB dan 
masing-masing negara telah menyerukan kepa-
da pemerintah negara anggota untuk memenuhi 
komitmennya berdasarkan ketentuan konvensi 
ini, terutama dengan menetapkan kejahatan ter-
hadap satwa liar sebagai 'kejahatan serius' (yang 
berarti harus dipidana dengan setidaknya empat 
tahun penjara) dan juga sebagai bentuk tindak 
pidana pencucian uang (ECOSOC, 2013; 
London Conference on the Illegal Wildlife 
Trade, 2014). Bukti menunjukkan bahwa ada 
banyak perdagangan ilegal kera besar, teruta-
ma spesimen hidup bernilai tinggi, yang 
dilakukan oleh jaringan pelaku kejahatan 
transnasional yang terorganisasi dengan baik 
dan canggih (kelompok yang termasuk dalam 
kewenangan konvensi ini) (Stiles et al., 2013). 

Konsorsium Internasional 
Pemberantasan Kejahatan terh-
adap Satwa Liar (International 
Consortium for Combating 
Wildlife Crime/ICCWC)

ICCWC yang dibentuk pada bulan November 
2010 oleh Sekretariat CITES, INTERPOL, 
UNODC, WCO, dan Bank Dunia, merupak-
an asosiasi kolaboratif dan bukan organisasi 
independen. Bertujuan untuk memperkuat 
sistem peradilan pidana dan memberikan 
dukungan terkoordinasi pada tingkat nasi-
onal, regional, dan internasional dalam pem-
berantasan kejahatan terhadap satwa liar dan 
hutan. Beberapa negara di Eropa dan 
Amerika Serikat telah mendanai kegiatan ini 
(CITES, 2019c, tanpa tahun-h).
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ICCWC bersama dengan UNODC 
memublikasikan Panduan Analisis Kejahatan 
terhadap Satwa Liar dan Hutan pada tahun 
2012 dan Laporan Kejahatan terhadap Satwa 
Liar di Seluruh Dunia pada tahun 2016 seb-
agaimana disebutkan di atas (UNODC, 2012, 
2016). ICCWC juga membuat kerangka kerja 
indikator yang dapat digunakan oleh otoritas 
penegak hukum nasional untuk menilai kapa-
sitasnya sendiri dalam memberantas kejahat-
an terhadap satwa liar dan hutan; menugas-
kan tim pendukung penanganan insiden 
terhadap satwa liar guna membantu negara-
negara yang mengalami dampak signifikan 
akibat perburuan liar atau yang telah melaku-
kan penyitaan skala besar; memberikan pela-
tihan khusus untuk petugas penegak hukum 
terkait satwa liar; mengoordinasikan sejum-
lah operasi penegakan hukum, misalnya 
Cobra III; mengembangkan alat dan pedo-
man praktis tentang metode dan prosedur 
forensik untuk pengambilan sampel dan anal-
isis gading dan kayu; dan meluncurkan kursus 
pelatihan antipencucian uang (CITES, 2015c).

Hingga saat ini, telah ICCWC berhasil 
membuat dirinya semakin dikenal dan secara 

signifikan berhasil menarik minat berbagai 
pihak untuk mendanai kegiatannya. 
Keterlibatan Bank Dunia sangat membantu 
dalam menarik perhatian publik pada hubun-
gan antara pencucian uang dan kejahatan ter-
hadap satwa liar. Meskipun dikritik karena 
kurang fleksibel dalam merespons situasi 
terkini karena terikat pada agenda dan struk-
tur kelembagaan mitranya, secara umum 
ICCWC dianggap memberikan dampak 
positif, walaupun tidak spesifik pada kera.33

Inisiatif Kolaboratif Lainnya

Sebagaimana disebutkan di atas, tindakan yang 
efektif dalam memberantas kejahatan terhadap 
satwa liar dapat tercipta dari kerja sama antara 
beberapa lembaga berbeda, termasuk polisi, 
jaksa penuntut umum, bea cukai, polisi hutan 
dan satwa liar, serta departemen lingkungan. 
Hal ini berlaku baik pada tingkat internasional 
maupun nasional. Ada berbagai inisiatif (ter-
masuk ICCWC) yang telah dilakukan untuk 
mengembangkan kerja sama semacam ini. 
WCO dan INTERPOL memiliki nota kesepa-
haman resmi dengan sekretariat-sekretariat 

Foto: Tindakan efektif mela-
wan perdagangan kera ile-
gal internasional (baik seba-
gai spesimen hidup, 
anggota tubuh, atau dag-
ingnya) memerlukan kerang-
ka hukum dan sumber daya 
yang memadai, serta kapa-
sitas dan komitmen politik 
untuk memanfaatkannya. 
Polisi hutan memegang tan-
gan gorila yang diasapi. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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dari Perjanjian Lingkungan Hidup Multilateral 
(Multilateral Environmental Agreement/
MEA) terkait, termasuk CITES, serta dengan 
sejumlah LSM yang bekerja untuk menangani 
persoalan tersebut (CITES dan ICPO-
INTERPOL, 1998; CITES dan WCO, 1996).

Upaya lainnya adalah Inisiatif Kepabeanan 
Hijau (Green Customs Initiative/GCI), yang 
dibentuk pada tahun 2004 dengan melibatkan 
INTERPOL, UNEP, WCO, dan sekretariat 
dari beberapa MEA, termasuk CITES (Green 
Customs, tanpa tahun). Inisiatif ini sangat 
membantu dalam memfasilitasi pertukaran 
informasi, pertemuan teknis bersama, dan 
kerja sama antara petugas lingkungan hidup 
dan bea cukai pada tingkat nasional. GCI juga 
berpartisipasi dalam pelatihan untuk menin-
gkatkan kesadartahuan, walaupun yang seba-
gian besar bertanggung jawab atas penyeleng-
garaan lokakarya dan pemberian materi 
pelatihan adalah mitra-mitranya karena ter-
batasnya kapasitas inisiatif ini (Green 
Customs, tanpa tahun).34 Beberapa sekretariat 
MEA terbantu melalui interaksi yang baru 
mereka bangun bersama komunitas kepa-
beanan, tetapi para pengamat menyebutkan 
bahwa kegiatan ini terbatas dan telah kehilan-
gan momentum selama bertahun-tahun.35 

Telah dibentuk beberapa jaringan region-
al penegak hukum terkait satwa liar guna 
menjadi landasan bagi kerja sama regional 
antara lembaga lingkungan hidup dan pen-
egakan hukum nasional, otoritas CITES, serta 
lembaga lainnya. Dengan adanya jaringan 
semacam ini, berbagai negara dapat meman-
tau kejahatan terhadap satwa liar, berbagi 
informasi, mengembangkan kapasitas pen-
egakan hukum dan penyidikan, dan saling 
mempelajari praktik terbaik satu sama lain 
(CITES, 2019d; ICCWC, 2013, 2016). Salah 
satu jaringan yang paling banyak mendapat-
kan pendanaan (terutama dukungan dari 
Amerika Serikat) adalah ASEAN Wildlife 
Enforcement Network (WEN). Masing-
masing dari sepuluh negara anggota ASEAN 
ditugaskan membentuk gugus tugas antar-
lembaga yang terdiri dari polisi, petugas bea 
cukai, dan petugas lingkungan hidup. Oleh 
karena itu, titik fokus dari gugus tugas nasi-

onal ini adalah saling berbagi informasi inteli-
jen di semua wilayah. Pada tahun 2015, mas-
ing-masing dari delapan negara anggota 
ASEAN telah membentuk gugus tugas nasi-
onal. Selain itu, diselenggarakan pelatihan 
untuk operasi antiperburuan liar dan penyeli-
dikan kejahatan terhadap satwa liar. Seiring 
berjalannya waktu, terjadi peningkatan pen-
angkapan dan penyitaan satwa liar ilegal 
(Freeland Foundation/ASEAN-WEN, 2016; 
USAID, 2015). Namun tidak banyak dari pen-
angkapan tersebut yang berhasil sampai pada 
proses penuntutan, kemungkinan akibat 
adanya suap dan korupsi.36 Pada tahun 2017, 
jaringan ini bergabung dalam Kelompok 
Ahli ASEAN untuk CITES guna membentuk 
Kelompok Kerja ASEAN untuk CITES dan 
Penegakan Hukum terkait Satwa Liar (AWG 
CITES dan WE, tanpa tahun).

Selain itu, masih ada jaringan regional pen-
egakan hukum terkait satwa liar lainnya, 
meskipun beberapa di antaranya tidak terlalu 
aktif. Misalnya, Gugus Tugas Perjanjian Lusaka 
yang dibentuk melalui perjanjian resmi, memi-
liki wewenang menyelidiki pelanggaran 
hukum terkait satwa liar, mengumpulkan 
informasi intelijen, melaksanakan penyidikan 
dan tindakan penegakan hukum bersama di 
dalam dan di semua wilayah perbatasan negara 
anggotanya, serta memberikan pelatihan bagi 
lembaga nasional (UN Environment, 2016b). 
Pada tahun 2013, 2016, dan 2019, Sekretariat 
CITES bersama ICCWC mengadakan perte-
muan untuk semua jaringan dan organisasi 
berkepentingan lainnya, guna mendorong 
kerja sama dan pertukaran informasi (CITES, 
2019d; ICCWC, 2013, 2016). 

Secara teori, jaringan penegak hukum 
terkait satwa liar regional dapat meningkat-
kan kerja sama dan efektivitas. Namun pada 
praktiknya, pembentukan jaringan ini dapat 
membutuhkan waktu lama dan terlalu 
birokratis, serta selalu memerlukan pendan-
aan dari donor. Mengingat keterbatasan 
sumber daya, mungkin terbukti akan lebih 
baik untuk menargetkan dukungan pada 
pendirian jaringan kolaborasi nasional dan 
mekanisme kerja sama bilateral langsung 
antara negara-negara yang terdampak.

“Tindakan yang 

efektif dalam mem-

berantas kejahatan 

terhadap satwa liar 

dapat tercipta dari 

kerja sama antara be-

berapa lembaga ber-
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jaksa penuntut umum, 

bea cukai, polisi hu-
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Kerangka Kerja 
Internasional: Kesimpulan
Tindakan yang efektif dalam memberantas 
perdagangan internasional kera secara ilegal 
(baik spesimen hidup, anggota tubuh, atau 
dagingnya) membutuhkan kerangka hukum 
yang memadai serta sumber daya, kapasitas, 
dan komitmen politik dalam penegakannya.

Pada intinya, CITES menyediakan ban-
yak unsur kerangka hukum yang memadai 
pada tingkat internasional. CITES saat ini 
memiliki sejumlah kelemahan yang bisa 
diperbaiki, misalnya jika para pihak CITES 
secara penuh menerapkan rekomendasi 
dalam laporan tahun 2018 yang ditujukan 
untuk Komite Tetap CITES sebagaimana 
dicantumkan dalam resolusi tahun 2019 
(CITES, 2018a, 2019b). Secara khusus, peno-
lakan segala permohonan perdagangan kera 
yang berpotensi diambil dari alam liar, kecu-
ali dalam keadaan tertentu, dapat membantu 
mengakhiri penyalahgunaan sistem yang 
saat ini masih dilakukan oleh taman safari, 
taman hiburan, dan kebun binatang. 

Selain rancangan CITES, masalah yang 
lebih besar adalah kurangnya kemampuan, 
sumber daya, dan komitmen politik para 
pihak CITES, terutama negara-negara seba-
ran kera dan yang mengimpor kera untuk 
tujuan komersial. Terlalu banyak otoritas 
pengelola gagal menerapkan prosedur yang 
benar dalam menerbitkan dan memeriksa 
keabsahan izin ekspor impor. Sementara itu, 
korupsi dan pemalsuan adalah permasalah-
an yang selalu terjadi. 

Jika terjadi perdagangan kera secara ile-
gal, baik dengan memalsukan atau meny-
eleweng dari sistem perizinan CITES, maka 
organisasi-organisasi lain yang disebutkan 
dalam bab ini akan bertindak. WCO dan 
RILO-nya serta INTERPOL berperan sangat 
penting dalam melaksanakan tindakan pen-
egakan hukum terhadap perdagangan ilegal. 
Sementara GRASP, ICCWC, dan UNODC 
berperan sebagai pendukung melalui peneli-
tian, pengumpulan data dan informasi inteli-
jen, peningkatan kesadartahuan, pelatihan, 
serta pengembangan kapasitas.

Akan tetapi semua organisasi ini men-
galami masalah yang sama dalam mengatasi 
perdagangan kera, termasuk di antaranya 
kekurangan sumber daya, karena sebagian 
besar dari organisasi ini bergantung pada 
pendanaan eksternal (bukan anggaran inti) 
untuk melaksanakan kegiatan memberantas 
kejahatan terhadap satwa liar. Organisasi ini 
juga masih harus berurusan dengan banyak 
prioritas lain yang tidak kalah pentingnya, 
yakni spesies lain, bidang kejahatan lingkun-
gan lain, dan bidang kejahatan lainnya yang 
lebih umum. Dukungan penuh dari donor, 
baik umum maupun swasta, akan selalu 
dibutuhkan untuk mendukung tindakan 
yang efektif.

Dalam konteks perdagangan ilegal satwa 
liar, kera tidak mendapatkan profil dan 
tingkat kesadartahuan publik yang sama 
dengan spesies lainnya, misalnya gajah. 
Keadaan demikian tidak hanya terjadi di 
negara-negara Barat, tetapi juga di banyak 
negara habitat kera, tempat di mana sim-
panse atau orang utan biasa dijadikan hewan 
peliharaan, atau diperjualbelikan anggota 
tubuh atau dagingnya. Permasalahan ini 
dipersulit dengan meningkatnya perminta-
an akan kera hidup untuk tujuan komersial 
atau hiburan pribadi di banyak negara 
(Head, 2017; lih. Bab 4). Oleh karena itu, 
kegiatan peningkatan kesadartahuan, pene-
litian, dan kampanye sama pentingnya den-
gan kegiatan penegakan hukum dalam 
membantu mengurangi permintaan terse-
but. Walaupun ada beberapa organisasi yang 
disebutkan dalam bab ini (misalnya GRASP 
dan UNODC) yang menjalankan peranan 
ini, masih banyak lembaga lain (LSM, lem-
baga penelitian, dan universitas) yang juga 
melakukannya, dan lembaga-lembaga ini 
pun perlu didukung. 

Ucapan Terima Kasih
Penulis utama: The National Legal Environment: 
Jim Wingard, Maria Pascual, dan Maribel Rodriguez37
International Frameworks: Duncan Brack38
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Catatan Akhir
1  Daftar secara gratis di situs web Legal Atlas dan 

pilih topik ‘Perdagangan Satwa Liar’ (Wildlife 
Trade) di bilah pencarian menu bagian atas, lalu 
pilih basis data ‘Kerangka Hukum’(Legal 
Framework) dan kemudian pilih satu dari 17 
yurisdiksi yang telah diteliti, baik dengan cara 
mengeklik peta atau dengan memilih dari pili-
han negara yang tersedia. Peta tersebut menun-
jukkan negara lain mana saja yang juga telah 
diteliti (Legal Atlas, tanpa tahun).

2  Habitat kera besar mencakup dua negara Asia—
Indonesia dan Malaysia—dan 21 negara Afrika—
Angola, Burundi, Kamerun, Republik Afrika 
Tengah, Republik Demokratik Kongo (RDK), 
Guinea Khatulistiwa, Gabon, Ghana, Guinea, 
Guinea Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, 
Nigeria, Republik Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra 
Leone, Sudan Selatan, Tanzania dan Uganda 
(GRASP, n.d.-c). Dua belas negara yang dicetak 
miring adalah negara-negara yang ditinjau 
dalam penilaian hukum ini.

3   Wilayah jelajah owa mencakup 11 negara Asia, 
yakni Bangladesh, Brunei, Kamboja, Tiongkok, 
India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Thailand and Vietnam (https://www.iucnredlist.
org). Tujuh negara yang dicetak miring merupa-
kan bagian dari penilaian hukum ini.

4   Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, 
bagian ini merangkum temuan-temuan dari 
Rodriguez et al. (2019). Sumber tambahan 
dikutip di seluruh bagian ini.

5   Protokol Penelitian Legal Atlas untuk 
Perdagangan Satwa Liar (Legal Atlas Research 
Protocol for Wildlife Trade), sebuah pedoman 
internal untuk analis hukum, menguraikan 43 
jenis undang-undang dan kemungkinan hubun-
gannya dengan tata kelola kegiatan perdagangan 
dan transaksi satwa liar. 

6   Undang-undang hanya membedakan spesies 
berdasarkan apa yang dianggap perlu oleh pem-
buat undang-undang tersebut. Referensi menge-
nai suatu spesies mencakup semua subspesies, 
kecuali diindikasikan lain.

7   Undang-undang hanya membedakan spesies 
berdasarkan apa yang dianggap perlu oleh pem-
buatnya. Referensi mengenai suatu spesies men-
cakup semua subspesies, kecuali diindikasikan 
lain. Oleh karena itu, gorila timur mencakup 
gorila grauer dan gorila gunung.

8   Undang-undang hanya membedakan spesies ber-
dasarkan apa yang dianggap perlu oleh pem-
buatnya. Referensi mengenai suatu spesies men-
cakup semua subspesies, kecuali diindikasikan 
lain. Oleh karena itu, gorila barat mencakup gorila 
sungai cross dan gorila dataran rendah barat.

9   Undang-undang hanya membedakan spesies ber-
dasarkan apa yang dianggap perlu oleh pem-

buatnya. Referensi mengenai suatu spesies men-
cakup semua subspesies, kecuali diindikasikan lain.

10   Nama Bunopithecus hoolock tidak lagi digunakan 
dalam taksonomi yang ada saat ini (lih. Kera: 
Sebuah Tinjauan Umum). Perubahan ini belum 
tercermin dalam peraturan perundangan di 
Tiongkok. Ini mungkin hanya mencakup hoolock 
timur karena undang-undang yang telah berlaku 
sebelumnya untuk mengidentifikasi hoolock gao-
ligong dan hoolock barat bukan merupakan 
undang-undang asli Tiongkok.

11   Nama Hylobates hoolock tidak lagi digunakan 
dalam taksonomi yang ada saat ini (lih. Kera: 
Sebuah Tinjauan Umum). Perubahan ini belum 
tercermin dalam peraturan perundangan di 
Myanmar. Ini mungkin hanya mencakup hoolock 
timur karena undang-undang yang sebelumnya 
mengidentifikasi hoolock gaoligong dan hoolock 
barat bukan merupakan owa asli Myanmar.

12   Lih. resolusi yang dihasilkan dari pertemuan-
pertemuan Konferensi Para Pihak yang diadakan 
antara tahun 1979 dan 2016. Resolusi tersebut 
dapat digunakan untuk mengubah Lampiran I, 
II, ataupun III, yang merupakan ‘daftar spesies 
yang mendapatkan tingkat atau jenis perlindun-
gan yang berbeda dari eksploitasi berlebihan’ 
(CITES, tanpa tahun-g).

13   Meskipun terdapat dua subspesies gorila barat, 
yaitu gorila barat dataran rendah (Gorilla g. gorilla) 
dan gorila sungai cross (Gorilla g. diehli), undang-
undang hanya mengacu pada subspesies pertama.

14   Temuan bahwa 17 wilayah kewenangan menga-
tur penangkapan dan penjualan kera didasarkan 
pada asumsi bahwa istilah ‘perdagangan’ (seperti 
yang digunakan di tujuh wilayah kewenangan) 
ini luas dan dapat diterapkan tidak hanya untuk 
transaksi keuangan yang melibatkan satwa 
dalam kurungan, seperti penjualan owa, tetapi 
juga untuk penangkapan hewan-hewan tersebut.

15   Sebagai contoh, Kosta Rika menetapkan tiga seg-
men hukuman yang berbeda dalam undang-
undang bea cukai utamanya, yakni Ley General de 
Aduanas tahun 1995 untuk kejahatan penyelundu-
pan. Di bawah undang-undang tersebut, huku-
man untuk penyelundupan barang apa pun (ter-
masuk satwa liar) diatur oleh Pasal 211 bagi pelaku 
perorangan, Pasal 225(b) untuk badan hukum 
atau perusahaan, dan Pasal 225(a) untuk pegawai 
pemerintah (Ley General de Aduanas, 1995 ). 

16   Tinjauan ini meliputi 110 wilayah kewenangan 
yang ada dan membahas sejauh mana perdagan-
gan ilegal satwa liar menjadi dasar tindak pidana 
pencucian uang (Wingard dan Pascual, 2019).

17   Perburuan spesies dilindungi (Kelas A dan Kelas B) 
di Kamerun dikenakan denda senilai CFA 50.000–
200.000 (80–350 Dolar AS) per orang, sesuai den-
gan Undang-Undang tentang Kehutanan, Satwa 
Liar, dan Perikanan (Majelis Nasional Kamerun, 
1994, Pasal 78, 101, 146, 155, 162). 

https://www.iucnredlist.org
https://www.iucnredlist.org
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18   Pencucian uang yang menggunakan pendapa-
tan yang diperoleh dari kejahatan perdagangan 
satwa liar yang dapat digolongkan sebagai keja-
hatan lingkungan dapat dikenakan denda mini-
mal CFA 10 juta (17.000 Dolar AS) sesuai den-
gan peraturan antipencucian uang dan 
antipembiayaan terorisme dari Komunitas 
Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah 
(CEMAC), yang telah diadopsi oleh Kamerun 
dan anggota lainnya dari komunitas tersebut. 
Peraturan yang sama melipatduakan denda jika 
terdapat jaringan pelaku kejahatan terorganisasi 
yang berperan dalam pencucian uang, sehingga 
dendanya minimal CFA 20 juta (35.000 Dolar 
AS) (CEMAC, 2016, Pasal 1(19), 8, 114, 116(3)). 

19   Hukuman administratif terdiri dari berbagai 
sanksi perdata, termasuk denda. Dalam tinjauan 
ini, konsepnya dibatasi hingga serangkaian 
hukuman yang berlaku terhadap pegawai 
pemerintah dan pemegang izin.

20   Kerja sosial merupakan bentuk hukuman alter-
natif yang mendukung tujuan rehabilitasi tanpa 
memerlukan penahanan. Pidana kerja sosial 
diberlakukan di Kanada, Jerman, Kerajaan 
Inggris, dan Amerika Serikat.

21   Laporan tahunan dapat diakses oleh publik 
melalui Basis Data Perdagangan CITES, sehing-
ga LSM dan peneliti independen dapat melaku-
kan pemeriksaan ini secara khusus (CITES, 
tanpa tahun-n).

22   CoP16 mengubah Resolusi Konferensi 13.4 pada 
tahun 2013 (CITES, 2013b).

23   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

24   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

25   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

26   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

27   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

28   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

29   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

30   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

31   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

32   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

33   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

34   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

35   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

36   Penulis mewawancarai ahli kejahatan dan per-
dagangan satwa liar dari lembaga PBB, akade-
misi, dan LSM, pada bulan Desember 2017–
Februari 2018.

37   Selama penulisan, semuanya berada di Legal 
Atlas (www.legal-atlas.net).

38   Peneliti independen (www.dbrack.org.uk).

www.legal-atlas.net
http://www.dbrack.org.uk/
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S ebagaimana dibahas pada beberapa 
edisi seri Negara Kera sebelumnya, 
bagian ini mengkaji berbagai persoalan 
yang berdampak terhadap kera besar 

dan owa di seluruh dunia. Dalam volume ini, 
Bab 7 menyajikan gambaran umum tentang 
status populasi kera di alam liar, sekaligus pen-
injauan yang lebih mendalam terhadap ket-
erkaitan antara pendekatan berbasis bukti dan 
konservasi; Bab 8 melaporkan tentang per-
juangan untuk memperoleh ‘kepribadian 
hukum’ (personhood) dan hak hewan nonma-
nusia, serta status kera dalam kurungan.  

PENDAHULUAN
Bagian 2: Status dan 
Kesejahteraan Kera 
Besar dan Owa

Lampiran Kelimpahan tersaji online 
(tersedia di www.stateoftheapes.com) untuk 
estimasi terbaru populasi kera di semua 
habitatnya. Dengan dilengkapi gambar-
gambar yang disajikan dalam beberapa vol-
ume sebelumnya dalam seri ini, lampiran 
tersebut dapat membantu dilakukannya 
penelusuran terhadap tren dan pola popu-
lasi dari waktu ke waktu.

Gagasan Utama Setiap Bab
Bab 7. Status Kera: Landasan 
untuk Konservasi Sistematis 
dan Berbasis Bukti  
Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian perta-
ma berfokus pada status populasi kera di habi-
tat alaminya dengan menyajikan data statistik 
dalam konteks berbagai ancaman terhadap 
kera dan metode untuk menafsirkan dinamika 
populasi. Bagian kedua menilai relevansi kon-
servasi berbasis bukti dengan menyoroti man-
faat dari pemahaman bernuansa konteks lokal 
yang lebih dalam rancangan aksi konservasi.

Bagian status menyajikan metodologi 
yang sangat spesifik, yang bertujuan untuk 
mengumpulkan semua data kelimpahan 
semua takson kera yang ada. Bagian ini meng-
himpun hal-hal yang dianggap menjadi anca-
man utama pada kera di semua habitatnya di 
Afrika dan Asia, yaitu perubahan iklim, 
hilangnya dan fragmentasi habitat, penyakit 
menular, perburuan liar, dan konflik antara 
manusia dan satwa liar. Sifat ancaman ini 
(yang terdapat di semua takson) menandakan 
seberapa berpengaruhnya faktor-faktor glob-
al. Dengan mengidentifikasi tren yang ada 
pada sebaran dan kepadatan kera dari waktu 
ke waktu, bagian ini berkontribusi terhadap 
pemahaman akan ancaman ini dan memung-
kinkan adanya rancangan dan evaluasi terha-
dap aksi konservasi berbasis bukti. Bagian ini 
juga menyajikan gambaran sejarah tentang 
survei kera sekaligus metode survei yang ada 
saat ini maupun yang baru dikembangkan. 

Bagian kedua menunjukkan bahwa aksi 
konservasi memerlukan data sosial ekonomi, 
politik, dan ekologi yang spesifik berdasar-

Foto: © Tatyana Humle 
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kan lokasi dan akurat agar dapat dilaksana-
kan dengan efektif. Bagian ini menekankan 
bahwa pemahaman menyeluruh tentang sis-
tem yang kompleks yang terjadi di lokasi 
konservasi diperlukan demi mewujudkan 
perlindungan terhadap alam. Untuk menya-
jikan kasus pemanfaatan konservasi berbasis 
bukti yang lebih luas, bagian ini menampil-
kan studi kasus tentang dampak positif dari 
pendekatan ini di Republik Demokratik 
Kongo (RDK) bagian timur. 

Bab 8. Kampanye untuk Hak 
Nonmanusia dan Status Kera 
dalam Kurungan
Bagian pertama bab ini mengkaji perjuangan 
agar hewan nonmanusia memperoleh keprib-
adian hukum dan haknya. Bagian kedua 
memperbarui dan memperluas data statistik 
kera dalam kurungan yang tercantum dalam 
setiap volume dalam seri Negara Kera. 

Bab ini diawali dengan penjelasan tentang 
kampanye litigasi strategis Nonhuman Rights 
Project (NhRP) yang berbasis di Florida, yang 
mendesak agar hewan nonmanusia (misalnya 
simpanse) memperoleh hak asasi berdasarkan 
kemampuan berpikirnya yang kompleks dan 
kemandiriannya. Strategi NhRP didasarkan 
pada pengalaman terkait gerakan hak sipil 
dan penghapusan perbudakan, sehingga 
kampanye untuk hak nonmanusia pun ditem-
patkan dalam konteks perjuangan yang lebih 
luas untuk mencapai keadilan sosial. NhRP 
pada awalnya mengajukan beberapa kasus 
atas nama individu kera dalam kurungan di 
Amerika Serikat berdasarkan sistem hukum 
common law. NhRP kemudian memperluas 
kampanyenya dengan tidak hanya mencakup 
simpanse, tetapi juga gajah. Dengan demiki-
an, dilakukan pula peninjauan yang sebel-
umnya belum pernah dilakukan mengenai 
hak hewan nonmanusia tidak hanya pada 
spesies-spesies yang paling erat hubungannya 
dengan manusia. Bagian ini juga menunjuk-
kan bahwa pertimbangan mengenai ‘kepriba-
dian‘ bagi kera besar membuahkan pengakuan 
yang lebih tegas atas hak asasi kera tersebut di 

beberapa wilayah dengan kewenangan 
hukum civil law, termasuk Brasil.

Bagian kedua dalam bab ini menyajikan 
data statistik populasi kera dalam kurungan 
dan membahas lanskap peraturan yang ber-
dampak pada hewan-hewan tersebut. 
Meskipun kesenjangan data dan persoalan 
kualitas menghambat penentuan estimasi 
yang akurat dari jumlah total kera dalam 
kurungan di seluruh dunia, data yang terse-
dia menunjukkan bahwa jumlah kera di 
sebagian besar kebun binatang relatif tidak 
berubah. Sebaliknya, pusat penyelamatan 
dan suaka menerima kera dalam kondisi 
yang sangat tidak lestari, yang menunjukkan 
perlunya melakukan upaya mendesak untuk 
memberantas perdagangan ilegal kera. 
Peningkatan luas ataupun jumlah pusat 
penyelamatan dan suaka sering kali diikuti 
dengan lonjakan satwa yang datang, menun-
jukkan tidak cukupnya tempat bagi kera 
hasil sitaan dan kera yang dilepas secara 
sukarela merupakan penghalang utama 
dalam penegakan dan kepatuhan hukum. 

Foto: © Lincoln Park Zoo 
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Pendahuluan
Mulai tahun 1970-an, hilangnya keanekarag-
aman hayati mencapai dimensi krisis kon-
servasi global (Junker et al., 2012). 
Sehubungan dengan bukti yang menunjuk-
kan bahwa kegiatan manusia mengancam 
kelangsungan hidup kera, para pegiat kon-
servasi menyadari perlunya mengembang-
kan pemahaman yang lebih baik tentang 
berapa banyak individu kera yang tersisa di 
alam liar. Sejak saat itu, para ilmuwan telah 
berupaya untuk menyempurnakan metode 
survei populasi. Pada akhir dekade tersebut, 
pengumpulan data survei lapangan yang sis-
tematis menghasilkan kesimpulan terkait 
kelimpahan dan memungkinkan survei sis-
tematis berskala besar dilakukan di seluruh 
wilayah jelajah kera besar. Kemajuan berkes-
inambungan dalam pengembangan metode 

BAB 7

Status Kera: Landasan untuk 
Konservasi Sistematis dan 
Berbasis Bukti 
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dan pembuatan basis data A.P.E.S, sebuah 
proyek Komisi Kelangsungan Hidup Spesies 
dari Uni Internasional untuk Konservasi 
Alam (IUCN), memungkinkan dilakukann-
ya kompilasi lebih lanjut terhadap rangkaian 
besar data survei untuk menghitung total 
kelimpahan kera pada 14 takson kera besar di 
Afrika dan Asia (IUCN SSC, tanpa tahun-a). 
Saat ini, basis data A.P.E.S diperluas guna 
menghasilkan perkiraan jumlah populasi 
yang dapat diandalkan bagi 20 takson owa. 

Bab ini menyajikan dan menyesuaikan 
konteks estimasi kelimpahan yang luas serta 
meninjau ancaman utama bagi semua takson 
kera; mengkaji sejarah survei kera, metodologi 
yang saat ini digunakan, dan inovasi yang men-
janjikan; dan menilai data kelimpahan untuk 
mengidentifikasi tren populasi. Selanjutnya 
bab ini memberikan gambaran umum tentang 
konservasi berbasis bukti dan manfaatnya. Bab 
ini juga memperkenalkan konsep pemindaian 
horizon sebagai suatu cara untuk mengantisi-
pasi ancaman, memitigasi dampaknya, dan 
memanfaatkan peluang yang ada (Sutherland 
et al., 2019b). Estimasi kelimpahan kera yang 
terperinci disajikan secara daring dalam 
Lampiran Kelimpahan di situs web Negara 
Kera, www.stateoftheapes.com.

Temuan kunci:

  Afrika merupakan tempat tinggal bagi seki-
tar 730.000 kera besar, termasuk di antara-
nya gorila sungai cross yang memiliki pop-
ulasi terkecil dari semua gorila (kurang dari 
300 dewasa). Total populasi orang utan di 
Asia sekitar 150.000, termasuk sekitar 800 
individu orang utan tapanuli. 

  20 takson owa diperkirakan berjumlah 
600.000 individu, yang seperempatnya 
adalah owa janggut putih borneo. 

  Semua takson kera, kecuali gorila gunung, 
menurun secara signifikan. Ukuran pop-
ulasi gorila grauer dan simpanse barat 
menurun sekitar 80% pada tahun 1990-an 
hingga 2015. Orang utan borneo antara 
tahun 1999 hingga 2015 mengalami penu-
runan sebesar 50%. Populasi kera besar ini 
kemungkinan dapat menurun hingga 
80% pada tahun 2080. Sejak tahun 1970-

an, 19 dari 20 takson owa populasinya 
menurun mulai dari 50% hingga 80%.

  Diperlukan tindakan segera untuk 
mencegah penurunan besar-besaran pop-
ulasi owa yang kecil dan terisolasi, semisal 
34 owa hainan yang tersisa di sebuah pulau 
di bagian selatan Tiongkok dan 200 owa 
gaoligong di daratan utama Tiongkok.

  Ancaman yang paling berdampak terha-
dap semua kera mencakup fragmentasi 
dan hilangnya habitat; penyakit menular; 
perburuan liar untuk memperoleh daging 
satwa liar dan perdagangan kera hidup; 
dan konflik antara manusia dan satwa liar.

  Untuk lebih akurat, penilaian upaya kon-
servasi membutuhkan informasi terkini dari 
populasi dan ancaman yang dihadapi kera.

  Diperlukan pengembangan lebih lanjut 
terhadap kerangka konservasi berbasis 
bukti, yang disusun berdasarkan konsep 
dari sistem sosioekologi dan kompleks.

  Evaluasi strategi konservasi yang lebih 
sistematis diperlukan agar pendekatan 
yang efektif dapat diidentifikasi dan 
diperkuat dengan tujuan memastikan 
kelangsungan hidup semua spesies kera.

Nilai Penting Informasi 
tentang Kera
Daftar Merah IUCN menempatkan semua 
takson kera dalam kategori 'kritis' atau 'gent-
ing', dengan pengecualian bagi hoolock 
timur (Hoolock leuconedys) yang 'rentan'. 
Jika ingin mencegah kepunahan kera, upaya 
konservasi yang efektif perlu segera dilaku-
kan di tingkat lokal, nasional, maupun inter-
nasional (lih. Kera: Sebuah Tinjauan Umum). 
Agar dapat merancang dan mengevaluasi 
aksi semacam ini, para pegiat konservasi 
umumnya bergantung pada: 

  data kelimpahan rona awal, yang men-
gungkapkan berapa banyak individu 
tersisa di alam liar dari spesies tersebut 
di awal sebuah intervensi; 

  pemantauan populasi kera yang berkelan-
jutan dengan survei sistematis dan 

http://stateoftheapes.com
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pemantauan biologis untuk dapat mem-
perkirakan kepadatan, kelimpahan, dan 
perubahan populasi kera; dan 

  informasi tentang penyebaran dan inten-
sitas faktor-faktor penyebab penyusutan 
populasi, seperti misalnya perburuan, 
fragmentasi dan hilangnya habitat, serta 
penyakit menular.

Data semacam ini memudahkan analisis 
tren kuantitatif dan penilaian dari pentingnya 
habitat yang beragam untuk konservasi kera, 
termasuk lokasi pelepasan potensial untuk rein-
troduksi atau translokasi individu kera dan 
lokasi paling tepat untuk pembuatan kawasan 
lindung yang baru (Campbell, Cheyne, dan 
Rawson, 2015; Cheyne, 2006; Plumptre dan 
Cox, 2006). IUCN menggunakan informasi 
semacam ini untuk membuat Daftar Merah, 
sedangkan organisasi konservasi lainnya men-
gutip informasi tersebut dalam pelaporan yang 

didasarkan pada Konvensi Perdagangan 
Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies 
Terancam (CITES) dan Kemitraan 
Kelangsungan Hidup Kera Besar (GRASP) dari 
Program Lingkungan Hidup PBB (CITES, tan-
pa tahun; GRASP, tanpa tahun; IUCN, 2019).

Ancaman terhadap Kera
Ancaman paling berdampak terhadap semua 
kera meliputi fragmentasi dan hilangnya hab-
itat; penyakit menular; perburuan liar untuk 
memperoleh daging satwa liar dan perdagan-
gan kera hidup; dan pembunuhan yang ter-
jadi akibat konflik antara manusia dan satwa 
liar. Hilangnya habitat memperburuk anca-
man perburuan liar,1 sedangkan pembunu-
han kera dewasa memungkinkan bayi kera 
ditangkap secara oportunis untuk diperda-
gangkan di pasar ilegal (Plumptre et al., 2015; 
Singleton et al., 2017).

Foto: Ancaman paling ber-
dampak terhadap semua 
kera meliputi fragmentasi 
dan hilangnya habitat, pen-
yakit menular, perburuan 
liar untuk mendapatkan 
daging satwa liar, atau 
pembunuhan dalam konflik. 
Pemanenan kayu daun leb-
ar skala besar, Gabon. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)
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TABEL 7.1 

Ancaman Utama yang Dihadapi Takson Kera Besar Afrika

Takson Ancaman utama Sumber

Bonobo
Pan paniscus

Penyakit Fruth et al. (2016); Hickey 
et al. (2013);  
IUCN dan ICCN (2012); 
Sakamaki, Mulavwa, dan 
Furuichi (2009)

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat perladangan berpindah, 
pertambangan, dan pembangunan infrastruktur

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; obat dan ritual tradisional; 
tanpa pilih-pilih). Perhatikan bahwa perdagangan ilegal bayi hidup tak berinduk 
adalah produk sampingan dari perdagangan daging satwa liar

Simpanse tengah
Pan troglodytes 
troglodytes

Penyakit Maisels et al. (2016); 
Strindberg et al. (2018)

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat industri ekstraktif, perta-
nian komersial, dan pembangunan infrastruktur

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; tanpa pilih-pilih). Perhati-
kan bahwa perdagangan ilegal bayi hidup tak berinduk adalah produk sampingan 
dari perdagangan daging satwa liar

Simpanse nigeria-
kamerun
Pan t. ellioti

Penyakit Oates et al. (2016)

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat perladangan berpindah 
dan pertanian komersial

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; tanpa pilih-pilih; konflik 
antara manusia dan satwa liar)

Simpanse barat
Pan t. verus

Penyakit Humle et al. (2016);  
Kühl et al. (2017)

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat perladangan berpindah 
dan pertanian komersial, industri ekstraktif, serta pembangunan infrastruktur

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; obat dan ritual tradisional; 
untuk menangkap hewan hidup)

Perdagangan ilegal hewan hidup

Gorila sungai cross
Gorilla gorilla diehli

Penyakit Bergl et al. (2016)

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat perladangan berpindah 
dan pertanian komersial

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; tanpa pilih-pilih; konflik 
antara manusia dan satwa liar)

Gorila grauer 
Gorilla beringei graueri

Penyakit Plumptre et al.  
(2015, 2016b)

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat penambangan artisanal, 
perladangan berpindah, dan pertanian komersial

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; obat dan ritual tradisional; 
tanpa pilih-pilih; konflik antara manusia dan satwa liar; pembunuhan tidak 
disengaja). Perhatikan bahwa perdagangan ilegal bayi kera yatim piatu hidup 
adalah produk sampingan dari perdagangan daging satwa liar.

Gorila gunung
Gorilla b. beringei

Penyakit Gray et al. (2010); 
Robbins et al. (2011); 
Roy et al. (2014)

Perburuan liar (tanpa pilih-pilih; konflik antara manusia dan satwa liar; bermo-
tivasi politik/kerusuhan sipil)

Gorila dataran rendah 
barat
Gorilla g. gorilla

Penyakit

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat industri ekstraktif, perta-
nian komersial, dan pembangunan infrastruktur

Maisels et al. (2018); 
Strindberg et al. (2018)

Perburuan liar (untuk memperoleh daging satwa liar; tanpa pilih-pilih; konflik 
antara manusia dan satwa liar). Perhatikan bahwa perdagangan ilegal bayi kera 
hidup tanpa induk adalah produk sampingan dari perdagangan daging satwa liar

Catatan: Tabel ini tidak mengukur atau membandingkan tingkat dampak dari ancaman yang dicantumkan. Selain ancaman-ancaman tersebut, perubahan iklim juga 
berdampak terhadap semua takson kera besar (IUCN, 2020).

Sumber: GRASP dan IUCN (2018, tabel 5)



Bab 7 Status Kera

203

Bab ini menghimpun informasi tentang 
ancaman langsung dan tidak langsung yang 
berdampak terhadap populasi kera dari 
semua laporan survei yang ada, baik yang 
dipublikasikan maupun tidak; dari publikasi 
yang telah melalui penelaahan sejawat; dan 
berdasarkan pendapat ahli. Informasi ten-
tang status konservasi setiap takson menun-
jukkan penilaian terbaru dalam Daftar 
Merah IUCN (IUCN, 2019).

Ancaman terhadap Kera 
Besar Afrika
Perburuan liar untuk memperoleh daging 
satwa liar, degradasi dan hilangnya habitat, 
serta penyakit menular merupakan anca-
man umum terhadap semua kera besar di 
Afrika (Butynski, 2001; GRASP dan IUCN, 
2018; IUCN, 2014; IUCN dan ICCN, 2012; 
Kormos et al., 2003; Plumptre et al., 2010). 
Di beberapa wilayah, perdagangan ilegal 
bayi kera hidup merupakan salah satu anca-
man paling signifikan terhadap kera besar 
(GRASP dan IUCN, 2018). 

Penyebab hilangnya habitat di negara-
negara sebaran kera bermacam-macam, 
seperti misalnya pertanian industri, indus-
tri ekstraktif, dan kegiatan pembangunan 
skala besar, termasuk konstruksi bendun-
gan dan proyek infrastruktur lainnya 
(GRASP dan IUCN, 2018; Kormos et al., 
2014). Konversi habitat yang terus berlanjut 
untuk perkebunan dapat mengancam kera 
besar Afrika, sebagaimana yang terjadi 
pada kera di Asia Tenggara (Wich et al., 
2014). Pembangunan infrastruktur dan 
industri menyebar luas di Afrika dan akan 
memperburuk tekanan terhadap kera besar 
dan habitatnya (Kormos et al., 2014). 

Tabel 7.1 mencantumkan daftar ancaman 
yang berdampak terhadap semua kera besar 
di Afrika. Lampiran III menyajikan berbagai 
ancaman yang dihadapi populasi kera besar di 
setiap negara habitat kera di Afrika. Penjelasan 
rinci mengenai ancaman yang dihadapi kera 
besar Afrika dapat ditemukan di GRASP dan 
IUCN (2018) dan IUCN (2019).

Ancaman terhadap Kera 
Besar Asia
Hilangnya hutan akibat konversi menjadi lahan 
pertanian, penebangan liar, infrastruktur per-
tambangan, dan pembangunan desa; keba-
karan; serta perburuan liar adalah ancaman 
utama bagi orang utan borneo dan merupakan 
penyebab penurunan dramatis populasinya 
dalam beberapa dekade terakhir (GRASP dan 
IUCN, 2018; Santika et al., 2017; Voigt et al., 
2018; Wich et al., 2008, 2012b). Pada periode 
tahun 1999-2015, penurunan populasi orang 
utan borneo lebih disebabkan oleh perburuan 
daripada hilangnya hutan (Voigt et al., 2018). 
Orang utan sumatera dan tapanuli terancam 
oleh penebangan kayu secara legal maupun ile-
gal, dan konversi habitat menjadi lahan perta-
nian, serta begitu luasnya hutan yang terus 
dikonversi menjadi perkebunan sawit. Tanpa 
upaya untuk mengurangi laju hilangnya hutan 
saat ini, 4.500 orang utan sumatera akan hilang 
pada tahun 2030 sebagai akibat dari fragmen-
tasi dan hilangnya habitat (Wich et al., 2016). 

Hilangnya habitat dan perburuan liar adalah 
penyebab utama penurunan populasi orang utan 
baik di Indonesia maupun Malaysia. 
Pengembangan perkebunan sawit di kedua nega-
ra ini memainkan peran utama dalam perusakan 
habitat kera besar (GRASP dan IUCN, 2018).

Informasi lebih lanjut mengenai ancaman 
yang dihadapi orang utan tersedia di GRASP 
dan IUCN (2018) dan di situs web Daftar Merah 
IUCN (IUCN, 2019). Ancaman terhadap semua 
spesies orang utan disajikan pada Tabel 7.2.

Ancaman terhadap Owa 
Banyak ancaman yang berdampak terhadap 
owa. Beberapa ancaman langsung ber-
dampak lebih besar terhadap populasi owa 
daripada kera lainnya, meski tidak ada per-
bandingan kuantitatif yang dapat diperoleh. 
Karena beberapa spesies tersebar melintasi 
batas negara, ancaman terhadap spesies pun 
bervariasi, tergantung lokasinya. Di bebera-
pa tempat, owa dilindungi oleh budaya dan 
tradisi setempat, sedangkan di tempat lain 
spesies yang sama mungkin saja terancam. 
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gan konflik sumber daya; pasar lokal; 
praktik pengobatan tradisional dan prak-
tik budaya lainnya; dan perburuan sub-
sisten serta perdagangan daging satwa 
liar, yang produk sampingannya men-
cakup perdagangan ilegal bayi kera hidup 
tak berinduk (Nijman, Yang Martinez, 
dan Shepherd, 2009; Yin et al., 2016).

Jumlah owa yang tersedia untuk diperda-
gangkan di media sosial dan digunakan sebagai 
properti foto menunjukkan perburuan bayi 
kera dari alam liar terus berlanjut, dan kemung-
kinan meningkat. Permintaan akan kera ini 
dipicu oleh pertumbuhan sebagai hewan peli-
haraan yang meningkat, termasuk secara dar-
ing, dan semakin banyaknya owa yang diman-
faatkan sebagai properti foto di hotel dan pantai 
yang sering dikunjungi turis (Brockelman dan 
Osterberg, 2015; Osterberg et al., 2015). 

Walaupun tidak mungkin untuk mem-
perkirakan secara akurat dampak perburuan 
untuk memperoleh daging satwa liar terhadap 
owa, penelitian menunjukkan bahwa popu-
lasinya di Tiongkok, Republik Demokratik 
Rakyat Laos, Myanmar, Thailand, dan 
Vietnam sangatlah terancam. Perburuan owa 
untuk tujuan budaya berlangsung di 
Kepulauan Mentawai di Indonesia. 
Berlangsung pula penangkapan owa dari alam 
liar untuk perdagangan hewan hidup 
(Phoonjampa dan Brockelman, 2008; Quinten 
et al., 2014; Smith et al., 2018; Yin et al., 2016). 
Pada umumnya, pemburu liar yang mengin-
car daging satwa liar tidak secara khusus 
menargetkan owa. Pembunuhan induk owa 
memungkinkan adanya penangkapan opor-
tunis bayi owa untuk dijual dalam perdagan-
gan hewan hidup (Osterberg et al., 2015). 

Status Kera 

Catatan Sejarah Status Kera

Kera Besar

Catatan sejarah mengenai status kera besar 
dapat ditelusuri mulai dari abad ke-19 
(Schlegel dan Müller, 1839–1844; Schouteden, 

TABEL 7.2 

Ancaman Utama yang Dihadapi Takson Kera Besar Asia

Spesies Ancaman utama Sumber

Orang utan 
borneo
Pongo pygmaeus

Fragmentasi, degradasi, dan 
hilangnya habitat akibat 
pertanian, industri ekstraktif, 
dan kebakaran

Ancrenaz et al. 
(2016a); Voigt et al. 
(2018)

Perburuan liar (untuk 
memperoleh daging satwa liar; 
tanpa pilih-pilih; konflik antara 
manusia dan satwa liar).

Orang utan 
sumatera
Pongo abelii

Fragmentasi, degradasi, dan 
hilangnya habitat akibat 
pertanian, industri ekstraktif, 
dan infrastruktur (jalan)*

Singleton et al. 
(2017); Wich et al. 
(2012a, 2016)

Perburuan liar (terkait konflik)

Orang utan 
tapanuli
Pongo 
tapanuliensis

Fragmentasi, degradasi, dan 
hilangnya habitat akibat 
pertanian, industri ekstraktif, 
dan pembangunan infrastruktur 
skala besar (misalnya proyek 
pembangkit listrik tenaga air)

Nowak et al. (2017); 
Wich et al. (2012a, 
2019)

Perburuan liar (untuk 
memperoleh daging satwa 
liar; terkait konflik).

Wich et al. (2012a, 
2019)

Catatan: * Walaupun hilangnya habitat merupakan ancaman langsung, peristiwa ini juga menyebabkan 
ancaman tidak langsung seperti misalnya perdagangan ilegal kera (Singleton et al., 2017). Selain anca-
man-ancaman tersebut, perubahan iklim juga berdampak terhadap semua takson kera besar (IUCN, 
2020). Tabel ini tidak mengukur atau membandingkan tingkat dampak dari ancaman yang dicantumkan.

Sumber: GRASP dan IUCN (2018, tabel 9)

Meskipun demikian, semua owa terdampak 
oleh fenomena sebagai berikut.

  Perubahan iklim yang mengakibatkan per-
geseran wilayah jelajah dan kemungkinan 
perubahan ketersediaan makanan (Dunbar 
et al., 2019; Struebig et al., 2015a, 2015b).

  Penularan penyakit, terutama akibat 
adanya kontak dengan manusia (misalnya 
melalui perdagangan hewan hidup) dan 
akibat kerentanannya terhadap penyakit 
baru, termasuk Covid-19 (Campbell, 
Cheyne, dan Rawson, 2015). 

  Fragmentasi, degradasi, dan hilangnya 
habitat akibat penambangan artisanal, 
pembangunan infrastruktur, serta perladan-
gan berpindah secara lokal dan komersial 
(Ancrenaz et al., 2015; Cheyne et al., 2016a; 
Gray, Phan, dan Long, 2010; Kakati, 2000).

  Perburuan liar, baik disengaja ataupun 
tidak, dan kemungkinan berkaitan den-
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1930; Schwarz, 1929). Sebagian besar sumber 
informasi ini mendokumentasikan penye-
baran atau kesamaan kera besar di berbagai 
lanskap Afrika dan Asia; sumber lainnya ber-
isi kisah dari para pelancong dan pejabat 
kolonial yang melaporkan tentang keberadaan 
atau ketiadaan kera besar di lokasi tertentu 
(Coolidge, 1933; Kramm, 1879). Banyak juga 
sumber yang menyajikan peta atau laporan 
tertulis tentang lokasi di mana kera besar ter-
lihat atau dikumpulkan untuk museum dan 
lembaga zoologi (Coolidge, 1933; Miller, 1903).

Baru pada pertengahan abad ke-20 para 
ilmuwan dapat membuat perkiraan awal men-
genai jumlah individu kera yang ada di dunia. 
Pada saat itu, wilayah jelajah yang luas dianggap 
sebagai jumlah populasi untuk beberapa takson, 
seringkali kelimpahannya berdasarkan 
perkiraan para ahli, bukan dihitung dengan 
menggunakan data survei lapangan. Pada tahun 
1960, para ilmuwan memperkirakan populasi 
simpanse (Pan troglodytes) lebih dari sejuta, 
gorila barat (Gorilla gorilla) kurang dari 100.000, 
dan 3.000–15.000 untuk gorila timur (Gorilla 
beringei),2 sedangkan populasi bonobo (Pan 
paniscus) pada tahun 1970-an diperkirakan seki-
tar 100.000 (Butynski, 2001; Emlen dan Schaller, 
1960). Dalam jangka waktu yang lama, bonobo 
dianggap sama dengan simpanse timur. Baru 
pada tahun 1929 mereka dianggap sebagai dua 
takson yang berbeda (Schwarz, 1929). Sementara 
itu, pada tahun 1970 dan 1980 para ahli primata 
yang berfokus pada kera besar Asia berspekulasi 
bahwa populasi orang utan borneo (Pongo pyg-
maeus) berkisar antara 15.000-90.000. Untuk 
orang utan sumatera (Pongo abelii), pada 
tahun 1970-an mereka perkirakan hanya ada 
5.000-15.000 di alam liar dan pada tahun 2000 
angka tersebut direvisi menjadi sekitar 6.600 
individu (Rijksen, 1978; Wich et al., 2008). 

Para ilmuwan mulai mengumpulkan data 
survei lapangan secara sistematis untuk meng-
hitung kelimpahan kera besar pada akhir 
tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an (Teleki 
dan Baldwin, 1979; Tutin dan Fernandez, 
1984). Dalam bidang primatologi, pekerjaan 
ini dipermudah dengan pengenalan metode 
sampling jarak, yang memungkinkan dilaku-
kannya survei sistematis berskala besar di 

negara-negara wilayah jelajah kera (Buckland 
et al., 2010). Pada tahun 1990-an dan dekade 
berikutnya, pengembangan teknik tambahan 
memungkinkan ilmuwan untuk menghasil-
kan estimasi kelimpahan bagi banyak spesies, 
yang menjadi dasar penghitungan ukuran 
populasi 14 takson kera besar yang diakui saat 
ini (lih. Kera: Sebuah Tinjauan Umum). 

Owa

Owa bertahan hidup di sebagian besar wilayah 
jelajah historisnya, dengan 20 spesies berada di 
11 negara (Alfano et al., 2016; Carbone et al., 
2014; Kheng et al., 2018; lih. Kera: Sebuah 
Tinjauan Umum).3 Namun demikian, kepu-
nahan baru-baru ini terjadi di Tiongkok: dua 
spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir, 
yaitu owa lar (Hylobates lar) dan owa jambul 
pipi putih utara (Nomascus leucogenys) (Fan, 
Fei, dan Luo, 2014). Terdapat bukti yang jelas 
bahwa di seluruh Tiongkok, spesies owa yang 
masih ada saat ini memiliki wilayah sebaran 
yang lebih luas di masa lalu, dan distribusinya 
saat ini dipengaruhi oleh gangguan manusia 
(Chatterjee, 2009; Chatterjee, Tse, dan Turvey, 
2012; Fan, Fei, dan Luo, 2014; Li et al., 2018). 
Selain itu, informasi baru juga menjelaskan 
bahwa ada lagi satu spesies owa yang punah 
dalam 2.000 tahun terakhir. Hal ini menim-
bulkan pertanyaan tentang berapa banyak 
spesies lain yang menunggu untuk ditemukan 
dalam bentuk fosil (Turvey et al., 2018).

Sejarah Survei Kera

Menyurvei Kera Besar

Untuk jangka waktu yang lama, hasil survei 
lapangan terkait kera besar hanya terbatas 
untuk produksi peta yang menunjukkan 
lokasi keberadaan atau penyebaran secara 
geografis (Coolidge, 1933; Schouteden, 1930). 
Pembatasan tersebut sebagian besar karena 
kesulitan untuk mengamati kera besar secara 
sistematis di habitat utamanya, yaitu hutan 
hujan tropis yang lebat. Salah satu upaya 
awal untuk memperkirakan secara kuanti-
tatif ukuran dan kepadatan populasi takson 
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kera besar dilakukan pada tahun 1959 terha-
dap gorila gunung (Gorilla berengei berengei), 
tetapi terdapat kelemahan yang cukup besar 
dari hasil yang diperoleh (Emlen dan 
Schaller, 1960). Metode survei awal sangat 
sederhana, karena para ilmuwan berupaya 
menghitung total ukuran populasi takson 
dengan menggunakan jumlah sarang dari 
kelompok-kelompok yang berbeda 
(Plumptre, Sterling, dan Buckland, 2013). 

Pada akhir tahun 1960-an, para ahli statis-
tik dan biologi lapangan mulai mengembang-
kan metode survei kuantitatif yang dapat lebih 
diandalkan, yang memfasilitasi penghitungan 
lebih akurat terhadap ukuran populasi hewan 
(Plumptre dan Cox, 2006). Hampir semua 
teknik ini berbasis sampel, yang berarti tidak 
semua individu dalam suatu populasi perlu 
dihitung. Sebaliknya, penghitungan dilaku-
kan pada lokasi terpilih, dan metode statistika 
digunakan untuk menentukan total ukuran 
populasi. Salah satu metode ini, yaitu sam-
pling transek, menjadi sangat populer karena 
memungkinkan ahli statistik satwa liar meng-
hitung kelimpahan hewan secara andal den-
gan menggunakan sejumlah transek yang 
ditempatkan secara acak di seluruh wilayah 
studi (Plumptre, 2000; Plumptre, Sterling, 
dan Buckland, 2013). 

Pada awal tahun 1980, untuk pertama 
kalinya para ilmuwan melakukan survei 
lapangan skala besar pada simpanse dan 
gorila di Gabon dengan menggunakan kom-
binasi sampling transek dan penghitungan 
sarang, serta penghitungan waktu peluruhan 
sarang dan laju pembuatan sarang untuk 
mengonversi jumlah sarang menjadi jumlah 
kera (Tutin dan Fernandez, 1984). Pekerjaan 
ini adalah titik awal menuju survei sistematis 
terhadap semua takson kera besar. Metode 
survei awal ini terus-menerus disempurna-
kan. Metodologi yang menggabungkan anta-
ra penghitungan sarang kera dan sampling 
transek garis menjadi pendekatan yang pal-
ing umum digunakan untuk menghitung 
kepadatan populasi kera, sehubungan den-
gan kekuatan dan keakuratannya (Plumptre, 
Sterling, dan Buckland, 2013). Sejak survei 

Foto: Semua kera besar 
membuat sarang untuk tidur 
atau istirahat dan sarang ini 
tetap terlihat dalam waktu 
lama dan oleh karenanya 
lebih melimpah daripada 
individu kera itu sendiri. 
© Pascal Goumy (IREB/
asisten lapangan KUPRI)

skala besar pertama di Gabon, ratusan survei 
lapangan dilakukan dengan menggunakan 
metodologi ini di wilayah habitat kera yang 
luas di Afrika dan Asia. Sebagian besar studi 
ini dapat ditemukan di Portal A.P.E.S (IUCN 
SSC, tanpa tahun-b). 
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Dalam beberapa tahun terakhir, 
perkembangan genetik, teknologi sensor, 
dan statistika menghasilkan diversifikasi 
metode survei yang dapat diterapkan dalam 
survei kera besar. Sebagai contoh, metode 
tangkap-tangkap kembali (capture–recap-

ture) menggunakan perbandingan individu 
yang diidentifikasi beberapa kali atau hanya 
sekali selama survei untuk menentukan 
ukuran populasi (Arandjelovic et al., 2011; 
Guschanski et al., 2009; White et al., 1982). 
Kini, para ilmuwan menggunakan metode 
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tangkap-tangkap kembali genetik (dan per-
angkap kamera) untuk menghitung 
kelimpahan kera besar (Arandjelovic dan 
Vigilant, 2018; Després-Einspenner et al., 
2017; McCarthy et al., 2018). Metode tang-
kap-tangkap kembali memberikan presisi 
dan akurasi yang sangat tinggi dibanding 
penghitungan tanda keberadaan kera secara 
tidak langsung, seperti misalnya sarang. 
Namun demikian, metode ini biasanya leb-
ih memakan waktu karena individu harus 
diidentifikasi terlebih dahulu. Saat ini, 
metode tangkap-tangkap kembali diguna-
kan bersama dengan metode genetik untuk 
menghitung ukuran populasi gorila gunung 
yang meningkat (Hickey et al., 2019; Roy et 
al., 2014). Sampling jarak dengan perang-
kap kamera juga menjadi pendekatan yang 
menjanjikan untuk survei kera besar 
(Cappelle et al., 2019).

Menyurvei Owa

Awalnya, survei owa dilakukan dengan 
menggunakan transek (Brockelman dan Ali, 
1987; Carpenter, 1940). Pemantauan akustik 
dikembangkan pada 1980-an dan sejak saat 
itu digunakan sebagai metode survei utama 
untuk survei populasi owa (Brockelman dan 
Srikosamatara, 1993; Cheyne et al., 2008, 
2016a; Hamard, Cheyne, dan Nijman, 2010; 
Nijman dan Menken, 2005).4 Untuk banyak 
populasi owa terfragmentasi, informasi 
kepadatannya hanya tersedia dari satu kali 
survei, dan tidak ada data tren atau peman-
tauan populasi jangka panjang, terutama 
untuk populasi di luar kawasan lindung 
(Cheyne et al., 2016a). Tantangan lainnya 
yaitu memperkirakan jumlah populasi saat 
ukuran kelompoknya tidak diketahui, dan 
saat owa nondewasa mudah terlewatkan 
(Cowlishaw, 1992). Seksi Kera Kecil IUCN 
(IUCN SSA) sedang menyusun pedoman 
praktik terbaik untuk survei dan peman-
tauan owa guna membantu mengatasi 
beberapa persoalan praktis, analitis, dan 
interpretasi dengan data populasi owa 
(IUCN SSC PSG SSA, tanpa tahun-b). 

Arah Selanjutnya dalam 
Pengumpulan dan Analisis Data

Para ahli mengembangkan sejumlah teknolo-
gi baru untuk menyurvei satwa liar yang seba-
gian dibantu dengan penyempurnaan alat 
yang terus dilakukan untuk menyimpan dan 
menganalisis data akustik (Corrada Bravo, 
Álvarez Berríos, dan Aide, 2017; Xie et al., 
2017). Beberapa teknologi berikut ini secara 
khusus dapat membantu penghitungan uku-
ran populasi takson kera agar lebih presisi.

  Perangkap kamera arboreal (kanopi) 
(Bowler et al., 2017; Gregory et al., 2014). 
Saat ini, perangkap kamera merupakan 
metode yang umum digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian dan kon-
servasi satwa liar, terutama untuk mem-
pelajari spesies langka dan sulit ditemu-
kan (Ancrenaz et al., 2014; Cheyne et al., 
2013, 2016b, 2018). Namun demikian, 
hingga saat ini perangkap tersebut hanya 
ditempatkan di dekat permukaan tanah 
untuk mempelajari spesies terestrial. 
Penggunaan perangkap kamera di kano-
pi pohon dapat memberikan wawasan 
baru tentang kegiatan arboreal owa dan 
kera besar, serta banyak spesies lainnya.

  Pemantauan akustik pasif dengan susu-
nan perekaman otonom. Para ilmuwan 
semakin menyarankan jenis pemantauan 
ini dalam ekosistem tropis sebagai alat yang 
penting dan hemat biaya untuk inventa-
risasi yang cepat, karena pemantauan ini 
berhasil digunakan untuk mendeteksi spe-
sies yang belum diketahui di habitat berhu-
tan lebat (Deichmann et al., 2018; Ribeiro, 
Sugai, dan Campos-Cerqueira, 2017). 
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak 
peneliti yang mulai menggunakan peman-
tauan akustik pasif dengan alat perekam 
suara, yang sering disebut unit perekaman 
otonom, untuk mengumpulkan data suara 
terkait kelimpahan dan okupansi hewan 
(Browning et al., 2017; Heinicke et al., 2015; 
Kalan et al., 2015, 2016; Mellinger et al., 
2007). Metode ini juga digunakan untuk 

“Seksi Kera Kecil 
IUCN (IUCN SSA) se-
dang menyusun pe-
doman praktik ter-
baik untuk survei dan 
pemantauan owa 
guna membantu 
mengatasi beberapa 
persoalan praktis, 
analitis, dan interpre-
tasi dengan data 

populasi owa.”
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memfasilitasi penegakan hukum antiper-
buruan liar (Astaras et al., 2017).

  Drone pembawa perekam akustik. 
Pesawat nirawak, yang juga disebut sebagai 
drone, telah digunakan pada beberapa sur-
vei sarang kera besar (Szantoi et al., 2017). 
Mengingat penyempurnaan baru-baru ini 
terhadap durasi terbang dan kapasitas mem-
bawa muatan, seperti misalnya kamera 
ringan dan kamera inframerah, drone dapat 
semakin bermanfaat untuk menyurvei owa 
di wilayah terpencil (Alexander et al., 2018). 
Drone dengan perekam akustik dapat digu-
nakan untuk menyurvei suara panggilan. 
Namun demikian, penggunaan drone perlu 
diselami lebih dalam sebelum metode lain 
dapat direkomendasikan untuk survei owa.

Metode untuk 
Mempelajari Populasi

Penghitungan Ukuran Populasi

Metode untuk Menghitung Ukuran 
Populasi Kera Besar
Angka kelimpahan populasi dalam bab ini 
diambil dari publikasi yang telah melalui penel-
aahan sejawat, laporan yang dipublikasikan 
maupun tidak dipublikasikan, serta penelitian 
dan organisasi konservasi, sedangkan beberapa 
informasi lain berdasarkan perkiraan para ahli. 
Penghitungan pada tingkat negara dan takson 
diperoleh dengan menggunakan gabungan 
penghitungan dari beberapa survei di tingkat 
lokasi yang dilakukan pada dua dekade terakhir. 
Dalam konteks ini, lokasi mencakup kawasan 
lindung dan zona penyangganya, kawasan tidak 
dilindungi, serta konsesi penebangan kayu atau 
pertambangan. Penghitungan lain didasari pada 
prediksi spasial, yang bergantung pada berbagai 
pendekatan pemodelan. Berbagai pendekatan 
ini memperhitungkan variabel lingkungan kun-
ci yang diketahui memengaruhi kelimpahan 
kera, seperti misalnya tutupan hutan, dampak 
manusia, topografi, dan curah hujan. 
Pendekatan ini juga memperhitungkan jumlah 
sarang yang diamati di sepanjang transek garis 
di wilayah survei sebelumnya (Plumptre et al., 

2010, 2016c; Strindberg et al., 2018; Voigt et al., 
2018; Wich et al., 2016). Metode tangkap-tang-
kap kembali genetik digunakan dalam penghi-
tungan gorila gunung (Roy et al., 2014).

Survei populasi kera besar dan mamalia 
besar lainnya adalah suatu pekerjaan yang 
menantang karena hewan-hewan tersebut dite-
mukan pada kepadatan yang rendah dan visi-
bilitas di habitat berhutan mereka pun rendah 
(Kouakou, Boesch, dan Kühl, 2009). Selain itu, 
penghitungan semua individu dalam wilayah 
jelajahnya umumnya tidak mungkin dilakukan 
pada area yang luas (Reynolds dan Reynolds, 
1965). Oleh karena itu, para ahli primata meng-
hitung tanda keberadaan kera, seperti misalnya 
sarang, kotoran, dan sisa makanan, bukan 
menghitung individu kera itu sendiri (Kühl et 
al., 2008). Metode standar untuk menyurvei 
populasi kera besar yaitu dengan menghitung 
sarang di sepanjang transek garis, karena 
semua individu tersapih membuat sarang 
baru untuk tidur setiap malamnya (Fruth, 
Tagg, dan Stewart, 2018; Ghiglieri, 1984; 
Stewart, 2011). Sarang tetap terlihat untuk 
waktu yang lama dan oleh karenanya lebih 
melimpah daripada individu kera itu sendiri. 

Sejumlah besar data survei yang diguna-
kan dalam penghitungan dikumpulkan den-
gan menggunakan metode sampling jarak 
transek garis sistematis dan pedoman praktik 
terbaik IUCN (Buckland et al., 2001, 2007; 
Kühl et al., 2008). Metode untuk menyurvei 
kera besar dijelaskan oleh Kühl et al. (2008). 
Mereka menggunakan sampling jarak sepan-
jang transek garis, tetapi baru-baru ini, kera 
juga berhasil disurvei dengan menggunakan 
perangkap kamera. Kamera dapat digunakan 
sebagai transek titik untuk sampling jarak, 
dan sampel gambar individu dapat diambil 
dengan menggunakan metode tangkap-tang-
kap kembali yang jelas secara spasial (Cappelle 
et al., 2019; Després-Einspenner et al., 2017). 

Metode untuk Menghitung 
Ukuran Populasi Owa

Metode umum untuk menyurvei owa men-
cakup pemodelan okupansi, jalur transek, dan 
penghitungan titik tetap suara nyanyian 

“Survei populasi 
kera besar dan mama-
lia besar lainnya adalah 
suatu pekerjaan yang 
menantang karena 
hewan-hewan terse-
but ditemukan pada 
kepadatan yang ren-
dah dan visibilitas di 
habitat berhutan mer-

eka pun rendah.”
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(pemantauan akustik).5 Jika terdapat cukup sur-
veyor, maka mereka dapat menggunakan ban-
yak pos tetap untuk mendengarkan suara yang 
ditempatkan secara merata di seluruh wilayah 
survei (contohnya setiap jarak 500-800 m) sela-
ma beberapa hari berturut-turut untuk mene-
mukan beragam kelompok dan individu 
tersendiri. Mereka dapat mengulangi metode ini 
2-3 kali untuk memastikan agar yang mereka 
temukan selalu kelompok dan individu yang 
sama. Selanjutnya, mereka dapat memetakan 
dan melakukan triangulasi data untuk memper-
oleh gambaran yang lebih baik tentang lokasi 
owa. Kemudian, mereka dapat menghitung 
kepadatannya dengan menggunakan rumus 
yang memperhitungkan area pendengaran efek-
tif, probabilitas suara panggilan owa dalam loka-
si survei, dan jumlah kelompok yang didengar. 
IUCN SSA menyajikan contoh spreadsheet 
(lembar lajur) dan pedoman lengkap pada situs 
webnya (IUCN SSC PSG SSA, tanpa tahun-a).

Terdapat sejumlah tantangan dalam meng-
hitung ukuran populasi owa. Seperti halnya sur-
vei kera besar, upaya menghitung owa umumn-
ya dikonsentrasikan di kawasan lindung, 
sedangkan wilayah lain tidak diambil sampelnya, 
sehingga hal ini pun dapat mengakibatkan hasil 
penghitungan yang terlalu rendah. Kesulitan 
lainnya berhubungan dengan sifat owa, teru-
tama sifatnya yang sangat gesit, sulit ditemu-
kan, dan arboreal. Owa sulit ditemukan karena 
preferensinya untuk bergerak di kanopi teratas 
dan dapat melarikan diri atau bersembunyi 
ketika didekati oleh manusia (Nijman, 2001). 

Keakuratan statistik meningkat seiring den-
gan pengembangan metode baru, sehingga 
para praktisi saat ini mengharapkan hasil penel-
itian yang kuat dan dapat bertahan dari penga-
wasan sesama pegiat konservasi, akademisi, 
lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. 
Kemajuan terakhir pemodelan statistik juga 
memungkinkan dilakukannya penilaian ulang 
terhadap data historis yang dapat memperjelas 
ukuran populasi owa. Bahkan survei yang tidak 
dirancang untuk memberitahukan kebijakan 
konservasi atau pengelolaan kawasan lindung, 
termasuk studi perilaku klasik tertentu, dapat 
memberikan wawasan bermanfaat tentang 
ukuran populasi dan data terkait (Bartlett, 
2009; Chivers, 1977; Srikosamatara, 1984). 

Foto: Owa merupakan 
spesies yang sangat gesit, 
tersembunyi, dan arboreal, 
sehingga menambah tan-
tangan dalam survei dan 
pemantauannya. 
© Slobodan Randjelovic/
Arcus Foundation
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Tren Populasi

Kera Besar

Tren populasi yang disajikan dalam bab ini 
ditentukan dengan menggunakan beragam 
pendekatan pemodelan yang didasarkan pada 
data sarang untuk lokasi di mana sekurangnya 
dua survei untuk dua periode waktu yang ber-
beda tersedia, atau pada kompilasi informasi 
kelimpahan takson yang spesifik dari laporan 
survei dan literatur yang telah melalui penela-
haan sejawat. Semua informasi ini berasal dari 
basis data A.P.E.S (IUCN SSC, tanpa tahun-a). 
Penghitungan laju perubahan dilakukan den-
gan menyertakan pemodelan dampak waktu 
terhadap tingkat perjumpaan sarang. Pada 
dua periode waktu, perubahan pada tingkat 
ini berfungsi sebagai proksi untuk perubahan 
populasi kera (Kühl et al., 2017; Plumptre et 
al., 2015, 2016c; Strindberg et al., 2018; Voigt et 
al., 2018). Tren untuk orang utan tapanuli 
didasari pada berbagai skenario tutupan lahan 
dan pemanfaatan lahan (Wich et al., 2016).

Owa

Data tren untuk setiap takson diperoleh dengan 
cara menilai jumlah individu yang tersisa, pen-
urunannya seiring waktu, wilayah habitat yang 
ditempati spesies tersebut, dan tingkat ancaman 
yang dihadapi. Seperti yang disebutkan di atas, 
ancaman yang dihadapi spesies bervariasi, teru-
tama bagi spesies yang melintasi batas negara. 
Oleh karena 19 dari 20 spesies owa berstatus 
terancam, data ukuran dan kepadatan populasi 
harus segera didapatkan, terutama agar para 
praktisi dapat memantau tren dan memberikan 
informasi terkait aksi, strategi, dan kebijakan 
konservasi pada semua skala (mulai dari lokasi 
individu dan kawasan lindung hingga negara 
dan wilayah regional). Estimasi kepadatan dan 
kelimpahan populasi owa merupakan kom-
ponen penting pada tindakan konservasi kare-
na estimasi ini menunjukkan jangkauan dan 
dampak ancaman serta keberhasilan tinda-
kan yang dilakukan untuk mengatasinya. 
Tanpa data pemantauan semacam ini, tidak 
dapat diketahui apakah upaya untuk melind-
ungi owa di seluruh dunia berhasil. 

Populasi dan Status 
Konservasi Kera

Kelimpahan Kera pada 
Tingkat Takson

Perkiraan Jumlah Kera Besar 
Afrika pada Tingkat Takson

Kera besar tersebar di 21 negara di Afrika dan 
terdiri dari sembilan takson yang tersebar di 
antara empat spesies (lih. Tabel 7.1). Dengan 
estimasi sebanyak 350.000 individu atau leb-
ih di alam liar, gorila dataran rendah barat 
merupakan takson kera besar yang paling 
melimpah. Sebaliknya, gorila sungai cross 
memiliki populasi yang paling kecil, yakni 
kurang dari 300 individu dewasa. Angka 
populasi gorila dataran rendah barat, sim-
panse tengah, dan simpanse barat saat ini 
lebih tinggi daripada populasi mereka sekitar 
20 tahun yang lalu. Hal ini bukan disebabkan 
oleh peningkatan populasi, tetapi karena 
upaya survei yang lebih luas (lih. Tabel 7.3).

Perkiraan Jumlah Kera Besar 
Asia pada Tingkat Takson

Orang utan hanya ditemukan di Pulau 
Sumatera dan Kalimantan, di Indonesia dan 
Malaysia (Wich et al., 2008). Orang utan ter-
diri dari tiga spesies yang terbagi menjadi lima 
takson, yaitu tiga subspesies orang utan bor-
neo (Pongo pygmaeus)—orang utan timur laut 
borneo (Pongo p. morio), orang utan barat laut 
borneo (Pongo p. pygmaeus), dan orang utan 
barat daya borneo (Pongo p. wurmbii)—orang 
utan sumatera (Pongo abelii), dan orang utan 
tapanuli (Pongo tapanuliensis) (Nater et al., 
2017). Semuanya berstatus kritis.

Tabel 7.4 menampilkan ukuran populasi saat 
ini untuk semua takson orang utan. Perkiraan 
jumlah populasi terkini untuk jumlah orang 
utan borneo dan orang utan sumatera lebih 
tinggi daripada 15 tahun yang lalu. Hal ini seba-
gian besar dikarenakan oleh peningkatan teknik 
dan cakupan survei yang menyajikan data yang 
lebih akurat sebagai prediksi (GRASP dan 
IUCN, 2018; Voigt et al., 2018; Wich et al., 2016). 
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TABEL 7.3 

Perkiraan Jumlah Populasi dan Status Kera Besar Afrika, dengan Urutan Kelimpahan Menurun

Takson 1989–2000 2018

Kelimpahan Status IUCN Kelimpahan Status IUCN Sumber

Gorila dataran rendah barat
Gorilla gorilla gorilla

94.500 Genting 316.000* Kritis Strindberg et al. 
(2018)

Simpanse timur
Pan troglodytes schweinfurthii

75.200–117.700 Genting 181.000–256.000 Genting Plumptre et al.  
(2010, 2016a)

Simpanse tengah
Pan t. troglodytes

47.500–78.000 Genting 128.760
(114.208–317.039)

Genting Strindberg et al. 
(2018)

Simpanse barat
Pan t. verus

25.500–52.900 Genting 18.000–65.000 Kritis Humle et al. (2016); 
Kühl et al. (2017)

Bonobo
Pan paniscus

35.000 Genting 15.000–20.000 
minimum

Genting IUCN dan ICCN 
(2012)

Gorila grauer
Gorilla beringei graueri

16.900 Genting 3.800
(1.280–9.050)

Kritis Plumptre et al.  
(2015, 2016c)

Simpanse nigeria-kamerun
Pan t. ellioti

4.000–6.000 Genting 4.400–9.345 Genting Mitchell et al. (2015); 
Morgan et al. (2011); 
Oates et al. (2016)

Gorila gunung
Gorilla b. beringei

324 Kritis >1.000 Genting Hickey et al. (2019)

Gorila sungai cross
Gorilla g. diehli

200 Kritis <300 Kritis Bergl et al. (2016); 
Dunn et al. (2014);  
R. Bergl dan J. Oates, 
komunikasi pribadi, 
2018

Catatan: Estimasi kelimpahan untuk gorila gunung mencakup bayi; estimasi lainnya menunjukkan jumlah individu tersapih yang mampu membuat sarang. Estimasi ini 

diperoleh dari survei dan pendekatan pemodelan.

* Berdasarkan estimasi sebanyak 361.919 (302.973–460.093) untuk tahun 2013 dan laju penurunan tahunan sebesar 2,7%.

Sumber: perkiraan jumlah populasi pada tahun 1989–2000: Butynski (2001); perkiraan jumlah populasi pada tahun 2018: GRASP dan IUCN (2018, tabel 3)

TABEL 7.4 

Perkiraan Jumlah Populasi Kera Besar Asia Sebelumnya dan Terkini, dengan Urutan Kelimpahan Menurun

Takson Kelimpahan Periode survei Kelimpahan Periode survei Sumber

Orang utan barat daya 
borneo 
Pongo p. wurmbii

>34.975 2002 97.000
(73.800–135.000)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan timur laut 
borneo 
Pongo p. morio

15.842
(8.317–18.376)

2002 30.900 
(22.800–44.200)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan sumatera 
Pongo abelii

12.000* 1996 13.900 
(5.400–26.100)

2016 Wich et al. (2016)

Orang utan timur laut 
borneo
Pongo pygmaeus pygmaeus

1.143–1.761 2002 6.300
(4.700–8.600)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan tapanuli
Pongo tapanuliensis

tidak tersedia* 1996 767 
(231–1.597)

2000–12 Nowak et al. (2017); 
Wich et al. (2019)

Catatan: * Orang utan sumatera dan tapanuli dianggap sebagai spesies yang sama hingga tahun 2017. Semua takson orang utan berstatus kritis. 

Sumber: 1996: Rijksen dan Meijaard (1999); 2002: Wich et al. (2008); 2016 dan 2018: GRASP dan IUCN (2018, tabel 7)
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Orang utan tapanuli disimpulkan sebagai 
sebuah takson yang berbeda untuk pertama 
kalinya pada studi yang dilakukan di tahun 
2017 (Nater et al., 2017). Sebelumnya, mere-
ka dianggap sebagai populasi dari orang 
utan sumatera.

Perkiraan Jumlah Owa pada 
Tingkat Takson
Studi taksonomi dan survei menunjukkan 
bahwa populasi owa semakin terfragmentasi, 
terisolasi, dan menurun, serta mengalami 
risiko kepunahan lokal yang meningkat (Fan 
et al., 2017). Data beberapa spesies kurang 
lengkap, seperti misalnya pada populasi 
hoolock gaoligong (Hoolock tianxing) yang 
beberapa di antaranya terdapat di wilayah 
Myanmar yang tengah mengalami kerusuhan 
sipil yang parah (Fauna and Flora International 
Myanmar, komunikasi pribadi, 2018). Upaya 
konservasi perlu segera dilakukan untuk 
mencegah semakin menurunnya populasi 
owa yang kecil dan terisolasi. Diperkirakan 
300 hoolock gaoligong di sembilan lokasi 
dan 34 owa hainan (Nomascus hainanus) di 
satu lokasi termasuk dalam populasi berisiko 
yang jumlahnya saat ini sangat kecil (Fan 
P.-F., komunikasi pribadi, 2018).

Owa janggut putih borneo (Hylobates 
albibarbis)—dengan populasi sekitar 
120.000 individu—owa müller (Hylobates 
muelleri), owa pileated (Hylobates pileatus), 
dan siamang (Symphalangus syndactylus) 
merupakan takson dengan jumlah populasi 
paling banyak (lih. Tabel 7.5). Diperkirakan 
60% populasi yang besar dari owa cender-
ung berada di luar kawasan lindung 
(Cheyne et al., 2016a; Guan et al., 2018). 

Kelimpahan Kera pada Tingkat 
Negara

Kera Besar Afrika 

Ukuran populasi bonobo, simpanse, dan gori-
la sangat bervariasi di negara-negara habitat 
kera di Afrika. Hampir 95% dari semua kera 
besar di Afrika berada di lima negara, urutan-

nya berdasarkan kelimpahan yaitu Kongo, 
Republik Demokratik Kongo (RDK), Gabon, 
Kamerun, dan Guinea. Kongo dan RDK 
sendiri menampung lebih dari 50% populasi 
kumulatif dari sembilan takson kera besar. 
RDK merupakan tempat tinggal bagi takson 
kera besar terbanyak (lima), selanjutnya dii-
kuti Kamerun (empat). Burundi, Ghana, Mali, 
Rwanda, dan Senegal hanya menampung 
beberapa ratus kera besar (lih. Lampiran IV).

Kera Besar Asia 

Lebih banyak orang utan yang hidup di 
Indonesia daripada di Malaysia. Indonesia 
menampung sekitar 141.700 individu, sedang-
kan Malaysia menjadi tempat tinggal bagi 
lebih dari 12.000 individu (lih. Lampiran V).

Owa

Owa menunjukkan besarnya keanekaragaman 
dan variasi ukuran populasi di 11 negara di 
mana owa ditemukan. Ukuran populasi kumu-
latif untuk 20 takson adalah sekitar 600.000 
individu. Indonesia sendiri menampung 9 dari 
20 takson dan populasi kumulatifnya terdiri 
dari lebih 330.000 individu; diikuti dengan 
Malaysia sebanyak 4 takson dan 100.000 indi-
vidu; kemudian Myanmar (dengan 3 takson 
dan lebih dari 55.000 individu), Thailand (den-
gan 2 takson dan 45.000 individu), dan 
Kamboja (dengan 2 takson dan 40.000 indi-
vidu). Bangladesh merupakan tempat ting-
gal bagi satu takson, yaitu hoolock barat, 
yang populasinya berkisar di angka 200 indi-
vidu (lih. Lampiran VI).

Tren Populasi
Tren populasi dan tingkat perubahan popu-
lasi tahunan bervariasi di seluruh takson kera. 
Dari semua spesies kera besar dan owa, han-
ya populasi gorila gunung yang meningkat.

Kera Besar Afrika

Sebagaimana dijelaskan di atas, selain gorila 
gunung, jumlah populasi semua takson kera 
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TABEL 7.5 

Perkiraan Jumlah Populasi dan Status Owa, dengan Urutan Kelimpahan Menurun 

Takson Kelimpahan Status IUCN

Owa janggut putih borneo
Hylobates albibarbis

120.000 Genting 

Owa müller
Hylobates muelleri

100.000 Genting 

Owa pileated
Hylobates pileatus

60.000 Genting 

Siamang
Symphalangus syndactylus

60.000 Genting 

Owa jawa
Hylobates moloch

48.500 Genting 

Hoolock gaoligong
Hoolock tianxing

40.000 Kritis 

Owa agile
Hylobates agilis

25.000 Genting 

Owa kloss
Hylobates klossii

25.000 Genting 

Owa lar
Hylobates lar

25.000 Genting 

Hoolock barat
Hoolock hoolock

15.000 Genting 

Owa abu-abu borneo
Hylobates funereus

10.000 Genting 

Hoolock timur
Hoolock leuconedys

10.000 Rentan 

Owa jambul pipi kuning selatan
Nomascus gabriellae

8.000 Genting 

Owa jambul pipi kuning utara
Nomascus annamensis

6.500 Genting 

Owa jambul pipi putih selatan
Nomascus siki

6.000 Kritis 

Owa jambul hitam barat
Nomascus concolor

5.350 Kritis 

Owa jambul pipi putih utara
Nomascus leucogenys

2.000 Kritis 

Owa cao vit
Nomascus nasutus

229 Kritis 

Owa hainan
Nomascus hainanus

34 Kritis 

Owa abu-abu abbott
Hylobates abbottii

n/a Genting 

Catatan: Estimasi ini didasari pada jumlah owa dewasa yang sedang berduet atau bernyanyi dan oleh karenanya tidak termasuk owa muda, remaja, dan bayi. Estimasi 

ini diperoleh dari survei dan pendekatan pemodelan.

Sumber: Pembaruan Daftar Merah IUCN yang tidak dipublikasikan, ditemukan oleh penulis, 2019 (saat ini dipublikasikan di: Brockelman dan Geissmann, 2019, 2020; 

Brockelman et al., 2020; Brockelman, Molur, dan Geissmann, 2019; Cheyne dan Nijman, 2020; Fan, Turvey, dan Bryant, 2020; Geissmann dan Bleisch, 2020; Geissmann 

et al., 2020; Liswanto et al., 2020; Marshall, Nijman, dan Cheyne, 2020a, 2020b; Nguyen et al., 2020; Nijman, 2020; Nijman, Cheyne, dan Traeholt, 2020; Nijman et al., 

2020; Pengfei et al., 2020; Rawson et al., 2020a, 2020b, 2020c; Thinh et al., 2020)
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dideteksi oleh pendekatan pemodelan yang 
ada saat ini (Maisels et al., 2016). Gambar 7.1 
dan Lampiran VII menyajikan tinjauan 
umum mengenai tren populasi pada semua 
kera besar Afrika.

Kera Besar Asia 

Populasi semua takson orang utan mengala-
mi penurunan yang drastis. Populasi orang 
utan borneo antara tahun 1999 hingga 2015 
berkurang lebih dari 50%; jika dihitung dari 
tahun 1999, pada tahun 2080 kemungkinan 
dapat berkurang hingga 81% jika tutupan 
lahan saat ini terus berkurang (GRASP dan 
IUCN, 2018; Wich et al., 2015). Jika laju 
deforestasi yang kini terjadi terus berlanjut, 
maka orang utan sumatera diperkirakan 
akan kehilangan lebih dari 30% populasinya 
saat ini pada tahun 2030 (Wich et al., 2016). 
Data yang ada juga menunjukkan bahwa, 
pada tahun 2060, populasi orang utan 
tapanuli akan menurun sekitar 83% diband-
ingkan dengan tahun 19856 (GRASP dan 
IUCN, 2018; Nowak et al., 2017). Gambar 7.2 
dan Lampiran VIII menyajikan sintesis tren 
populasi orang utan.

Owa 

Data tren setiap takson diperoleh dari para 
ahli pada lokakarya penilaian Daftar Merah 
IUCN yang diselenggarakan di Kebun 
Binatang Singapura pada bulan November 
2015 (ZOO, 2015). Informasi yang dikum-
pulkan meliputi data terkait jumlah indi-
vidu yang tersisa, penurunan yang terjadi 
seiring waktu, wilayah habitat yang ditem-
pati oleh suatu spesies, dan tingkat anca-
man yang ada. Semua owa mengalami pen-
urunan populasi yang tajam. Sejak tahun 
1985, 19 dari 20 takson telah kehilangan 
50–80% populasinya (lih. Gambar 7.3 dan 
Lampiran IX). Takson dengan populasi kec-
il, seperti owa hainan (yang tersisa seban-
yak 34 individu) dan owa cao vit (yang ter-
sisa sebanyak 129 individu di China dan 100 
di Vietnam), mungkin akan punah dalam 
beberapa tahun ke depan.

GAMBAR 7.1 

Perubahan Populasi Tahunan pada Takson Kera Besar 

Gorila gunung

Simpanse nigeria-kamerun

Gorila dataran rendah barat

Simpanse timur

Bonobo

Simpanse barat

Gorila grauer

-8 -6 -2-4 0 2 4 6 8

Catatan: Untuk rincian lebih lanjut, lih. Lampiran VII.

Sumber: GRASP dan IUCN (2018, tabel 4)

Persentase perubahan

GAMBAR 7.2 

Perubahan Populasi Tahunan pada Takson Kera Besar Asia

Orangutan tapanuli

Orangutan sumatera

Orangutan timur laut borneo

Orangutan barat laut borneo

Orangutan barat daya borneo

Catatan: Untuk rincian lebih lanjut, lih. Lampiran VIII.

Sumber: GRASP dan IUCN (2018, tabel 8)

-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5 -4,5 0

Persentase perubahan

besar di Afrika menurun. Antara tahun 1994 
hingga 2015, populasi gorila Grauer menu-
run sebesar 7,4% per tahun, yakni dari 
16.900 menjadi 3.800 individu (Plumptre et 
al., 2015, 2016c). Penurunan terbesar kedua 
terjadi pada simpanse barat, yang mengala-
mi penurunan sebesar 6,5% per tahun 
sehingga populasinya menurun sebesar 
80,2% dari tahun 1990 hingga 2014 (Kühl et 
al., 2017). Sebaliknya, gorila gunung men-
galami laju pertumbuhan sebesar 3,7% per 
tahun dari tahun 2003 hingga 2010 (Gray et 
al., 2013). Penurunan simpanse tengah dari 
tahun 2005 hingga 2013 secara statistik tidak 
signifikan (Strindberg et al., 2018). Namun 
demikian, mengingat luasnya perburuan di 
Afrika Tengah, para pegiat konservasi men-
unjukkan bahwa takson ini kemungkinan 
mengalami penurunan yang tidak dapat 
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Kesimpulan terkait 
Status Kera
Kera Besar
Sebagaimana dijelaskan di atas, proses 
penilaian status populasi kera berakar pada 
abad ke-19, yakni pada saat para ilmuwan 
mulai mengumpulkan spesimen untuk 
museum sebagai bagian dari upayanya dalam 
memetakan keberadaan kera. Sejak saat itu, 
pengembangan berbagai teknik survei 
(mulai dari sampling jarak hingga genetik 
yang maju, perangkap kamera, dan statistik) 
memungkinkan survei dilakukan di sebagi-

an besar area di seluruh wilayah jelajah kera. 
Tim basis data A.P.E.S bekerja bersama para 
peneliti dan pegiat konservasi di seluruh 
dunia untuk mengidentifikasi, mengumpul-
kan, memperbarui, dan mengarsipkan 
semua data survei di repositori pusat guna 
mempermudah penghitungan jumlah popu-
lasi semua takson kera besar yang dapat 
diandalkan (IUCN SSC, tanpa tahun-a). 
Data yang saat ini tersedia memungkinkan 
para peneliti untuk menghitung jumlah kera 
yang tersisa di alam liar, yang beberapa 
dekade lalu masih menjadi suatu misteri. 
Data tersebut menunjukkan bahwa: 

GAMBAR 7.3 

Perubahan Populasi Tahunan pada Takson Owa

Owa cao vit

Hoolock gaoligong

Owa hainan

Owa jambul pipi putih utara

Owa jambul pipi putih selatan

Owa jambul hitam barat

Siamang

Owa abu-abu abbott

Owa agile

Owa abu-abu borneo

Owa janggut putih borneo

Owa kloss

Owa lar

Owa jawa

Owa müller

Owa jambul pipi kuning utara

Owa pileated

Owa jambul pipi kuning selatan

Hoolock barat

Hoolock timur

Catatan: Untuk rincian mengenai periode survei, lih. Lampiran IX.

Sejumlah takson mengalami tingkat penurunan yang sama selama 45 tahun periode survei, sehingga tingkat perubahan tahunannya pun sama. 

Sumber: pembaruan Daftar Merah IUCN yang tidak dipublikasikan, ditemukan oleh penulis, 2019 (saat ini dipublikasikan di: Brockelman dan 

Geissmann, 2019, 2020; Brockelman et al., 2020; Brockelman, Molur, dan Geissmann, 2019; Cheyne dan Nijman, 2020; Fan, Turvey, dan Bryant, 

2020; Geissmann dan Bleisch, 2020; Geissmann et al., 2020; Liswanto et al., 2020; Marshall, Nijman, dan Cheyne, 2020a, 2020b; Nguyen et al., 2020; 

Nijman, 2020; Nijman, Cheyne, dan Traeholt, 2020; Nijman et al., 2020; Pengfei et al., 2020; Rawson et al., 2020a, 2020b, 2020c; Thinh et al., 2020)

-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 0

Perubahan persen
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  habitat di Afrika menampung sekitar 
730.000 kera besar; dan 

  hutan Asia merupakan habitat bagi seki-
tar 150.000 orang utan, yang lebih dari 
80% merupakan orang utan borneo. 

Angka-angka ini (yang digabungkan den-
gan data tren populasi yang disajikan di atas 
dan dalam lampiran bab ini) menggarisbawa-
hi perlunya evaluasi upaya konservasi berba-
sis bukti. Hanya melalui evaluasi ini pendeka-
tan yang paling efektif dapat diidentifikasi dan 
diperkuat. Survei dan pemantauan biologis 
menyajikan data yang sangat penting untuk 
evaluasi ini karena data tersebut dapat digu-
nakan untuk melakukan penilaian dampak 
dari berbagai pendekatan dan alat, seperti 
misalnya kawasan lindung, pengelolaan sum-
ber daya, dan skema pemanfaatan lahan. Jika 
hasil evaluasi dimasukkan kembali ke dalam 
rancangan ulang pendekatan konservasi, 
maka hasil tersebut dapat berkontribusi men-
gurangi laju penurunan populasi kera besar. 

Owa
Mengingat tingginya laju penurunan populasi 
owa, maka data yang akurat dan terkini men-
genai kepadatan dan kelimpahannya sangat 
diperlukan agar tren ini dapat diidentifikasi 
dan dilacak. Meskipun survei yang menyelu-
ruh bagi banyak takson belum dilakukan, data 
yang tersedia menunjukkan bahwa sekitar 
600.000 owa masih berada di alam liar dan 
owa janggut putih borneo termasuk dalam 
25% dari jumlah ini. Sebagaimana disebutkan 
di atas, basis data A.P.E.S. saat ini sedang 
diperluas agar mencakup data survei popu-
lasi owa serta kera besar, sehingga memung-
kinkan dilakukannya penghitungan yang 
lebih baik terhadap semua takson kera. 
Selain itu, keakuratan dan kegunaan metode 
survei dan pemantauan owa kemungkinan 
besar akan meningkat setelah IUCN SSA 
menerbitkan pedoman praktik terbaik.

Untuk memitigasi ancaman terhadap owa 
di seluruh wilayah jelajahnya, diperlukan tin-
dakan konservasi yang intensif dan terencana 
dengan baik di semua skala, mulai dari lokasi 

individu dan kawasan lindung hingga rencana 
aksi, strategi, dan inisiatif kebijakan nasional 
maupun regional. Estimasi kepadatan dan 
kelimpahan populasi owa merupakan kom-
ponen penting dari tindakan konservasi karena 
mencerminkan tingkat dan dampak ancaman 
serta efektivitas tindakan yang perlu dilakukan 
untuk menanganinya. Tanpa adanya data 
pemantauan biologis tersebut, maka akan san-
gat sulit untuk mengetahui apakah praktik 
konservasi berhasil melindungi owa di dunia.

Intervensi konservasi sangat diperlukan 
untuk mencegah populasi kecil dan terisolasi 
(mis. owa cao vit dan owa gaoligong) menca-
pai jumlah yang sangat rendah. Kera yang ter-
lantar dan tak berinduk di pusat penyelama-
tan dapat berkontribusi memulihkan viabilitas 
populasi di wilayah di mana kera telah punah. 
Hal ini dapat dilakukan selama ancaman 
yang ada dapat dimitigasi di lokasi tersebut. 
Karena kera ini dilindungi secara hukum 
dan terancam punah di seluruh wilayah jela-
jahnya, dapat dikatakan bahwa terdapat 
kewajiban hukum untuk merawatnya 
(Campbell, Cheyne, dan Rawson, 2015). 

Konservasi Berbasis Bukti
Basis Dasar
Agar konservasi spesies berjalan efektif, 
penting untuk memahami dengan baik per-
soalan-persoalan berikut ini. 

  Kebutuhan khusus spesies dalam hal 
habitat, dan persyaratan lingkungan dan 
sosio-demografi;

  Ancaman terhadap kelangsungan hidup 
spesies dan pendorong yang mendasari 
ancaman tersebut; 

  Status spesies dalam hal distribusi spa-
sial, kelimpahan, unit populasi, dan 
perubahan populasi dari waktu ke waktu; 

  Intervensi konservasi yang sedang ber-
langsung dan efektivitasnya; dan 

  Faktor sosial, ekonomi, dan politik yang 
mencegah atau memungkinkan adanya 
perlindungan yang efektif (Sutherland, 
2009; lih. Gambar 7.4). 
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GAMBAR 7.4 

Membangun Pemahaman tentang Sistem Sosioekologi yang Kompleks di Habitat Kera 

 

 

Secara historis, konservasi didasarkan 
pada model yang dibentuk selama masa kolo-
nial. Model ini cenderung mendukung per-
lindungan alam melalui pembuatan taman 
nasional dengan alasan yang sebagian besar 
didasarkan pada kepentingan tertentu, sep-
erti misalnya untuk dapat melakukan perbu-
ruan atau melestarikan lanskap atau spesies 
yang secara estetik indah dipandang. 
Akibatnya, sistem cagar alam di seluruh dunia 
mengandung sampel keanekaragaman hayati 
yang bias, yang biasanya terjadi di tempat-
tempat terpencil dan daerah lain yang tidak 
cocok untuk kegiatan komersial (Margules 
dan Pressey, 2000). Bahkan di masa lalu, ban-

yak pendekatan konservasi spesies yang 
didasarkan pada pengalaman individu, pen-
dekatan tradisional, dan informasi yang bersi-
fat anekdotal. Intervensi ini didasarkan pada 
asumsi mengenai dampak dan efektivitas, 
bukan pada kerangka kerja dan strategi kon-
servasi yang dirancang secara komprehensif 
(Neugebauer, 2018). Para praktisi belum 
secara sistematis menggunakan data sosial, 
ekonomi, ataupun ekologi untuk memberi-
kan informasi terkait rancangan respons kon-
servasi. Para praktisi tersebut juga belum 
secara metodis mengevaluasi efektivitas keg-
iatan konservasi atau penilaian bersama di 
wilayah publik (McKinnon et al., 2015). 
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Target konservasi berbasis bukti pertama 
yang ditentukan dalam literatur diterbitkan 
pada tahun 1970 (Odum, 1970). Tiga dekade 
akan berlalu sebelum para ilmuwan mulai 
menggunakan penilaian metodis berbasis buk-
ti sebagai cara untuk mengembangkan kon-
servasi spesies. Contoh prominen dari peker-
jaan tersebut adalah Conservation Measures 
Partnership, yang menghasilkan Standar 
Terbuka untuk Praktik Konservasi pada tahun 
2004 (CMP, tanpa tahun-a). Beberapa jurnal 
ilmiah, seperti misalnya Conservation Evidence 
dan Conservation Science and Practice, juga 
mendukung pengetahuan konservasi terapan. 
Jurnal tersebut melaporkan pengalaman para 
peneliti dan pegiat konservasi yang telah men-
coba menggunakan pendekatan sistematis 
untuk mengukur dampak dari berbagai inisi-
atif konservasi (Sutherland et al., 2004; Odum, 
1970, dikutip dalam Svancara et al., 2005). 

Meskipun upaya bersama telah dilakukan 
selama dua dekade terakhir guna menentukan 
pendekatan berbasis bukti untuk konservasi, 
tetapi penggunaan dan penerapannya masih 
saja terbatas (Junker et al., 2017). Kurangnya 
antusiasme ini mencerminkan fakta sulitnya 
mengevaluasi respons akan kebutuhan kon-
servasi yang umumnya bersifat kompleks. 
Selain itu, membuat evaluasi efektivitas tinda-
kan konservasi ini juga dapat memakan ban-
yak waktu dan sumber daya. Jika evaluasi ini 
mengungkapkan bahwa tindakan konservasi 
tidak berjalan efektif, maka temuan yang rel-
evan kemungkinan akan terkubur dalam 
laporan yang tidak melalui penelaahan 
sejawat, sehingga sebagian besar temuan 
tersebut tetap tidak diketahui dan tidak dapat 
diakses (Junker et al., 2020).

Kerangka konservasi dapat memberikan 
informasi mengenai rancangan strategi spesifik 
konteks yang efektif. Selain itu, kerangka ini 
juga dapat membantu para praktisi dalam 
mengatasi hambatan kelembagaan, sosial, 
ekonomi, dan politik yang dapat mencegah 
kemajuan konservasi spesies jangka panjang 
(Hill et al., 2015). Sebagai lanjutan dari pengem-
bangan dan penerapan kerangka konservasi, 
unsur penting dari konservasi berbasis bukti 
adalah pengelolaan yang adaptif. Tahap ini 

meliputi pemantauan dan evaluasi yang 
berkelanjutan melalui pengumpulan dan anali-
sis data; ini mencakup seluruh proses kon-
servasi yang pada akhirnya menghasilkan hasil 
berbasis bukti (lih. Gambar 7.5). Selama tetap 
dilakukan secara fleksibel, pemantauan hasil 
akan menghasilkan informasi yang dapat men-
jadi petunjuk bagi penyesuaian pendekatan ini.

Berbagai Jenis Bukti
Melalui konservasi berbasis bukti, para prak-
tisi berupaya meningkatkan dasar ilmiah 
dari pekerjaan dan praktik pengelolaan 
mereka. Pada intinya, pendekatan ini meli-
batkan pengembangan berbasis bukti dan 
memberikan respons terhadap hal tersebut. 
Bukti dari penelitian, perencanaan aksi, dan 
praktik pengelolaan tersedia dalam berbagai 
bentuk, termasuk di antaranya: 

  Jurnal ilmiah yang ditinjau oleh penel-
aah sejawat: Untuk memastikan standar 
kualitas yang tinggi, para ahli mengeval-
uasi artikel sebelum diterbitkan dalam 
jurnal ini. 

  Pemahaman ahli: Para ilmuwan 
mengembangkan berbagai ilmu pengeta-
huan melalui studi lapangan dan peneli-
tian pustaka, sebagaimana dilakukan oleh 
berbagai pihak yang bekerja untuk organ-
isasi konservasi dan pemangku kepentin-
gan masyarakat sipil lainnya. Pengetahuan 
dan pemahaman dari individu-individu 
ini dapat menjadi pelengkap bagi peneli-
tian yang ada, terutama yang berkaitan 
dengan habitat yang kompleks. 

  Literatur kelabu: Istilah luas ini mengacu 
pada informasi yang belum dipublikasi-
kan secara resmi. Ini mencakup penelitian 
internal dan laporan dari LSM, lembaga 
kebijakan, dan wadah pemikir (think 
tank); prosiding konferensi; laporan 
pemerintah, dokumen kebijakan dan ker-
tas kerja audit; laporan pemantauan dan 
evaluasi; laporan teknis; serta tesis dan 
disertasi (Haddaway dan Bayliss, 2015). 

  Pengetahuan adat: Terdapat pengakuan 
yang terus berkembang bahwasanya 
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GAMBAR 7.5 

Siklus Konservasi untuk Perencanaan, Pengelolaan, Pemantauan, Adaptasi, dan Alih Bagi Proyek

1. MEMBUAT KONSEP

 Tentukan tujuan perenca-
naan dan tim proyek

 Tentukan ruang lingkup, 
visi, dan target

 Identifikasi ancaman 
serius

 Analisis situasi konservasi 

2. MERENCANAKAN 
AKSI DAN 
PEMANTAUAN

 Kembangkan sasaran, 
strategi, asumsi, dan tujuan

 Kembangkan rencana 
pemantauan

 Kembangkan rencana 
operasional

5. MENANGKAP DAN 
BERBAGI 
PEMBELAJARAN

 Mendokumentasikan 
pembelajaran

 Berbagi pembelajaran
 Ciptakan lingkungan 

belajar

3. MELAKUKAN AKSI 
DAN PEMANTAUAN

 Kembangkan rencana 
kerja dan jadwal

 Kembangkan dan 
perbaiki anggaran

 Menerapkan rencana
 

4. ANALISIS, 
GUNAKAN, 
ADAPTASI

 Siapkan data untuk 
dianalisis

 Analisis hasil
 Menyesuaikan rencana 

strategis

Diproduksi kembali dari:  

CMP (2013, hal. 5)

pengetahuan adat dan lokal dapat, dan 
harus, menginformasikan ilmu pengeta-
huan dan perencanaan pengelolaan 
untuk meningkatkan efektivitas inter-
vensi (Raymond et al., 2010).

Menggunakan Kerangka 
Konservasi Berbasis Bukti 
untuk Kera
Strategi konservasi yang efektif untuk spesies 
yang tersebar luas, seperti banyak takson kera, 
mencakup komponen berikut, yakni perlind-
ungan spesies, konservasi dan pengelolaan 
lokasi/habitat, serta konservasi dan pengelo-

laan di lanskap yang lebih luas (seperti di luar 
kawasan lindung atau di dalam area konsesi 
industri). Setiap lokasi ini memiliki konteks 
budaya, politik, sosial, dan ekonomi tertentu 
yang tidak hanya berpengaruh pada ancaman 
terhadap kera, tetapi juga bagaimana anca-
man tersebut memengaruhi spesies dan habi-
tatnya. Meskipun para pegiat konservasi 
secara umum memahami ancaman luas ini, 
mereka cenderung memiliki kesadartahuan 
yang tidak lengkap mengenai dinamika kom-
pleks yang terdapat dalam sistem sosioekolo-
gi setempat; efektivitas intervensi, kebijakan, 
dan strategi konservasi; dan tantangan 
kelembagaan, sosial, politik dan ekonomi 
terhadap konservasi spesies (lih. Tabel 7.6).
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TABEL 7.6 

Contoh Tantangan Konservasi

Kategori Tantangan Contoh

Sosial Preferensi budaya  Daging kera besar dihargai tinggi di beberapa masyarakat perkotaan. Hal ini 
kemudian menyebabkan terjadinya perburuan komersial yang ditargetkan 
(Tagg et al., 2018).

 Beberapa masyarakat tradisional sangat bergantung pada perburuan dan 
pemanenan sumber daya alam (Caniago dan Stephen, 1998; Loibooki et al., 2002).*

Ekonomi Biaya konservasi utamanya 
ditanggung secara lokal

 Masyarakat setempat menanggung bagian yang tidak proporsional dari biaya 
konservasi kera (Green et al., 2018).

Target ekonomi melebihi 
tujuan konservasi

 Ketika pembangunan ekonomi berbenturan dengan tujuan konservasi, maka yang 
menjadi prioritas adalah yang pertama, terutama di negara berkembang, di mana 
sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan (Kormos et al., 2014).

Kemiskinan  Di berbagai negara habitat kera (yang di antaranya termasuk negara termiskin 
di dunia), banyak orang yang bergantung pada pemanenan sumber daya alam 
sebagai sumber makanan atau penghasilan utama. Di beberapa kondisi, hal 
ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan yang tidak berkelanjutan (Gadgil, 
Berkes, dan Folke, 1993).

Permintaan sumber 
daya yang meningkat

 Pada umumnya, pertumbuhan populasi manusia yang tinggi (sekitar 3%) di 
negara-negara habitat kera di Afrika dapat menyebabkan peningkatan tingkat 
perburuan komersial dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak 
berkelanjutan, termasuk di antaranya spesies yang terancam punah (World 
Population Review, 2019).

 Permintaan akan kayu, mineral, dan sumber daya alam lainnya terus mendorong 
perluasan jalan ke kawasan hutan terpencil (IUCN, 2014; Kormos et al., 2014).

 Meningkatnya permintaan global akan sumber daya dapat menyebabkan 
turunnya impor makanan ke berbagai negara wilayah jelajah dan mengakibatkan 
terjadinya perluasan area pertanian lebih jauh ke habitat kera (FAO, 2017).

Kelembagaan Kurangnya pelibatan  Banyak upaya konservasi yang menggunakan pendekatan dari atas ke bawah 
(Brechin dan West, 1990). Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan 
konservasi kerap mengabaikan masyarakat adat dan masyarakat lokal 
lainnya, menghambat pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional, dan 
gagal untuk menggabungkan pengetahuan adat yang penting dengan praktik 
konservasi tradisional (Becker dan Ghimire, 2003).

Spesies kera juga sangat bervariasi dalam 
hal sosioekologi, demografi, dan perilakunya, 
yang berimplikasi pada pelestariannya. 
Artinya, pendekatan konservasi yang umumn-
ya digunakan tidak selalu layak untuk kera 
(seperti penggunaan kawasan secara bersama 
oleh manusia dan kera) (Hockings et al., 2015; 
Woodford, Butynski, dan Karesh, 2002). Tidak 
seperti kebanyakan spesies lainnya, kera besar 
memiliki tubuh besar, riwayat hidup yang lam-
bat, dan tingkat reproduksi yang rendah, 
sehingga hilangnya beberapa individu memi-
liki konsekuensi parah bagi kelangsungan pop-

ulasi tersebut (Duvall, 2008; Duvall dan Smith, 
2005; Marshall et al., 2016; Wich, de Vries, dan 
Ancrenaz, 2009). Akibatnya, strategi konserva-
si umum yang diterapkan untuk spesies lain, 
termasuk yang menunjukkan tingkat pengam-
bilan yang berkelanjutan, bukanlah opsi yang 
layak bagi kera (Covey dan McGraw, 2014; 
Noutcha, Nzeako, dan Okiwelu, 2017). 

Praktik konservasi kera sering kali membu-
tuhkan tindakan yang cepat, sehingga hal ini 
pun menyisakan sedikit waktu dan sumber daya 
yang diperlukan untuk penilaian sistematis. 
Tingkat keberhasilan intervensi tersebut dapat 
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dimaksimalkan jika kerangka kerja dan strategi 
berbasis bukti sudah tersedia (Heinicke et al., 
2019). Pemanfaatan konservasi berbasis bukti ini 
dapat mengembangkan, dan berkontribusi 
pada, rencana aksi kera yang ada (IUCN SSC 
PSG, tanpa tahun). Contoh praktik konservasi 
berbasis bukti disajikan dalam Studi Kasus 7.1.

Kera, khususnya kera besar, memperoleh 
perhatian yang cukup besar dari masyarakat 
umum, inisiatif konservasi, dan sektor swasta. 
Oleh karena itu, kera dianggap sebagai spesies 
flagship dan spesies umbrella bagi perlindungan 
keanekaragaman hayati (Hassan, Scholes, dan 

Ash, 2005; Wrangham et al., 2008 ). Karena 
kepentingan ini, maka kera pun termasuk dalam 
kelompok taksonomi yang paling diawasi; 
organisasi seperti IUCN, GRASP, dan berbagai 
LSM dapat memfasilitasi pembaruan status dan 
penilaian tren yang konsisten dengan terus 
mengawasi kera-kera tersebut (Heinicke et al., 
2019). Dibandingkan dengan kebanyakan spe-
sies lainnya, kera merupakan kandidat yang 
relatif baik bagi kerangka konservasi berbasis 
bukti, mengingat bahwasanya data, dorongan, 
kepentingan, dan pendanaan yang diperlukan 
sudah lebih tersedia (Robbins et al., 2011).

Kategori Tantangan Contoh

Kepemilikan lahan yang 
tidak terjamin

 Sebagian besar negara-negara wilayah jelajah kera memiliki sistem 
kepemilikan lahan yang tidak terjamin (Robinson et al., 2018). Tanpa jaminan 
kepemilikan, akan sulit untuk mendorong investasi jangka panjang yang 
berkelanjutan, seperti misalnya konservasi tanah dan penanaman pohon 
(Holden, Deininger, dan Ghebru, 2009).

Korupsi  Korupsi yang dilakukan pemerintah dikaitkan dengan kinerja lingkungan yang 
buruk (Peh dan Drori, 2010).

Strategi Penerapan kegiatan 
konservasi yang buruk 
di luar kawasan lindung

 Upaya untuk mendorong promosi produk bersertifikat berkelanjutan tidaklah 
cukup, terutama di pasar Asia (Meijaard et al., 2012; Mishra et al., 2003; Swar-
na Nantha, dan Tisdell, 2009).

 Peraturan konsesi untuk melindungi kera sering kali tidak berjalan efektif 
(Morgan dan Sanz, 2007).

Ketidakcocokan dalam 
skala waktu

 Jeda waktu antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil nyata konservasi 
menyebabkan investasi pada konservasi kera menjadi tidak pasti dan 
mengurangi motivasi lembaga pendanaan.

Kurangnya pendanaan 
jangka panjang 
berdedikasi

 Proyek konservasi umumnya memperoleh pendanaan jangka pendek, tetapi 
konservasi kera membutuhkan investasi yang lebih stabil karena kompleksitas 
dan sifat jangka panjang dari persoalan-persoalan yang akan ditangani 
(Tranquilli et al., 2012).

Kurangnya informasi  Beberapa pembuat kebijakan dan praktisi konservasi memiliki akses terhadap 
(terjemahan) publikasi ilmiah atau bukti yang dapat memengaruhi pilihan 
pengelolaan mereka (Karam-Gemael et al., 2018).

Kapasitas Penegakan hukum yang 
tidak efektif

 Kapasitas yang lemah dalam penegakan hukum dapat mencerminkan 
terbatasnya pengetahuan, keterampilan, staf, ataupun perlengkapan.

 Korupsi dan sistem peraturan yang lemah berkontribusi terhadap 
perdagangan satwa liar (Wyatt et al., 2018).

Kurangnya rona awal 
dan pemantauan yang 
berkelanjutan

 Kurangnya kajian evaluasi dampak yang mendalam (Ferraro dan Pressey, 
2015; McKinnon et al., 2015).

 Perkiraan jumlah populasi kera umumnya tidak tepat (Kühl et al., 2008).

Catatan: * Pemahaman menyeluruh mengenai praktik budaya lokal sangat penting untuk memastikan agar tidak semua masyarakat tradisional dikategorikan sebagai musuh bagi 

tujuan konservasi; beberapa masyarakat secara eksplisit melindungi habitat dan spesies, sehingga hal ini pun memfasilitasi adanya pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan 

(Gadgil, Berkes, dan Folke, 1993; Heinicke et al., 2019; Stevens, 1997).
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Mengintegrasikan Bukti ke 
dalam Konservasi 
Keberhasilan integrasi bukti ke dalam proses 
konservasi (dari pengembangan hingga 
pelaksanaan dan seluruh pengelolaan adap-
tif) bergantung pada pengumpulan dan alih 
bagi data yang relevan dan berkualitas tinggi, 
khususnya melalui:

  rancangan penelitian yang sesuai (yang 
menetapkan praktik terbaik untuk pengu-
jian intervensi secara mendalam, pelapo-
ran terkait efektivitas, dan standar pelak-
sanaan) yaitu idealnya seperti yang 
diterapkan pada penelitian yang berfokus 
pada prioritas dan kebutuhan konservasi;

  peningkatan alih bagi data dan temuan 
dari penelitian, praktik, dan penilaian kon-
servasi antar semua pemangku kepentin-
gan (termasuk praktisi konservasi, peneliti, 
LSM, pemerintah, dan sektor swasta) den-
gan cara tertentu yang dapat diakses oleh 
semua pihak, termasuk di antaranya den-
gan menggunakan terjemahan ke dalam 
bahasa yang sesuai; dan

  basis data referensi, ringkasan temuan, 
dan tinjauan sistematis, termasuk litera-
tur kelabu, untuk memudahkan identifi-
kasi bukti yang relevan agar dapat diguna-
kan dalam perencanaan dan pengambilan 
keputusan.

Dua contoh inisiatif yang dirancang untuk 
mengintegrasikan bukti ke dalam konservasi 
adalah Proyek Conservation Evidence dan 
Standar Terbuka untuk Praktik Konservasi.

Situs web proyek Conservation Evidence 
ditetapkan sebagai pusat bukti untuk tinda-
kan konservasi dan efektivitasnya. Ini adalah 
alat dengan akses terbuka dan ramah peng-
guna yang bertujuan untuk memfasilitasi 
pengambilan keputusan dengan menyusun 
studi lapangan terkait berbagai takson, ter-
masuk kera (Conservation Evidence, tanpa 
tahun-a; Junker et al., 2017; Petrovan et al., 
2018). Bukti Konservasi menghasilkan per-
angkat PRISM gratis, yang dapat membantu 
para praktisi merancang studi yang kompe-

ten untuk menguji intervensi dan melapor-
kan hasil efektivitas (Dickson et al., 2017; 
PRISM, tanpa tahun). Proyek ini juga mem-
ulai inisiatif yang disebut Evidence 
Champions, yang dirancang untuk memoti-
vasi perusahaan, organisasi, lembaga, jurnal, 
dan individu tidak hanya untuk meningkat-
kan penggunaan bukti konservasi dalam 
perencanaan proyek, tetapi juga untuk men-
guji intervensi, mempublikasikan hasil, 
menyediakan tautan web ke Conservation 
Evidence, dan menggunakan basis data 
Conservation Evidence sebagai alat penga-
juan untuk mempublikasikan penelitian 
(Conservation Evidence, tanpa tahun-b).

Situs web Standar Terbuka untuk Praktik 
Konservasi mengumpulkan pedoman, alat, 
studi kasus, dan materi pelengkap dari lebih 
600 organisasi untuk memfasilitasi perenca-
naan, pelaksanaan, dan pemantauan yang 
sistematis dari inisiatif konservasi (CMP, 
tanpa tahun-b).

Pemindaian horizon
Pemindaian horizon merupakan sebuah lati-
han untuk mengidentifikasi dan menilai 
perkembangan, peluang, dan ancaman yang 
muncul (Sutherland dan Woodroof, 2009). 
Pemindaian ini memungkinkan para ilmuwan 
dan pegiat konservasi untuk melakukan penel-
itian secara tepat waktu dan memberitahukan 
pengambil keputusan mengenai berbagai per-
soalan yang mendesak dan konsekuensi dari 
kebijakan dan praktik terkait. Para pegiat kon-
servasi telah menggunakan pemindaian hori-
zon selama lebih dari satu dekade (Sutherland 
et al., 2019b; Sutherland dan Woodroof, 2009). 
Teknik ini memiliki daya tarik karena 
memungkinkan dilakukannya antisipasi dan 
mitigasi ancaman yang dapat saja luput dari 
perhatian, sehingga latihan pemindaian hori-
zon kini rutin dilakukan untuk meningkatkan 
kesiapsiagaan dan memanfaatkan peluang 
yang ada (Sutherland et al., 2019b). 

Jika pemindaian horizon ini tidak ada, 
maka ancaman terhadap kera dapat berkem-
bang tanpa adanya input yang memadai dari 
para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan 
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STUDI KASUS 7.1

Praktik Konservasi Berbasis Bukti: 
Menargetkan Daging Satwa Liar di 
Republik Demokratik Kongo Bagian Timur

Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah konsorsium telah 
dibuat untuk melestarikan seluruh populasi gorila grauer dan 
sejumlah besar simpanse di Republik Demokratik Kongo (RDK) 
bagian timur (JGI, tanpa tahun). Dikenal sebagai Ushiriki (yang 
berarti ‘persatuan’ dalam bahasa Kiswahili), konsorsium terse-
but menyatukan lebih dari 20 aktor. Hal ini menandakan adanya 
pergeseran dari perencanaan dan tindakan berbasis bukti 
secara individu menjadi kolektif di lanskap seluas 268.800 km² 
(2,7 juta ha) yang diidentifikasi dalam rencana aksi konservasi 
yang divalidasi IUCN (Maldonado et al., 2012). Konsorsium 
Ushiriki terdiri dari LSM lokal, nasional, dan internasional; per-
wakilan nasional dan provinsi dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan RDK; dan perwakilan 
provinsi dan lokasi dari badan konservasi alam nasional, yakni 
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. 

Mekanisme koordinasi empat badan dalam Konsorsium 
Ushiriki memfasilitasi adanya kolaborasi dan pengelolaan 
yang adaptif. Revisi kerangka strategis dan teori perubahan 
beserta prioritas kegiatan didasari pada pengetahuan kontek-
stual dan kolektif yang semakin unik. Pada tahun 2018, kon-
sorsium ini mengidentifikasi perlunya menambah komite dag-
ing satwa liar untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan, 
seperti misalnya kurangnya data rona awal mengenai perbu-
ruan, perdagangan, dan konsumsi daging satwa liar di seluruh 
lanskap. Komite ini juga mendorong para mitra menyelaras-
kan pendekatan praktik terbaik untuk perubahan perilaku. 
Berdasarkan bukti dan tanggapan yang muncul atas pertan-
yaan penelitian yang difokuskan, konsorsium ini mengem-
bangkan praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk menan-
gani pemangku kepentingan dan kegiatannya dalam rantai 
nilai daging satwa liar komersial. Kekurangan yang ada dalam 
model ini yaitu seputar alih bagi dan akses data. Oleh karena 
itu, konsorsium ini membahas cara terbaik untuk menjamin 
akses terhadap bukti (dalam bentuk data, informasi, pengeta-
huan, atau kebijakan) melalui platform alih bagi informasi dan 
basis data internal (Salafsky et al., 2019). 

Rancangan Penelitian yang Difokuskan

Zona Konservasi Masyarakat Wilayah Lubutu dan Walikale 

CAP mengajukan berbagai hipotesis yang luas. Pelaku indi-
vidu dari Konsorsium Ushiriki membuat hipotesis ini secara 
spesifik dan dioperasikan di tingkat lokasi. Keberhasilan pen-
erapan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk perda-
gangan daging satwa liar hanya dapat dilakukan jika ruang 
lingkup analisis diperluas dari tingkat lokasi hingga mencakup 
seluruh rantai nilai.

Gambar 7.6 menunjukkan zona konservasi masyarakat 
Wilayah Lubutu dan Walikale (CoCoLuWa) sebagai unit pen-
gelolaan yang terdiri dari jaringan desa dan lokasi konservasi 
yang merupakan rantai nilai regional daging satwa liar. 
Pemahaman mengenai dinamika unit pengelolaan ini (atau hal-
hal lainnya) menuntut adanya apresiasi terhadap ekologi 

setempat serta nuansa sosial, ekonomi, dan politik. Unit pen-
gelolaan CoCoLuWa, yang menempati koridor konservasi 
masyarakat dari Taman Nasional Maiko hingga Taman Nasional 
Kahuzi-Biega, didominasi oleh hutan dataran rendah yang 
lebat dan lembap serta hutan peralihan subalpin yang ter-
genang secara musiman di batas wilayah bagian timur. Area ini 
melindungi lebih dari 20 spesies flagship, termasuk spesies 
yang terancam punah dan endemik, seperti gorila grauer. 

Kegiatan manusia di hutan CoCoLuWa terbukti dengan adan-
ya sling metal dan tali nilon yang digunakan untuk perangkap; 
selongsong; tanda perburuan aktif dan bekas perburuan, 
kamp penangkapan ikan dan pertambangan; serta tanda-tan-
da pengambilan hasil hutan bukan kayu. Konflik kekerasan 
dalam unit pengelolaan umumnya kerap melibatkan kelompok 
bersenjata yang berusaha mengendalikan sumber daya, sep-
erti misalnya kamp penambangan artisanal. Tantangan kon-
servasi lainnya antara lain termasuk kurangnya akses ke 
wilayah tersebut, yang mengakibatkan terjadinya isolasi dan 
terganggunya akses menuju pasar. 

Memperoleh Data Rona Awal bersama Pelaku Lokal

Intervensi yang dilakukan sebelumnya berupaya untuk memit-
igasi ancaman dengan cara mendukung penegakan hukum 
terkait perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar, pendidi-
kan pemangku kepentingan dan peningkatan kesadartahuan 
akan hukum dan spesies yang dilindungi, serta penggantian 
protein selain daging satwa liar. Dikarenakan kurangnya data 
rona awal, maka inisiatif yang mendukung alternatif pengganti 
daging satwa liar tidak dirancang dengan menggunakan 
pengambilan keputusan berbasis bukti, dan dampaknya juga 
tidak dinilai dengan sebagaimana mestinya. Kegagalan dalam 
kasus-kasus ini ditunjukkan dengan kurangnya serapan oleh 
populasi yang ada. 

Dalam unit pengelolaan CoCoLuWa, Konsorsium Ushiriki 
membuat prioritas untuk menjembatani kesenjangan pengeta-
huan mengenai rona awal pembunuhan dan konsumsi daging 
satwa liar, khususnya dengan mendorong keterlibatan pelaku 
lokal dengan menggunakan dana khusus. Pelaku lokal yang 
melaksanakan kegiatan prioritas CAP ini dapat diintegrasikan 
ke dalam konsorsium. 

Praktik Terbaik untuk Perubahan Perilaku 

Kegiatan yang saat ini dilakukan untuk mengurangi permintaan 
akan daging satwa liar di antaranya mencakup penelitian yang 
difokuskan pada mata pencaharian saat ini dan faktor pen-
dorong sosial, politik, dan ekonomi terhadap partisipasi lokal 
dalam perdagangan komersial daging satwa liar. Data tersebut 
digunakan untuk menginformasikan kampanye perubahan 
perilaku. CAP yang direvisi membahas perubahan perilaku 
dalam hal tujuan, indikator, dan kegiatan baru sebagai evolusi 
dari peningkatan kesadartahuan. 

Jika ditanya apa yang dianggap sebagai hambatan utama bagi 
mata pencaharian yang berkelanjutan, 70% penduduk 
CoCoLuWa menyebutkan kemiskinan (atau, lebih khususnya, 
kurangnya sarana keuangan untuk berinvestasi dalam 
mengembangkan kegiatan baru) dan 29% lainnya menyebut-
kan rendahnya produktivitas pertanian. Lebih dari dua pertiga 
penduduk (76%) melaporkan bahwa pertanian adalah kegiatan 
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GAMBAR 7.6 
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GAMBAR 7.6 

Catatan dan Sumber

Catatan: ACCFOLU adalah Asosiasi Komunitas untuk Konservasi Hutan di Lubutu; FODI adalah Hutan untuk Pembangunan Terpadu; PIDEP adalah Program Terpadu 

untuk Pengembangan Endogen Pigmi; RCO adalah Cagar Komunitas Oku; SODEPE adalah Solidaritas untuk Pengembangan dan Perlindungan Lingkungan; UCOFOBI 

adalah Persatuan Komunitas untuk Konservasi Hutan Bitule; UGADEC adalah Persatuan Asosiasi untuk Konservasi Gorila dan Pengembangan Masyarakat di RDK bagian 

timur; dan UTDPE adalah Persatuan Pemilik Tanah untuk Pengembangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Organisasi pengelola dari beberapa konsesi hutan masyarakat ini didukung oleh anggota Konsorsium Ushiriki lainnya: 1: Fauna & Flora International (FFI); 2 dan 3: FFI/

UGADEC; 5–7: Jane Goodall Institute: 8–10: Wildlife Conservation Society; 12–15: FODI; 17: Dian Fossey Gorilla Fund International.

Sumber: Dikembangkan dari data shapefile yang disediakan oleh JGI.

mata pencaharian utama, sementara 8% lainnya mengatakan 
bahwa pertanian adalah kegiatan penghasil pendapatan uta-
ma. Selain itu, 22% penduduk menyebutkan perburuan seba-
gai kegiatan penghasil pendapatan utama, dan 18% penduduk 
lainnya menyebutkan perdagangan kecil. Kurang lebih 45% 
dari responden mengatakan bahwa mereka mengonsumsi pro-
tein hewani liar 1-3 kali per minggu (Ellis dan Nsase, 2017).

Jane Goodall Institute melakukan studi mengenai pendorong 
perdagangan dan permintaan akan daging satwa liar di unit 
pengelolaan CoCoLuWa. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perdagangan daging satwa liar kerap menjadi mata 
pencaharian rumah tangga. Perempuan merupakan pembeli 
dan penjual daging satwa liar yang sering kali mengirimkan 
pasokan kepada para pemburu yang mungkin berbasis di 
kamp-kamp penambangan artisanal di hutan adat yang tidak 
dikelola,7 Selain itu, perempuan juga menelusuri berbagai 
produk untuk dijual di wilayah yang lebih luas. Berburu 
umumnya dipandang sebagai warisan keluarga dan tetap 
menjadi mata pencaharian bagi laki-laki yang ditandai dengan 
kondisi kerja yang sulit. Meskipun dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, penjualan daging satwa liar di unit pengelolaan 
CoCoLuWa terjadi dalam ruang lingkup tradisional peremp-
uan, baik dalam artian abstrak maupun fisik (pasar). Tradisi 
budaya, harga, dan ketersediaan memengaruhi permintaan 
akan daging satwa liar (Muhire dan Ellis, 2018, 2019). 
Berdasarkan penelitian ini, Jane Goodall Institute secara ter-
buka merancang dan menguji kampanye perubahan perilaku 
untuk mengurangi ketergantungan terhadap daging satwa liar 
sebagai ketahanan pangan dan mata pencaharian.

Alih Bagi Data dan Informasi

Agar model konservasi berbasis bukti ini berhasil, diperlukan 
peningkatan alih bagi data dan informasi. Untuk menyusun dan 
mengarsipkan komunikasi, Konsorsium Ushiriki menggunakan 
platform Slack yang terhubung ke Google Drive, di mana setiap 
pelaku konsorsium, strategi, komite, dan topik prioritas memi-
liki foldernya masing-masing. Akan tetapi, pemanfaatan plat-
form ini berjalan lambat, dan oleh karenanya menjadi tantangan 
serius dalam pengambilan keputusan berbasis bukti di seluruh 
lanskap. Presentasi dan diskusi selama pertemuan konsorsium 
dua tahunan dianggap menjadi peluang utama untuk berbagi 
pengetahuan dan kebijakan. Di masa mendatang, pelaku 
mungkin diminta untuk menunjukkan komitmennya terhadap 
tujuan kolektif, termasuk di antaranya pelaporan kegiatan, jika 
mereka ingin turut berpartisipasi dalam konsorsium ini.

Sejak tahun 2015, Konsorsium Ushiriki juga telah berjuang 
untuk mengidentifikasi atau membuat basis data yang 
menanggapi kebutuhan analisis dalam skala besar (contohnya 
melalui peta sebaran kera besar). Kebijakan organisasi resmi 
ataupun tidak resmi sering kali membatasi dilakukannya alih 
bagi data mentah. Kebijakan pemerintah juga membatasi alih 
bagi data yang dianggap sensitif atau berisiko tinggi. 
Sebaliknya, konsorsium secara aktif mendukung alih bagi data 
yang telah dianalisis, terutama sebagai cara untuk mengatasi 
persaingan, konflik, dan gangguan yang terjadi dalam kolabo-
rasi antar para pelaku di unit pengelolaan. 

Praktik konservasi berbasis bukti yang muncul di RDK bagian 
timur yang sangat dinamis menunjukkan adanya nilai aksi 
kolaboratif. Terlepas dari tantangan terkait pengumpulan, 
pembandingan, dan distribusi data, para pelaku konsorsium 
memfasilitasi penetapan resmi kawasan hutan adat tambahan 
seluas 5.819 km² (581.920 ha) di zona penyangga kawasan 
lindung pada tahun 2018-2019. Hutan ini ditujukan untuk men-
gatasi persoalan terkait mata pencaharian berbasis hutan dan 
konservasi spesies dan habitat.

Pelaku konsorsium juga membantu lebih dari 12 asosiasi 
masyarakat dan lebih dari 30 komunitas untuk meningkatkan 
kapasitasnya dalam mengelola hutan adat. Hutan tambahan 
seluas 4.422 km2 (442.185 ha) berada di bawah struktur pen-
gelolaan masyarakat alternatif dan 3.500 km2 (350.000 ha) 
hutan adat lainnya sedang dalam proses partisipatif, inklusif, 
dan dipimpin masyarakat, dengan tujuan untuk lebih memper-
luas lanskap konservasi. Selain itu, para pelaku di Konsorsium 
Ushiriki juga mengelola taman nasional, dan menyelamatkan 
serta merawat kera dari kurungan ilegal. Mereka juga terlibat 
dalam kegiatan pendidikan, peningkatan kesadartahuan, dan 
perubahan perilaku bersama dengan ribuan penerima man-
faat. Meskipun demikian, konsorsium ini akan tetap berfokus 
pada cara terbaik untuk merespons kebutuhan alih bagi data 
dan informasi beserta aksesnya. 
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konservasi. Sebagai contoh, terdapat pertim-
bangan yang tidak memadai atas konsekuensi 
lingkungan yang diakibatkan oleh dorongan 
kebijakan untuk beralih dari bahan bakar fosil 
ke bahan bakar hayati (Sutherland dan 
Woodroof, 2009). Perluasan industri sawit yang 
dilakukan hingga ke habitat orang utan di Asia 
Tenggara telah secara besar-besaran mengu-
rangi jumlah habitat yang tersedia dan berkon-
tribusi terhadap penurunan jumlah orang utan 
secara dramatis, baik di Sumatera maupun di 
Kalimantan (Gaveau et al., 2014; Voigt et al., 
2018; Wich et al., 2016). Pengembangan perta-
nian industri di negara-negara wilayah jelajah 
kera besar di Afrika juga dapat mengakibatkan 
hal yang sama. Studi mengenai dinamika spa-
sial dan mekanisme respons konservasi poten-
sial perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan 
mengurangi ancaman di masa mendatang dari 
pengembangan tersebut (Ancrenaz et al., 
2016b; Strona et al., 2018; Wich et al., 2014).

Untuk latihan pemindaian horizon ini, para 
ahli dari berbagai bidang menyusun, meneliti, 
mendiskusikan, menyaring, dan mengomuni-
kasikan daftar prioritas permasalahan yang 
muncul terkait pertanyaan yang ada. Dalam 
latihan pemindaian horizon global yang dilaku-
kan secara tahunan untuk membahas persoalan 
lingkungan, Sutherland et al. (2019a) memper-
temukan sekelompok ahli dengan latar bela-
kang dan afiliasi berbeda yang berkonsultasi 
dengan literatur, jaringan, dan media sosial 
mereka untuk memperoleh saran terkait topik-
topik yang potensial. Mereka pun mengumpul-
kan topik, menyusunnya secara tematis, dan 
kemudian membuat peringkat berdasarkan 
seberapa baru dan seberapa mungkin topik 
tersebut terjadi atau diterapkan, dan seberapa 
penting topik dalam kasus tersebut. Para ahli 
mempertahankan topik dengan peringkat tert-
inggi dan menelitinya lebih lanjut untuk 
menentukan relevansinya dan menghasilkan 
bukti yang kredibel. Para ahli tersebut kemu-
dian akan meninjau kembali dan mendiskusi-
kan persoalan yang ada, memberikan skor 
akhir, dan menyusun daftar pendek yang akan 
dibagikan kepada komunitas peneliti, LSM, 
manajer konservasi, dan politisi. 

Dengan memberikan kesempatan bagi para 
peneliti dan praktisi untuk mempertimbangkan 

ancaman dan peluang yang akan datang, pemin-
daian horizon yang dilakukan secara berkala ini 
dapat mendukung perubahan dari konservasi 
spesies kera yang reaktif menjadi aktif, yang 
semuanya berisiko tinggi terhadap kepunahan. 
Integrasi para ahli dari berbagai bidang (seperti 
politik, ilmu sosial, psikologi, dan ekonomi) juga 
dapat menciptakan dialog dan memfasilitasi 
kolaborasi di antara para pemangku kepentin-
gan di bidang pengelolaan konservasi lainnya, 
seperti misalnya perencanaan konservasi dan 
pengelolaan adaptif, sehingga hal ini lebih 
menguntungkan bagi konservasi spesies kera.

Kesimpulan
Mengingat kemajuan terkini dan yang 
sedang berlangsung dalam alat dan metode 
konservasi, para peneliti dan praktisi semak-
in siap untuk beralih dari pendekatan 
responsif ke pendekatan berbasis bukti yang 
siap siaga untuk konservasi kera. Pergeseran 
seperti ini akan meningkatkan kemampuan 
mereka untuk mengidentifikasi dan mengu-
rangi ancaman yang berkembang terhadap 
populasi kera di seluruh habitatnya. Dalam 
konteks ini, beberapa praktik dan teknik 
yang ada dianggap menjanjikan.

Pertama, pegiat konservasi dapat meng-
gunakan pemindaian horizon yang sistema-
tis untuk mengidentifikasi ancaman yang 
baru muncul saat ini maupun di masa menda-
tang terhadap populasi kera sekaligus peluang 
konservasinya. Dengan mengintegrasikan 
tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu dan 
sektor, proses ini juga dapat meningkatkan 
kolaborasi antar para pemangku kepentingan.

Kedua, berbagai opsi komunikasi secara 
daring memungkinkan dilakukannya pening-
katan terhadap alih bagi informasi mengenai 
data, temuan, strategi, referensi, dan arsip kon-
servasi kera terkini. Sebagai contoh, platform 
terbuka dapat digunakan untuk memungkin-
kan berbagai pemangku kepentingan men-
gakses informasi terkait; menyusun komuni-
kasi di antara mereka; dan, jika penggunaannya 
dilakukan secara luas, dapat memfasilitasi 
pengambilan keputusan berbasis bukti di selu-
ruh lanskap. Saat dibagikan secara daring den-

“Pegiat konser-
vasi dapat menggu-
nakan **pemindaian 
horizon** yang siste-
matis untuk mengi-
dentifikasi ancaman 
yang baru muncul 
saat ini maupun di 
masa mendatang ter-
hadap populasi kera 
sekaligus peluang 
konservasinya.”
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gan bahasa yang sesuai, pedoman praktik ter-
baik untuk survei dan pemantauan populasi 
kera ini dapat membantu para pegiat konserva-
si di banyak negara merancang kerangka 
penelitian yang sebagaimana mestinya; meng-
hindari persoalan praktis, analitis, dan inter-
pretasi data; menilai efektivitas intervensi 
konservasi; melaporkan standar pelaksanaan; 
dan mengatasi berbagai rintangan.

Ketiga, perkembangan terkini dalam hal 
genetika, teknologi sensor, dan statistik mem-
permudah dilakukannya survei terhadap kera 
besar dan owa. Di antara pendekatan lainnya, 
metode tangkap-tangkap kembali, drone yang 
dilengkapi dengan perekam akustik, dan sam-
pling jarak dengan perangkap kamera dapat 
digunakan untuk menyurvei area yang luas dan 
menghasilkan estimasi kelimpahan yang lebih 
akurat. Pemantauan akustik pasif dengan per-
angkat perekam suara juga dapat memfasili-
tasi penegakan hukum antiperburuan.

Terakhir, kerangka konservasi berbasis 
bukti dapat memberikan informasi terkait ran-
cangan strategi spesifik konteks yang efektif 
dan membantu praktisi dalam mengatasi ham-
batan konservasi spesies jangka panjang. 
Kerangka semacam ini memungkinkan para 
pegiat konservasi menyempurnakan pemaha-
mannya mengenai ancaman dengan kesadar-
tahuan yang lebih mendalam tentang dinamika 
yang terjadi dalam sistem sosioekologi lokal 
dan regional. Kerangka ini juga memandu 
proses evaluasi efektivitas intervensi, kebijakan, 
dan strategi yang sedang diterapkan, serta 
hambatan terkait secara ideal melalui pengum-
pulan informasi yang relevan dari jurnal penel-
aahan sejawat dan literatur kelabu, ahli berpen-
galaman di bidang konservasi, dan masyarakat 
adat maupun masyarakat lokal lainnya. Pada 
dasarnya, jenis kerangka kerja ini memung-
kinkan para ilmuwan untuk membangun 
basis bukti dan menanggapinya melalui pen-
gelolaan adaptif dengan tujuan untuk mengu-
rangi laju penurunan populasi kera.
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(Gorilla b. graueri), yang merupakan spesies yang 
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Srikosamatara (1993); Cheyne et al. (2016a); 
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8   Pada saat penulisan ini, semua penulis utama, 
kecuali dinyatakan lain, berafiliasi dengan Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology  
(www.eva.mpg.de).

9   Borneo Nature Foundation 
  (www.borneonaturefoundation.org).
10   Jane Goodall Institute 
  (www.janegoodall.org).

https://www.eva.mpg.de/
www.borneonaturefoundation.org
http://www.janegoodall.org/


Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

230
Fo

to
: H

ak
 m

er
uj

uk
 p

ad
a 

ba
ga

im
an

a 
m

an
us

ia
 h

ar
us

 m
em

pe
rla

ku
ka

n 
sa

tw
a,

 d
an

 h
ak

 m
em

be
rik

an
 p

er
lin

du
ng

an
 s

ec
ar

a 
pe

rd
at

a 
ba

gi
 s

at
w

a 
no

nm
an

us
ia

 ji
ka

 m
an

us
ia

 m
el

an
gg

ar
 h

uk
um

. ©
 P

au
l H

ilt
on

 (w
w

w
.p

au
lh

ilt
on

ph
ot

og
ra

ph
y.

co
m

)



Bab 8 Status Kera dalam Kurungan

231

Pendahuluan
Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian I 
membahas tentang perjuangan agar hewan 
nonmanusia memperoleh ‘kepribadian hukum’ 
(personhood) dan hak bagi hewan selain manu-
sia (nonmanusia). Sementara Bagian II men-
yajikan informasi terbaru yang lebih luas 
mengenai statistik kera dalam kurungan yang 
tercakup dalam setiap volume Negara Kera. 

Dua milenium yang lalu, peraturan Romawi 
membagi status hukum menjadi dua kategori 
utama, yaitu ‘orang’ dan ‘benda’. Saat ini, dipa-
hami bahwa ‘orang’ memiliki kapasitas untuk 
melakukan hak ataupun kewajiban hukum. 
Orang memiliki nilai yang melekat dan dapat 
dilihat oleh hakim sipil. Orang ‘memiliki arti’ 
dalam sistem hukum. Sebaliknya, ‘benda’ tidak 
memiliki kapasitas melakukan hak dan kewa-
jiban hukum. Nilai benda bergantung pada apa 

BAB 8

Kampanye untuk Hak Nonmanusia 
dan Status Kera dalam Kurungan
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yang diberikan oleh orang padanya. Benda tidak 
dilihat oleh hakim sipil dan tidak pula ‘diang-
gap’. Dalam hal ini, kedudukan antara orang 
dan benda saling berkebalikan, dipisahkan 
oleh dinding besar yang tak terlihat (Byrn v. 
NYCHHC, 1972, hal. 201; Trahan, 2008).

Dikotomisasi antara benda dan orang ini 
mencerminkan pembedaan antara kesejahter-
aan dan hak, karena kedua hal tersebut saat ini 
berlaku bagi hewan nonmanusia.1 Aturan yang 
mengatur kesejahteraan menetapkan bagaima-
na cara manusia seharusnya memperlakukan 
hewan lain. Namun jika manusia gagal mema-
tuhi aturan ini, maka hewan nonmanusia pun 
menjadi tidak terlindungi secara perdata. 
Walaupun tidak terlalu kuat, kesejahteraan 
menjadi hal yang penting jika dikombinasikan 
dengan hak. Hak berfokus pada bagaimana 
cara manusia seharusnya memperlakukan 
hewan lain sekaligus memberikan ganti rugi 
secara perdata kepada hewan nonmanusia jika 
manusia melanggar hukum (Wise, 2017b).

Nonhuman Rights Project (NhRP) yang 
berbasis di Florida melakukan perjuangan 
guna memperoleh hak legal fundamental bagi 
hewan nonmanusia dalam konteks perjuan-
gan yang lebih luas untuk mencapai keadilan 
sosial. Secara spesifik, NhRP menggunakan 
strategi hukum yang dijadikan model pada 
perjuangan sebelumnya dan yang sedang ber-
langsung di Amerika Serikat, yaitu strategi 
hukum yang dilakukan para abolisionis 
(penentang perbudakan) di abad ke-18 dan 19; 
yang dilakukan pada Perlindungan Hukum 
dan Biaya Edukasi National Association for 
the Advancement of Colored People (NAACP) 
yang memulai perjuangan di beberapa negara 
bagian demi memperoleh kesetaraan hak bagi 
orang Afro-Amerika pada tahun 1940; dan 
yang dilakukan oleh pendukung perkawinan 
sesama jenis pada abad 21 (Cole, 2016, hal. 
17–93; Greenberg, 2004, hal. xi, 5; Wise, 2005). 

Di Amerika Serikat, NhRP berjuang 
untuk hak asasi kera besar dalam kurungan 
berdasarkan sistem hukum common law. 
Sementara di sejumlah negara lain, perjuan-
gan yang serupa berlangsung dalam sistem 
hukum civil law. Bagian ini membahas strate-
gi hukum yang berlaku saat ini sekaligus men-
yajikan informasi rinci mengenai kasus indi-

vidu kera, termasuk Sandra, satu individu 
orangutan di Kebun Binatang Palermo di 
Buenos Aires, Argentina; Cecilia, satu indi-
vidu simpanse di Kebun Binatang Mendoza di 
Argentina; Hiasl, simpanse liar tangkapan di 
Austria; dan Suica, simpanse di Kebun 
Binatang Salvador di Bahia, Brazil. Bagian 
ini selanjutnya membahas gagasan mengenai 
hak pada tingkat taksonomi. Temuan kunci 
yang diperoleh adalah sebagai berikut.

  Di Amerika Serikat, NhRP memengaruhi 
pemahaman tentang ‘kepribadian’ melalui 
kampanye litigasi strategis jangka panjang 
yang disusun berdasarkan kesepakatan ber-
sama, yang berupaya mendapatkan pen-
gakuan atas kemampuan berpikir sim-
panse yang kompleks dan kemandiriannya. 

  NhRP berasumsi bahwa hakim yang adil, 
yang selalu terpapar bukti ahli yang mey-
akinkan tentang kemandirian simpanse, 
yang dilengkapi argumentasi hukum kuat 
yang berasal dari nilai dan prinsip yang 
secara rutin digunakan oleh hakim, pada 
akhirnya akan memutuskan bahwa hewan 
nonmanusia patut mendapatkan hak asasi 
yang melindungi kepentingan dasarnya.

  NhRP memperluas kampanyenya dengan 
tidak hanya mencakup simpanse, tetapi 
juga gajah, dan melakukan peninjauan 
lebih lanjut di Amerika Serikat (yang 
sebelumnya belum pernah dilakukan) 
tentang hak hewan nonmanusia tidak 
hanya pada spesies-spesies yang paling 
erat hubungannya dengan manusia.

  Dalam beberapa kewenangan hukum civil 
law, pertimbangan mengenai ‘kepribadi-
an’ bagi kera besar membuahkan pen-
gakuan yang lebih tegas atas hak asasi kera 
besar, yang menunjukkan pentingnya 
pelaksanaan kampanye hukum.

Bagian II memberikan informasi terbaru 
mengenai statistik populasi kera yang berada 
dalam kurungan serta membahas lanskap 
peraturan yang berdampak pada hewan-
hewan tersebut. Berikut adalah temuan kunci 
yang diperoleh.

  Informasi rinci mengenai jumlah, asal, 
dan status kesejahteraan kera dalam 
kurungan hanya tersedia dari beberapa 

“NhRP memenga-

ruhi pemahaman ten-

tang ‘kepribadian’ me-

lalui kampanye litigasi 

strategis jangka pan-

jang yang disusun ber-
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bersama, yang berupa-

ya mendapatkan pen-

gakuan atas kemam-

puan berpikir simpanse 

yang kompleks dan 
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kondisi perawatan/pemeliharaan kera 
dan kualitas datanya sangat bervariasi.

  Data yang tersedia menunjukkan bahwa 
jumlah kera yang dikurung di kebun 
binatang relatif statis, meskipun terdapat 
pengecualian-pengecualian tertentu.

  Ukuran suaka yang tidak memadai bagi 
kera hasil sitaan dan yang dilepas secara 
sukarela merupakan rintangan utama 
dalam penegakan dan kepatuhan hukum 
di berbagai negara.

  Di negara-negara habitat kera, pusat 
penyelamatan dan suaka menerima kera 
dalam kondisi yang sangat tidak lestari, 
yang menunjukkan perlunya melakukan 
upaya mendesak untuk mengatasi pem-
bunuhan dan penangkapan kera serta 
perdagangan kera hidup.

Perjuangan untuk 
Mendapatkan Hak Legal 
bagi Hewan Nonmanusia
Latar Belakang
Saat ini, berdasarkan Pernyataan Umum ten-
tang Hak-Hak Asasi Manusia dan Perjanjian 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 
Politik, setiap manusia di Bumi dianggap seba-
gai ‘orang’ (PBB, 1948, Pasal 6; PBB, 1966, Pasal 
16).2 Akan tetapi anggapan tersebut tidak selalu 
tepat. Edith Hamilton, yang dapat disebut ahli 
klasikisme terkemuka pada pertengahan abad 
ke-20, mengingatkan tentang titik balik pent-
ing yang pertama dalam perjuangan selama 
dua milenium untuk menghapus perbuda-
kan. Ia menjelaskan tentang perbudakan di 
Yunani kuno sebagai berikut. 

Saat melihat pencapaian bangsa Yunani, yang 
perlu diingat adalah bahwa mereka merupakan 
bangsa pertama yang mempelajari tentang per-
budakan. Perlakuan perbudakan ini dianggap 
harus dikutuk hingga kemudian pada akhir abad 
kedua sebelum Masehi, yakni dua ribu tahun 
sebelum terjadinya Perang Saudara di Amerika 
Serikat, mazhab besar filsafat Stoik (mazhab 
filsafat Yunani yang luas penyebarannya) men-
yatakannya sebagai suatu kesalahan yang tidak 
dapat ditolerir (Hamilton, 1964, hal. 24).

Dahulu kala, jutaan manusia (termasuk 
budak, perempuan, anak-anak, bangsa Yahudi, 
masyarakat adat, dan penyandang disabilitas) 
diperlakukan layaknya benda. Upaya hak sipil 
selama beberapa abad lampau dengan lam-
batnya telah mengubah anggapan terhadap 
manusia sebagai ‘benda’ untuk kemudian diang-
gap sebagai ‘orang’. “Pemanusiaan” (penetapan 
kesamaan setiap pribadi di mata hukum) bagi 
setiap manusia akhirnya menjadi model yang 
digunakan untuk pekerjaan Nonhuman Rights 
Project (NhRP, tanpa tahun-e). Saat ini, setiap 
manusia merupakan perorangan secara hukum, 
sedangkan hewan nonmanusia umumnya tetap 
dianggap sebagai benda. Untuk alasan ini, 
umumnya masyarakat, termasuk hakim, keliru 
meyakini bahwa terdapat dinding tak terlihat 
yang memisahkan manusia dengan hewan, sep-
erti pada pemisahan manusia dengan benda).

Pengesahan Undang-Undang Perdagangan 
Budak tahun 1807 dan Undang-Undang 
Penghapusan Perbudakan tahun 1833 di Inggris 
menandakan adanya kecaman terhadap bentuk 
perbudakan yang bertumpu pada ‘kualitas 
kebendaan’ manusia tertentu (Parlemen Inggris, 
1807, 1833). Bagian pertama undang-undang ini 
disusun berdasarkan putusan yang menjadi 
tonggak capaian perubahan, yakni pada kasus 
Somerset yang terkenal, yang diputuskan 35 
tahun sebelumnya oleh Lord Mansfield, yang 
pada dasarnya berupaya menghapus perbuda-
kan di Inggris (Somerset v. Stewart, 1772). 
Perjuangan formal antiperbudakan yang 
sesungguhnya berakhir tahun 1957 dengan ber-
lakunya Konvensi Pelengkap tentang 
Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, 
serta Lembaga dan Praktik yang Menyerupai 
Perbudakan, yang melengkapi Konvensi 
Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1926 
(Liga Bangsa-Bangsa, 1926; PBB, 1956). 

Pada tahun 1976, Perjanjian Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik diberlaku-
kan (PB, 1966). Pasal 16 dalam Perjanjian 
tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang 
berhak untuk diakui sebagai pribadi di hada-
pan hukum di mana saja ia berada”. Hal ini 
memperkuat Pasal 6 Pernyataan Umum ten-
tang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan 
bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan 

“Informasi rinci 
mengenai jumlah, 
asal, dan status kes-
ejahteraan kera 
dalam kurungan han-
ya tersedia dari be-
berapa kondisi per-
awatan/pemeliharaan 
kera dan kualitas 
datanya sangat ber-
variasi.”
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di depan hukum sebagai pribadi di mana pun 
ia berada” (PBB, 1948).

Akan tetapi manusia bukanlah satu-satunya 
pribadi. Berbagai macam makhluk hidup non-
manusia telah lama dianggap sebagai pribadi di 
negara-negara yang menggunakan sistem 
hukum common law, yang banyak di antaranya 
merupakan negara berbahasa Inggris (The 
Economist, 2013). Contoh yang paling banyak 
diketahui adalah perusahaan, kapal besar, dan 
negara bagian, meskipun bukan itu saja. Pada 
tahun 2017, parlemen Selandia Baru menetap-
kan Sungai Whanganui sebagai pribadi pemilik 
dasar sungainya sendiri (Parlemen Selandia 
Baru, 2017, Klausul 19). Sebelumnya, telah 
ditetapkan bahwa kawasan lindung Te Urewera 
adalah badan hukum, dengan ‘semua hak, 
kekuasaan, kewajiban, dan tanggung jawab 

sebuah badan hukum’ (Parlemen Selandia 
Baru, 2014, Bagian 11(1)). Beberapa pengadilan 
India prakemerdekaan menetapkan masjid di 
Punjab dan patung Hindu tertentu sebagai 
‘pribadi’ dengan kapasitas untuk memiliki 
properti atau untuk menggugat (Masjid 
Shahid Ganj and others v. Shiromani Gurdwara 
Parbandhak Committee, 1938; Pramatha Nath 
Mullick v. Pradyumna Kumar Mullick, 1925). 
Negara-negara civil law, yang sistem huku-
mnya berasal dari hukum Romawi, juga 
bergerak ke arah yang sama (AFADA v. 
Mendoza Zoo and City, 2016; Tello, 2016). 
Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Kolombia 
menetapkan hutan hujan Amazon sebagai 
‘suatu subyek badan yang memiliki hak’, atau 
dengan kata lain sebagai ‘pribadi’ (Mahkamah 
Agung Kolombia, 2018).

Foto: Penelitian ekstensif 
selama puluhan tahun ter-
hadap kemampuan ber-
pikir simpanse yang san-
gat kompleks telah 
mengungkapkan bahwa 
simpanse memiliki 
kemandirian dan serupa 
dengan manusia, dan oleh 
karenanya lebih dapat 
dimengerti oleh manusia. 
© Slobodan Randjelovic/
Arcus Foundation
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Selama bertahun-tahun, NhRP telah mem-
buat sejumlah keputusan mengenai cara terbaik 
untuk melakukan kampanye strategis berkelan-
jutan pertama di dunia untuk hak legal hewan 
nonmanusia. NhRP memilih simpanse sebagai 
penggugat pertama, terutama karena penelitian 
ekstensif selama puluhan tahun terhadap 
kemampuan berpikirnya yang sangat kompleks 
telah mengungkapkan bahwa simpanse memi-
liki kemandirian dan serupa dengan manusia, 
dan oleh karenanya lebih dapat dimengerti oleh 
manusia. NhRP kemudian memutuskan untuk 
membuktikan bahwa simpanse memiliki hak 
legal berdasarkan common law, yang biasanya 
digunakan oleh hakim common law saat memu-
tus kasus yang keluarannya tidak dimandatkan 
oleh undang-undang, konstitusi, atau perjanji-
an (NhRP ex rel. Tommy v. Lavery, 2013). NhRP 

menduga bahwa hakim dalam perkara ini akan 
menafsirkan kata ‘pribadi’ dalam konteks suatu 
undang-undang atau konstitusi, sehingga 
menyimpulkan (setidaknya pada awalnya) bah-
wa istilah ini tidak ditujukan untuk mencakup 
hewan nonmanusia. Namun demikian, fleksi-
bilitas disebut-sebut sebagai keunggulan dari 
common law, sehingga hakim diwajibkan 
untuk menciptakan hukum dalam celah 
ketiadaan pengaturan oleh undang-undang 
dan konstitusi agar hukum tersebut dapat 
sejalan dengan penemuan ilmiah dan evolusi 
adat istiadat masyarakat serta pengalaman 
manusia (Morrow, 2009, hal. 158). Hakim 
perlu diyakinkan bahwa, demi keadilan, 
setidaknya beberapa hewan nonmanusia 
harus dianggap sebagai pribadi yang memi-
liki sekurangnya beberapa hak. 

NhRP memutuskan bahwa gugatan awal 
yang diajukannya akan berfokus pada hak sim-
panse atas kebebasan jasmani, mengingat ilmu 
pengetahuan telah membuktikan bahwa kera 
sebagai makhluk yang memiliki kemandirian 
berkepentingan dalam kebebasan ini, dan karena 
manusia dapat dengan mudah memiliki ket-
erkaitan dengan kepentingan ini (NhRP ex rel. 
Tommy v. Lavery, 2013). Langkah selanjutnya 
mencakup identifikasi terhadap argumentasi 
hukum yang persuasif. Untuk itu, NhRP perta-
ma-tama mempelajari segala nilai dan prinsip 
peradilan yang diklaim merupakan keadilan 
oleh pengadilan-pengadilan yang berada di 
wilayah yurisdiksi yang berpotensi menjadi sasa-
ran, termasuk setiap wilayah yurisdiksi AS dan 
sebagian besar wilayah yurisdiksi penganut 
common law lainnya di seluruh dunia. Setelah 
memutuskan wilayah yurisdiksi mana yang 
akan melakukan litigasi, NhRP akan 
menyesuaikan argumentasi hukumnya dengan 
nilai dan prinsip yang berlaku. 

Ternyata hampir semua hakim common 
law di mana pun menganggap bahwa otonomi, 
yaitu kebebasan seseorang untuk bebas memil-
ih (dalam berbagai parameter) dan bagaimana 
keinginannya untuk menjalani hidupnya, mer-
upakan hal yang sangat penting. Sebagai con-
toh, merujuk pada keputusan tentang perawa-
tan medis, pengadilan tertinggi New York, 
yakni Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa:
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Dalam sistem pemerintahan bebas yang kita 
anut, yang menghargai gagasan mengenai 
kemandirian perorangan dan kebebasan memil-
ih, orang yang bersangkutanlah yang berhak 
menentukan keputusan akhir terkait perawatan 
medis yang dijalaninya untuk menjamin agar 
perlindungan terbesar yang dapat ia peroleh dari 
otonomi dan kebebasan yang ia miliki terhindar 
dari segala intervensi yang tidak ia kehendaki, 
sebagaimana didukung oleh kehendaknya 
sendiri (Rivers v. Katz, 1986, hal. 493). 

NhRP tidak mengklaim bahwa kemandi-
rian merupakan satu-satunya syarat yang harus 
dipenuhi untuk memperoleh hak (NhRP ex rel. 
Tommy v. Lavery, 2013). Setelah melakukan 
analisis hukum, NhRP mengumpulkan fakta 
ilmiah yang mendukung kemandirian sim-
panse dari para ahli terkemuka terkait kemam-
puan berpikir dan perilaku simpanse di selu-
ruh dunia. Ilmuwan-ilmuwan ini (di antaranya 
James Anderson, Christophe Boesch, Jennifer 
Fugate, Jane Goodall, Mary Lee Jensvold, 
James King, Tetsuro Matsuzawa, William C. 
McGrew, Mathias Osvath, dan Emily Sue 
Savage-Rumbaugh) menyampaikan surat 
pernyataan sumpah yang mendukung untuk 
setiap kasus (NhRP, tanpa tahun-c). 

Nilai dan prinsip peradilan mencakup 
beberapa rasa kesetaraan. Untuk itu, NhRP 
menekankan dua dari kasus Romer v. Evans 
tahun 1996. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung 
Federal Amerika Serikat menghapus amende-
men Undang-Undang Dasar Negara Bagian 
Colorado yang berisi pencabutan undang-
undang yang berlaku mengenai larangan dis-
kriminasi berdasarkan orientasi seksual. 
Mahkamah Agung menyatakan bahwa, demi 
perlindungan yang setara, klasifikasi yang 
menggunakan karakteristik tunggal untuk men-
yangkal suatu perlindungan kelas di dewan 
merupakan ‘hal yang terlalu sempit sekaligus 
terlalu luas’. Hal ini mengidentifikasi orang tert-
entu dengan menggunakan karakteristik tung-
gal, kemudian menyatakan bahwa mereka tidak 
memiliki perlindungan di dewan tersebut 
(Romer v. Evans, 1996, hal. 633). Dengan meng-
gunakan garis penalaran yang sama, NhRP ber-
encana untuk membuktikan bahwa karakteris-
tik tunggal yang tidak sesuai dalam hal ini adalah 
spesies. Mahkamah Agung juga menyatakan 

bahwa amandemen tersebut melanggar per-
syaratan yang mengharuskan agar suatu klasifi-
kasi memiliki hubungan rasional dengan 
beberapa ‘tujuan yang sah dalam undang-
undang’ (hal. 633). Oleh karena itu, NhRP ber-
encana untuk membuktikan bahwa pengurun-
gan secara sewenang-wenang terhadap makhluk 
otonom/mandiri dari spesies apa pun bukan 
tujuan yang sah bagi pemerintahan mana pun.

Pada akhirnya, NhRP memutuskan untuk 
membawa surat perintah pengadilan habeas 
corpus atas nama penggugatnya (NhRP ex rel. 
Tommy v. Lavery, 2013). Habeas corpus meru-
pakan bahasa Latin untuk ‘Anda memiliki 
tubuh’ dan disebut sebagai ‘surat perintah 
pengadilan’ (Hamdi v. Rumsfeld, 2004, hal. 
536). Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh 
NhRP atas nama dua simpanse, yaitu Hercules 
dan Leo, Mahkamah Agung New York mene-
mukan bahwa:

“Surat perintah habeas corpus berada dalam 
jantung kebebasan kita” [...] dan berakar kuat 
dalam gagasan-gagasan kita yang berharga 
mengenai otonomi individu dan kebebasan 
memilih [...]. Sebagai ‘pemulihan terhadap 
pemenjaraan ilegal’, surat perintah ini disebut 
sebagai ‘yang terbaik dari semua surat perintah 
yang ada’ dan ‘benteng besar kebebasan’. [...] 
Surat perintah habeas corpus “telah menjadi hal 
yang begitu dihargai oleh beberapa generasi 
bangsa yang merdeka [sic] yang telah belajar 
dari pengalaman yang mengungkapkan bah-
wa surat perintah ini dapat memberikan satu-
satunya perlindungan yang dapat diandalkan 
bagi kebebasan mereka” (NhRP ex rel. 
Hercules and Leo v. Stanley, 2015, hal. 903).

Mengingat surat perintah habeas corpus han-
ya dapat diberlakukan atas nama seseorang dan 
bukan benda, maka paradoks pun muncul setiap 
kali surat perintah ini digunakan untuk menuntut 
agar suatu benda (baik budak manusia ataupun 
simpanse) diakui sebagai pribadi. Pada abad ke-18 
di Inggris, Lord Mansfield beranggapan bahwa 
James Somerset mungkin adalah seorang pribadi 
sehingga ia pun mengeluarkan surat perintah 
tersebut (Somerset v. Stewart, 1772). Namun 
demikian, sebelum terjadinya perang saudara di 
Amerika Serikat (AS), pengadilan di negara-
negara bagian selatan dengan suara bulat meno-
lak mengakui budak sebagai pribadi dan meng-



Bab 8 Status Kera dalam Kurungan

237

klaim budak sebagai benda dengan berbagai 
alasan (Finkelman, 2012). NhRP menentang 
paradoks ini setiap kali pihaknya meminta agar 
pengadilan menerbitkan surat perintah tersebut 
atas nama hewan nonmanusia. NhRP merespons 
hal ini dengan mendesak pengadilan untuk men-
contoh kasus Lord Mansfield, yaitu menerbitkan 
surat perintah dan kemudian menyelenggarakan 
persidangan yang, dalam kasus Somerset, mem-
buat Lord Mansfield menyatakan bahwa per-
budakan merupakan hal yang sangat ‘menjijik-
kan’ sehingga common law tidak akan 
mendukungnya dan memerintahkan Somerset 
untuk dilepaskan. Dengan demikian, perbuda-
kan manusia pun dengan mutlak dihapuskan di 
Inggris (Somerset v. Stewart, 1772, hal. 19).

Untuk mengubah sifat kebendaan pada 
hewan nonmanusia, seorang hakim pertama-
tama harus dapat membayangkan bahwa suatu 
benda dapat saja merupakan suatu pribadi. Jika 

tidak, bagaimana mungkin seorang hakim 
dapat membedakan klaim simpanse dari klaim 
kursi? Lord Mansfield memahami bahwa 
seorang budak mungkin adalah suatu pribadi. 
Serupa halnya dengan beberapa hakim yang 
dapat membayangkan bahwa simpanse mung-
kin saja merupakan suatu pribadi, sedangkan 
hakim lainnya tidak beranggapan demikian. 

Membuktikan Kemampuan 
Simpanse dalam Berpikir 
Kompleks dan 
Kemandiriannya
Setelah menyusun kerangka kerja untuk sua-
tu strategi hukum, NhRP mengidentifikasi 
ahli-ahli yang disebutkan di atas yang setuju 
untuk mengajukan surat pernyataan sumpah 
yang membuktikan bahwa simpanse memi-

Foto: Manusia dan sim-
panse menunjukkan kesa-
daran dirinya melalui pen-
genalan diri di cermin, 
sekaligus menunjukkan 
kapasitas yang muncul dari 
kesadaran diri tersebut, 
seperti misalnya peman-
tauan diri dan refleksi diri. 
Negra, CSNW. 
© Chimpanzee Sanctuary 
Northwest
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liki kemandirian (NhRP, tanpa tahun-c). 
Salah satu di antaranya, yakni profesor 
psikologi James King yang membantu men-
definisikan kemandirian sebagai berikut.

Perilaku yang mencerminkan suatu pilihan 
dan tidak didasari pada ketidaksengajaan, 
perilaku bawaan, atau kategori pembelajaran 
konvensional, seperti misalnya penentuan 
syarat, pembelajaran diskriminasi, atau pem-
bentukan konsep. Sebaliknya, perilaku man-
diri menyiratkan bahwa individu mengenda-
likan perilaku berdasarkan beberapa proses 
kognitif internal yang tidak dapat diamati 
(King, 2013, paragraf 11).

Hal ini tidak mengejutkan karena manusia 
dan simpanse memiliki hampir 99% DNA yang 
sama dan secara evolusioner lebih dekat hubun-
gannya daripada simpanse dan gorila (IUCN 
SSC, tanpa tahun.; Smithsonian Institute, tanpa 
tahun; Varki dan Altheide, 2005; lih. Kera: 
Sebuah Tinjauan Umum). Oleh karena itu, 
manusia dan simpanse memiliki sejumlah kesa-
maan karakter dan sifat (Anderson, 2013; 
Boesch, 2013; Fugate, 2013; Jensvold, 2013; 
King, 2013; Matsuzawa, 2013; McGrew, 2013; 
Osvath, 2013; Savage-Rumgaugh, 2013):

  Baik otak maupun perilaku manusia dan 
simpanse bersifat plastis, fleksibel, dan san-
gat bergantung pada pembelajaran. Otak 
manusia dan simpanse berkembang dan 
menjadi sempurna dengan cara yang sama, 
yang menunjukkan bahwa manusia dan 
simpanse mengalami tahap perkembangan 
kognitif yang sama.

  Kedua spesies ini mengalami ‘peningkatan 
kesadartahuan dan pemahaman akan diri 
sendiri saat menginjak masa dewasa, mela-
lui budaya dan pembelajaran yang diper-
olehnya’ (Savage-Rumgaugh, 2013, hal. 6). 

  Simpanse dan manusia memiliki kesa-
maan ‘proses kognitif fundamental’ 
yang mendasari perasaannya sebagai 
agen independen, yang merupakan 
komponen fundamental bagi otonomi 
(Matsuzawa, 2013, hal. 7). 

  Keduanya menunjukkan kesadaran akan 
dirinya sendiri setelah melakukan uji pen-
genalan diri di depan cermin, sekaligus 

menunjukkan kapasitas yang muncul dari 
kesadaran diri tersebut, seperti misalnya 
pemantauan diri dan refleksi diri. 
Keduanya juga sadar akan apa yang diket-
ahui dan tidak diketahuinya. 

  Simpanse menunjukkan komunikasi, 
percakapan, pengambilan perspektif, 
imajinasi, dan humor yang bermakna.

  Simpanse dapat menunjukkan rasa humor 
dan gelak tawa di berbagai kondisi yang 
sama di mana manusia juga turut tertawa. 

  Simpanse menunjukkan dan menyuarakan 
apa yang mereka inginkan kepada individu 
lain untuk memberitahukan sesuatu dan 
dapat ‘menyesuaikan gesturnya agar mere-
ka benar-benar diperhatikan’ (Anderson, 
2013, hal. 5). Simpanse dapat memberitahu-
kan apa yang akan mereka lakukan, ke 
mana mereka pergi, dan bantuan apa yang 
mereka inginkan dari individu lain. Mereka 
dapat memberikan tanggapan dan meny-
ampaikan apa yang mereka rasakan kepada 
individu lain, menjawab pertanyaan men-
genai apa yang disukai dan tidak disukai 
temannya, dan memberitahukan apa yang 
kera lain inginkan kepada peneliti. 
Simpanse yang memahami bahasa Inggris 
lisan dapat menjawab pertanyaan ‘ya/tidak’ 
mengenai pemikiran, rencana, perasaan, 
maksud, ketidaksukaan, dan kesukaannya. 

  Baik simpanse pengguna bahasa yang 
berada dalam kurungan maupun sim-
panse liar dapat memahami percakapan 
timbal balik dan dapat menyesuaikan cara 
berkomunikasinya dengan kondisi perha-
tian yang diberikan partisipan lainnya 
dengan menggunakan gestur visual 
kepada temannya yang menunjukkan 
perhatian maupun gestur yang lebih tak-
til dan terdengar kepada temannya yang 
kurang menunjukkan perhatian. 

  Simpanse dapat terlibat dalam 
sekurangnya enam bentuk permainan 
imajiner, termasuk animasi, yang meli-
puti kegiatan berpura-pura bahwa suatu 
objek tak bernyawa adalah objek hidup; 
dan substitusi yang meliputi kegiatan 
berpura-pura bahwa suatu objek adalah 
benda lain; dan menggunakan bahasa 
isyarat pribadi imajiner di mana sim-

“Untuk mengubah 

sifat kebendaan pada 

hewan nonmanusia, 

seorang hakim perta-

ma-tama harus dapat 
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wa suatu benda dapat 

saja merupakan suatu 

pribadi.”
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panse memberikan suatu isyarat atau 
petunjuk dengan maksud yang berbeda. 

  Oleh karena simpanse memiliki sistem saraf 
cermin yang memungkinkannya ‘berbagi 
dan memahami keadaan emosi individu 
lain’, simpanse pun dapat menyesuaikan diri 
dengan pengalaman, perspektif visual, 
pengetahuan, serta ekspresi dan keadaan 
emosi individu lain (Fugate, 2013, hal. 5). Hal 
ini membentuk dasar untuk sikap empati 
(kemampuan menempatkan diri sendiri 
dalam situasi individu lain serta mengiden-
tifikasi dan memahami ‘situasi, perasaan, 
dan motif individu lain’) yang berkaitan 
dengan pengenalan diri. Dengan demikian, 
simpanse dapat menunjukkan kepedulian-
nya terhadap individu lain dalam situasi 
berbahaya (Anderson, 2013, hal. 4).

  Baik simpanse yang berada dalam kurun-
gan maupun liar dapat melakukan upaya 
pengelabuan taktis yang pintar, yang mer-
upakan kemampuan terkait permainan 
imajiner. Dengan perilaku yang memerlu-
kan upaya untuk menghubungkan kead-
aan mental dan motif dengan individu 
lainnya ini, simpanse mampu merancang 
taktik sekaligus strategi tandingan untuk 
mengecoh kelompok lain. 

  Simpanse mampu membuat alat. Hal ini 
menyiratkan bahwa simpanse memiliki ket-
erampilan memecahkan permasalahan 
rumit dan memahami hubungan sebab-aki-
bat dari permasalahan tersebut. Simpanse 
menggunakan ‘seperangkat alat’, yaitu dua 
alat atau lebih dengan urutan tertentu, untuk 
mencapai tujuan. Sebagai contoh, simpanse 
dapat menggunakan lima objek (alat penum-
buk, pembuat lubang, pembesar, pengum-
pul, dan penyeka) untuk memperoleh madu. 
Penggunaan alat canggih seperti ini memer-
lukan pemilihan objek yang tepat dalam 
suatu urutan kompleks guna mencapai 
tujuan yang dikehendakinya melalui proses 
tersebut. Pengurutan dan gambaran mental 
merupakan tanda kesengajaan, pengaturan 
diri, dan mandiri (McGrew, 2013, hal. 6).

  Terdapat sekurangnya 40 budaya simpanse 
liar di seluruh Afrika dengan kombinasi 
lebih dari 65 perilaku yang teridentifikasi. 
Setiap kelompok budaya simpanse liar 

membuat dan menggunakan ‘seperangkat 
alat’ unik, yang menunjukkan bahwa sim-
panse membentuk gambaran mental men-
genai urutan tindakan guna mencapai suatu 
tujuan (McGrew, 2013, hal. 7). Perangkat alat 
ini merupakan kumpulan 20 alat berbeda 
yang unik, yang sering digunakan untuk 
mengumpulkan dan mengolah makanan, 
membuat sarang yang nyaman dan aman 
untuk tidur di atas pohon, dan untuk keber-
sihan serta kenyamanan pribadi. Perangkat 
alat ini bervariasi di setiap kelompok. 
Simpanse mempelajarinya dengan menga-
mati individu lain yang menggunakannya. 

  Sehubungan dengan budaya sosial, sim-
panse mewariskan atraksi dan tradisi 
sosial yang sangat bervariasi dari generasi 
ke generasi. Dengan demikian, dalam satu 
kelompok simpanse, ‘gerakan simbolis 
apa pun’ dapat berfungsi menyampaikan 
keinginan untuk melakukan hubungan 
seks. Sedangkan di kelompok lainnya, ter-
dapat gerakan simbolis berbeda yang 
menunjukkan keinginan yang sama 
(McGrew, 2013, hal. 10). 

  Kemampuan mental terpenting untuk mani-
festasi budaya adalah imitasi dan emulasi, 
yang keduanya memerlukan pembelajaran 
dengan cara melakukan pengamatan. 
Simpanse menggunakan kedua kemampuan 
tersebut. Simpanse juga melakukan ‘imitasi 
tertunda’ yang mencakup peniruan tindakan 
yang pernah mereka lihat sebelumnya. 
Perilaku ini bergantung pada kapasitas yang 
lebih tinggi daripada imitasi langsung, kare-
na simpanse harus mengingat tindakan indi-
vidu lain dan kini menirunya. Kapasitas 
untuk melakukan imitasi dan emulasi ini 
diperlukan untuk ‘evolusi budaya kumulatif ’ 
yang memungkinkan simpanse untuk men-
gacu pada, dan mempertahankan, tradisi 
dalam kelompok (McGrew, 2013, hal. 11). 

  Simpanse memiliki kepekaan terhadap 
‘angka’, sehingga mereka pun memiliki 
pemahaman tentang jumlah. 

Kemampuan kognitif simpanse, baik 
secara terpisah maupun bersama, terbukti 
penting bagi hakim yang dengan jujur ber-
juang untuk menentukan apakah, dan sejauh 

“Simpanse 

menunjukkan komuni-
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mana, simpanse harus menjadi pribadi legal 
dengan hak-hak asasi tertentu (NhRP ex rel. 
Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1057–8; Anderson, 
2013; Boesch, 2013; Fugate, 2013; Jensvold, 2013; 
King, 2013; Matsuzawa, 2013; McGrew, 2013; 
NhRP, tanpa tahun.-c; Osvath, 2013; Savage-
Rumgaugh, 2013). 

Melibatkan Nilai dan Prinsip 
Hakim AS
NhRP mendasarkan argumentasi hukumnya 
pada nilai dan prinsip hakim dalam yuris-
diksi mana pun yang diperkarakannya den-
gan tujuan untuk membuat para hakim han-
ya memiliki empat potensi tanggapan. NhRP 
mengelompokkan hakim menjadi empat 
kategori yang sesuai.

‘Hakim yang adil’ adalah hakim yang 
memberlakukan nilai dan prinsip keadilan 
dasar pada yurisdiksinya terhadap klaim 
yang diajukan atas nama simpanse. Para 
hakim tersebut mengakui kera besar ini 
sebagai individu yang memiliki kapasitas 
untuk memperoleh hak. Kemudian, mereka 
juga mempertimbangkan dengan adil hak 
apa yang harus diberikan kepada simpanse. 

Kategori kedua, yakni ‘hakim pengulur 
waktu’, adalah hakim yang akan berargumen 
bahwa keadilan yang berada dalam kekua-
saannya tampaknya hanya didasari pada nilai 
dan prinsip dasar tertentu, walaupun sesung-
guhnya tidak. Posisi ini menguntungkan bagi 
NhRP untuk mengajukan gugatan baru yang 
menuntut diperbaruinya nilai dan prinsip 
tersebut. Hingga saat ini, tidak ada pengadilan 
AS yang berada dalam posisi ini.

‘Hakim yang secara implisit berat sebelah’ 
dapat merusak nilai dan prinsip keadilan 
dasarnya sendiri dengan mendasarkan kepu-
tusannya pada prasangka yang tersirat sehing-
ga menimbulkan ‘prasangka yang berbentuk 
hukum’ (Yankwich, 1959, hal. 257). Untuk 
diperhatikan bahwa:

Hakim masa kini dibesarkan dalam budaya 
yang secara mendarah daging menganggap 
bahwa semua hewan nonmanusia adalah 
‘benda’. Seperti halnya dengan sebagian besar 
penduduk di negara tersebut, sebagian besar 
hakim rutin terlibat setiap hari dalam eksploi-

tasi hewan nonmanusia secara besar-besaran, 
yakni dengan memakan, memakai, dan mem-
buru hewan nonmanusia, serta terlibat dalam 
berbagai cara eksploitasi lainnya yang telah 
lama diterima dalam budayanya. Jika berbic-
ara tentang manusia, berbagai klaster neuron 
secara tidak sadar akan terpicu, tergantung 
pada sejauh mana subyek tersebut diidentifi-
kasi. Bayangkan, betapa berbedanya kecend-
erungan hakim dalam memandang sesuatu, 
bahkan terhadap sesuatu yang memiliki 
kekerabatan begitu dekat dengan manusia 
seperti simpanse (Wise, 2017a, hal. 13–14). 

Oleh karena itu, banyak hakim yang 
kemungkinan secara implisit berat sebelah 
dalam menentang argumentasi yang dilontar-
kan NhRP, sebagaimana kebanyakan orang 
cenderung berat sebelah dalam hal ras, gender, 
orientasi seksual, agama, berat badan, usia, 
dan etnis (Eberhardt, 2019; Project Implicit, 
tanpa tahun). Fenomena berat sebelah ini 
menunjukkan bahwa ‘pikiran kita dibentuk 
oleh budaya di sekitar kita. Namun nyatanya, 
budaya tersebut telah mengambil alih pikiran 
kita’ (Banaji dan Greenwald, 2014, hal. 138–9). 

Para hakim yang secara implisit berat seb-
elah ini tidak menghiraukan nilai dan prinsip 
keadilan dasar yang dimilikinya untuk ber-
sikeras, secara sementara atau melalui pen-
yalahgunaan yurisprudensi atau prinsip, bah-
wa hal ini tidak dapat diberlakukan pada 
hewan nonmanusia. Menurut mereka, hak 
asasi hanya berlaku bagi manusia, hanya kare-
na mereka adalah insan manusia. Namun 
demikian, seperti yang dikatakan Martin 
Luther King Jr., “Ketidakadilan di suatu tem-
pat adalah ancaman bagi keadilan di mana 
pun” (King, 1963). Hal tersebut menunjukkan 
bahwa mengabaikan alasan untuk hak asasi 
yang menyertai hewan nonmanusia sama saja 
dengan mengabaikan alasan bagi hak asasi 
manusia. Selain itu, Robert Cover yang 
mengamati para hakim yang menjunjung 
praktik perbudakan manusia pada abad ke-19 
berpendapat bahwa kisah mereka adalah 
“kisah tentang pilar-pilar kehormatan hukum 
yang penuh kesungguhan dan itikad baik dan 
tentang keterlibatan mereka dalam sistem 
penindasan” (Cover, 1975, hal. 6).
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Keputusan untuk mencabut semua hak 
hewan nonmanusia semata-mata hanya karena 
mereka bukanlah manusia adalah contoh dari 
penilaian yang berat sebelah. Sikap berat sebelah 
yang secara implisit dilakukan oleh para hakim 
AS menyebabkan mereka mengabaikan nilai 
dan prinsip dasarnya sendiri, dan tidak menera-
pkannya pada hal-hal yang dikecualikan dari 
keadilan. Hakim-hakim ini dulu menolak mem-
berikan hak legal kepada warga kulit hitam. 
Mahkamah Agung AS pernah membatasi hak 
legal untuk berhubungan seks kepada warga 
heteroseksual dan memenjarakan warga AS 
keturunan Jepang dalam kamp hanya karena 
asal-muasal mereka (Bowers v. Hardwick, 1986; 
Korematsu v. United States, 1944). Pengadilan 
membatasi ‘kepribadian hukum’ hanya untuk 
laki-laki atau menolak untuk memberikan hak 
yang sama kepada perempuan hanya karena 
mereka adalah perempuan. Salah satu contoh 
kasusnya adalah Lavinia Goodell yang pada 
tahun 1875 meminta izin masuk ke salah satu 
bar di Wisconsin, tetapi aksesnya ditolak han-
ya karena dia adalah seorang perempuan 
(Mahkamah Agung Wisconsin, 1875). 
Pengadilan menyatakan bahwa:

Hukum alam menakdirkan dan menentukan 
manusia berjenis kelamin perempuan untuk 
melahirkan dan mengasuh anak-anak dari 
kalangan manusia, dan menjaga serta merawat 
keluarga dengan penuh rasa cinta dan hormat. 
Selain itu, semua tugas seumur hidup peremp-
uan tidaklah sesuai dengan tugas radikal dan 
suci berdasarkan jenis kelamin ini, seperti 
halnya dengan profesi hukum yang merupa-
kan penyimpangan dari tatanan alam; dan jika 
dilakukan secara sukarela, maka hal tersebut 
hanya akan menjadi suatu bentuk pengkhia-
natan terhadap tatanan tersebut (Mahkamah 
Agung Wisconsin, 1875, hal. 245). 

Hakim di kategori keempat, yakni ‘hakim 
pengelak’, menginginkan agar kasus-kasus 
NhRP diselesaikan tanpa dinilai kualitasnya 
terlebih dahulu. Para hakim ini dapat menolak 
gugatan yang menuntut diberikannya hak legal 
bagi simpanse berdasarkan suatu titik prose-
dural atau menolak mendengar argumentasi 
atau mengeluarkan surat perintah pengadilan.

Strategi jangka panjang NhRP mengasumsi-
kan bahwa jika hakim yang adil terus-menerus 

dihadapkan pada bukti yang meyakinkan dari 
ahli mengenai kemampuan berpikir simpanse 
yang kompleks dan kemandiriannya, disertai 
dengan argumentasi hukum yang kuat yang 
berasal dari nilai dan prinsip yang secara rutin 
diterapkan oleh para hakim itu sendiri, maka 
mereka pun akan berjuang dengan itikad baik 
untuk mengatasi sikap berat sebelah yang tidak 
disadarinya tersebut. Harapannya adalah agar 
para hakim ini dapat membuat keputusan yang 
tepat secara legal, historis, politis, dan moral 
bahwa hewan nonmanusia berkemandirian 
layak mendapatkan hak asasi yang dapat 
melindungi kepentingan dasarnya. 

Fokus Kampanye Legal 
Simpanse di Negara Bagian 
New York
Setelah melakukan persiapan selama 28 
tahun, pada bulan Desember 2013, NhRP 
memulai kampanye litigasi strategis jangka 
panjangnya. NhRP mengajukan gugatan 
habeas corpus pertamanya atas nama Tommy, 
satu individu simpanse yang sudah lama 
dikurung di pelataran parkir trailer bekas di 
Fulton County, pusat Kota New York, 
beberapa mil dari gedung pengadilan. Di 
sana, NhRP pertama kali menjumpai hakim 
yang secara implisit berat sebelah, yang tan-
pa penjelasan lebih lanjut menyatakan kes-
impulan persidangan sebagai berikut. 

Pernyataan yang Anda sampaikan secara 
berapi-api kepada pengadilan ini cukup 
mengagumkan. Akan tetapi, pengadilan 
tidak akan menanggapi permohonan terse-
but dan tidak akan menganggap simpanse 
sebagai manusia ataupun pribadi yang dapat 
memperoleh surat perintah habeas corpus 
berdasarkan Pasal 70. Saya bersedia menjadi 
hakim untuk gugatan apa pun guna melu-
ruskan segala tindakan yang salah yang tel-
ah dilakukan kepada simpanse ini karena 
saya mengerti maksud ucapan Anda. 
Meskipun Anda membuat argumentasi 
yang sangat kuat, saya tidak setuju dengan 
argumentasi tersebut yang, sejauh ini, men-
ganggap Pasal 70 seolah-olah berlaku bagi 
simpanse (Mahkamah Agung Negara 
Bagian New York, 2013c, hal. 26).
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Pada kesempatan selanjutnya, NhRP 
mengajukan gugatan atas nama simpanse 
bernama Kiko yang dikurung di sebuah eta-
lase toko di wilayah Niagara, New York, 
dekat perbatasan Kanada. Pada saat itu, 
NhRP menjumpai hakim kedua yang secara 
implisit berat sebelah. Hakim tersebut hen-
dak meninjau sejumlah dokumen terlebih 
dahulu sebelum mengeluarkan argumentasi 
lisan melalui telepon pada pekan selanjutnya, 
di mana ia menyimpulkan bahwa: 

Saya akui dokumen Anda sangat luar biasa 
[...]. Akan tetapi, saya belum siap mengam-
bil risiko dan akan menolak permohonan 
petisi untuk menuntut dikeluarkannya surat 
perintah habeas corpus. Saya pribadi merasa 
bahwa kasus ini cenderung merupakan per-
soalan legislatif daripada persoalan peradi-
lan (Mahkamah Agung Negara Bagian New 
York, 2013b, hal. 15). 

Ketika hakim tersebut secara tak terduga 
berupaya menghentikan banding yang diajukan 
NhRP dengan menolak melakukan tindakan 
pendukung yang diperlukan, maka NhRP pun 
terpaksa mengupayakan tindakan dari pengadi-
lan banding yang mengawasi hakim tersebut. 
Secara khusus, NhRP mengajukan permohonan 
atas surat perintah mandamus yang bersifat 

langka, yakni permohonan untuk dikeluarkan-
nya perintah yang mewajibkan pejabat publik 
(dalam kasus ini, hakim tersebut) melakukan 
tugas non-diskresinya (NhRP ex rel. Kiko v. 
Boniello dan Presti, 2014). Hakim tersebut kemu-
dian melakukan tindakan yang diperlukan dan 
proses banding pun dilanjutkan.

Dua hari kemudian, NhRP mengajukan 
gugatan di Suffolk County di Long Island, New 
York atas nama Hercules dan Leo, dua sim-
panse muda yang diambil dari induknya di 
Louisiana ketika mereka berumur dua tahun 
dan kemudian dikurung di sebuah kandang 
yang ada di ruang bawah tanah gedung kom-
puter Universitas Stony Brook selama sekitar 
enam tahun. Di universitas tersebut, kedua 
simpanse ini diberikan ‘anestesi umum/gen-
eral anesthesia’ hampir setiap bulan dan otot-
ototnya dipasangi kawat. Hal tersebut untuk 
membantu para peneliti agar lebih bisa mema-
hami bagaimana simpanse dapat memiliki 
kaki bengkok. Dalam kasus ini, hakim tidak 
menghiraukan pengacara NhRP, tetapi justru 
tergesa-gesa menuliskan dua kalimat penola-
kan (NhRP, tanpa tahun-d; Mahkamah Agung 
Negara Bagian New York, 2013a).

Negara Bagian New York memiliki empat 
pengadilan banding perantara yang menerima 
banding berdasarkan wilayah geografis. 

Foto: Pada tahun 2013, 
NhRP mengajukan gugatan 
pertamanya atas pelangga-
ran hukum terhadap 
Tommy, simpanse yang 
sudah lama dikurung di 
pelataran parkir trailer di 
Kota New York. Tommy. 
© “Unlocking the Cage” 
Pennebaker Hegedus Films
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Departemen peradilan pertama meliputi 
wilayah Manhattan dan Bronx, departemen 
kedua bertanggung jawab atas Kota New York 
dan wilayah yang berada di bagian selatan nega-
ra bagian, departemen ketiga menerima band-
ing dari wilayah yang berada di pusat dan bagi-
an utara Kota New York, dan yang keempat 
menangani wilayah yang berada di bagian barat 
(NYCourts.gov, tanpa tahun). Pada awal tahun 
2014, NhRP mengajukan banding atas pember-
hentian kasus Hercules dan Leo kepada depar-
temen peradilan kedua, di mana NhRP perta-
ma kali menjumpai pengadilan yang mengelak, 
yang mengambil langkah luar biasa untuk 
menghentikan banding tersebut tanpa mem-
berikan kesempatan bagi NhRP untuk mem-
berikan keterangan singkat ataupun argumen-
tasinya. Putusan ini jelas adalah suatu kesalahan, 
meskipun bukan merupakan suatu ketidaksen-
gajaan. Pengadilan menegaskan kesalahan 
NhRP bahkan setelah NhRP menunjukkan 
bahwa pihaknya memiliki hak mutlak untuk 
mengajukan banding (NhRP, tanpa tahun-d; 
Mahkamah Agung Negara Bagian New York, 
2014). Sebagai tanggapan, NhRP memutus-
kan untuk mengajukan gugatan ulang kasus 
ini di pengadilan lainnya pada lain waktu. 

NhRP saat ini mengajukan banding untuk 
kasus Tommy kepada departemen peradilan 
ketiga yang terbukti merupakan paradigma dari 
pengadilan yang secara implisit berat sebelah. 
Ketidaksepakatan hakim dengan NhRP teruta-
ma mengenai apakah ’orang’ harus memiliki 
kapasitas untuk memiliki hak atau kewajiban, 
atau keduanya, baik hak maupun kewajiban. 
Dalam mengeluarkan putusan terkait hal ini, 
pengadilan merujuk sebagian pada definisi 
’orang’ dalam Black's Law Dictionary, yakni 
kamus yang paling banyak digunakan dalam 
hukum AS, yang menyatakan bahwa seseorang 
harus mampu dibebani dengan hak maupun 
kewajiban (People ex rel. NhRP v. Lavery, 2014, 
hal. 151; Garner, 2014). Jika saja pengadilan 
memeriksa satu-satunya sumber yang diguna-
kan dalam Black’s Law Dictionary, pengadilan 
tersebut mungkin akan menyadari bahwa sum-
ber yang dimaksud sesungguhnya mendukung 
NhRP. Ketika NhRP membawa kekeliruan 
tersebut kepada pemimpin redaksi kamus 
terkait, pemimpin redaksi tersebut berjanji bah-

wa volume selanjutnya akan memberikan defin-
isi yang tepat (B. A. Garner, komunikasi pribadi, 
2018; NhRP, tanpa tahun-c). 

Tetapi hal ini sudah terlambat bagi Tommy. 
Pengadilan Tommy, tanpa penjelasan atau bukti 
ilmiah yang mendukung, mengklaim bahwa 
simpanse tidak memiliki kapasitas untuk memi-
kul kewajiban dan tidak memberikan kesempa-
tan bagi NhRP untuk membantah kesimpulan 
tersebut (People ex rel. NhRP v. Lavery, 2014, hal. 
152). NhRP melanjutkan upaya untuk membuk-
tikan bahwa pengadilan tersebut salah, tetapi 
lagi-lagi sudah terlambat bagi Tommy. Lebih 
lanjut, pengadilan Tommy tidak pernah mem-
berikan penjelasan yang telah dipertimbangkan 
mengenai alasan mengapa kemampuan memi-
kul kewajiban hukum memengaruhi apakah 
makhluk berkemandirian dari spesies apa pun 
memiliki hak untuk tidak dikurung dengan 
sewenang-wenang. Pengadilan ini gagal memec-
ahkan permasalahan yang jelas dihadapi oleh 
jutaan bayi, anak-anak, penyandang disabilitas 
kognitif, dan individu lainnya yang tidak dapat 
memikul tanggung jawab atau memiliki hak 
legal, termasuk habeas corpus. Alih-alih mem-
berikan penjelasan, pengadilan justru men-
gakhiri persoalan tersebut dalam sebuah cata-
tan kaki singkat. 

Pada kenyataannya, beberapa manusia 
kurang mampu untuk memikul kewajiban 
atau tanggung jawab hukum dibandingkan 
manusia lainnya. Perbedaan ini tidak men-
gubah analisis kami karena tidak dapat 
dipungkiri bahwa secara kolektif, manusia 
memiliki kemampuan yang unik untuk 
memikul tanggung jawab hukum. Oleh 
karena itu, keputusan ini seharusnya tidak 
dianggap sebagai pembatas hak manusia 
dalam konteks proses habeas corpus atau-
pun sebaliknya (People ex rel. NhRP v. 
Lavery, 2014, hal. 152, n. 3). 

Hasilnya, untuk pertama kalinya dalam 
ribuan tahun sejarah common law, pengadilan 
memutuskan bahwa satu-satunya jenis entitas 
yang dapat memiliki hak apa pun adalah mere-
ka yang dapat memikul kewajiban, atau bahkan 
lebih janggal lagi, mereka yang merupakan 
bagian dari kumpulan entitas yang didefinisi-
kan secara sewenang-wenang, yang beberapa 
di antaranya dapat memikul kewajiban.
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Satu bulan kemudian, pengadilan di depar-
temen peradilan keempat memberikan putusan 
yang menentang Kiko. Pengadilan tersebut 
mengakui hak NhRP untuk mengajukan band-
ing dan menolak putusan pengadilan Tommy 
dengan dua kali mengasumsikan, tanpa memu-
tuskan, bahwa simpanse dapat saja merupakan 
suatu ‘pribadi’. Hakim pengadilan, yang meru-
pakan hakim yang secara implisit berat sebelah 
dan mengelak, entah mengapa mendasarkan 
keputusannya pada pemahaman dasar menge-
nai maksud dan tujuan NhRP. Mereka menye-
but NhRP sebagai “suatu organisasi yang men-
gupayakan perlakuan dan tempat tinggal yang 
lebih baik bagi […] primata nonmanusia” dan 
organisasi yang “hanya berupaya mengubah 
kondisi kurungan daripada mengganti kurun-
gan itu sendiri” (NhRP ex rel. Kiko v. Presti, 2015, 
hal. 1334). Akibatnya, hakim dalam putusannya 
mengulangi bahwa "habeas corpus tidak ber-
laku jika pihak yang mengajukan petisi hanya 
mengupayakan perubahan pada kondisi 
kurungan daripada mengganti kurungan itu 
sendiri” (hal. 1335). 

Akan tetapi, pengadilan Tommy tidak 
mempertimbangkan kekeliruan ini dan 
menyatakan bahwa: “Kami belum diminta 
untuk mengevaluasi kualitas tempat tinggal 
Tommy saat ini dalam upaya untuk mening-
katkan kesejahteraannya” (People ex rel. 
NhRP v. Lavery, 2014, hal. 149). Pada tahun 
selanjutnya, Hakim Barbara Jaffe dari 
Mahkamah Agung wilayah New York meny-
etujui bahwa: “Kondisi tempat Hercules dan 
Leo dikurung tidak dibantah oleh pembuat 
petisi [...] persoalan satu-satunya adalah apa-
kah Hercules dan Leo secara legal dapat 
dikurung” (NhRP ex rel. Hercules and Leo v. 
Stanley, 2015, hal. 901). 

Tidak mengejutkan bahwasanya pengadi-
lan tinggi New York menolak untuk meneri-
ma banding atas kasus Tommy ataupun Kiko, 
mengingat pengadilan tersebut hanya meng-
etahui sebagian kecil dari permohonan band-
ing yang diajukan. Hakim pengadilan tinggi 
New York yaitu Eugene M. Fahey memberi-
kan suara ‘tidak’ dalam voting yang dilakukan 
saat banding atas kasus Kiko kepada departe-
men peradilan keempat. Ia mungkin akan 
menyesali pilihannya.

Foto: Simpanse memikul 
tugas dalam komunitasnya, 
bekerja sama, membantu 
anggota komunitas yang 
cedera atau rentan, dan 
berbagi makanan dan 
tugas berburu. Simpanse 
di Bossou. © Susana 
Carvalho/KUPRI

Pada bulan April 2015, NhRP mengajukan 
kembali petisi habeas corpus atas Hercules dan 
Leo di Manhattan. Kemudian, untuk pertama 
kalinya, seorang hakim memberikan arahan 
berdasarkan ketetapan habeas corpus atas nama 
hewan nonmanusia. Arahan tersebut (yang 
diberikan oleh Hakim Barbara Jaffe) meng-
haruskan pihak dari Universitas Stony Brook 
untuk hadir di pengadilan dan memberikan 
alasan yang memadai secara hukum untuk 
mengurung simpanse. Dua bulan setelah persi-
dangan tersebut, Hakim Jaffe merilis sebuah 
opini panjang yang menolak setiap serangan 
prosedural terhadap kemampuan NhRP untuk 
menyampaikan klaimnya. Opini ini menyetujui 
bahwa ‘pribadi’ bukanlah sinonim untuk 
‘manusia’ (NhRP ex rel. Hercules and Leo v. 
Stanley, 2015, hal. 911). NhRP telah berupaya 
melepaskan Hercules dan Leo dan tidak hanya 
meminta perubahan atas kondisi kurungan 
(hal. 917), dan NhRP dapat mengajukan petisi 
kedua atas nama Hercules dan Leo (hal. 910). 
Namun demikian, Hakim Jaffe merasa terikat 
dengan kasus pemeliharaan Tommy:

Pengadilan [...] lambat dalam menerima 
perubahan, dan kadang tampak enggan terli-
bat dalam interpretasi hukum yang lebih luas 
dan inklusif jika hal tersebut hanya meng-
hasilkan sedikit pertimbangan yang lebih 
baik. Seperti yang diamati dengan jitu oleh 
Hakim Kennedy dalam kasus Lawrence mela-
wan Texas (meskipun dalam konteks berbe-
da), “waktu dapat membutakan kita terhadap 
kebenaran-kebenaran tertentu dan generasi 
selanjutnya dapat melihat bahwa hukum 
yang pernah dianggap perlu dan sesuai, sebe-
narnya hanya berfungsi untuk menindas”. [...] 
Kecepatannya mungkin sekarang meningkat 
[...]. Akan tetapi, untuk saat ini, mengingat 
yurisprudensi yang mengikat saya, [...] petisi 
untuk surat perintah habeas corpus ditolak 
dan prosesnya dihentikan (NhRP ex rel. 
Hercules and Leo v. Stanley, 2015, hal. 917–18).

Saat ini, NhRP mengumpulkan sejumlah 
surat pernyataan sumpah ilmiah tambahan 
yang membuktikan bahwa simpanse secara 
rutin memikul beragam tugas dalam komu-
nitas simpanse liar, menegakkan hukum dan 
peraturan yang berlaku, bekerja sama, meno-
long dan merawat anggota komunitas yang 
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cedera atau rentan, membagi tugas berburu 
dan makanan, dan memberitahukan anggota 
komunitas lainnya akan adanya bahaya. 
Dokumen ini juga membuktikan bahwa sim-
panse yang berada dalam kurungan memi-
kul tugas dalam komunitasnya maupun di 
dalam komunitas campuran simpanse-

manusia, selain bahwa mereka dapat mem-
buat janji dan menepatinya, serta melakukan 
pekerjaan sehari-hari dan menunjukkan 
perilaku yang bermoral (Anderson, 2015; 
Boesch, 2015; Goodall, 2015; Jensvold, 2015; 
McGrew, 2015; NhRP, tanpa tahun-b; Savage-
Rumgaugh, 2015).
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NhRP mengajukan kembali kasus Tommy 
dan Kiko di Manhattan dan kedua kasus terse-
but diberikan kepada Hakim Jaffe, yang ber-
pendapat bahwa pengadilan Tommy adalah 
tempat yang tepat untuk menangani legalitas 
penahanan Tommy dan bahwa NhRP tidak 
dapat mengajukan petisi kedua atas Tommy. 
Saat NhRP mengajukan banding ke departe-
men peradilan pertama, departemen ini meno-
lak untuk menerima banding tersebut, seperti 
yang dilakukan oleh departemen kedua pada 
tahun 2014. Saat ini NhRP berjuang kembali, 
dengan dua kali menuntut haknya untuk men-
gajukan banding pada tahun berikutnya. Saat 
tuntutannya ditolak, NhRP mengambil lang-
kah yang belum pernah dilakukan sebelumn-
ya, yaitu menuntut departemen pertama dalam 
departemen pertama dan mendesak pengadi-
lan untuk memerintahkan dirinya sendiri 
untuk mematuhi hukum. Hal ini pun benar-
benar terjadi (NhRP, tanpa tahun-b).

Perjuangan menuju keberhasilan tersebut 
sangatlah terjal: pertanyaan hakim selama argu-
mentasi lisan pada bulan Maret 2017 tak henti-
hentinya menunjukkan sikap yang bermusu-
han. NhRP dengan kecewa menyadari bahwa 
keputusan pengadilan tinggi New York pada 
tahun 1972 menjelaskan bahwa ‘manusia’ dan 
‘pribadi’ bukanlah merupakan sinonim dan 
bahwa ‘kepribadian’ “bukan masalah penyesua-
ian biologis ataupun ‘alami’” (Byrn v. NYCHHC, 
1972, hal. 201). Pengadilan tersebut memutuskan 
bahwa pengadilan yang lebih rendah memiliki 
hak untuk menolak kasus NhRP dengan alasan 
bahwa kasus tersebut adalah petisi berurutan, 
dan kemudian menyatakan secara sekilas tanpa 
adanya penjelasan bahwa Tommy dan Kiko 
tidak akan pernah memiliki hak asasi apa pun 
karena hak asasi hanya untuk manusia (NhRP 
ex rel. Tommy v. Lavery, 2017). Keputusan ini 
sangat tidak tepat sehingga NhRP secara rinci 
mencatat kekeliruannya, kalimat demi kalimat 
(Wise, 2017c). NhRP kembali berupaya menga-
jukan banding ke pengadilan tinggi dan band-
ing ini pun ditolak lagi, tanpa komentar apa 
pun, pada bulan Mei 2018. Kemudian sesuatu 
yang luar biasa terjadi. 

Hakim Eugene M. Fahey, yang telah 
memilih untuk menolak banding pertama 
atas Tommy dan Kiko pada voting yang 
dilakukan tahun 2015, saat ini menjadi hakim 

pengadilan tinggi AS pertama yang mem-
berikan opini terhadap substansi argumen 
NhRP dan terhadap substansi keputusan 
merugikan dari departemen pertama, ketiga, 
dan keempat. Ia menganggap semua keputu-
san yang telah dibuat tidaklah benar (NhRP 
ex rel. Tommy v. Lavery, 2018). 

Dalam opininya, Hakim Fahey secara 
khusus mengecam argumen pengadilan 
yang menyatakan bahwa simpanse tidak 
dapat dianggap sebagai suatu pribadi hanya 
“karena simpanse tidak memiliki ‘kapasitas 
atau kemampuan ... untuk dibebani kewa-
jiban hukum, atau untuk bertanggung jawab 
secara hukum atas tindakannya’” (NhRP ex 
rel. Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1056). Ia ber-
opini sebagai berikut.

Pembuat petisi dan profesor pemberi pen-
dapat hukum (amici), yaitu Laurence H. 
Tribe, Justin Marceau, dan Samuel Wiseman, 
mempertanyakan asumsi ini. Bahkan jika 
benar bahwa hewan nonmanusia tidak 
dapat dibebani kewajiban, maka kebenaran 
ini juga berlaku bagi bayi manusia atau 
manusia dewasa yang sedang dalam kead-
aan koma. Namun demikian, tidak ada yang 
mengira bahwa upaya memperoleh surat 
perintah habeas corpus atas nama seorang 
bayi [...] atau orang tua yang menderita 
demensia [...] merupakan tindakan yang 
tidak pantas dilakukan. Singkatnya, menjadi 
‘agen moral’ yang dapat dengan bebas 
memilih untuk bertindak sesuai tuntutan 
moralitas bukanlah merupakan syarat yang 
diperlukan untuk menjadi ‘pasien moral’ 
yang dapat diperlakukan secara tidak adil 
dan mungkin memiliki hak untuk memper-
baiki kesalahan (lih. secara umum Tom 
Regan, The Case for Animal Rights 151–156 
[ed. kedua 2004]) (NhRP ex rel. Tommy v. 
Lavery, 2018, hal. 1057).

Fahey beralasan bahwa “kesimpulan 
departemen pertama yang menyatakan sim-
panse tidak dapat dianggap sebagai suatu 
‘pribadi’ dan tidak berhak atas bantuan habeas 
sebenarnya hanya didasarkan pada tidak lebih 
dari suatu pemikiran bahwa simpanse bukan 
merupakan anggota spesies manusia (NhRP 
ex rel. Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1057). 
Selanjutnya ia mengatakan bahwa: 

“Simpanse dapat 
membuat alat untuk 
menangkap serangga; 
mengenali dirinya 
sendiri di hadapan 
cermin, foto, dan 
gambar televisi; me-
niru individu lain; 
menunjukkan 
kepedulian dan kese-
dihannya ketika ang-
gota komunitasnya 
mati; dan bahkan 
menunjukkan rasa 

humor.”
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Saya setuju dengan prinsip bahwa semua insan 
manusia memiliki martabat dan nilai intrinsik, 
dan memiliki [...] hak konstitusional khusus 
habeas corpus, terlepas dari apakah mereka 
adalah penduduk Amerika Serikat [...], akan 
tetapi, dalam meningkatkan status spesies 
kita, kita tidak harus merendahkan spesies 
dengan kecerdasan tinggi lainnya (NhRP ex 
rel. Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1057).

Fahey mengakui bahwa NhRP menampil-
kan bukti bahwa simpanse adalah ‘mahluk 
yang mandiri dan cerdas’ dan mendesak rekan 
hakimnya untuk menanggapi ‘ketidakadilan 
nyata’ yang muncul dalam penentuan apakah 
hewan nonmanusia seperti simpanse berhak 
atas habeas corpus saat dirampas kebebasannya 
(NhRP ex rel. Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1059). 
Fahey memperingatkan bahwa “permasalahan 
ini pada akhirnya harus diatasi” dan bertanya, 
“Apakah hewan nonmanusia berhak atas 
pelepasan dari kurungan melalui surat perin-
tah habeas corpus dari pengadilan? Apakah 
mahluk ini harus diperlakukan sebagai suatu 
pribadi atau sebuah properti, yang pada 
dasarnya adalah benda?” (hal. 1056). Mengacu 
pada suatu ‘dilema’, ia menyatakan bahwa 
hakim “harus mengakui kompleksitasnya dan 
menghadapinya” (hal. 1059). 

Selanjutnya Fahey menegaskan bahwa 
jawaban dari pertanyaan apakah suatu mahl-
uk hidup memiliki ‘hak atas kebebasan yang 
dilindungi oleh surat perintah habeas corpus 
dari pengadilan’:

akan bergantung pada penilaian kita terhadap 
sifat intrinsik simpanse sebagai suatu spesies. 
Catatan yang telah ada sebelumnya mengenai 
mosi untuk memperoleh izin naik banding 
mengandung bukti yang tidak dapat dibantah, 
dalam bentuk surat pernyataan sumpah dari 
para ahli primata terkemuka, yang menunjuk-
kan bahwa simpanse memiliki kemampuan 
berpikir yang tinggi, termasuk dapat mengin-
gat masa lalu dan merencanakan masa depan, 
memiliki kapasitas kesadaran dan pengenda-
lian diri, serta kemampuan untuk berkomuni-
kasi melalui bahasa isyarat. Simpanse dapat 
membuat alat untuk menangkap serangga; 
mengenali dirinya sendiri di hadapan cermin, 
foto, dan gambar televisi; meniru individu lain; 
menunjukkan kepedulian dan kesedihannya 
ketika anggota komunitasnya mati; dan bah-

kan menunjukkan rasa humor. Selain itu, filsuf 
amici yang memiliki keahlian di bidang etika 
hewan dan bidang-bidang terkait menarik 
perhatian kami pada bukti terbaru bahwa 
simpanse menunjukkan kemandiriannya 
dengan bertindak sesuai informasi yang ada 
dan tujuan yang diciptakannya sendiri, yang 
bebas dari berbagai pengaruh yang bersifat 
mengendalikan (NhRP ex rel. Tommy v. 
Lavery, 2018, hal. 1057–8).

Kemudian, Fahey mengecam departemen 
pertama dan keempat dalam kasus Tommy 
dan Kiko karena secara keliru bersikeras bah-
wa NhRP, dalam kata-kata divisi banding, 
“tidak menentang legalitas pengurungan sim-
panse, tetapi hanya berupaya memindahkan 
simpanse ke fasilitas yang berbeda” (NhRP ex 
rel. Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1058). Fahey 
menyimpulkan bahwa:

dalam selang waktu sejak kami pertama kali 
menolak izin untuk NhRP [...], saya selalu 
bertanya apakah ini adalah keputusan yang 
tepat [...]. Saya terus mempertanyakan apa-
kah Pengadilan ini benar karena menolak 
izin ini pada awalnya. Persoalan terkait apa-
kah hewan nonmanusia memiliki hak asasi 
atas kebebasan yang dilindungi oleh surat 
perintah habeas corpus dari pengadilan mer-
upakan hal yang sangat serius dan luas jang-
kauannya. Surat ini menjelaskan tentang 
hubungan kita dengan semua kehidupan di 
sekitar kita. Pada akhirnya, kita tidak dapat 
mengabaikannya. Walaupun dapat disangkal 
bahwa simpanse bukan merupakan suatu 
‘pribadi’, tidak ada keraguan bahwa simpanse 
bukanlah sekadar benda (NhRP ex rel. 
Tommy v. Lavery, 2018, hal. 1059). 

Kejadian luar biasa kedua terjadi satu 
bulan kemudian. Departemen keempat, yang 
menolak kasus pertama Kiko pada tahun 2014, 
dihadapkan dengan seorang terdakwa krimi-
nal yang dihukum karena merusak mobil yang 
dimiliki oleh penjual mobil. Undang-undang 
kejahatan pidana menganggapnya sebagai 
kejahatan karena merusak properti seorang 
‘pribadi’ dan terdakwa membantah bahwa 
hanya manusia yang dapat dianggap sebagai 
seorang ‘pribadi’. Dengan menjunjung tinggi 
hukum pidana, pengadilan tersebut mengutip 
dua kasus yang dibahas di atas. Salah satu 
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kasus memperjelas bahwa ‘manusia’ dan ‘prib-
adi’ bukanlah merupakan sinonim dan keprib-
adian “bukan sekadar masalah penyesuaian 
biologis ataupun ‘alami’” (Byrn v. NYCHHC, 
1972, hal. 201). Kasus lainnya yaitu Kiko, yang 
saat ini dikutip oleh pengadilan tersebut untuk 
mendukung dalil yang menyebutkan bahwa 
“sudah jamak diketahui bahwa kepribadian 
dapat dan kadang kala melekat pada entitas 
nonmanusia seperti perusahaan atau hewan” 
(People v. Graves, 2018, hal. 617, penekanan 
ditambahkan).

Memperluas Kampanye 
Hukum AS untuk Dapat 
Mengikutsertakan Gajah
Pada bulan Oktober 2018, dengan didukung 
surat pernyataan sumpah yang diajukan oleh 
peneliti gajah terkenal yaitu Lucy Bates, Richard 
Byrne, Karen McComb, Cynthia Moss, dan 
Joyce Poole, yang membuktikan bahwa gajah, 
seperti halnya simpanse, adalah mahluk yang 
sangat kompleks dan mandiri secara kognitif, 
NhRP berupaya memperoleh surat perintah 
habeas corpus atas nama seekor gajah yaitu 
Happy, yang telah dikurung di Kebun Binatang 
Bronx selama puluhan tahun (Bates, 2017; 
Bryne, 2016; McComb, 2016; Moss, 2017; NhRP, 
tanpa tahun-a; Poole, 2016, 2018). 

Di New York, surat perintah untuk kasus 
habeas corpus dapat diajukan di mahkamah 
agung mana pun di negara bagian ini. NhRP 
mengajukan kasusnya di Albion (wilayah 
yang berada dekat dengan Air Terjun Niagara) 
karena bandingnya diterima oleh departemen 
keempat, yang relatif terbuka terhadap garis 
argumentasi NhRP. Sebulan kemudian, pen-
gadilan tersebut memberikan surat perintah 
kedua berdasarkan ketetapan habeas corpus 
atas nama seekor hewan nonmanusia di 
Negara Bagian New York dan surat perintah 
pertama atas nama seekor gajah (Mahkamah 
Agung Negara Bagian New York, 2018). 
Beberapa bulan berikutnya, atas keberatan 
NhRP, pengadilan memindahkan kasus terse-
but ke Mahkamah Agung Bronx. 

Pada tanggal 18 Februari 2020, setelah 
mendengar tiga jam argumentasi selama tiga 
hari, Hakim Mahkamah Agung Bronx yaitu 

Alison Tuitt menolak klaim Kebun Binatang 
Bronx bahwa “Happy merasa senang” di Kebun 
Binatang Bronx dan sebaliknya menemukan 
bahwa “argumen yang diajukan oleh NhRP ber-
sifat sangat persuasif, yakni untuk memindahkan 
Happy dari tempat pamerannya yang soliter dan 
tersendiri seluas satu are di Kebun Binatang 
Bronx ke sebuah suaka gajah”. Hakim Tuitt juga 
menganggap bahwa Happy adalah “seekor 
hewan luar biasa dengan kemampuan berpikir 
yang kompleks dan makhluk hidup cerdas den-
gan kemampuan analitis canggih yang menyeru-
pai manusia”. Hakim Eugene Fahey menyatakan 
bahwa ia memercayai bahwa simpanse cender-
ung merupakan suatu pribadi hukum dan past-
inya bukan merupakan sebuah benda, dan men-
uliskan bahwa Happy “lebih dari sekadar benda 
atau properti hukum” dan “merupakan mahluk 
hidup yang cerdas dan mandiri yang harus diper-
lakukan dengan hormat, dan dapat memiliki hak 
atas kebebasan” (Nonhuman Rights, 2020). 
Namun demikian, Hakim Tuitt ‘dengan menye-
sal’ menyatakan bahwa ia tidak dapat memerin-
tahkan agar Happy dapat dilepas ke sebuah suaka 
karena ia merasa terikat dengan keputusan 
departemen pertama, yang “menyebutkan bah-
wa hewan bukan merupakan ‘pribadi’ yang 
memiliki hak dan berhak mendapatkan perlind-
ungan dari surat perintah habeas corpus” (NhRP 
ex rel. Tommy v. Lavery, 2017). 

Sementara itu, pada bulan November 2017, 
NhRP (dengan didukung surat pernyataan 
sumpah yang diajukan oleh para ahli gajah ter-
baik yang sama dengan kasus Happy) berupaya 
memperoleh surat perintah habeas corpus atas 
nama tiga gajah, yaitu Beulah, Karen, dan 
Minnie, yang selama puluhan tahun dipaksa 
tampil dalam sirkus keliling di Connecticut 
(NhRP, tanpa tahun-a). Berdasarkan hukum di 
negara bagian tersebut, pengadilan diharuskan 
mengeluarkan surat perintah habeas corpus kec-
uali jika tidak memiliki yurisdiksi atau gugatan 
tersebut nyata terbukti tidak memiliki dasar yang 
jelas (Nonhuman Rights, 2018). Pengadilan 
menolak memberikan surat perintah habeas cor-
pus untuk kedua alasan tersebut. Dengan meng-
abaikan common law yang berlaku selama 
berabad-abad, yang memperbolehkan orang tak 
dikenal berupaya memperoleh surat perintah 
habeas corpus dari pengadilan atas nama indi-
vidu yang dikurung oleh pihak swasta, pengadi-
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lan tersebut mengatakan bahwa NhRP tidak 
memiliki kedudukan hukum yang disyaratkan 
karena NhRP sebelumnya tidak memiliki 
hubungan dengan gajah yang berada dalam 
kurungan tersebut dan NhRP tidak menyatakan 
bahwa hubungan yang telah ada sebelumnya 
tidak diperlukan. Pengadilan tersebut juga men-
gatakan bahwa kasus ini “nyata tidak memiliki 
dasar yang jelas secara hukum” mengingat tidak 
ada yang pernah mengajukan kasus semacam ini 
sebelumnya. Oleh karena itu, NhRP mencam-
puradukkan sesuatu yang ‘baru’ dengan yang 
‘tidak memiliki dasar yang jelas’, dengan meng-
abaikan fakta bahwa setiap aturan hukum com-
mon law yang baru juga harus dimintakan sebel-
umnya (Choplin, 2017; NhRP, tanpa tahun-a). 

Saat dilakukan banding pada bulan Agustus 
2019, Pengadilan Banding Negara Bagian 
Connecticut mengesahkan putusan pengadilan 
yang lebih rendah, tetapi dengan alasan yang 
sama sekali berbeda. Disebutkan bahwa NhRP 
tidak memiliki kedudukan bukan karena NhRP 

sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan 
gajah tersebut, tetapi karena gajah bukan meru-
pakan pribadi dan tidak memiliki kapasitas 
untuk tanggung jawab yang diperlukan dalam 
membentuk hubungan seperti ini (NhRP v. 
R.W. Commerford and Sons, Inc., 2019). Oleh 
karena NhRP tidak menerima pemberitahuan 
bahwa putusan Pengadilan Banding akan men-
imbulkan persoalan semacam ini, maka NhRP 
pun tidak cukup memberikan pengarahan 
kepada pengadilan atau memperdebatkan 
kasus tersebut. Pada saat proses banding 
dilakukan, Karen pun mati dan dua bulan 
kemudian Beulah juga mati.

Selama menunggu banding, NhRP beru-
paya memperoleh surat perintah habeas cor-
pus kedua dari pengadilan atas nama ketiga 
gajah yang sama, kali ini untuk membuktikan 
bahwa hubungan yang telah ada sebelumnya 
dengan gajah tidak diperlukan. Pengadilan 
yang lebih rendah tersebut menolak kasus 
kedua ini dengan alasan kasus ini secara fun-

Foto: Pada tahun 2017, 
NhRP mengajukan kasus 
tiga gajah, yaitu Beulah, 
Karen, dan Minnie, ke pen-
gadilan. Kasus Minnie terus 
ditangani, tetapi kasus 
Beulah dan Karena dihenti-
kan karena keduanya telah 
mati. © Gigi Glendinning



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

250

damental tidak berbeda dari kasus pertama 
yang diajukan oleh NhRP. NhRP mengajukan 
banding atas keputusan itu, dan berpendapat 
bahwa kesempatan yang dibutuhkan untuk 
sepenuhnya mengajukan tuntutan secara adil 
pada kasus pertama belum diberikan. Hanya 
setelah NhRP menyampaikan keterangan 
singkatnya pada kasus kedua, maka keputu-
san tersebut diberikan pada kasus pertama.

Pada bulan Oktober 2019, NhRP mem-
inta izin kepada Pengadilan Banding untuk 
menyampaikan keterangan singkat peleng-
kap untuk kasus kedua guna memengaruhi 
pemikiran keputusan pengadilan pada kasus 
pertama. Izin ini diberikan dan NhRP meny-
ampaikan keterangan singkat pelengkapnya 
pada bulan November 2019. Akan tetapi, 
keputusan terhadap kasus ini masih ditunda.

Hingga tahun 2013, tidak ada pengadilan 
AS yang pernah diberikan klaim bahwa hewan 
nonmanusia dapat saja merupakan suatu prib-
adi dengan kapasitas untuk memiliki hak legal 
fundamental sebagai bagian dari kampanye 
litigasi strategis berkelanjutan jangka panjang 
yang berfokus pada upaya memperoleh indi-
vidualitas dan hak-hak untuk hewan nonma-
nusia. Pada tahun tersebut, NhRP memulai 
kampanye semacam ini untuk menjamin indi-
vidualitas dan hak legal fundamental tertentu 
(pertama untuk simpanse dan kemudian untuk 
gajah) di New York dan setelah itu di 
Connecticut. NhRP berniat mengajukan kasus 
selanjutnya di California dan Colorado pada 
tahun 2020. Kampanye ini mulai berhasil dan 
NhRP hendak mengubah hubungan legal anta-
ra manusia dan hewan lain, baik yang berada 
dalam kurungan maupun di alam liar.

Jalur Internasional untuk 
Memperoleh “Kepribadian 
Hukum”: Di Luar Sistem 
Hukum Common Law
Di Amerika Serikat, NhRP berupaya meman-
faatkan sistem hukum common law, di mana 
pengadilan dapat membuat undang-undang 
baru jika tidak ada undang-undang sebelumnya 
(Garner, 2014). Sebagai contoh, jika suatu pen-
gadilan memberlakukan surat perintah habeas 
corpus atas nama hewan nonmanusia, keputu-

sannya akan menetapkan sebuah preseden baru 
untuk mempertimbangkan pengajuan permo-
honan selanjutnya atas nama hewan nonmanu-
sia lainnya. Walaupun dapat menjadi suatu 
kemenangan bagi gerakan untuk memperoleh 
individualitas, bisa dibilang hal ini sulit untuk 
dipertahankan, mengingat bobot dan cakupan 
preseden semacam ini dalam sistem hukum 
common law akan tampak jelas bagi hakim.

Sebaliknya, sistem hukum common law 
memberikan lebih banyak tantangan yang ber-
beda. Dalam yurisdiksi ini, pengadilan tidak 
memiliki kewenangan untuk bertindak di luar 
prinsip inti yang telah ada dan dikodifikasikan 
(Garner, 2014). Akibatnya, jika pengadilan sipil 
hanya mengakui ‘manusia’ dan ‘properti’, maka 
tidak ada mekanisme hukum untuk mengakui 
sesuatu di antara keduanya. Kasus seperti ini 
terjadi di Prancis, di mana (berdasarkan 
hukum perdata Napoleon tahun 1804) ‘hewan’ 
memiliki status yang sama dengan ‘furnitur’, 
dan oleh karenanya memiliki hak legal yang 
sama dengan sebuah kursi (Parlemen Prancis, 
1804, pasal 528). Baru pada bulan Februari 2015, 
Prancis akhirnya mengakui bahwa hewan non-
manusia yang tidak liar sebagai ‘mahluk hidup 
yang sensitif ’ (Parlemen Prancis, 2015, Pasal 2). 
Dilaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya 
peraturan nasional membedakan hewan non-
manusia dari properti (Forte, 2015, hal. 4).

Mematahkan Hukum Perdata 
bagi Sandra

Keputusan Prancis akan segera memberitahu-
kan tentang putusan hakim Argentina. Pada 
bulan November 2014, atas nama Sandra, satu 
individu orang utan di Kebun Binatang 
Palermo di Buenos Aires, Association of 
Officials and Attorneys for the Rights of 
Animals (AFADA) mendesak diberlakukann-
ya surat perintah habeas corpus dari pengadilan 
terhadap pemerintah kota dan kebun binatang. 
Meskipun dalam kasus ini AFADA kalah pada 
saat banding, pengadilan Federal Chamber of 
Criminal Cassation di Argentina mengakui 
bahwa Sandra memiliki hak terbatas dan 
mengembalikan kasus ini ke pengadilan krimi-
nal yang lebih rendah untuk mengevaluasi 
dugaan kekejaman terhadap hewan (CCC, 
2014). Gugatan hukum (amparo action) selan-
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jutnya, yang merupakan pemulihan hukum 
luar biasa untuk perlindungan hak konstitu-
sional, dipertimbangkan oleh Hakim Elena 
Amanda Liberatori, yang bersimpati terhadap 
keadaan buruk yang menimpa Sandra. Karena 
tidak dapat mengubah pengakuan hukumnya 
dalam hukum perdata, yang hanya mengakui 
‘orang’ dan ‘kepemilikan’, Hakim Liberatori 
mengategorikan Sandra sebagai ‘pribadi non-
manusia’, dengan menghargai anteseden dalam 
keputusan Prancis tahun 2015 (AFADA v. 
GCBA sobre amparo, 2015). Dengan melaku-
kan hal tersebut, Hakim Liberatori memung-
kinkan Sandra diberikan hak baru di luar hak-
hak yang diberikan berdasarkan ketetapan 
sipil. Ia mengatasi, bukan melanggar, hukum 
perdata Argentina. 

Karena disampaikan sebagai bagian dari 
keputusan dalam sebuah persidangan pidana, 
kategorisasi dari Hakim Liberatori tidak memi-
liki efek mengikat pada status hukum Sandra. 
Namun demikian, hakim diberi wewenang 
tidak hanya untuk memerintahkan komite 
untuk menentukan hal apa saja yang dapat 
membentuk kondisi yang ‘memadai’ bagi 
Sandra, tetapi juga untuk mengatur agar pemer-
intah selalu menjamin keberlangsungan kondi-

si tersebut (AFADA v. GCBA sobre amparo, 
2015). Pada kenyataannya, kondisi yang ‘mema-
dai’ tidak ditemukan baik di Argentina maupun 
di suaka alam Brazil tempat Sandra akan dipin-
dahkan, sehingga Hakim Liberatori menolak 
pemindahan yang diusulkan (GAP, 2017). 
Selanjutnya, pengakuan Liberatori terhadap 
Sandra sebagai ‘pribadi nonmanusia’ dicabut 
oleh pengadilan banding pada tahun 2016. Para 
hakim tidak berlebihan dalam menetapkan 
bahwa Sandra bukan merupakan pribadi non-
manusia, tetapi mereka menganggap status 
Sandra tidak relevan, terlepas dari “posisi yang 
dapat diadopsi dalam hal ini [...] tidak ada 
perselisihan dalam kasus ini mengenai apakah 
hewan ini harus dilindungi [dan] apakah pend-
eritaannya harus dilarang oleh hukum” 
(AFADA v. GCBA appeal, 2016, hal. 1, 8). 

Meskipun demikian, selama empat tahun, 
Sandra tetap berada dalam kondisi yang secara 
hukum ‘tidak memadai’ berdasarkan semua 
ketentuan hakim. Setelah penutupan Kebun 
Binatang Palermo pada tahun 2016, kondisi-
kondisi ini bisa dibilang kurang baik diband-
ingkan tempat tinggalnya pada saat AFADA 
melakukan pengajuan (Fraundorfer, 2017). 
Oleh karena itu, ketidakjelasan status hukum 

Foto: Pada usia 33 tahun, 
Sandra akhirnya dipindah-
kan ke Center for Great 
Apes di Wauchula, Florida. 
© Patti Ragan, Center for 
Great Apes
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Sandra menimbulkan pertanyaan praktis bagi 
pihak lain yang berupaya memperoleh indi-
vidualitas, terutama bagi mereka yang menun-
tut ‘pelepasan’ kera besar dalam kurungan. 
Pada bulan November 2019, pada usia 33 tahun, 
Sandra akhirnya dipindahkan ke Pusat Kera 
Besar di Wauchula, Florida (Shenoy, 2019).

Kasus Sandra Membuka 
Kesempatan untuk Cecilia

Walaupun AFADA tidak menjamin habeas cor-
pus untuk Sandra, kasus ini membuka pintu bagi 
argumentasi hukum AFADA pada pengajuan 
kasus pengadilan berikutnya. Pada tahun 2016, 
pengacara AFADA mengajukan dan meme-
nangkan habeas corpus untuk Cecilia, satu indi-
vidu simpanse di Kebun Binatang Mendoza di 
Argentina. Dalam keputusan bersejarahnya, 
Hakim María Alejandra Mauricio menekankan 
bahwa pengakuan “kepribadian hukum” Cecilia 
tidak memberikannya hak asasi manusia. Saat 
berbicara dengan media, hakim memang meng-
klarifikasi bahwa ia tidak mengacu kepada ‘hak 
sipil yang diabadikan dalam Kode Sipil’ (Tello, 
2016). Namun, hakim mengakui bahwa Cecilia 
memiliki status ‘di antara’ manusia dan benda, 
dan mengutip ‘hak khusus bagi spesiesnya: untuk 
berkembang, untuk hidup di habitat alaminya’ 
(AFADA v. Mendoza Zoo and City, 2016; Tello, 
2016). Bagi Cecilia, suaka di Brazil yang menjadi 
tujuan pemindahan Sandra yang dibatalkan 
dianggap sebagai ‘habitat alami’, dan berdasar-
kan keputusan hakim, Cecilia segera dipindah-
kan ke suaka tersebut (AFADA v. Mendoza Zoo 
and City, 2016, hal. 44–5).

Perlu dicatat bahwa petisi AFADA mau-
pun keputusan hakim tidak bertujuan menja-
min ‘hak asasi manusia’ untuk Sandra. Dengan 
demikian, tujuan dari kasus-kasus tersebut 
berbeda secara fundamental dari tujuan 
NhRP. Kasus-kasus ini mungkin merupakan 
kompromi yang masuk akal.

Individualitas sebagai Jalan 
Mencapai Tujuan

Kode sipil juga menciptakan permasalahan baru 
di Austria pada bulan Februari 2007, saat suatu 
suaka yang dihuni oleh Hiasl, satu individu sim-

panse tangkapan dari alam liar yang menjadi 
subyek penelitian farmasi, menyatakan kebang-
krutannya. Seorang pebisnis Austria menawar-
kan memberikan ‘sejumlah uang banyak’ kepa-
da Hiasl dan Asosiasi Melawan Pabrik Hewan 
(Association Against Animal Factories), yang 
dikenal dengan singkatan dalam bahasa Jerman 
yaitu VGT, dengan syarat bahwa presidennya, 
Martin Balluch, dapat mencapai suatu kesepa-
katan dengan Hiasl mengenai bagaimana dana 
tersebut dimanfaatkan. Karena Hiasl tidak 
dapat membuat kesepakatan, VGT mengaju-
kan petisi kepada pengadilan negeri Mödling 
agar Balluch ditunjuk sebagai wali resmi Hiasl. 
Dalam hukum Austria, Hiasl wajib diakui seba-
gai suatu ‘pribadi’ (Balluch dan Theuer, 2007).

Mengingat dana ini bisa saja langsung dido-
nasikan kepada VGT, ketentuan dibutuhkannya 
persetujuan dari Hiasl mengindikasikan bahwa 
sumbangan ini mungkin memiliki motif lain, 
seperti mendorong petisi untuk memperoleh 
“kepribadian hukum”. Sebagaimana dicatat oleh 
Fraundorfer (2017), dan kemudian diakui oleh 
para pengaju petisi, kepribadian ini juga dapat 
membuka jalan bagi Hiasl untuk menuntut 
perusahaan farmasi yang bertanggung jawab 
atas penangkapannya dari alam liar pada tahun 
1982, saat Hiasl masih bayi, dan memindahkan-
nya ke sebuah laboratorium dan kemudian ke 
‘ruang bawah tanah tanpa jendela’ (Balluch dan 
Theuer, 2007). Akan tetapi, Eberhart Theuer, 
pengacara VGT, berargumentasi bahwa petisi 
ini bukan merupakan suatu jalan akhir, “Di sini 
kami tidak bicara tentang hak memilih”. 
Sebaliknya, petisi ini mengupayakan pengakuan 
hak legal yang lebih dasar, yaitu ‘hak atas kehidu-
pan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas kebe-
basan dalam kondisi tertentu’ (AP, 2007).

Pada dua persidangan pertama, Hakim 
Barbara Breit menyampaikan rasa frustrasinya 
karena Hiasl tidak memiliki dokumen yang 
membuktikan identitasnya. Setelah kesaksian 
yang diberikan manusia atas nama Hiasl untuk 
menjelaskan asal usulnya, pada persidangan 
kedua Breit memutuskan bahwa wali tidak 
dapat ditunjuk karena Hiasl tidak mengalami 
gangguan mental atau berada dalam bahaya. 
Sebagai alasan dari keputusannya, Hakim Breit 
juga menyebutkan potensi persepsi publik 
yang dapat saja mengganggap bahwa manusia 
yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi 

“Dalam beberapa 

kewenangan hukum 

civil law, pertimban-

gan mengenai ‘keprib-

adian’ bagi kera besar 

membuahkan pen-

gakuan yang lebih te-

gas atas hak asasi 

kera besar, yang 

menunjukkan penting-

nya pelaksanaan kam-

panye hukum.”
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wali adalah nonmanusia (Balluch dan Theuer, 
2007). Pengajuan banding VGT ditolak pen-
gadilan negeri pada bulan Mei 2007 atas dasar 
bahwa hanya wali, yang tidak dapat ditunjuk, 
yang dapat mengajukan banding. Mengacu 
pada kode sipil Austria, tiga pengadilan lainnya 
menolak pengajuan banding lain dengan ala-
san yang sama: pengadilan negeri melakukan 
ini pada bulan Mei 2007, pengadilan negeri 
provinsi di Wiener Neustadt pada bulan 
September 2007, dan Mahkamah Agung di 
Wina pada bulan Januari 2007 (AP, 2008; 
Balluch dan Theuer, 2007). Pada semua kasus 
ini, interpretasi teknis kode sipil Austria tidak 
menyebutkan ketentuan untuk menjawab 
pertanyaan inti, yaitu apakah Hiasl, sebagai 
pengaju banding, berhak mendapatkan status 
hukum apa pun (Fasel et al., 2016). 

Tinjauan terhadap catatan kasus Hiasl 
menyebutkan bahwa Hakim Breit meninggal-
kan pertanyaan apakah Hiasl memiliki status 
sebagai pribadi karena “dalam semua keputu-
san dan korespondensinya, Hakim terus 
menerus menuliskan Hiasl sebagai suatu prib-
adi,” (Balluch dan Theuer, 2007, hal. 339). 
Memang tinjauan ulang dan reportase media 
mengusulkan bahwa Breit bersimpati dengan 
argumen ini, namun terikat pada kode sipil, 
tanpa potensi menetapkan preseden/yurispru-
densi common law (Balluch dan Theuer, 2007). 

Secara historis, kode sipil menjamin 
‘kepribadian hukum’, atau setidaknya status 
yang setara, saat hewan nonmanusia menjadi 
tergugat. Pengadilan pidana hewan peternakan 
dan domestik banyak diadakan di abad perten-
gahan. Dalam salah satu kasus, seekor babi 
diadili dan divonis atas kasus pembunuhan di 
Prancis pada tahun 1266, dan kemudian dihu-
kum mati dengan cara dibakar (Evans, 1906). Di 
Swiss pada tahun 1474, seekor ayam diadili 
dalam persidangan ‘serius’ dan dibakar atas 
kejahatannya yang ‘keji’ yaitu bertelur (Walter, 
1984). Hal yang berubah adalah bahwa kini 
hewan nonmanusia menjadi penggugat, bukan 
tergugat, seperti pada kasus individualitas kera 
besar. Akan tetapi, dalam kode sipil, preseden 
ini tidak berlaku. Sebagaimana ditunjukkan 
oleh Hakim Liberatori di Argentina, pencapa-
ian individualitas dalam persidangan perdata 
akan membutuhkan solusi kreatif dalam caku-
pan parameter hukum yang dikodifikasi. 

Tidak Semua Kasus Memajukan 
Perjuangan

Tidak semua kasus dalam civil law mencapai 
titik sejauh kasus Sandra atau Cecilia. Pada 
bulan Oktober 2005, beberapa organisasi kese-
jahteraan hewan mengajukan habeas corpus 
atas nama Suiça, simpanse betina di Kebun 
Binatang Salvador di Bahia, Brazil, agar dapat 
dipindahkan ke Suaka Kera Besar Sorocaba di 
São Paulo. Hakim Edmundo Cruz mengakui 
bahwa dalam hukum, ia dapat segera menghen-
tikan persidangan, namun memutuskan mem-
perbolehkan perdebatan ‘untuk mendorong 
diskusi mengenai kejadian ini’ (Cruz, 2006, hal. 
282). Hakim Cruz bahkan diam-diam mengun-
jungi kebun binatang sebagai bagian dari 
risetnya sendiri, di mana ia secara panjang lebar 
mendokumentasikan opininya dengan tujuan 
‘memantik pakar hukum di seluruh negara’ 
untuk menanggapi kontroversi inti, yaitu 
“Apakah suatu individu primata dapat disama-
kan dengan seorang manusia atau tidak?” (hal. 
284). Dalam kasus ini, klaim habeas corpus 
tidak lagi berlaku dengan kematian mendadak 
Suiça pada bulan September 2005. Hakim Cruz, 
yang sebelumnya memberikan indikasi ambigu 
bahwa ia akan membuat keputusan yang berpi-
hak pada Suiça, dibebaskan dari kewajibannya 
untuk membuat suatu keputusan (Cruz, 2006).

Karena Hakim Cruz tidak dapat menetap-
kan preseden dalam civil law, maka dalam dua 
kali kesempatan hakim lokal mengambil sudut 
pandang berseberangan dalam menetapkan 
kasus habeas corpus untuk Jimmy, simpanse di 
kebun binatang swasta di Niterói, Brazil. Kasus 
Jimmy langsung ditolak dengan dasar bahwa 
simpanse tidak berhak mendapatkan hak atas 
“kepribadian hukum”. Di waktu yang bersa-
maan, sebelum banding federal dapat diajukan, 
kebun binatang tersebut ditutup karena kondis-
inya yang buruk dan Jimmy pun dipindahkan 
ke Suaka Sorocaba (Fraundorfer, 2017).

Melampaui Kasus Individu: 
Hak di Tingkat Taksonomi
Karena NhRP ingin menetapkan preseden 
common law di Amerika Serikat, maka kasus-
kasusnya berfokus pada individu tertentu dan 

“Walaupun 

pemerintah telah 

menghentikan seluruh 

penggunaan simpanse 

pada bulan November 

2015, secara teknis 

penelitian invasif pada 

spesies ini masih legal 

di AS.”
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surat perintah habeas corpus dari pengadilan 
atas nama individu hewan tersebut. Pendekatan 
ini didasari pada pemahaman bahwa, dalam 
hukum AS, pengakuan atas hak yang lebih luas 
di tingkat taksonomi berada jauh di belakang 
negara-negara lain. Pada tahun 1960, atas per-
intah Kongres, pemerintah AS lah yang perta-
ma kali mengizinkan penangkapan dan impor-
tasi simpanse liar dalam skala besar untuk riset 
invasif (Grimm, 2017). Pada tahun 1999, setelah 
penangkaran intensif pascaepidemi AIDS, 
jumlah simpanse meningkat hingga mencapai 
angka tertinggi sepanjang masa yaitu 1.500 
individu, di mana sebagian besar dikurung 
dalam laboratorium yang dioperasikan atau 
didanai pemerintah (US Congress, 2000). 
Walaupun pemerintah telah menghentikan 
seluruh penggunaan simpanse pada bulan 
November 2015, secara teknis penelitian invasif 
pada spesies ini masih legal di AS. Namun 
sejak US Fish and Wildlife Service menetap-
kan simpanse dalam kurungan sebagai satwa 
terancam punah pada bulan Juni 2015, maka 
dibutuhkan izin untuk melakukan penelitian 
seperti yang disebutkan. Akan tetapi, tidak 
diketahui adanya peneliti yang mengajukan 
pendaftaran izin tersebut (Collins, 2015). 

Suatu keputusan yang berlaku pada bulan 
April 2018 benar-benar mengukur seberapa 
lambatnya hukum AS dalam memberikan 
perlindungan kepada kera besar (US Fish and 
Wildlife Service, 2018). Keputusan yang 
dibuat oleh US Fish and Wildlife Service 
tersebut mengakui adanya dua spesies orang 
utan. Keputusan ini dibuat 22 tahun setelah 
kedua spesies tersebut secara resmi diterima 
oleh masyarakat ilmiah, dan enam bulan sete-
lah spesies ketiga dideskripsikan dalam pub-
likasi ilmiah (Nater et al., 2017; Xu dan 
Arnason, 1996). Dengan demikian, tantangan 
yang dihadapi NhRP cukup besar. Jika 
undang-undang AS lambat dalam mengakui 
spesies, dan jika penelitian invasif pada sim-
panse secara teknis masih dianggap legal, apa-
kah mungkin legislasi AS akan memberikan 
hak spesifik bagi individu tertentu?

Sebaliknya, banyak negara lain yang 
semakin mendekati pengakuan atas “keprib-
adian hukum”. Dengan pengecualian Gabon, 
maka pada tahun 2008 Amerika Serikat men-
jadi satu-satunya negara yang menggunakan 

simpanse untuk riset invasif (Knight, 2008). 
Pada saat itu, sejumlah negara telah meng-
hentikan atau melarang penelitian invasif 
yang menggunakan semua takson kera besar, 
baik melalui hukum ataupun kebijakan. 
Inggris secara khusus melarang penggunaan 
kera besar dalam riset invasif pada tahun 1997 
(dan telah menghentikan penggunaannya 
pada tahun 1986); Selandia Baru pada tahun 
1999; Australia dan Swedia pada tahun 2003; 
Belanda pada tahun 2004; Austria dan Jepang 
pada tahun 2006; dan Jerman pada tahun 
2013 (setelah berhenti menggunakannya 
pada tahun 1992) (Federal Ministry of Food 
and Agriculture, tanpa tahun; Knight, 2008). 
Di antara negara-negara yang memberlaku-
kan larangan ini, Austria adalah satu-satunya 
negara yang secara eksplisit melarang perco-
baan pada owa (Knight, 2008). Di beberapa 
negara, diberlakukan pengecualian untuk 
riset perilaku noninvasif, atau riset invasif 
yang ditujukan demi manfaat individu 
terkait. Knight (2008) menyampaikan rang-
kuman peraturan yang bermanfaat. Pada 
tahun 2010, Uni Eropa memperkenalkan lar-
angan di seluruh Uni Eropa, yang mengikuti 
deklarasi parlemen yang sebelumnya ditan-
datangani oleh 433 dari 786 anggota Parlemen 
Eropa (ADI, 2007; EU, 2010). Jumlah penan-
datangan ini merupakan ketiga terbanyak 
yang tercatat untuk deklarasi apa pun sejak 
tahun 2000 (ADI, 2007). Prosedur legislatif 
tunggal berdasarkan keputusan bersama ini 
telah memajukan hak-hak di seluruh negara 
anggota Uni Eropa, termasuk di negara 
yang sebelumnya tidak memiliki legislasi 
domestik mengenai penggunaan kera besar 
dalam riset (EU, 2010). 

Beberapa negara lain dapat dikatakan tel-
ah mengambil langkah lebih jauh. Sejak tahun 
1999, UU Kesejahteraan Satwa Selandia Baru 
melarang penggunaan ‘hominid nonmanusia’ 
dalam ‘penelitian, pengujian, atau pengajaran’ 
apa pun yang dianggap bukan merupakan 
kepentingan terbaik individu atau spesies 
tersebut, yang membatasi penggunaannya 
dalam kondisi di mana kerugian yang mung-
kin terjadi tidak lebih besar dari manfaat kes-
eluruhannya (Brosnahan, 2000, hal. 190; 
Parlemen Selandia Baru, 1999; lih. Bagian II 
dalam bab ini). Pada tahun 2008, parlemen 
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Spanyol menyetujui resolusi untuk memberi-
kan sejumlah ‘hak berdasarkan undang-
undang’ kepada kera besar, mempidanakan 
pembunuhannya, dan melarang penggunaan-
nya dalam percobaan medis, hiburan, dan 
sebagian besar kegiatan untuk keuntungan, 
kecuali kebun binatang (Nature, 2008). 
Resolusi ini berkembang dari legislasi serupa 
yang ditetapkan di Kepulauan Balears, suatu 
wilayah otonom di Spanyol, pada tahun 2007 
(Knight, 2008). 

Akan tetapi, keberhasilan dan nilai dari 
legislasi tersebut harus dinilai dengan sesuai. 
Hanya 28 simpanse dan enam orangutan 
yang tinggal di Selandia Baru pada saat UU 
Kesejahteraan Satwa diterbitkan, dan tidak 
ada di antaranya yang digunakan untuk riset, 
pengujian, atau pengajaran, dan tidak ada 
usulan untuk melakukannya (Elder, 2019). 
Selain itu, UU ini tidak melarang penggu-
naannya untuk eksploitasi komersial. Hanya 
dua bulan setelah UU berlaku, dua individu 
simpanse dijual kepada sirkus Pacific Island, 
dan salah satunya mati dalam kandang 
pemindahannya setelah terjadi sejumlah 
penundaan yang tidak terduga (Brosnahan, 
2000). Walaupun tidak diketahui jumlah 
pasti kera besar satu dekade yang lalu di 
Spanyol dan Kepulauan Balears, namun 
diketahui bahwa jumlahnya hanya sedikit 
dibandingkan jumlah kera besar di laborato-
rium biomedis di AS. 

Status Kera dalam 
Kurungan: Data Statistik 
Terkini
Meskipun dibutuhkan data mengenai jumlah, 
lokasi, asal, dan status kesejahteraan kera dalam 
kurungan untuk memberitahukan kebijakan 
apa saja yang efektif, informasi demikian tidak 
bisa diperoleh dari semua bentuk pemeliharaan 
dan perawatan. Beberapa data rinci tersedia 
dalam bentuk buku daftar silsilah (studbook), 
pelaporan sukarela oleh lembaga, seperti peng-
guna Sistem Pengelolaan Informasi Zoologi 
(Zoological Information Management System/
ZIMS) Species360 (Species360, tanpa tahun); 
Jaringan Informasi Kera Besar Jepang (GAIN, 
tanpa tahun); dan catatan terbuka pemerintah. 
Pada kasus lainnya, fasilitas kurungan secara 
sukarela menerbitkan data dalam laporan atau 
menyampaikannya pada konferensi. Pada 
umumnya, data mengenai bentuk kurungan 
yang kurang diatur atau ilegal masih sedikit. 
Estimasi dari kegiatan terkait, seperti penega-
kan hukum, upaya proksi, pemodelan statistik, 
dan perkembangan teknologi lainnya turut 
berkontribusi pada basis pengetahuan, namun 
tidak dapat mengisi semua kekurangan (Clough 
dan May, 2018; Stiles et al., 2013). Kurangnya 
data sangat parah khususnya di negara habitat 
dan sekelilingnya, di mana kurungan lebih erat 
kaitannya dengan pembunuhan. 

Foto: Mengingat kebutuhan 
dan kemampuan sosialnya, 
kera dalam kurungan dapat 
menyesuaikan diri lebih baik 
dengan lingkungannya jika 
mereka menjadi bagian dari 
kelompok yang terdiri atas 
individu-individu yang 
cocok dengannya. Gorilla 
Rehabilitation and 
Conservation Education 
Center. © GRACE
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Jumlah dan status kera yang berada dalam 
kurungan bervariasi berdasarkan faktor pen-
dorong intrinsik dan ekstrinsik. Regulasi ter-
us bergeser dalam sejumlah cara yang 
memengaruhi bagaimana kera dipelihara dan 
dimanfaatkan dalam kurungan, serta risiko 
yang dihadapi di habitat alaminya. Status kes-
ejahteraan kera yang berada dalam kurungan 
bervariasi sebagai fungsi dari jenis kondisi 
kurungannya dan sifat biologis dari individu 
tersebut. Pada beberapa kasus, demografi juga 
dapat berpengaruh. Sebagai contoh, individu 
tua dan renta mengalami risiko morbiditas 
dan mortalitas lebih tinggi dan mungkin 
membutuhkan kandang berbeda, atau per-
awatan tambahan atau khusus. Serangkaian 
faktor eksternal lainnya, seperti kejahatan, 
korupsi, dan kesenjangan pendapatan, dapat 
memberikan dampak tidak langsung (Clough 
dan May, 2018; Morris, 2013). 

Dalam praktiknya, penggunaan penghi-
tungan dan hasil berbasis hewan untuk menilai 
kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan 
kelompok merupakan pendekatan yang paling 
kuat (Hemsworth et al., 2015; Mellor, Hunt, dan 
Gusset, 2015; Mellor dan Webster, 2014; OIE, 
2019). Untuk perbandingan lebih luas, diguna-

kan pengukuran seragam atau yang diselaras-
kan. Salah satu pendekatan ini adalah Indeks 
Perlindungan Hewan (Animal Protection 
Index/API), pengukuran nasional yang 
menanggapi faktor risiko dan perlindungan 
(WAP, tanpa tahun-a). API menilai indikator 
dalam lima kategori yang penting bagi status 
perlindungan dan kesejahteraan hewan, yaitu 
pengakuan, tata kelola, standar, edukasi, dan 
kesadartahuan. Nilai-nilai tersebut digabung-
kan dalam sebuah nilai keseluruhan API dari 
A sampai G, di mana A merupakan nilai tert-
inggi (WAP, tanpa tahun-b). Bagian ini mel-
aporkan nilai API beserta data lain, jika ada. 

Kera dalam Kurungan di 
Wilayah Terpilih

Eropa

Secara keseluruhan, rangkaian data untuk 
Eropa tahun 2018 mencakup informasi menge-
nai 2.391 kera di 226 lembaga anggota, yang 
menyimpan 1 hingga 54 kera di setiap lokasi 
(lih. Gambar 8.1). Jika dibandingkan dengan 
data yang dilaporkan dalam volume Negara 
Kera sebelumnya, peningkatan total jumlah 
individu dalam kurungan berkisar pada jum-
lah 100 ekor, atau kurang dari 2% (Durham, 
2018). Pada tahun 2018, owa merupakan takson 
yang paling banyak dalam sampel, kemudian 
diikuti dengan simpanse, gorila, orang utan, 
dan bonobo. Jumlah kera soliter dalam sampel 
cukup sedikit, yaitu 23 kera, atau kurang dari 
1% dari jumlah total. Karena kebutuhan sosial 
dan kemampuannya, kera dalam kurungan 
dapat menyesuaikan diri lebih baik dengan 
lingkungannya jika mereka menjadi bagian 
dari kelompok yang terdiri atas individu-indi-
vidu yang cocok dengannya. 

Nilai API untuk negara-negara Eropa 
dalam rangkaian data ini sangat bervariasi, 
dari B hingga F (lih. Tabel 8.1). Pada bebera-
pa negara dengan nilai API tinggi, ‘daftar 
putih’ digunakan untuk menentukan spesies 
apa yang dapat dipelihara, dan tidak diketa-
hui apakah kera termasuk dalam daftar ini 
(Durham dan Phillipson, 2014). Semakin 
banyak negara Eropa yang memiliki laran-

Persentase kera dalam kurungan (%)

GAMBAR 8.1

Kera di Beberapa Kebun Binatang Eropa, berdasarkan 
Takson, pada tahun 2012, 2016, dan 2018

Kunci:  Bonobo  Simpanse  Gorila  Orang utan  Owa

Catatan: Angka-angka ini diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemelihara 

satwa yang dicatatkan pada Species360 di tahun 2018. Beberapa angka mungkin menunjukkan 

adanya satwa yang dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya. 

Sumber data: Durham (2015, Gambar 8.1; 2018, Gambar 8.3); Species360 (tanpa tahun) 
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gan eksplisit untuk sirkus dan pertunjukan 
serupa (ADI, tanpa tahun; Tyson, Draper, 
dan Turner, 2016). Di Jerman, pada awalnya 
pengadilan memerintahkan satu simpanse 
bernama Robby agar dipindahkan untuk 
tinggal dengan simpanse lain setelah pertun-
jukan langsungnya dalam suatu sirkus dihen-
tikan, akan tetapi melalui banding, pemi-
liknya diizinkan untuk tetap memelihara 
Robby (BBC, 2018; Deutsche Welle, 2017). 

Amerika Latin 

Kebun binatang dan koleksi satwa pribadi 
telah dikelola di seluruh Amerika Latin sela-
ma puluhan tahun (Horta Duarte, 2017). 
Buruknya kesejahteraan satwa dalam kurun-
gan menjadi kekhawatiran yang meluas di 
antara dokter hewan dan kelompok kese-
jahteraan satwa di wilayah ini. Mereka menye-
butkan bahwa regulasi dan penegakan hukum 

yang lemah merupakan hambatan utama 
menuju perbaikan (Huertas, Gallo, dan 
Galindo, 2014; Larkin, 2010). Akan tetapi di 
beberapa wilayah tertentu, upaya peningka-
tan perlindungan semakin mendapatkan 
momentum. Sebagai contoh, beberapa negara 
mengadopsi larangan sirkus dan pertunjukan, 
dan beberapa pengadilan sudah mendengar 
argumen tentang dan bahkan memberikan 
beberapa hak bagi individu kera, termasuk 
pemindahan ke suaka (ADI, 2019; Henao dan 
Calatrava, 2016; Román, 2015; Samuels, 2016; 
Shenoy, 2019; lih. Bagian I dalam bab ini). 

Sejumlah suaka beroperasi di seluruh 
Amerika Latin, di mana sebagian besar kera 
dalam kurungan dipelihara dalam kebun 
binatang dan bentuk pameran lainnya. Di 
Brazil, empat suaka terkait Proyek Kera Besar 
dihuni oleh 76 ekor simpanse dan satu oran-
gutan (J. Ramos, komunikasi pribadi, 2018). 
Dengan tidak adanya mandat pelaporan dan 
penegakan yang kuat, serta kurangnya angka 
resmi komprehensif jumlah kera di Amerika 
Latin, estimasi jumlah kera dalam kurungan 
di wilayah ini bergantung pada data yang 
dilaporkan secara sukarela dan wawancara 
langsung (lih. Gambar 8.2). 

Nilai API untuk negara Amerika Latin 
dalam rangkaian data berkisar dari C di 
Meksiko hingga E untuk Venezuela (lih. 
Tabel 8.2).

TABEL 8.1

Nilai API untuk Beberapa Negara 
Eropa, tahun 2020

Negara Nilai API

Austria B

Belarus F

Denmark B

Prancis C

Jerman C

Italia C

Belanda B

Polandia C

Romania D

Rusia D

Spanyol C

Swedia B

Swiss B

Turki D

Ukraina E

Inggris B

Sumber: WAP (tanpa tahun-a)

GAMBAR 8.2

Estimasi Jumlah Kera dalam Kurungan di Amerika Latin, 
berdasarkan Takson, tahun 2018

Kunci: 

 Simpanse: 
   170 (79%) 

 Owa: 19 (9%) 

 Gorila: 12 (6%) 

 Orang utan: 13 (6%) 

Catatan: Beberapa angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemelihara satwa 

yang dicatatkan pada Species360 di tahun 2018, dan mungkin menunjukkan adanya satwa yang 

dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya. 

Sumber data: Species360 (tanpa tahun); komunikasi pribadi tahun 2018 dengan C. Alzola; H. Castelán; 

C. Fernandes Cipreste; L. Fernández; A. Gabriella Ioli; M.V. Josué Rángel; H. Khoshen; E. Padrón Ramos; 

J. Ramos; M. Rodríguez González; E.J. Sacasa; C. Silva; Zoológico Nacional del Parquemet, Santiago, Chili



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

258

Amerika Serikat 

Lebih dari 2.600 kera hidup dalam kurungan 
di Amerika Serikat, dengan simpanse dan 
owa dalam jumlah lebih banyak dibanding-
kan gorila dan orang utan (lih. Gambar 8.3). 
Jumlah keseluruhan untuk tahun 2018 men-
unjukkan sedikit perbedaan dibandingkan 
dengan jumlah yang dilaporkan pada lapo-
ran sebelumnya, dan hal ini mencerminkan 
usia hidup kera yang cukup panjang 
(Durham, 2018). Amerika Serikat mendapat-
kan nilai API yaitu D (WAP, tanpa tahun, -a).

Sebagian besar kera yang disebutkan dalam 
rangkaian data ini dipelihara di kebun binatang. 
Akan tetapi, pemilahan data berdasarkan tak-
son menunjukkan bahwa sebagian besar sim-
panse dan owa dipelihara dalam sistem pemeli-
haraan/perawatan lain. Untuk simpanse, 
batasan regulasi baru dan penting telah mengu-
rangi jumlah individu di laboratorium dan ben-
tuk kurungan lainnya di AS (Durham, 2015, 
2018). Oleh karena itu, untuk pertama kalinya di 
AS, jumlah simpanse dalam suaka kini melebihi 
simpanse dalam sistem pemeliharaan/perawa-
tan lainnya (lih. Tabel 8.3). Pada tahun 2018, 
pemerintah AS menerbitkan panduan menge-
nai proses pemindahan, yang akan melanjutkan 
pergeseran dari laboratorium menuju suaka 
(NIH, 2018). Sejumlah kecil suaka kera di AS 
yang tidak semuanya memiliki status akreditasi 
merawat simpanse dan menampung mulai 
dari dua individu hingga lebih dari 260 sim-
panse. Salah satu di antaranya adalah Center 
for Great Apes, yang juga merupakan satu-
satunya suaka di AS yang menampung orang 
utan, termasuk 21 orang utan pada bulan Juli 
2019 (Center for Great Apes, tanpa tahun). 

Walaupun 384 owa dalam kurungan telah 
terhitung dalam data, sebagaimana disajikan 
pada Gambar 8.3, diperkirakan masih lebih ban-
yak lagi owa yang tidak tercatat, sebagian besar 
sebagai hewan peliharaan, tetapi juga di pameran 
yang tidak terakreditasi atau kebun binatang liar. 
Hampir 300 ekor owa milik pribadi yang tercatat 
dalam volume pertama Negara Kera menjadi 
tidak dapat diakses dalam rangkaian data saat 
Departemen Pertanian AS (US Department of 
Agriculture) menetapkan batasan baru untuk 
akses pada data (Durham, 2018, hal. 257, kotak 
8.3). Tidak hanya menunjukkan jumlah individu, 
catatan yang dirahasiakan ini mencakup rincian 
inspeksi UU Kesejahteraan Satwa dan pelangga-
ran (Brulliard, 2017). Kepentingan publik meru-
pakan poin kunci dalam gugatan baru dan guga-
tan berjalan untuk mendapatkan kembali akses 
(ALDF, 2018; Durham, 2018; Wadman, 2017). 

Asia Pasifik

Oseania 
Australia mendapatkan nilai D untuk API 
(WAP, tanpa tahun-a). Rencana Strategi 
Kesejahteraan Satwa dan Implementasi 

TABEL 8.2

Nilai API untuk beberapa negara 
Amerika Latin terpilih, 2020

Negara Nilai API

Argentina E

Brasil D

Chili D

Kolombia D

Meksico C

Peru D

Uruguay D

Venezuela E

Sumber: WAP (tanpa tahun, -a)

GAMBAR 8.3

Jumlah Kera dalam Kurungan di Amerika Serikat 
berdasarkan Takson, 2018 

Kunci: 

 Simpanse: 
   1.548 (59%) 

 Owa: 384 (15%) 

 Gorila: 355 (14%) 

 Orang utan: 
   243 (9%) 

 Bonobo: 83 (3%) 

Catatan: Beberapa angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemelihara satwa 

yang dicatatkan pada Species360 di tahun 2018, dan mungkin menunjukkan adanya satwa yang 

dipelihara dari tahun-tahun sebelumnya. 

Sumber data: Center for Great Apes (tanpa tahun); ChimpCARE (tanpa tahun); Durham (2015, gam-

bar 8.3); Durham dan Phillipson (2014, tabel 10.6); Species360 (tanpa tahun); komunikasi pribadi 

tahun 2018 dengan B. Malinsky, A. Ott, B. Richards, A. Whitely, dan K. Zdrojewski; kunjungan penulis 

ke International Primate Protection League, South Carolina, 2018; tinjauan Bonobo Species Survival 

Plan (2018), Gorilla Species Survival Plan (2017), Orangutan Species Survival Plan (2017) oleh penulis
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Nasionalnya, yang mencakup semua satwa 
hidup, disusun berdasarkan Strategi 
Kesejahteraan Satwa untuk Asia, Timur Jauh, 
dan Oseania (Australian Government, 2011; 
OIE, tanpa tahun; WAP, tanpa tahun-a). Hukum 
di tingkat wilayah dan negara bagian memberi-
kan perlindungan lebih besar untuk satwa, ter-
masuk dengan mengatur standar pameran dan 
pedoman mengenai rasa sakit, penderitaan, dan 
kesejahteraan positif (WAP, tanpa tahun-a). 
Australia adalah tempat tinggal populasi sim-
panse di kebun binatang yang paling banyak 
diteliti dan, hingga baru-baru ini, orang utan 
tertua dalam kurungan tinggal di kebun bina-
tang di Perth (Hart, 2018; Littleton 2005).

Selandia Baru, yang memiliki nilai C untuk 
nilai API, merupakan salah satu negara yang 
mengadopsi peraturan tentang penggunaan 
kera dalam percobaan laboratorium (Knight, 
2008; Taylor, 2001; WAP, tanpa tahun-a). UU 
Kesejahteraan Satwa Selandia Baru tahun 1999 
pada umumnya membatasi penelitian pada 
‘hominid nonmanusia’, yaitu kera besar. Dalam 
peraturan ini, pihak otoritas dapat menyetujui 
pendaftaran usulan penelitian kera besar hanya 
jika memenuhi kriteria etika yang ketat, meny-
usul tinjauan wajib oleh Dewan Penasihat Etika 
Hewan Nasional dan bukti bahwa penelitian 
merupakan kepentingan terbaik bagi kera terli-
bat atau spesiesnya, dan selama manfaat yang 
diperoleh tidak kurang dari potensi kerugian 
terhadap satwa tersebut (Parlemen Selandia 

Baru, 1999; lih. Bagian I dalam bab ini). 
Ketentuan terakhir mencerminkan prinsip 
bioetika modern tentang kebaikan dan keadi-
lan (Beauchamp, Ferdowsian, dan Gluck, 
2014). Pada tahun 2013, suatu tinjauan peratu-
ran mempertimbangkan bagaimana penga-
juan pendaftaran pameran kera dan satwa lain 
ditangani. Proses ini dilakukan sebagai 
respons akan kekhawatiran yang mencakup 
keamanan dan kesejahteraan hewan 
(Environmental Protection Authority, 2013).

TABEL 8.3

Jumlah Simpanse dalam Berbagai Sistem Pengurungan di Amerika Serikat, 2011–November 2018

Bentuk kurungan 2011a 2014b 2016c 2018d % perubahan 2011–18

Laboratorium biokimia 962 794 658 464 –52%

Suaka GFAS* 522 525 556 585 +12%

Kebun Binatang AZA** 261 258 259 236 –10%

Pameran*** 106 196 111 192 +81%

Pedagang atau pemilik 
hewan peliharaan

60 52 37 61 +2%

Hiburan 20 18 13 10 –50%

Total 1.931 1.843 1.634 1.548 –20%

Catatan: * GFAS adalah singkatan dari Federasi Global Suaka Satwa (Global Federation of Animal Sanctuaries). **AZA adalah singkatan dari Asosiasi Kebun Binatang dan 

Akuarium (Association of Zoos and Aquariums). ***Pameran terdiri dari kebun binatang nonAZA dan fasilitas lain yang terbuka atau tidak terbuka untuk umum. Kategori ini 

mencakup kera dalam suaka yang tidak terakreditasi setidaknya pada beberapa periode pelaporan. 

Sumber data: a) Durham dan Phillipson (2014, gambar 10.2); b) Durham (2015, tabel 8.4); c) Durham (2018, tabel 8.1); d) ChimpCARE (tanpa tahun)

Jumlah kera 

GAMBAR 8.4

Kera dalam Kurungan di Australia dan Selandia Baru, 
berdasarkan Takson, 2018

Kunci:  Australia  Selandia Baru

Catatan: Beberapa angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan pemeliharaan 
satwa yang dicatatkan kepada Species360 di tahun 2018, dan data lainnya diperoleh dari media 
yang disebutkan di bawah ini. Beberapa angka mungkin menunjukkan adanya satwa yang dipeli-
hara dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada bonobo yang dilaporkan.
Sumber data: Hart (2018); Johnston (2015); Lee (2013); Littleton (2005); Mager (2000); Pasley 
(2017); Species360 (tanpa tahun). 
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Kondisi keseluruhan kera yang berada 
dalam kurungan di wilayah Oseania cukup sta-
bil karena jumlahnya yang sedikit dan adanya 
regulasi yang sudah cukup kuat. Catatan ten-
tang kera hanya terdapat di kebun binatang dan 
taman margasatwa di Australia dan Selandia 
Baru. Mengingat sifat dan cakupan regulasi 
dan standar kebun binatang yang ada, hanya 
terdapat sedikit risiko kesejahteraan di luar 
risiko terkait penempatan dalam kurungan 
secara jangka panjang, dan beberapa kasus 
satwa kabur atau pemindahan berprofil tinggi 
(Hart, 2018; Johnston, 2015; Lee, 2013; Mager, 
2000; Pasley, 2017). Gambar 8.4 menunjukkan 
jumlah kera untuk masing-masing takson di 
kebun binatang di Australia dan Selandia Baru. 

Asia 
Di Asia, kebun binatang memiliki banyak kera 
dalam kurungan. Tanpa menghitung Jepang, 
angka dalam basis data untuk tahun 2018 
mengindikasikan bahwa terdapat 25 gorila, 436 
owa, dan sekitar 220 simpanse serta 170 orang 
utan yang dipelihara di kebun binatang 
(Species360, tanpa tahun). Seperti yang disebut-
kan di awal bab ini dan dalam edisi Negara Kera 
sebelumnya, ketersediaan dan kualitas data jum-
lah kera dalam kurungan dan kesejahteraannya 
bervariasi di berbagai negara dan wilayah. Hal ini 
terjadi antara lain karena akses dan partisipasi 
yang tidak sama dalam basis data pelaporan dan 
keanggotaan. Suatu tinjauan menyeluruh mengi-
dentifikasi 466 orang utan di kebun binatang di 
Asia, dan jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding-
kan angka yang dilaporkan di buku silsilah atau 
basis data (Banes et al., 2018). Sebagaimana 
ditekankan oleh studi ini, persoalan dengan 
pengumpulan dan pembagian informasi dapat 
menjadi hambatan bagi kebun binatang, seba-
gaimana menjadi hambatan untuk tinjauan ini 
dan penelitian lainnya (Banes et al., 2018; 
Durham dan Phillipson, 2014). 

Data rinci untuk Jepang telah dilaporkan 
dalam volume Negara Kera sebelumnya. Data 
terkini menunjukkan bahwa populasi dalam 
kurungan di Jepang cukup statis (perubahan 
kurang dari 3% sejak tahun 2016), yaitu 6 bon-
obo, 311 simpanse, 21 gorila, 47 orang utan, 
dan 178 owa (Durham, 2018; GAIN, tanpa 
tahun; Species360, tanpa tahun). Di Jepang, 

seperti halnya di negara lain yang mewajibkan 
pelaporan, cakupan data sangat unggul dan 
konsisten dalam berbagai sumber (Banes et 
al., 2018; Durham, 2018; GAIN, tanpa tahun). 

Selain itu, suaka di Asia menampung lebih 
dari 600 owa dan 1.200 orang utan (Durham, 
2018; lih. juga Tabel 1.1). Seperti yang disebutkan 
pada Bab 1 dalam volume ini, tampaknya jumlah 
kera yang dipelihara sebagai hewan peliharaan, 
di taman hiburan, dan sebagai hewan peraga 
untuk turis di seluruh wilayah kini meningkat, 
namun dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk 
mendapatkan estimasi yang akurat untuk mas-
ing-masing takson (lih. juga Bab 4, hal. 118–127).

Afrika

Kebun binatang menampung hanya sebagian 
kecil dari kera dalam kurungan di Afrika, yaitu 
5% lebih sedikit. Jika digabungkan, data kebun 
binatang benua ini hanya mencakup 74 kera 
pada tahun 2018, yang terdiri dari 46 simpanse, 
5 gorila, 22 owa, dan 1 orang utan (Species360, 
tanpa tahun). Seperti yang disebutkan di awal, 
data yang dilaporkan diperoleh pada tahun 
2018, artinya beberapa angka mungkin mencer-
minkan periode pelaporan yang lebih awal. 
Pertimbangan lain adalah cakupan data. Basis 
data ini menyajikan sedikit saja lembaga dari 
Afrika, antara lain karena partisipasinya ber-
sifat sukarela dan mewajibkan iuran, sehingga 
nilai yang dilaporkan kemungkinan besar 
lebih rendah dari yang sebenarnya. 

Suaka dan pusat penyelamatan mewakili 
hampir 95% dari semua kera dalam kurungan 
yang dilaporkan di Afrika. Jumlah bonobo dan 
gorila di dalam suaka tidak jauh berbeda dari 
jumlah yang dilaporkan dalam Negara Kera vol-
ume sebelumnya, yaitu masing-masing sekitar 
70 dan 118 ekor (Durham, 2018). Sebaliknya, 
jumlah simpanse yang diketahui di suaka di 
Afrika telah meningkat lebih dari 5% sejak vol-
ume sebelumnya (lih. Tabel 8.4). Peningkatan 
ini mencerminkan perubahan dalam pelapo-
ran kepada sumber data seperti Species360 dan 
meningkatnya jumlah penyelamatan, trans-
lokasi, dan perubahan fasilitas, termasuk pada 
kasus-kasus sebagai berikut. 

Di Pantai Gading, upaya penyelamatan 
satu simpanse soliter bernama Ponso men-
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dorong perencanaan untuk suaka (Akatia, 
tanpa tahun). Lokasi suaka telah ditentukan, 
dan ketika proses formalitas lainnya sedang 
berjalan, pada saat itu Akatia juga merawat satu 
simpanse dan tiga primata lainnya (E. 
Raballand, komunikasi pribadi, 2020). 

Lebih dari 60 simpanse diselamatkan saat 
suatu laboratorium penelitian diubah menjadi 
suaka di Liberia (Lange, 2017; K. Conlee, 
komunikasi pribadi, 2018). Oleh karena itu, 
suatu inisiatif baru dan unik yaitu Penyelamatan 
dan Perlindungan Simpanse Liberia (Liberia 
Chimpanzee Rescue and Protection/LCRP) did-
irikan untuk menampung anakan dan satwa 
lain yang membutuhkan perawatan, dari mana 
pun asalnya (LCRP, tanpa tahun; J. Desmond, 
komunikasi pribadi, 2019). Suaka LCRP kini 
menampung lebih dari 25 ekor satwa (J. 
Desmond, komunikasi pribadi, 2019). 

Satu simpanse dari Irak dipindahkan ke 
Suaka Simpanse Sweetwaters di Kenya, dan 

penyelamatan bayi simpanse lewat udara dari 
Taman Nasional Virunga ke Pusat Rehabilitasi 
Primata Lwiro di Republik Demokratik Kongo 
juga mendapatkan perhatian dari media inter-
nasional (Burilliard, 2018; Ohanesian, 2018). 

Kesimpulan Data Statistik 
Terkini
Walaupun praktik pendaftaran dan pelaporan 
masih sangat bervariasi di seluruh dunia, data 
yang tersedia menyebutkan bahwa jumlah 
kera dalam kurungan di kebun binatang 
masih statis. Demografi populasi dalam 
kurungan di negara yang bukan habitat kera 
saat ini berubah, di mana laju pembiakan dan 
reproduksi secara keseluruhan lebih rendah, 
dan sebagai hasilnya, usia rata-rata dapat 
meningkat seiring dengan waktu.3 

Baik di negara nonhabitat dan habitat, peru-
bahan regulasi dapat menyebabkan peningka-

TABEL 8.4

Jumlah Simpanse di Suaka di Afrika, 2011, 2015, dan 2018 

Negara Jumlah Suaka 2011 2015 2018

Kamerun 4 244 246 247

Republik Demokratik Kongo 6 85 109 117

Gabon 3 20 20 20

Gambia 1 77 106 101

Guinea 1 38 50 46

Pantai Gading 1 4 1 2

Kenya 1 44 39 39

Liberia 2 76 63 99

Nigeria 1 28 30 28

Republic Kongo 3 156 145 161

Sierra Leone 1 101 75 74

Africa Selatan 1 33 13 33

Uganda 1 45 49 49

Zambia 1 120 126 120

Total 27 1.071 1.072 1.136

Sumber data: Akatia (tanpa tahun); Chimfunshi (tanpa tahun); CSWCT (tanpa tahun); Durham (2018, tabel 8.6); Durham and Phillipson 

(2014, tabel 10.7); HELP Congo (tanpa tahun); J.A.C.K. (tanpa tahun); JGI South Africa (tanpa tahun); LCRP (tanpa tahun); Ol Pejeta 

Conservancy (tanpa tahun); Projet Primates (tanpa tahun); SYCR (tanpa tahun); komunikasi pribadi dengan K. Conlee, 2018; J. 

Desmond, 2019; G. Le Flohic, 2018.
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tan jumlah kera di suaka pada jangka pendek 
dan menengah. Kapasitas suaka bisa menjadi 
pertimbangan kritis bagi pihak pembuat dan 
penegak hukum dan bagi banyak pihak yang 
berkepentingan dalam kesejahteraan dan per-
lindungan kera. Kurangnya kapasitas suaka 
dapat memengaruhi operasi dan praktik fasilitas 
secara negatif, seperti dengan mendorong 
pelepasliaran kembali dan translokasi dalam 
kondisi di bawah optimal. Peningkatan luas 
maupun jumlah suaka sering kali diikuti oleh 
lonjakan satwa yang datang, sehingga hal ini 
menggarisbawahi bahwa kurangnya tempat 
bagi kera hasil sitaan dan kera yang dilepas 
secara sukarela merupakan penghalang besar 
bagi penegakan dan kepatuhan. 

Dalam satu dekade terakhir ini terjadi pen-
ingkatan perhatian bagi hak-hak tiap individu 
kera, peningkatan pengetahuan ilmiah menge-
nai kebutuhan dan kemampuan kera, dan peru-
bahan pandangan mengenai kehidupan kera. 
Faktor-faktor ini akan terus mendorong peru-
bahan dalam standar kesejahteraan dan praktik 
perawatan kera dalam kurungan. Mereka juga 
dapat menyediakan konteks dan meningkat-
kan urgensi seputar permintaan akan kapasitas 
suaka dan pentingnya menurunkan pembunu-
han dan penangkapan kera, serta perdagangan 
kera yang mendorong laju penampungan yang 
tidak berkelanjutan di pusat penyelamatan dan 
suaka di negara habitat kera. 

Ucapan Terima Kasih
Penulis utama: Steven M. Wise, Esq.,4 Debra 
Durham5, dan Graham L. Banes6

Catatan Akhir
1   Bagian ini menggunakan istilah ‘hewan nonma-

nusia’ untuk menggarisbawahi bahwa manusia 
juga termasuk hewan sehingga menghindari 
anggapan bahwa hanya hewan nonmanusia yang 
disebut sebagai ‘hewan’.

2   Namun demikian, dalam praktiknya, ada bebera-
pa kelompok adat dan kaum minoritas yang selalu 
menolak hak-hak ‘kepribadian” yang diberikan 
kepada semua manusia yang menjadi obyek per-
janjian-perjanjian internasional ini.

3   Salah satu faktor pendorong utama demografi ini 
adalah perubahan moratorium AS untuk pem-
biakan di laboratorium, yang diikuti pergeseran 
besar menuju suaka, di mana sterilisasi dan ben-
tuk kontrasepsi lainnya menjadi suatu norma. 
Selain itu, kebun binatang melakukan pembia-
kan yang lebih selektif, contohnya dengan fokus 
pada spesies paling terancam punah dan tidak 
mengikutsertakan satwa hibrida, seperti yang 
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5   D3 Theorem (https://d3theorem.com/).
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Lampiran I

Rangkuman Lima Kriteria (A-E) yang Digunakan untuk Mengevaluasi 
Apakah Suatu Takson Termasuk dalam Kategori Terancam Punah 
pada Daftar Merah IUCN (Kritis, Genting, atau Rentan)*

A. PENURUNAN UKURAN POPULASI. PENURUNAN POPULASI (DIUKUR SELAMA LEBIH DARI 10 TAHUN ATAU 
3 GENERASI) BERDASARKAN KRITERIA A1 HINGGA A4

Kritis Genting Rentan

A1 ≥90% ≥70% ≥50%

A2, A3 & A4 ≥80% ≥50% ≥30%

A1 Penurunan populasi yang diamati, diestimasi, disimpulkan, atau 
diduga terjadi di masa lalu yang penyebabnya jelas dapat dipuli-
hkan DAN diketahui DAN telah berakhir.

berdasar-
kan:

(a) pengamatan langsung  
[kecuali A3]

(b) indeks kelimpahan yang 
sesuai dengan takson

(c) penurunan luas area habitat 
(area of occupancy/AOO), luas 
area sebaran (extent of 
occurrence/EOO) dan/atau 
kualitas habitat

(d) tingkat eksploitasi aktual atau 
potensial 

(e) dampak dari takson yang 
terintroduksi, hibridisasi, 
patogen, polutan, kompetitor, 
atau parasit

A2 Penurunan populasi yang diamati, diestimasi, disimpulkan, atau 
diduga terjadi di masa lalu yang penyebabnya mungkin masih 
belum berakhir ATAU mungkin tidak diketahui ATAU mungkin ti-
dak dapat dipulihkan.

A3 Penurunan populasi yang diperkirakan, disimpulkan, atau didu-
ga terjadi di masa mendatang (hingga maksimum 100 tahun). 
[(a) tidak dapat digunakan untuk A3]

A4 Penurunan populasi yang diamati, diestimasi, disimpulkan, di-
perkirakan, atau diduga terjadi dengan periode waktu yang 
mencakup masa lalu dan masa mendatang (hingga maksimum 
100 tahun ke depan), dan penyebabnya mungkin masih belum 
berakhir ATAU mungkin tidak diketahui ATAU mungkin tidak 
dapat dipulihkan.

B. WILAYAH JELAJAH GEOGRAFIS DALAM BENTUK B1 (LUAS AREA SEBARAN) DAN/ATAU B2 (LUAS AREA HABITAT)

Kritis Genting Rentan

B1 Luas area sebaran (EOO) ≥90% ≥70% ≥50%

B2 Luas area habitat (AOO) ≥80% ≥50% ≥30%

DAN sekurangnya 2 dari 3 kondisi berikut:

(a) Terfragmentasi parah ATAU jumlah lokasi =1 ≤5 ≤10

(b) Penurunan terus-menerus yang diamati, diestimasi, disimpul-
kan, atau diperkirakan pada salah satu dari:  

(i) luas area sebaran; 
(ii) luas area habitat; 
(iii) area, cakupan, dan/atau kualitas habitat; 
(iv) jumlah lokasi atau subpopulasi; 
(v) jumlah individu dewasa

(c) Fluktuasi ekstrem pada salah satu dari: 

(i) luas area sebaran; 
(ii) luas area habitat; 
(iii) jumlah lokasi atau subpopulasi; 
(iv) jumlah individu dewasa
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C. PENURUNAN DAN UKURAN POPULASI YANG KECIL

Kritis Genting Rentan

Jumlah individu dewasa <250 <2,500 <10.000

DAN sekurangnya salah satu kriteria C1 atau C2:

C1 Penurunan terus-menerus yang diamati, diestimasi, atau diperki-
rakan (hingga maksimum 100 tahun ke depan) paling sedikit:

25% dalam 
3 tahun atau 
1 generasi (ter-
gantung mana 
yang lebih lama)

20% dalam 
5 tahun atau 
2 generasi (ter-
gantung mana 
yang lebih lama)

10% dalam 
10 tahun atau 
3 generasi (ter-
gantung mana 
yang lebih lama)

C2 Penurunan terus-menerus yang diamati, diestimasi, diperkirakan, 
atau disimpulkan DAN sekurangnya 1 dari 3 kondisi berikut ini:

(a) (i) Jumlah individu dewasa di setiap subpopulasi:

(ii) % individu dewasa di satu subpopulasi = 

≤50

90–100%

≤250

95–100%

≤1,000

100%

(b) Fluktuasi ekstrem pada jumlah individu dewasa 

D. POPULASI YANG SANGAT KECIL ATAU TERBATAS

Kritis Genting Rentan

Jumlah individu dewasa <50 <250 <1.000

D1 Hanya berlaku untuk kategori Rentan
Luas area habitat yang terbatas atau jumlah lokasi dengan anca-
man yang dapat terjadi di masa mendatang yang dapat mendo-
rong takson masuk dalam kategori Kritis atau Punah dalam waktu 
yang sangat singkat.

– – D2. umumnya:

AOO <20 km² 
atau jumlah 
lokasi ≤5

E. ANALISIS KUANTITATIF

Kritis Genting Rentan

Menunjukkan kemungkinan terjadinya kepunahan di alam liar sebesar: ≥50% dalam 
10 tahun atau 
3 generasi, 
tergantung 
mana yang 
lebih lama 
(maksimum 
100 tahun)

≥20% dalam 
20 tahun atau 
5 generasi, 
tergantung 
mana yang 
lebih lama 
(maksimum 
100 tahun)

≥10% dalam 
100 tahun

Catatan: * Penggunaan lembar rangkuman ini memerlukan pemahaman penuh mengenai Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN dan Panduan untuk Menggunakan 

Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN. Untuk penjelasan mengenai istilah dan konsep yang digunakan dalam dokumen ini, lih. dua dokumen tersebut.

Sumber: IUCN (2012, hal. 28–9)
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Lampiran II

Mengurangi Permintaan akan Produk Satwa Liar: 
Kampanye WildAid di Asia

Mengurangi permintaan akan produk satwa liar dapat membantu menekan skala permasalahan perburuan liar 
sekaligus memberikan prospek jangka panjang untuk mengakhiri perdagangan spesies satwa liar tertentu. 
Pengurangan ini dapat dicapai dengan cara memberikan edukasi dan mengubah perilaku konsumen, menetapkan 
atau meningkatkan kebijakan dan peraturan untuk membatasi atau melarang perdagangan, dan memperkuat pen-
egakan hukum terkait tindakan-tindakan tersebut.

Sejak tahun 2000, organisasi lingkungan WildAid memfokuskan diri untuk mengakhiri perdagangan ilegal satwa 
liar dengan berupaya mengurangi konsumsi produk-produk satwa liar. Upaya pengurangan permintaan ini mencakup 
kampanye untuk meningkatkan kesadartahuan dan mengubah sikap dan perilaku, program penjangkauan pemerintah 
untuk mengubah kebijakan serta peraturan, dan bantuan yang dirancang untuk memperkuat penegakan hukum.  

Fokus utama kampanye WildAid adalah mengenai gading gajah, trenggiling, cula badak, sirip hiu, dan harimau. 
Sebagian besar kegiatan ini dilakukan di daratan utama Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Dengan 
bekerja bersama duta-duta dari pihak selebritas dan menggunakan teknik yang sama seperti agensi periklanan kelas atas, 
WildAid menciptakan kampanye konservasi yang aspiratif dan dapat dilihat oleh ratusan juta orang setiap tahunnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye WildAid telah membantu:
  mengurangi konsumsi sirip hiu di daratan utama Tiongkok sebesar 50–70%, sekaligus mengurangi impor dan 

harga sirip hiu sebesar 80% pada tahun 2011 hingga 2016. Survei yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan 
bahwa 93% responden di 4 kota besar Tiongkok tidak lagi mengonsumsi sirip hiu sejak 6 tahun terakhir;

  meningkatkan kesadartahuan dan memengaruhi sikap terkait gading pada lebih dari 50% responden di dara-
tan utama Tiongkok, dan memengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan mengenai perlunya larangan 
penjualan gading di dalam negeri;

  meningkatkan kesadartahuan dan memengaruhi sikap terkait cula badak pada lebih dari 70% responden di Vietnam; dan
  mengurangi konsumsi dan perdagangan gerigi insang pari manta dan pari mobula secara signifikan di 

provinsi Guangdong di pesisir selatan Tiongkok, sehingga tidak lama lagi perdagangan lokal yang tengah 
berkembang pesat dapat segera berakhir (WildAid, 2017, tanpa tahun).

Mengurangi Permintaan akan Sirip Hiu di Tiongkok
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belakangan ini di Tiongkok membuat sekelompok besar masyarakat membeli 
barang-barang mewah. Populasi penduduk perkotaan di Tiongkok berkembang dari 20% di tahun 1980 menjadi 
60% di tahun 2018 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 80% pada tahun 2050. Populasi ini terdiri dari 
sekitar 837 juta penduduk yang sebagian besar tergolong dalam kelas menengah ke atas atau masyarakat kaya 
(Barton, Chen, dan Jin, 2013; UN DESA, 2019). Konsumsi produk satwa liar juga meningkat pesat. Berdasarkan 
estimasi, setiap tahunnya untuk membuat sup sirip hiu membutuhkan sirip-sirip dari 73 juta hiu (WildAid, 2016). Foto: © WildAid
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Saat memulai kampanye penyadartahuan terkait sirip hiu pada tahun 2006, survei yang dilakukan WildAid 
menunjukkan bahwa pengetahuan umum mengenai permasalahan ini masih diabaikan. 

  75% peserta survei di Tiongkok tidak menyadari bahwa sup sirip hiu berasal dari hiu (faktanya, istilah untuk 
sup sirip hiu di Tiongkok adalah ‘sup sayap ikan’); dan

  19% peserta survei di Tiongkok meyakini bahwa sirip ikan tumbuh kembali (WildAid, 2018a).

Tidak banyak responden yang mengetahui betapa kejamnya praktik pemotongan sirip ikan dan betapa 
merusaknya dampak ekologis yang timbul akibat perdagangan ini. Dasar pemikiran WildAid yaitu agar pening-
katan kesadartahuan akan realitas perdagangan ini dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Selain berperan langsung dalam menghimbau konsumen Tiongkok untuk menolak sirip hiu, WildAid pun 
turut melibatkan lusinan selebritas yang populer dan terkemuka (termasuk aktor Jackie Chan dan bintang basket 
Yao Ming) untuk menyampaikan pesan ini. Dengan anggaran kampanye yang terbatas, yaitu beberapa ratus 
dolar per tahun, WildAid tidak dapat membeli waktu tayang yang cukup untuk membuat sebuah perubahan, 
sehingga organisasi ini memfokuskan diri untuk menciptakan pesan yang menarik agar dapat disiarkan oleh 
media Tiongkok yang sebagian besar dikendalikan pemerintah (WildAid, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017).

Salah satu kampanye terbesar WildAid dipusatkan pada waktu penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008, 
yaitu ketika Yao Ming memimpin delegasi Olimpiade dari Tiongkok. Organisasi ini juga menargetkan kegiatan 
penjangkauan bagi para pejabat eksekutif tertinggi (CEO), hotel, restoran, dan koki (WildAid, 2012).

Sejak tahun 2008 hingga 2012, WildAid menyelenggarakan kegiatan kampanye yang sukses dengan anggaran 
tahunan sekitar 1 juta Dolar AS per tahun serta memanfaatkan hampir 200 juta Dolar AS untuk penempatan 
media dan jam tayang secara pro bono pada tahun 2013 saja, organisasi-organisasi media di Tiongkok telah 
menyumbang sekitar 164 juta Dolar AS untuk kegiatan media WildAid. Titik puncak kampanye ini yaitu segmen 
yang sangat berpengaruh mengenai sirip hiu di program majalah berita China Central Television (CCTV) (seru-
pa dengan acara 60 Minutes di Amerika Serikat). Pada tahun 2013, sebagai bagian dari gerakan antikorupsi, 
pemerintah melarang adanya sirip hiu pada acara jamuan makan resmi, dan larangan ini memberikan pesan yang 
tegas kepada pejabat pemerintah dan masyarakat (WildAid, 2013).

Pesan kampanye ini membahas kasus sirip hiu dari berbagai sudut, termasuk:
  penangkapan ikan berlebih dan eksploitasi hiu berskala besar (hingga 73 juta per tahun);
  kekejaman dalam cara pembunuhan hiu;
  berbagai dampak lingkungan terjadi akibat pengambilan hiu dalam jumlah besar dari laut, termasuk di anta-

ranya risiko kepunahan banyak spesies dan dampak yang timbul akibat ekosistem tidak seimbang;
  dampak negatif memakan sirip hiu bagi kesehatan karena tingginya kandungan logam berat dan racun;
  risiko mendapatkan sirip hiu palsu tetapi dengan harga penuh; dan
  risiko memesan sup sirip hiu yang terbuat dari sirip hiu bersumber ilegal.

Dalam survei WildAid di 4 kota besar pada tahun 2013, 85% responden menyatakan bahwa mereka telah 
berhenti mengonsumsi sup sirip hiu sejak tiga tahun terakhir dan 65% responden menyebutkan bahwa kampanye 
kesadartahuanlah yang membuat mereka berhenti (WildAid, 2014a).

Setelah WildAid meluncurkan kampanye menolak sirip hiu di Tiongkok pada tahun 2006, wawancara yang 
dilakukan bersama pedagang pada tahun 2014 dan temuan survei independen menunjukkan bahwa konsumsi 
sirip hiu di Tiongkok telah menurun sebesar 50% hingga 70%. Pada Konferensi Para Pihak (CoP) Konvensi 
Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah (CITES) September 2016, 
Otoritas Manajemen CITES Tiongkok membenarkan temuan ini dengan menyatakan bahwa konsumsi sirip hiu 
di Tiongkok telah menurun sebesar 80% berdasarkan informasi yang dilaporkan di publikasi terbaru Asosiasi 
Pengolahan dan Logistik Makanan Laut Tiongkok. Selain itu, impor sirip hiu ke Tiongkok telah menurun sebesar 
82% pada tahun 2011 hingga 2014, dan estimasi penjualan sirip hiu secara grosir di Beijing, Guangzhou, dan 
Shanghai menurun sebesar 81% pada tahun 2010 hingga 2014. 

  Dampak iklan komersial Yao Ming [Pengumuman Layanan Publik] sendiri telah menghancurkan bisnis saya.

  —Pedagang sirip hiu, Guangzhou (WildAid, 2014a, hal. 18)

Berdasarkan survei sikap penduduk di Beijing, Chengdu, Guangzhou, dan Shanghai pada tahun 2016, 80% 
responden sudah melihat iklan layanan masyarakat WildAid dan 98,8% setuju bahwa pesan yang diusung telah 
meningkatkan kesadartahuan mereka tentang konservasi hiu dan perlunya menghentikan konsumsi sirip hiu 
(WildAid, 2018a). Banyak pemilik restoran yang telah berhenti menyajikan sup sirip hiu dan berkata bahwa Yao 
Ming telah mengubah pikiran mereka.
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  Lebih dari setengah kegiatan bisnis terhenti, beberapa restoran tutup, dan beberapa koki diberhentikan. 
Tentu saja saya tahu kalau sirip hiu memang kontroversial—saya mengetahuinya dari iklan layanan 
masyarakat Yao Ming. Saya merasa bersalah dalam hati, tetapi apalah yang dapat saya lakukan?

 —Chen Jun, koki, Kota Lanzhou (Denyer, 2013)

Terdapat perubahan yang konstan dalam praktik pemotongan sirip hiu sejak bintang olahraga terkenal 
Tiongkok, yaitu pemain basket bernama Yao Ming, berkata pada film yang ditayangkan tahun 2009 bahwa ia 
tidak akan lagi memakan sup sirip hiu. Yao menggunakan slogan “Mei yu mai mai, jiu mei yu sha hai,” yang 
berarti “ketika pembelian berhenti, maka pembunuhan hiu juga berhenti.” [...]

Kampanye oleh Yao tersebut disebut telah membantu mengurangi konsumsi sup sirip hiu dan berkontribusi 
terhadap keputusan pemerintah Tiongkok untuk secara resmi melarang sup sirip hiu di semua tempat dan keg-
iatan makan (Vidal, 2014).

Pengurangan Permintaan akan Produk Satwa Liar Lainnya
Setelah berhasil mengampanyekan larangan pemanfaatan sirip hiu, pada tahun 2012 WildAid meluncurkan kampa-
nye besar untuk mengurangi permintaan akan gading di Tiongkok (yang merupakan pasar terbesar di dunia) den-
gan cara bermitra dengan badan amal Save the Elephants dan organisasi konservasi African Wildlife Foundation. 
Pada dua tahun pertama, kesadartahuan publik tentang krisis perburuan liar meningkat sebesar 50%, dan 95% 
responden yang mengikuti survei pada tahun 2014 mendukung larangan terhadap perdagangan gading (WildAid, 
2014b). Selain itu, harga gading borongan di dataran utama Tiongkok dan Hong Kong turun sebesar 78% pada tahun 
2014 hingga 2016, dan gading yang disita setelah masuk ke dataran utama Tiongkok pun turun hingga 80% pada 
tahun 2016. Dengan menggunakan satu langkah besar demi melindungi gajah di Afrika, pada akhir tahun 2016 
Tiongkok mengumumkan bahwa negara ini akan menutup pasar gading dalam negeri pada tahun tersebut (WildAid, 
2016). Larangan pemanfaatan gading dilaksanakan secara penuh per tanggal 31 Desember 2017 (WildAid, 2017).

Kampanye badak oleh WildAid telah membantu meningkatkan kesadartahuan dan mengurangi permintaan 
akan cula badak di Tiongkok dan Vietnam. Sejak puncaknya pada tahun 2014, harga cula badak turun dari 65.000 
Dolar AS menjadi sekitar 18.000 Dolar AS per kilogram (WildAid, 2018b). Survei kampanye pada tahun 2016 di 
Vietnam menunjukkan bahwa hanya 23% responden yang mengaitkan cula badak dengan efek pengobatan, 
dibanding 69% pada tahun 2014 (terjadi penurunan sebesar 67%). Pada tahun 2016, hanya 9,4% responden yang 
mengatakan bahwa cula badak dapat mengobati kanker, turun dari angka 34,5% di tahun 2014 (terjadi penurunan 
sebesar 73%). Pengetahuan bahwa cula badak terbuat dari zat yang juga ditemukan dalam rambut dan kuku 
manusia meningkat sebesar 258% dalam kurun waktu dua tahun selama WildAid menjalankan kampanye profil 
tinggi ‘Nail Biters’ (penggigit kuku) yang menggandeng pengusaha miliuner Richard Branson, aktris Li Bingbing, 
dan lebih dari 30 selebritas terkemuka lainnya (WildAid, 2015, 2018b).

Selain itu, WildAid meluncurkan kampanye di Tiongkok dan Vietnam untuk mengurangi permintaan akan 
trenggiling. Selama jangka waktu dua tahun, organisasi ini merekrut sejumlah bintang besar Asia, termasuk artis 
bela diri Jackie Chan, penyanyi Jay Chou, dan aktris Angelababy, untuk meningkatkan kesadartahuan tentang 
kondisi buruk yang dialami trenggiling dan mendorong masyarakat untuk menghentikan konsumsi sisik dan 
daging trenggiling. Survei terhadap penduduk Tiongkok menemukan bahwa 97% responden mengatakan bahwa 
iklan layanan masyarakat ‘Kung Fu Pangolin’ dari Jackie Chan membuat mereka tidak mau membeli produk yang 
terbuat dari trenggiling (WildAid, 2017). 

Pada skala regional di Provinsi Guangdong di Tiongkok, kampanye WildAid lainnya mendesak penduduk 
untuk menghentikan konsumsi gerigi insang pari manta dan mobula (peng yu sai). Sekitar dua tahun setelah pelun-
curan kampanye lokal pada tahun 2014, sebuah investigasi pasar menguak bahwa persediaan lempeng insang di 
Guangzhou telah berkurang sebesar 63% hanya dalam tiga tahun. Sementara itu, 79% partisipan yang disurvei pada 
tahun 2016 telah melihat iklan layanan masyarakat dan papan iklan WildAid. Sebanyak 67% responden yang pernah 
disurvei pada tahun 2014 telah menghentikan atau mengurangi konsumsi peng yu sai pada tahun 2016, dan banyak 
di antaranya (43%) yang melakukannya karena pesan yang dilancarkan WildAid (WildAid, 2016).

Mengurangi Permintaan secara Efektif
Tujuan kampanye pengurangan permintaan adalah mengubah perilaku dengan meningkatkan kesadartahuan 
(menggunakan beragam pendekatan dan imbauan, misalnya ‘jangan membeli’ atau ‘berhenti membeli’). 
Berdasarkan pengalaman WildAid, sebagian besar masyarakat mengubah sikap dan perilakunya saat mereka 
mempelajari fakta-fakta kunci yang sebelumnya tidak mereka ketahui, misalnya satwa dibunuh dengan kejam 
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atau ilegal, perdagangan ilegal satwa liar berdampak merusak bagi spesies dan populasi satwa liar, beberapa 
produk satwa mungkin tidak sehat atau beracun, atau produk satwa tidak memiliki manfaat kesehatan. Namun 
tidak semua orang yang membeli atau menggunakan produk satwa liar mengubah sikap atau perilakunya setelah 
terpapar pesan kampanye secara langsung. Karena upaya peningkatan kesadartahuan berkontribusi terhadap 
terwujudnya norma sosial baru bagi sebagian besar masyarakat, WildAid berharap agar pengguna yang tidak 
segera tanggap akan pesan kampanye pada akhirnya akan terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya.

Agar efektif, kampanye pengurangan permintaan harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kondisi 
yang terus berubah. Pada umumnya, perencanaan kampanye atau alokasi sumber daya yang andal untuk periode 
tiga atau lima tahun tidak dapat dilakukan. Selain itu, program pendanaan besar yang ditujukan untuk mendu-
kung proyek pengurangan permintaan juga dapat dimanfaatkan untuk mengenali perlu atau tidaknya kemam-
puan beradaptasi. Sebuah kampanye memang memerlukan sasaran dan tujuan, tetapi rangkaian dan kombinasi 
kegiatan yang spesifik juga perlu dilakukan terkait dampak jangka pendek, peluang yang muncul, dan perkem-
bangan informasi yang tidak dapat diduga di awal.

Pembelajaran yang diperoleh:

  Tidak mungkin untuk merencanakan keseluruhan kampanye sejak awal.
  Jika tahap pertama dilaksanakan dengan penuh semangat, tahap ini dapat membangun momentum dan 

menciptakan peluang untuk jangkauan yang lebih luas dan tahap-tahap baru.
  Sangat penting untuk menemukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian di tengah pasar yang sibuk. 
  Profil konsumen definitif dapat menyesatkan. Konsumen berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. 

Pemanfaatan produk satwa liar juga berubah dari waktu ke waktu, sering kali beriringan dengan kegiatan 
pedagang.

  Keberhasilan kampanye cenderung harus dipertahankan seiring waktu; rencana satu tahun tidak cukup.
  Penggunaan berbagai sudut dalam menanggapi berbagai persoalan dapat membuat pesan yang disampaikan 

tetap segar dan menarik.
  Ketekunan merupakan kunci bagi kampanye yang efektif.
  Walaupun diuntungkan dengan adanya informasi empiris yang maksimum, kampanye perlu terus melaku-

kan adaptasi.
  Dengan menjadi gesit, fleksibel, dan cepat dalam memanfaatkan peluang, penyelenggara dapat memperkuat 

dan memperluas momentum dan dampak kampanye.
  Donatur dan pemberi dana dapat mendukung kampanye dengan cara memahami bahwa kampanye tidak 

selalu mengikuti lintasan linier dan menerima kemajuan dicapai secara bertahap, serta fleksibilitas untuk 
beradaptasi dan menelaah.

Ucapan Terima Kasih
Kontributor: John Baker, WildAid (http://wildaid.org/)

http://wildaid.org/
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Lampiran III

Ancaman Utama terhadap Kera Besar Afrika Berdasarkan Negara 
yang menjadi Wilayah Jelajahnya

Negara Ancaman Sumber

Angola  
(Cabinda)

Hilangnya habitat akibat penebangan artisanal Ron dan Refisch (2013)

Perburuan liar

Burundi Penyakit Hakizimana dan Huynen (2013);  
Plumptre et al. (2010)

Hilangnya dan fragmentasi habitat akibat konversi menjadi 
lahan pertanian

Hilangnya 
habitat

kegiatan pembalakan liar untuk balok 
kayu dan kayu bakar

Plumptre et al. (2010)

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Hakizimana dan Huynen (2013);  
Plumptre et al. (2010, 2016a)

Perburuan liar

Kamerun Penyakit Bergl et al. (2016); Maisels et al. (2016, 2018); 
Oates et al. (2016)

Hilangnya 
habitat

konversi menjadi lahan pertanian IUCN (2014); Morgan et al. (2011);  
Walsh et al. (2003)

kegiatan pembalakan untuk balok kayu 
dan kayu bakar

IUCN (2014)

ekstraksi sumber daya, misalnya kegia-
tan pertambangan

Bergl et al. (2016); Maisels et al. (2016, 2018); 
Oates et al. (2016)

pembangunan infrastruktur (mis. jalan dan 
bendungan)

Kormos et al. (2014)

Perdagangan ilegal satwa liar EAGLE (2017)

Perburuan liar

Republik Afrika 
Tengah

Penyakit Maisels et al. (2016, 2018);  
Plumptre et al. (2016a)

Hilangnya 
habitat

konversi menjadi lahan pertanian

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Perburuan liar

Republik 
Demokratik 
Kongo

Penyakit Fruth et al. (2016); Kirkby et al. (2015);  
Plumptre et al. (2015)

Habitat loss konversi menjadi lahan pertanian

ekstraksi sumber daya alam (ekstraksi 
pertambangan artisanal dan industri, 
pembalakan untuk balok kayu)

Perburuan liar Plumptre, Robbins, dan Williamson (2019); 
Plumptre et al. (2015)
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Negara Ancaman Sumber

Guinea 
Khatulistiwa

Penyakit IUCN (2014)

Perburuan liar Murai et al. (2013)

Hilangnya 
habitat

konversi menjadi lahan pertanian

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Gabon Penyakit (Ebola) Bermejo et al. (2006); IUCN (2014);  
Walsh et al. (2003)

Hilangnya 
habitat

ekstraksi sumber daya (mis. ekstraksi 
pertambangan dan konsesi pembalakan) Maisels et al. (2016)

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Perdagangan ilegal satwa liar EAGLE (2017)

Perburuan liar Foerster et al. (2012); IUCN (2014)

Ghana Penyakit Humle et al. (2016)

Hilangnya 
habitat

konversi menjadi lahan pertanian Danquah et al. (2012); Kühl et al. (2017)

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Humle et al. (2016)

Perburuan liar

Guinea Penyakit Humle et al. (2016);  
Matsuzawa, Humle, dan Sugiyama (2011) 

Hilangnya 
habitat

konversi menjadi lahan pertanian Kühl et al. (2017)

ekstraksi sumber daya (mis. konsesi 
pertambangan)

Kormos et al. (2014); Kühl et al. (2017)

Perdagangan ilegal satwa liar EAGLE (2017)

Perburuan liar Kühl et al. (2017)

Guinea-Bissau Penyakit Sá dan van Schijndel (2010)

Hilangnya 
habitat

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Dias et al. (2019); van der Meer (2014);  
Wenceslau (2014)

konversi menjadi lahan pertanian Dias et al. (2019); Wenceslau (2014)

ekstraksi sumber daya (lokasi pertam-
bangan yang tumpang tindih dengan 
habitat simpanse)

Dias et al. (2019); Humle et al. (2016);  
Wenceslau (2014)

Perburuan liar van der Meer (2016); Wenceslau (2014)

Pantai Gading Penyakit Campbell et al. (2008); Köndgen et al. (2008)

Hilangnya 
habitat

konversi menjadi lahan pertanian Campbell et al. (2008); Kühl et al. (2017)

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Kühl et al. (2017)

Perburuan liar Campbell et al. (2008); Kühl et al. (2017)
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Negara Ancaman Sumber

Liberia Hilangnya 
habitat

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Greengrass (2015); Kühl et al. (2017)

konversi menjadi lahan pertanian dan 
konsesi hutan

Junker et al. (2015)

ekstraksi sumber daya (kegiatan pem-
balakan dan pertambangan)

Perburuan liar Tweh et al. (2015)

Mali Hilangnya dan fragmentasi habitat akibat kegiatan pertani-
an, kebakaran, dan kegiatan ekstraksi sumber daya (tam-
bang terbuka)

Duvall (2008); Duvall, dan Smith (2005)

Perburuan liar

Nigeria Hilangnya 
habitat

ekstraksi sumber daya (mis. pembala-
kan hutan untuk memperoleh kayu)

Bergl et al. (2016); Oates et al. (2016)

konversi menjadi lahan pertanian Imong et al. (2014a, 2014b)

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Dunn et al. (2014); Morgan et al. (2011)

Perburuan liar

Hilangnya dan fragmentasi habitat akibat adanya konversi 
menjadi lahan pertanian

Bergl et al. (2016); Oates et al. (2016)

Penyakit

Republik Kongo Penyakit
IUCN (2014)

Hilangnya 
habitat

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

ekstraksi sumber daya (mis. kegiatan 
pertambangan tradisional dan industri 
serta kegiatan pembalakan)

Perburuan liar

Rwanda Penyakit Plumptre et al. (2010) 

Hilangnya dan 
degradasi 
habitat

pembangunan infrastruktur (mis. jalan) Gray et al. (2013);  
Plumptre, Robbins, dan Williamson (2019); 
Plumptre et al. (2010); Robbins et al. (2011)ekstraksi sumber daya

Perburuan liar

Senegal Penyakit Boyer (2011); Ndiaye (2011) 

Hilangnya, fragmentasi, dan degradasi habitat akibat kegia-
tan pertanian, kebakaran semak belukar, kegiatan ekstraksi 
untuk pakan ternak, dan kekeringan

Ndiaye (2011); Wessling et al. (2018) 

Hilangnya 
habitat

ekstraksi sumber daya (mis. tambang 
terbuka dan pertambangan berskala 
kecil maupun besar)

Lindshield et al. (2019); Ndiaye (2011) 

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Boyer (2011) 

Perburuan liar (konflik antara manusia dan satwa liar) Ndiaye (2011)



Negara Kera Pembunuhan, Penangkapan, Perdagangan, dan Konservasi

272

Negara Ancaman Sumber

Sierra Leone Penyakit Brncic, Amarasekaran, dan McKenna (2010)

Hilangnya 
habitat

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Kühl et al. (2017); Kormos et al. (2014)

ekstraksi sumber daya (mis. pertam-
bangan)

Brncic, Amarasekaran, dan McKenna (2010)

Hilangnya dan fragmentasi habitat akibat adanya konversi 
menjadi lahan pertanian

Garriga et al. (2018); Humle et al. (2016)

Perburuan liar untuk memperoleh daging dan sebagai tin-
dak balas atas penjarahan tanaman

Garriga et al. (2018); Kühl et al. (2017)

Tanzania Penyakit Plumptre et al. (2016a)

Hilangnya 
habitat

kebakaran semak belukar JGI et al. (2011)

pembalakan untuk memperoleh kayu 
dan kayu bakar

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Perburuan liar

Hilangnya dan fragmentasi habitat akibat adanya konversi 
menjadi lahan pertanian

Uganda Penyakit Hickey et al. (2018); Plumptre et al. (2016a); 
Robbins et al. (2009)

Hilangnya 
habitat

pembangunan infrastruktur (mis. jalan 
dan bendungan)

Hickey et al. (2018);  
Plumptre, Robbins, dan Williamson (2019); 
Plumptre et al. (2016a)

ekstraksi sumber daya Plumptre, Robbins, dan Williamson (2019); 
Plumptre et al. (2010)

Perburuan liar untuk memperoleh daging dan sebagai tin-
dak balas atas penjarahan tanaman (dengan mengguna-
kan senapan, jerat, dan perangkap)

Catatan: Ancaman-ancaman ini berasal dari basis data IUCN SSC A.P.E.S. (IUCN SSC, tanpa tahun-b) dan referensi. Tabel ini tidak menghitung atau membandingkan 

tingkatan dampak dari ancaman-ancaman yang tertera. ‘Perburuan liar’ mencakup pembunuhan ilegal yang dilakukan untuk memperoleh daging atau bagian tubuh 

satwa liar, dalam konflik antara manusia dan satwa liar, sebagai tindak balas atas penjarahan tanaman, dan berdasarkan rasa takut akan keselamatan individu atau 

masyarakat, serta perangkap yang dipasang secara insidental. Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, kerusakan iklim juga memberikan dampak terhadap semua 

takson kera besar (IUCN, 2020).

Sumber: GRASP dan IUCN, data tidak dipublikasikan, 2018 
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Lampiran IV

Populasi Kera Besar Afrika Berdasarkan Negara yang Menjadi 
Wilayah Jelajahnya, Hasil Estimasi pada Tahun 2000 dan Terkini

Negara Takson Hasil estimasi 
kelimpahan 
pada tahun 
2000

Hasil estimasi pada tahun 2018 atau terkini

Kelimpahan Periode 
survei

Sumber

Angola Simpanse tengah
Pan troglodytes troglodytes 

200–500 1.705
(1.027–4.801)

2005–13 Strindberg et al. (2018)

Gorila dataran rendah barat
Gorilla gorilla gorilla

Ada 1.652
(1.174–13.311)

2013 Strindberg et al. (2018)

Burundi Simpanse timur
Pan t. schweinfurthii

200–500 204
(122–339)

2011–13 Hakizimana dan  
Huynen (2013)

Kamerun Simpanse tengah 8.500–11.500 21.489
(18.575–40.408)

2005–13 IUCN SSC (tanpa tahun-c); 
Strindberg et al. (2018)

Gorila sungai cross
Gorilla g. diehli

100 132–194 2007–12 Dunn et al. (2014)

Simpanse nigeria-kamerun
Pan t. ellioti

1.500–3.500 3.000–7.060 2004–06 Mitchell et al. (2015); 
Morgan et al. (2011); 
Oates et al. (2016);  
J.F. Oates et al., 
komunikasi pribadi, 2018

Gorila dataran rendah 
barat

15.000 38.654
(34.331–112.881)

2013 Strindberg et al. (2018)

Republik 
Afrika 
Tengah

Simpanse tengah 800–1.000 2.843
(1.194–4.855)

2005–13 Strindberg et al. (2018)

Simpanse timur n/a 907
(538–1.534)

2012–16 Aebischer et al. (2017)

Gorila dataran rendah 
barat

9.000 5.529
(3.635–8.581)

2015 N’Goran, Ndomba, dan 
Beukou (2016)

Republik 
Demokratik 
Kongo 
(RDK)

Bonobo
Pan paniscus

20.000–50.000 Minimal  
15.000–20.000

2010 IUCN dan ICCN (2012)

Simpanse tengah Data tidak 
tersedia

Ada Data tidak 
tersedia

Inogwabini et al. (2007)

Simpanse timur 70.000–110.000 173.000–248.000 2000–10 Plumptre et al. (2010)

Gorila grauer
Gorilla beringei graueri

16.900 3.800 2011–15 Plumptre et al. (2016c)

Gorila gunung
Gorilla b. beringei

183 Data tidak tersedia 
(604, termasuk 
individu di Rwanda)

2015–16 Hickey et al. (2019)

Guinea 
Khatulistiwa

Simpanse tengah 1.000–2.000 4.290
(2.894–7.985)

2005–13 Strindberg et al. (2018)

Gorila dataran rendah 
barat

1.500 1.872
(1.082–3.165)

2013 Strindberg et al. (2018)
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Negara Takson Hasil estimasi 
kelimpahan 
pada tahun 
2000

Hasil estimasi pada tahun 2018 atau terkini

Kelimpahan Periode 
survei

Sumber

Gabon Simpanse tengah 27.000–53.000 43.037
(36.869–60.476)

2005–13 Strindberg et al. (2018)*

Gorila dataran rendah 
barat

35.000 99.245
(67.117–178.390)

2013 Strindberg et al. (2018)

Ghana Simpanse barat
Pan t. verus

300–500 264 2009 Danquah et al. (2012)

Guinea Simpanse barat 8.100–29.000 21.210 
(10.007–43.534)

2009–14 Kühl et al. (2017);  
WCF (2012, 2014)

Guinea-
Bissau

Simpanse barat 100–200 1.000–1.500 2016 Chimbo Foundation, data 
tidak dipublikasikan, 2017

Pantai 
Gading

Simpanse barat 10.500–12.800 410
(198–743)

2007–18 IUCN SSC (tanpa tahun-c); 
Kühl et al. (2017); Tiédoué 
et al. (2019)

Liberia Simpanse barat 3.000–4.000 7.008  
(4.260–11.590)

2010–12 Tweh et al. (2015)

Mali Simpanse barat 1.800–3.500 Ada 2014 Program Pan African, 
data tidak dipublikasikan, 
2014

Nigeria Gorila sungai cross 100 85–115 2007–12 Dunn et al. (2014)

Simpanse nigeria-kamerun >2.500 730–2.095 2005–18 Morgan et al. (2011); 
Oates et al. (2016);  
J.F. Oates et al., 
komunikasi pribadi, 2018

Republic 
Kongo

Simpanse tengah 10.000 55.397
(42.433–64.824)

2005–13 Strindberg et al. (2018)

Gorila dataran rendah 
barat

34.000 215.799
(180.814–263.913)

2013 Strindberg et al. (2018)

Rwanda Simpanse timur 500 430 2009–14 IUCN SSC (n.d.-c)

Gorila gunung 129 Data tidak tersedia 
(604, termasuk in-
dividu di RDK)

2015–16 Hickey et al. (2019)

Senegal Simpanse barat 200–400 500–600 2016–17 J. Pruetz dan E. Wessling, 
data tidak dipublikasikan

Sierra Leone Simpanse barat 1.500–2.500 5.580  
(3.052–10.446)

2009 Brncic, Amarasekaran, 
dan McKenna (2010)

Sudan Selatan Simpanse timur 200–400 Ada 2011 Plumptre et al. (2016a)

Tanzania Simpanse timur 1.500–2.500 2.500 2010–12 Plumptre et al. (2016a);
A. Piel dan 
L. Pintea, data tidak 
dipublikasikan, 2018

Uganda Simpanse timur 2.800–3.800 5.000 2003 Plumptre et al. (2016a)

Gorila gunung 12 400–430 2011 Roy et al. (2014)

Catatan: Hasil estimasi kelimpahan untuk gorila gunung mencakup bayi gorila; sedangkan jenis gorilla lain hasil estimasi hanya merujuk pada jumlah individu tersapih 
yang mampu membuat sarang. Angka-angka ini diperoleh dari survei lapangan dan model prediktif. Selang kepercayaan 95% dicantumkan dalam tanda kurung. Hasil 
estimasi populasi gorila dataran rendah barat yang disajikan oleh Strindberg et al. (2018) untuk tahun 2013 kemungkinan telah menurun sebesar 13% pada akhir tahun 
2018. Populasi gorila gunung di Uganda hanya mencakup gorila yang ada di Taman Nasional Bwindi saja (GRASP dan IUCN, 2018, tabel 2).

Sumber: Hasil estimasi tahun 2000: Butynski (2001); Hasil estimasi terkini: GRASP dan IUCN (2018, Tabel 2)
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Lampiran V

Hasil Estimasi Populasi Kera Besar Asia Dulu dan Sekarang 
Berdasarkan Negara yang Menjadi Wilayah Jelajahnya

Negara Takson Hasil estimasi populasi 
pada tahun 1996 dan 2002

Hasil estimasi populasi terkini

Kelimpahan Periode 
survei

Kelimpahan Periode 
survei

Sumber

Indonesia Orang utan borneo 
timur laut 
Pongo pygmaeus morio

4.825 2002 24.800  
(18.100–35.600)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan borneo 
barat laut
Pongo p. pygmaeus

2.000–2.500 2002 5.200  
(3.800–7.200)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan borneo 
barat daya 
Pongo p. wurmbii

>34.975 2002 97.000  
(73.800–135.000)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan sumatera 
Pongo abelii

12.770
1996

13.900  
(5.400–26.100)

2016 Wich et al. (2016)

Orang utan tapanuli 
Pongo tapanuliensis

767
(231–1.597)

2000–12 Nowak et al. (2017); 
Wich et al. (2019)

Malaysia Orang utan borneo 
timur laut

11.017 
(8.317–18.376)

2002 11.017  
(8.317–18.376)

2002 Ancrenaz et al. (2005)

Orang utan borneo 
timur laut

1.143–1.761 2002 1.100  
(800–1.600)

1999–2015 Voigt et al. (2018)

Catatan: Semua orang utan berada dalam kategori genting pada saat survei dilakukan pada tahun 1996 dan 2002, kecuali spesies orang utan sumatera dan orang utan 

tapanuli, yang terdiri dari satu takson, yang berada dalam kategori kritis. Saat ini semua orang utan berada dalam kategori kritis. Selang kepercayaan 95% dicantumkan 

dalam tanda kurung.

Sumber: Hasil estimasi orang utan sumatera dan orang utan tapanuli di masa lalu: Rijksen dan Meijaard (1999); hasil estimasi semua orang utan lainnya di masa lalu: Wich et 

al. (2008); hasil estimasi tahun 2018 atau hasil estimasi terkini: GRASP dan IUCN (2018, tabel 7)
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Lampiran VI

Hasil Estimasi Populasi Owa Berdasarkan Negara yang Menjadi 
Wilayah Jelajahnya

Negara Takson Kelimpahan Periode survei Sumber

Bangladesh Hoolock barat 
Hoolock hoolock

c. 200 2004 Ray et al. (2015)

Brunei Owa abu-abu borneo
Hylobates funereus

Ada 2017 U.U. Temborong, komunikasi 
pribadi, 2017

Kamboja Owa pileated  
Hylobates pileatus

>35.000 2003 Traeholt et al. (2005)

Owa jambul pipi kuning utara
Nomascus annamensis

c. 3.000 2004 Traeholt et al. (2005)

Owa jambul pipi kuning selatan  
Nomascus gabriellae

c. 20.000 2003 Traeholt et al. (2005)

Tiongkok Owa cao vit   
Nomascus nasutus

c. 110 2015 Wei et al. (2017)

Hoolock gaoligong  
Hoolock tianxing

c. 200 2015–16 Fan et al. (2017)

Owa hainan  
Nomascus hainanus

34 2020 Chan, Lo, dan Mo (2020)

Owa jambul hitam barat   
Nomascus concolor

c. 5.000 2010 Sun et al. (2012)

India Hoolock barat  c. 5.000 2014 Ray et al. (2015)

Indonesia Owa abu-abu abbott
Hylobates abottii

Ada 2019 S. Cheyne, data tidak 
dipublikasikan

Owa agile  
Hylobates agilis

c. 5.000 2001 O’Brien et al. (2004)

Owa abu-abu borneo c. 120.000 2012–14 Cheyne et al. (2016a)

Owa janggut putih borneo  
Hylobates albibarbis

c. 120.000 2005–15 Cheyne et al. (2016a)

Owa kloss  
Hylobates klossii

20.000–25.000 2005 Whittaker (2005)

Owa lar  
Hylobates lar

Data tidak 
tersedia

Data tidak 
tersedia

Data tidak tersedia

Owa jawa 
Hylobates moloch

c. 4.500 2004–11 Nijman (2004);  
Setiawan et al. (2012)

Owa müller   
Hylobates muelleri

 c. 70.000 2012–14 Cheyne et al. (2016a)

Siamang  
Symphalangus syndactylus

 c. 22.000 2003 O’Brien et al. (2004)
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Negara Takson Kelimpahan Periode survei Sumber

Republik 
Demokratik 
Rakyat Laos

Owa lar Ada 2011 Boonratana et al. (2011)

Owa jambul pipi putih utara  
Nomascus leucogenys

c. 800 2006 Duckworth (2008)

Owa jambul pipi kuning utara
Nomascus annamensis

c. 3.000 1994 Duckworth et al. (1995)

Owa jambul pipi putih selatan  
Nomascus siki

c. 2.000 2013 Coudrat dan Nanthavong 
(2014)

Owa jambul pipi kuning selatan Ada 2018 Rawson et al. (2020a)

Owa jambul hitam barat Ada 2005–06 Brown (2009)

Malaysia Owa abu-abu abbott Ada 2020 S. Cheyne, komunikasi 
pribadi, 2020

Owa agile Ada 1970 Khan (1970)

Owa abu-abu borneo c. 100.000 2012–14 Cheyne et al. (2016a)

Owa lar Data tidak 
tersedia

Data tidak 
tersedia

Data tidak tersedia

Siamang Data tidak 
tersedia

Data tidak 
tersedia

Data tidak tersedia

Myanmar Hoolock timur   
Hoolock leuconedys

>10.000 2005 Geissmann et al. (2013);  
S. Htun, komunikasi pribadi, 
2006

Hoolock gaoligong c. 45.000* 2013 Geissmann et al. (2013)

Owa lar Data tidak 
tersedia

Data tidak 
tersedia

Data tidak tersedia

Thailand Owa lar c. 25.000 1997–2014 W. Brockelman, komunikasi 
pribadi, 2016

Owa pileated c. 20.000 1991 R. Phoonjampa dan  
W. Brockelman, data tidak 
dipublikasikan

Vietnam Owa cao vit c. 110 2007 Rawson et al. (2011)

Owa jambul pipi putih utara c. 1.200 2009 Rawson et al. (2011)

Owa jambul pipi kuning utara c. 3.500 2009 Rawson et al. (2011)

Owa jambul pipi putih selatan c. 4.000 2009 Rawson et al. (2011)

Owa jambul pipi kuning selatan c. 3.000 2008 Rawson et al. (2011)

Owa jambul hitam barat  c. 300 2009 Rawson et al. (2011)

Catatan: Hasil estimasi ini didasarkan pada jumlah individu dewasa yang melakukan vokalisasi secara duet atau solo, dan oleh karenanya hasil estimasi ini tidak mencakup 

individu yang belum sepenuhnya dewasa, remaja, dan bayi. Hasil estimasi ini diperoleh dari survei dan pendekatan pemodelan. 

* Hoolock gaoligong (Hoolock tianxing) sebelumnya dikenal sebagai hoolock timur (Hoolock leuconedys), tetapi baru-baru ini diidentifikasi sebagai spesies yang ber-

beda. Karena adanya konflik sipil di wilayah habitat owa, penelitian pun tidak dapat dilakukan dengan aman dan data terbaru tidak tersedia. Akibatnya, hasil estimasi 

populasi ini didasarkan pada ekstrapolasi.
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Lampiran VII

Tren Populasi Takson Kera Besar Afrika Berdasarkan Kelimpahan 
dengan Urutan Menurun

Takson Kelimpahan Tren Laju 
perubahan 
tahunan

Total estimasi 
perubahan

Periode 
penilaian

Sumber

Gorila dataran 
rendah barat
Gorilla gorilla gorilla

361.919
(302.973–460.093)

Menurun –2.7% –19.4% 2005–13 Strindberg et al. (2018)

Simpanse timur
Pan troglodytes 
schweinfurthii

181.000–256.000 Menurun –5.1% −22% hingga 
–45% di RDK 
bagian timur saja

1994–
2015

Plumptre et al.  
(2015, 2016a)

Simpanse tengah
Pan t. troglodytes

128.760
(114.208–317.039)

Menuruna n/a n/a 2005–13 Maisels et al. (2016)

Simpanse barat
Pan t. verus

52.800  
(17.577–96.564)

Menurun –6.53% –80.2% 1990–
2014

Heinicke et al. (2019)

Bonobo
Pan paniscus

Minimal  
15.000–20.000

Menurun –5.95%b –54.9% 2003–15 Fruth et al. (2016)

–1%c > –50% 2003–78

Simpanse 
nigeria-kamerun
Pan t. ellioti

4.400–9.345 Menurun –0.92% to 
–2.14%

–50% to –80% 1985–
2060

R. Bergl, A. Dunn,  
L. Gadsby, R.A. Ikemeh, 
I. Imong, J.F. Oates,  
F. Maisels, B. Morgan, 
S. Nixon, dan E.A. 
Williamson, komunikasi 
pribadi, 2018

Gorila grauer
Gorilla beringei 
graueri

3.800
(1.280–9.050)

Menurun –7.34% –77% 1994–
2015

Plumptre et al.  
(2015, 2016c)

Gorila gunung
Gorilla b. beringei

>1.000 Meningkat +3.7% +26% 2003–10 Gray et al. (2013); 
Hickey et al. (2018); 
Roy et al. (2014)

Gorila sungai cross
Gorilla g. diehli

<300 Menurun Data tidak 
tersedia

Data tidak 
tersedia

Data tidak 
tersedia

Dunn et al. (2014);  
R. Bergl dan J. Oates, 
komunikasi pribadi, 
2000

Catatan: Hasil estimasi kelimpahan untuk gorila gunung mencakup bayi gorila; sedangkan jenis lain hasil estimasi merujuk pada jumlah individu tersapih yang mampu 

membuat sarang. Hasil estimasi didasarkan pada survei dan prediksi spasial. Selang kepercayaan 95% dicantumkan dalam tanda kurung.

Karena terdapat variasi dalam pendekatan pemodelan, hasil estimasi yang spesifik takson per negara tidak selalu sama dengan jumlah dari semua hasil estimasi regional per 

negara. Pada publikasi sumber, semua hasil estimasi di tingkat takson diperoleh menggunakan pendekatan pemodelan, kecuali untuk gorila sungai cross, gorila gunung, dan 

simpanse nigeria-kamerun.

a Strindberg et al. (2018) menyatakan walaupun tidak menemukan adanya perubahan statistik yang signifikan pada jumlah simpanse tengah, populasi antara tahun 2005 

hingga 2013 sangat kecil untuk tetap stabil. Selain itu, Maisels et al. (2016) mengamati bahwa: “Mengingat skala masalah perburuan di seluruh Afrika Tengah, takson ini 

kemungkinan mengalami penurunan signifikan pada status populasinya, dan kami tidak memiliki kemampuan secara statistik (statistical power) untuk mendeteksinya.” 
b Selang kepercayaan untuk analisis ini sangat besar sehingga menunjukkan adanya ketidakpastian dalam data ini.

c Penurunan sebesar 1% per tahun akan menyebabkan penurunan populasi bonobo sebesar 50% untuk periode tahun 2003–2078.

Sumber: GRASP dan IUCN (2018, Tabel 4)



Lampiran

279

Lampiran VIII

Penurunan Populasi Takson Kera Besar Asia Berdasarkan 
Kelimpahan dengan Urutan Menurun 

Takson Kelimpahan Laju 
perubahan 
tahunan

Total estimasi 
perubahan

Periode 
survei

Sumber

Orang utan borneo barat daya
Pongo pygmaeus wurmbii

97.000  
(73.800–135.000)

−4.71% −53% 1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan borneo timur laut
Pongo p. morio

30.900
(22.800–44.200)

−4.45% −52% 1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan sumatera  
Pongo abelii*

13.900  
(5.400–26.100)

−2.37% −30%* 2015–2030 Wich et al. (2016)

Orang utan borneo barat laut
Pongo p. pygmaeus

6.300
(4.700–8.600)

−4.71% −53% 1999–2015 Voigt et al. (2018)

Orang utan tapanuli  
Pongo tapanuliensis

800
(300–1.400)

−2.36% −83% 1985–2060 Nowak et al. (2017)

Catatan: * Tren sementara untuk orang utan sumatera didasarkan pada berbagai skenario hilangnya hutan (Wich et al., 2016). Berdasarkan skenario pemanfaatan lahan 

saat ini, 4.500 individu dapat punah pada tahun 2030.

Selang kepercayaan 95%, yang dicantumkan dalam tanda kurung, dibulatkan ke bilangan 100 terdekat.

Karena terdapat variasi dalam pendekatan pemodelan, hasil estimasi yang spesifik takson per negara tidak selalu sama dengan jumlah dari semua hasil estimasi regional per 

negara. Dalam publikasi sumber, semua hasil estimasi orang utan di tingkat takson diperoleh menggunakan pendekatan pemodelan.

Sumber: GRASP dan IUCN (2018, Tabel 8)
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Lampiran IX

Penurunan Populasi Takson Kera Kecil  
Berdasarkan Kelimpahan dengan Urutan Menurun

Takson Kelimpahan Laju perubahan 
tahunan

Total estimasi perubahan, 1973–
2018

Owa janggut putih borneo
Hylobates albibarbis

120.000 –1,54 –50%

Owa abu-abu borneo
Hylobates funereus

100.000 –1,54 –50%

Owa müller
Hylobates muelleri

100.000 –1,54 –50%

Owa pileated
Hylobates pileatus

60.000 > –1,54 > –50%

Siamang
Symphalangus syndactylus

60.000 –1,73 –50%

Owa jawa
Hylobates moloch

48.500 –1,54 –50%

Hoolock gaoligong
Hoolock tianxing

40.000 –3,57 –80%

Owa agile
Hylobates agilis

25.000 > –1,54 > –50%

Owa kloss
Hylobates klossii

25.000 –1,54 –50%

Owa lar
Hylobates lar

25.000 –1,54 –50%

Hoolock barat
Hoolock hoolock

15.000 –1,54 –50%

Hoolock timur
Hoolock leuconedys

10.000 –0,79 –30%

Owa jambul pipi kuning selatan
Nomascus gabriellae

8.000 –1,54 –50%

Owa jambul pipi kuning utara
Nomascus annamensis

6.500 –1,54 –50%

Owa jambul pipi putih selatan
Nomascus siki

6.000 –3,57 –80%

Owa jambul hitam barat
Nomascus concolor

5.350 –3,57 –80%

Owa jambul pipi putih utara
Nomascus leucogenys

2.000 –3,57 –80%

Owa cao vit
Nomascus nasutus

229 –3,57 –80%
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Owa hainan
Nomascus hainanus

34 –3,57 –80%

Owa abu-abu abbott
Hylobates abbottii

Data tidak 
tersedia

–1,54 –50%

Catatan: Beberapa takson mengalami tingkat penurunan yang serupa selama periode survei 45 tahun sehingga menghasilkan laju perubahan tahunan yang sama.

Sumber: Pembaruan Daftar Merah IUCN yang tidak dipublikasikan, dilihat oleh penulis pada tahun 2019 (saat ini telah dipublikasikan di Brockelman dan Geissmann, 2019, 

2020; Brockelman et al., 2020; Brockelman, Molur, dan Geissmann, 2019; Cheyne dan Nijman, 2020; Fan, Turvey, dan Bryant, 2020; Geissmann dan Bleisch, 2020; 

Geissmann et al., 2020; Liswanto et al., 2020; Marshall, Nijman, dan Cheyne, 2020a, 2020b; Nguyen et al., 2020; Nijman, 2020; Nijman, Cheyne, dan Traeholt, 2020; Nijman 

et al., 2020; Pengfei et al., 2020; Rawson et al., 2020a, 2020b, 2020c; Thinh et al., 2020)
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AKRONIM DAN SINGKATAN

A.P.E.S. Apes, Populations, Environment, Surveys (Populasi, Lingkungan, dan Survei Kera)
ACCFOLU Community Association for the Conservation of Forests in Lubutu  

(Persatuan Masyarakat untuk Konservasi Hutan di Lubutu) 
AFADA Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales  

(Association of Officials and Attorneys for the Rights of Animals)  
(Asosiasi Pejabat dan Pengacara untuk Penegakan Hak Satwa)

AIDS  Acquired Immune Deficiency Syndrome (Sindrom Menular Penurunan Imunitas)
ANPN Agence Nationale des Parcs Nationaux (Lembaga Taman Nasional Gabon)
AOO Area of Occupancy (Luasan Habitat)
API Animal Protection Index (Indeks Perlindungan Hewan)
ARU  Autonomous Recording Unit (Unit Pencatat Otonom)
AS Amerika Serikat
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) 
ASEAN-WEN Association of Southeast Asian Nations Wildlife Law Enforcement Network  

(Jaringan Penegak Hukum terkait Satwa Liar ASEAN) 
AZA Association of Zoos and Aquariums (Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium)
BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CAP  Conservation Action Plan (Rencana Aksi Konservasi)
CBD United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB)
CFA Franc Afrika Tengah
CFCL Concessions Forestières des Communautés Locales (Local Community Forestry Concession) 

(Konsesi Kehutanan Masyarakat Setempat)
CGI Computer-Generated Imagery (Pencitraan Hasil Komputer) 
CH Cagar Hutan
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah)
cm sentimeter
CMBNR Chuxiong Management Bureau of Nature Reserves (Biro Pengelolaan Cagar Alam Chuxiong)
CMP Conservation Measures Partnership (Kemitraan Upaya Konservasi)
CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals  

(Konvensi untuk Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi)
CoCoLuWa  community conservation zone of Lubutu and Walikale Territories  

(zona konservasi masyarakat Wilayah Lubutu dan Walikale) 
CoP Conference of the Parties (Konferensi Para Pihak)
CPUE Catch per Unit Effort (Tangkapan per Satuan Upaya)
dpl di atas permukaan laut
EAGLE Eco Activists for Governance and Law Enforcement  

(Aktivis Lingkungan untuk Tata Kelola dan Penegakan Hukum)
EAZA European Association of Zoos and Aquaria (Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Eropa)
EOO Extent of Occurrence (Luas Area Sebaran)
EVD Ebola Virus Disease (Penyakit Virus Ebola)
FFI Fauna & Flora International
FODI Forest for Integral Development, DRC (Hutan untuk Pembangunan Terpadu, RDK) 
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FSC Forest Stewardship Council (Dewan Pengelolaan Hutan)
GDANCP General Department of Administration for Nature Conservation and Protection, Cambodia 

(Departemen Umum Administrasi untuk Konservasi dan Perlindungan Alam, Kamboja)
GFAS Global Federation of Animal Sanctuaries (Federasi Suaka Margasatwa Global) 
GPS Global Positioning System (Sistem Penentu Posisi Global)
GRACE Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center  

(Pusat Rehabilitasi dan Edukasi Konservasi Gorila)
GRASP Great Apes Survival Partnership (Kemitraan Kelangsungan Hidup Kera Besar)
ha  hektar
HIV  Human Immunodeficiency Virus (Virus Penyebab AIDS)
HuGo Human–Gorilla Conflict Resolution (Penyelesaian Konflik Manusia-Gorila)
IAR International Animal Rescue (Yayasan Penyelamatan Satwa Internasional)
ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature  

(Congolese Institute for the Conservation of Nature, DRC) (Lembaga Konservasi Alam RDK)
ICCWC International Consortium on Combating Wildlife Crime  

(Konsorsium Internasional Penanggulangan Kriminalitas pada Kehidupan Alam Liar dan Hutan)
ICD Integrated Conservation and Development (Konservasi dan Pembangunan Terpadu)
ICDP Integrated Conservation and Development Project (Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu)
IFAW International Fund for Animal Welfare (Dana Internasional untuk Kesejahteraan Satwa)
INTERPOL International Criminal Police Organization (Komisi Polisi Kriminalitas Internasional)
IUCN International Union for Conservation of Nature (Uni Internasional untuk Konservasi Alam)
IWT Illegal Wildlife Trade (Perdagangan Ilegal Hidupan Liar)
JGI Jane Goodall Institute (Lembaga Jane Goodall) 
kg  kilogram
km kilometer
Kongo Republik Kongo
KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan
LAGA Last Great Ape Organization (Organisasi Kera Besar Terakhir)
LCRP Liberia Chimpanzee Rescue and Protection  

(Suaka Penyelamatan dan Perlindungan Simpanse, Liberia)
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
m  meter
MEA Multilateral Environmental Agreement (Perjanjian Lingkungan Hidup Multilateral) 
MGMC My Gorilla–My Community
MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune (Ministry of Forestry and Wildlife, Cameroon) 

(Kementerian Kehutanan dan Satwa Liar, Kamerun)
MIST Management Information System (Sistem Informasi Manajemen)
MPF Missouri Primate Foundation (Yayasan Primata, Missouri) 
NhRP Nonhuman Rights Project (Proyek Hak Asasi Nonmanusia)
PAM  Passive Acoustic Monitoring (Pemantauan Akustik Pasif)
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PETA People for the Ethical Treatment of Animals  

(Kelompok Masyarakat untuk Perlakukan Etis terhadap Satwa)
PHVA  Population and Habitat Viability Assessment (Penilaian Viabilitas Habitat dan Populasi)
PIDEP Integrated Program for Endogenous Development of Pygmies  

(Program Terpadu untuk Pengembangan Endogen Kelompok Pigmi) 
POV Point of Vulnerability (Titik Kerentanan) 
PSA Public Service Announcement (Iklan Layanan Masyarakat)
PSG Primate Specialist Group (Kelompok Ahli Primata)
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PVA  Population Viability Analysis (Analisis Viabilitas Populasi)
RAT Republik Afrika Tengah
RCO Oku Community Reserve (Cagar Komunitas Oku, RDK)
RDK Republik Demokratik Kongo
RDR Laos Republik Demokratik Rakyat Laos
RFID Radio Frequency Identification (Identifikasi Frekuensi Radio)
RILO Regional Intelligence Liaison Office (Dinas Perhubungan Intelijen Daerah)
Rp Rupiah
SES socio-ecological systems (Sistem Sosio-Ekologis)
SHCA Species and Habitat Conservation Area (Kawasan Konservasi Spesies dan Habitat)
SMART Spatial Monitoring and Reporting Tool (Alat Pemantauan dan Pelaporan Spasial)
SODEPE Solidarity for the Development and Protection of the Environment, DRC  

(Solidaritas Pengembangan dan Perlindungan Lingkungan, RDK)
sp. species (tunggal)
spp. species (jamak)
SSA Section on Small Apes (Bagian tentang Kera Kecil)
SSC Species Survival Commission (Komisi Penyelamatan Spesies)
ssp subspesies
SSP Species Survival Plan (Rencana Kelangsungan Hidup Spesies) 
TOC Transnational Organized Crime (Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara)
TN Taman Nasional
TV Televisi
UAE Uni Emirat Arab
UAV  Unmanned Aerial Vehicles (Pesawat Nirawak)
UCOFOBI Community Union for the Conservation of Forests of Bitule, DRC  

(Persatuan Komunitas untuk Konservasi Hutan Bitule, RDK)
UGADEC Union of Associations for Gorilla Conservation and Community Development, DRC 

(Persatuan Asosiasi untuk Konservasi Gorila dan Pengembangan Masyarakat, RDK)
UN Comtrade United Nations International Trade Statistics Database  

(Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB)
UNEP United Nations Environment Programme (Program Lingkungan PBB)
UNEP-WCMC United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre  

(Pusat Pengawasan Konservasi Dunia dari Program Lingkungan Hidup PBB)
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan)
UNTOC United Nations Convention against Transnational Organized Crime  

(Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisir Lintas Negara)
UTDPE Union of Landowners for the Development and Protection of the Environment, DRC 

(Persatuan Pemilik Lahan untuk Pengembangan dan Perlindungan Lingkungan, RDK) 
UWA Uganda Wildlife Authority (Otoritas Hidupan Liar Uganda)
VGT Verein gegen Tierfabriken (Association Against Animal Factories)  

(Persatuan Menentang Perdagangan Satwa) 
WAZA World Association of Zoos and Aquariums (Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Internasional)
WCF Wild Chimpanzee Foundation (Yayasan Simpanse Liar)
WCO World Customs Organization (Organisasi Kepabeanan Dunia)
WCS Wildlife Conservation Society (Lembaga Konservasi Hidupan Liar)
WEN Wildlife Law Enforcement Network (Jaringan Penegakan Hukum terkait Hidupan Liar)
WWF World Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund (Dana Dunia untuk Alam)
ZSL Zoological Society of London (Yayasan Kebun Binatang London) 
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DAFTAR ISTILAH

Akuakultur (aquafarming): Budidaya hewan dan tumbuhan di semua jenis lingkungan air.

Analisis viabilitas populasi: Metode penilaian risiko kepunahan spesies tertentu.

Antroposen: Istilah yang merujuk pada era geologi saat ini mengingat besarnya dampak manusia terhadap Bumi. 
Istilah ini dipopulerkan oleh ahli kimia atmosfer Paul Crutzen pada tahun 2000 dan disarankan untuk digunakan 
oleh kelompok kerja International Union of Geological Sciences pada tahun 2016. Para ilmuwan belum sepakat 
mengenai awal waktu Antroposen, dengan argumen yang terentang antara 8.000 tahun lalu hingga 1950.

Asli: Berasal dari atau terjadi secara alami di tempat tertentu.

Bagian belakang layar (backend): Bagian dari aplikasi atau sistem komputer yang menyimpan dan mema-
nipulasi data untuk memenuhi permintaan dan tindakan pengguna, tetapi tidak terlihat atau tidak dapat 
diakses langsung oleh pengguna.

Berbantalan pipi: Salah satu dari dua tipe orangutan jantan dewasa, yang satunya ‘tak berbantalan pipi’; dicirikan 
oleh bantalan pipi besar, ukuran yang lebih besar, bulu hitam di punggung dan kantung tenggorokan yang digu-
nakan untuk ‘panggilan panjang’. Lih. juga: tidak berbantalan pipi.

Berbuah terus: Produksi buah terus-menerus dari sejumlah pohon setiap 2-10 tahun, tanpa dipengaruhi peru-
bahan suhu atau curah hujan secara musiman.

Bimaturisme: Perkembangan yang dicirikan oleh tahapan atau waktu yang berbeda dalam suatu spesies atau jenis 
kelamin; pada orangutan, jantan dewasa ada yang berbantalan pipi dan ada yang tidak (lih. berbantalan pipi).

Bovid: Mamalia berkuku yang termasuk dalam keluarga Bovidae, misalnya kijang, domba, dan banteng, yang 
tanduknya tidak bercabang dan tidak pernah kehilangan rambutnya.

Brakiasi: Cara gerak binatang arboreal dengan menggelantung pada cabang pohon dan mengayunkan tubuhnya 
ke depan dengan bantuan lengan. Istilah terkait: brachiate.

Branhamisme: Ajaran pengkhotbah dari AS yaitu William M. Branham (1909–1965), termasuk di antaranya anti-
denominasi, penolakan neraka abadi, dan doktrin Benih Ular.

Civil law: Sebuah sistem yang berasal dari zaman Romawi dan sebagian besar bergantung pada kode hukum/
undang-undang komprehensif yang kerap diperbarui. Dalam civil law, tugas hakim adalah menetapkan fakta 
dan memutuskan tindakan yang tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sistem civil law sangat ber-
variasi dalam hal prosedur dan hukum substantif.

Colobine: Anggota subfamili dari monyet arboreal pemakan daun yang ditemukan di hutan Afrika dan Asia.

Common law: Sebuah sistem yang mengandalkan preseden, yaitu keputusan sebelumnya. Berbeda dengan sistem 
yang turut melibatkan hakim dalam proses pemeriksaan, sistem ini bersifat adversarial dengan hakim yang 
mengatur antara dua pihak dan keputusannya dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut hakim.

Daging satwa liar: Daging dari satwa liar.

Delegasi: Pelimpahan atau pendelegasian kekuasaan ke tingkat yang lebih rendah, terutama oleh pemerintah 
pusat kepada administrasi daerah atau regional.

Digabungkan (atau dihubungkan): Karakteristik intervensi konservasi dan pembangunan terpadu yang beru-
paya menghubungkan hasil pembangunan dengan hasil konservasi yang positif, misalnya upaya memperoleh 
penghasilan berkelanjutan dari ekowisata bergantung pada pemeliharaan status konservasi suatu spesies atau 
lokasi yang bersangkutan sehingga wisatawan tertarik untuk terus mengunjunginya. 

Dihabituasi: Dibiasakan dengan kehadiran manusia. Istilah terkait: habituasi.

Dikromatik: Menunjukkan dua variasi warna berbeda untuk jenis kelamin dan usia berbeda.

Dimorfisme: Memiliki dua bentuk berbeda.

Dipisahkan: Karakteristik intervensi konservasi dan pembangunan terpadu yang berupaya mengurangi ket-
ergantungan masyarakat lokal terhadap spesies atau lokasi bernilai konservasi, misalnya dengan berinvestasi 
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dalam pembangunan pertanian di luar kawasan lindung untuk memastikan agar masyarakat memiliki cukup 
makanan dan tidak lagi memasuki kawasan lindung untuk memperoleh daging satwa liar.

Dipterokarpa: Pohon kayu keras dan tinggi, termasuk family Dipterocarpaceae yang umumnya tumbuh di hutan 
hujan Asia dan menjadi sumber kayu bernilai tinggi, minyak aromatic, dan resin.

Diurnal: Aktif pada siang hari.

Eksotik: Bukan domestik ataupun dibudidayakan.

Empulur: Jaringan spons pada batang dan ranting tumbuhan.

Endemik: Hanya ditemukan di tempat tertentu; asli.

Endemis: Sifat keunikan yang hanya ada di wilayah geografis tertentu.

Facebook: Platform media sosial terbesar di dunia.

Faktor pendorong: Faktor yang menyebabkan atau berkontribusi pada suatu kegiatan atau fenomena.

Fisi-fusi: Mengenai komunitas yang ukuran dan komposisinya dinamis, bergabung (fusi) dan pecah (fisi) men-
jadi kelompok lebih kecil.

Fitosanitasi: Terkait kesehatan tanaman dan, lebih spesifik, ketentuan dan peraturan untuk pengendalian pen-
yakit tumbuhan.

Flora: Tumbuhan.

Folivora: Hewan pemakan daun. Istilah terkait: folivorous, folivory.

Frugivora: Hewan pemakan buah. Istilah terkait: frugivorous, frugivory.

Fungsi ekosistem: Semua proses ekologi yang terjadi dalam suatu ekosistem.

Genting: Memiliki risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar.

Guenon: Monyet afrika ekor panjang dari genus Cercopithecus yang ditemukan terutama di hutan dan juga di 
habitat sabana.

Habeas corpus: Bahasa Latin untuk ‘Anda memiliki tubuh’ dan disebut sebagai ‘surat perintah pengadilan’. 
Perintah hukum tertulis yang melindungi orang dari pemenjaraan yang tidak adil dengan meminta tahanan 
untuk hadir di pengadilan dan memberikan bukti alasan yang dapat dibenarkan atas pemenjaraan mereka.

Habitat: Lingkungan alami dan lingkungan yang diperlukan oleh hewan, tumbuhan, atau organisme lainnya.

Herbivora: Binatang pemakan tumbuhan. Istilah terkait: herbivorous, herbivory.

Hewan peliharaan untuk meningkatkan status: Hewan yang dianggap memberikan status kepada pemi-
liknya atau mencerminkan kekayaan atau kekuasaan pemiliknya.

Hibrida: Keturunan dua spesies atau varietas tumbuhan atau tanaman yang berbeda; sesuatu yang dibentuk oleh 
gabungan elemen-elemen yang berbeda. Lih. juga: hibridisasi.

Hibridisasi: Perkawinan antar takson atau spesies yang berbeda. Lih. juga: hibrida.

Hiburan yang mendidik: Sebuah strategi komunikasi yang menggunakan hiburan yang disesuaikan dengan kebu-
tuhan dengan tujuan meringankan persoalan sosial atau mengedukasi masyarakat.

Hilangnya satwa: Kepunahan global, lokal, atau fungsional populasi hewan atau spesies dari komunitas ekologis.

Holosen: Era geologi saat ini, yang dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu pada akhir era es terbaru ketika manusia 
mulai mengembangkan pertanian. Beberapa ahli berpendapat bahwa Holosen berakhir ketika Antroposen dimulai, 
tetapi pendapat mengenai awal waktu era tersebut masih berbeda-beda. Lih. juga: Antroposen.

Hominid: Anggota kelompok yang terdiri dari semua manusia dan kera besar modern dan yang telah punah, 
serta nenek moyang langsung mereka.

Hominin: Anggota kelompok yang terdiri dari semua manusia modern (Homo sapiens) dan nenek moyang 
mereka yang telah punah, termasuk Homo neanderthalensis (Neanderthal), Homo erectus, dan Homo habilis.

Hukum primer: Berbagai bentuk undang-undang, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang mengikat pen-
gadilan, pemerintah, dan pihak perorangan, yang dibedakan dari komentar dan hukum sekunder lainnya yang 
tidak mengikat secara hukum.

Hukuman administratif: Sanksi yang membatasi hak atau jabatan yang dimiliki pelaku kejahatan dalam pemerin-
tahan, baik yang diberlakukan oleh hukum administratif ataupun hukum pidana.
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Hutan sempadan (atau tepi) sungai: Hutan yang tumbuh di sepanjang tepi sungai.

Identifikasi frekuensi radio: Teknologi yang menggunakan bidang elektromagnetik untuk mengidentifikasi 
dan menelusuri tanda yang ditempelkan pada objek.

Imunokompetensi: Kemampuan tubuh untuk mengenali dan merespons paparan bakteri, virus, racun, dan zat 
berbahaya lainnya.

Indikator massa tubuh rata-rata: Pengukuran hilangnya satwa, biasanya dihitung berdasarkan pengambilan 
satwa liar untuk memperoleh daging. Nilainya dapat menurun seiring dengan peningkatan satwa bertubuh kecil 
dalam suatu komunitas dan pemburu yang bergantung pada spesies yang lebih kecil.

Indikator tekanan jumlah pengambilan: Pengukuran tingkat perburuan/pengambilan satwa liar, yang dihitung 
berdasarkan jumlah individu spesies yang diambil dari habitatnya dalam jangka waktu tertentu.

Industri ekstraktif: Operasi untuk mengambil logam, mineral, atau agregat dari bumi untuk digunakan oleh 
konsumen.

Infantisid: Pembunuhan terhadap bayi.

Instagram: Situs jejaring sosial yang dimiliki Facebook untuk berbagi foto dan video.

Jarak antarkelahiran: Periode waktu biologis antarkelahiran secara berurutan.

Jerat metal: Jebakan untuk menangkap orang, biasanya menyasar penyusup dan pemburu liar.

Jumlah pengambilan: Istilah ilmiah yang mengacu pada jumlah individu yang diambil dari alam liar melalui 
perburuan, terutama dalam konteks tren populasi. Lih. juga: pengambilan.

Kawasan inti: Bagian wilayah jelajah yang paling banyak digunakan suatu kelompok atau individu.

Kawasan penting keanekaragaman hayati: Kawasan dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi yang teran-
cam mengalami kerusakan.

Kawin sedarah: Reproduksi antarindividu yang berkerabat dekat, yang dapat menyebabkan depresi kawin sedar-
ah, yang ditandai dengan berkurangnya kebugaran dan kesuburan pada keturunannya.

Keanekaragaman hayati: Keragaman tumbuhan dan binatang yang hidup di bumi atau habitat tertentu.

Keberadaan: Sebaran ada dan tidak adanya suatu spesies.

Kejahatan terorganisasi: Tindak pidana yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang bekerja sama dalam 
periode tertentu atau kejahatan yang direncanakan atau dikoordinasikan dalam jaringan orang terstruktur secara 
terus-menerus.

Kelimpahan: Jumlah individu suatu spesies di suatu area atau dalam suatu populasi.

Kelompok multijantan: Mengacu pada kelompok yang mencakup lebih dari satu gorila (punggung perak) 
jantan dewasa.

Kematian satu demi satu: Penurunan secara tiba-tiba dan signifikan pada populasi atau komunitas organisme 
karena penyebab alami.

Kepemilikan: Dalam hukum pidana, pelanggaran berupa pengendalian fisik atas satwa liar atau produk satwa 
liar dilindungi, terlepas dari keterlibatan dalam perdagangan ilegal atau kejahatan lainnya. Kriminalisasi ter-
hadap kepemilikan ini mengisi celah pembuktian sehingga penegakan hukum dapat menyasar pihak peroran-
gan yang memiliki spesies dilindungi, bahkan tanpa bukti keterlibatan dalam perdagangan ilegal spesies yang 
sama. Di negara-negara di mana undang-undang tidak dapat mengriminalisasi kepemilikan, pihak penegak 
hukum terhambat dalam menangkap pedagang ilegal yang melakukan penjualan atau mengejarnya berdasar-
kan bukti keterlibatannya dalam perdagangan ilegal.

Kepribadian hukum: Status hukum yang diberikan kepada seseorang. ‘Orang’ adalah entitas hukum yang memi-
liki satu hak atau lebih, berlawanan dengan ‘benda’ yang tidak memiliki hak hukum. Secara historis, beberapa 
manusia diidentifikasi sebagai ‘benda’ hukum, dan Anda tidak harus menjadi insan manusia untuk diklasifikasi-
kan sebagai orang, di hadapan hukum.

Kerangka konservasi: Sebuah konsep formal yang menjelaskan pendekatan yang dilakukan terhadap konservasi 
spesies dengan cara yang sesuai standar dan dapat dilakukan kembali.

Kerangka strategis: Gambaran umum detail dan terstruktur yang menjabarkan keseluruhan strategi, kegiatan 
untuk mencapai tujuan terkait, dan (di beberapa kasus) indikator untuk mengukur kemajuan berdasarkan sasa-
ran yang telah ditetapkan.
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Kesejahteraan: Kondisi tubuh dan pikiran satwa (nonmanusia), termasuk kesejahteraan biologis, emosional, 
dan perilakunya.

Konflik antarkelompok: Perselisihan dan potensi kekerasan fisik di antara kelompok individu yang berbeda dari 
spesies yang sama.

Konservasi dan pembangunan terpadu: Suatu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan 
untuk mencapai rekonsiliasi berkelanjutan antara konservasi keanekaragaman hayati dan kepentingan pem-
bangunan sosial-ekonomi dari berbagai pemangku kepentingan.

Konservasi yang dimiliterisasi: Penggunaan taktik, peralatan, dan staf militer untuk membantu melindungi 
flora dan fauna.

Konsumsi subsisten: Produksi pangan (baik yang ditumbuhkan ataupun dipanen dari sumber daya alam) pada 
tingkatan yang hanya cukup untuk pemanfaatan atau konsumsi oleh produsen dan anggota keluarganya, tanpa 
adanya surplus panen untuk diperdagangkan.

Koridor: Kawasan terbatas habitat satwa liar yang menghubungkan petak-petak habitat yang lebih besar, sehing-
ga memudahkan perpindahan satwa liar dan mendukung kelangsungan hidup populasi. Koridor ini dapat ter-
bentuk secara alami (mis. hutan sempadan sungai), atau dibuat melalui praktik pengelolaan.

Kritis: Menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar.

Lembaga (agency): Kemampuan individu untuk bertindak mandiri dan membuat pilihan bebas mereka sendiri.

Lempeng/gerigi insang (peng yu sai): bantalan penyaring berbentuk tulang atau tulang rawan pada ikan atau 
makhluk air lainnya yang digunakan untuk mencari makan dan menyaring zooplankton dari air laut.

Literatur kelabu: Laporan yang belum melalui proses peninjauan sejawat dan yang belum dipublikasikan di 
jurnal ilmiah. 

Makronutrien: Unsur dalam makanan yang diperlukan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan, metabolisme, dan 
fungsi penting lainnya dalam tubuh.

Manajemen adaptif: Proses pengambilan keputusan berulang yang terus diinformasikan melalui pemantauan 
ekologi dan proyek. Oleh karena itu, proses ini pun ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi tujuan 
pengelolaan dengan cara yang paling efektif. 

Mata pencaharian alternatif: Suatu pendekatan konservasi yang berupaya mengurangi ancaman konservasi ter-
hadap spesies atau lokasi tertentu dengan memberikan langkah alternatif, termasuk pilihan makanan alternatif 
jika ancaman konservasi berupa perburuan untuk memperoleh makanan; sumber pendapatan alternatif jika 
ancaman konservasi disebabkan oleh upaya untuk menghasilkan pendapatan; dan metode alternatif (berdampak 
lebih rendah) untuk mengumpulkan satwa liar jika ancaman konservasi berupa eksploitasi yang berlebihan.

Megafauna: Satwa besar yang masih ada atau telah punah, misalnya gajah, jerapah, paus, sapi, rusa, dan harimau. 

Memicu (atau mendasari): Keadaan atau tindakan yang menyebabkan pemberlakuan ketentuan dan peraturan 
lainnya. Pencantuman spesies, contohnya, dapat memicu pemberlakuan larangan perburuan dan instrumen 
hukum lainnya.

Menyapih: Membiasakan satwa muda untuk makan dan tidak menyusu kepada ibunya.

Meranggas: Pohon yang menggugurkan daunnya selama beberapa waktu dalam setahun.

Metamorfosis: Perubahan organisme atau spesies menjadi bentuk yang berbeda.

Metode pengambilan: Istilah legal yang mengacu pada cara satwa dibunuh atau ditangkap, termasuk penggu-
naan perangkap, senapan, pencahayaan malam, dan kendaraan. Lih. juga: pengambilan.

Mikronutrien: Unsur dalam makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit guna menghasilkan enzim, hormon, 
dan unsur penting lainnya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Monogami: Praktik memiliki satu pasangan sepanjang waktu. Owa dianggap monogami secara sosial, memiliki satu 
pasangan sepanjang waktu.

Okupansi: Proporsi lokasi terkonfirmasinya keberadaan suatu spesies.

Otonomi: Kebebasan untuk leluasa memilih (dalam parameter yang luas) cara menjalani hidupnya.

Paleotropis: Kingdom tumbuhan floristik yang mencakup wilayah tropis Afrika, Asia, dan beberapa bagian 
Oseania, tidak termasuk Australia atau Selandia Baru.
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Pameran: Komponen perdagangan yang berasal dari penggunaan akhir, seperti pertunjukan kera yang berasal 
dari sumber ilegal di suatu sirkus.

Parturisi: Proses melahirkan anak.

Pelage: Bulu; lapisan bulu.

Pelibatan masyarakat: Cara mengembangkan hubungan kerja antara badan publik dan kelompok masyarakat.

Pemantauan akustik pasif: Penggunaan alat perekam otonom untuk menyurvei area berdasarkan suara satwa 
dan analisis selanjutnya untuk menilai kondisi spesies. 

Pemantauan akustik: Perekaman teriakan satwa atau kegiatan yang mengancam (mis. tembakan) untuk meng-
informasikan kondisi spesies di area yang bersangkutan.

Pemantauan biologis: Survei berulang tentang distribusi dan kelimpahan spesies, serta ancaman yang mereka hadapi.

Pemasaran sosial: Penerapan teknik komersial guna mencapai kebaikan sosial.

Pembedaan tanggung jawab: Suatu langkah di luar pendekatan yang lebih tradisional yang memperlakukan 
pelaku kejahatan terhadap satwa liar semata-mata sebagai perorangan, dengan menyesuaikan tanggung jawab 
berdasarkan jenis kejahatan, yaitu dengan memberlakukan pidana yang berbeda atau pemberatan jika pelakunya 
adalah badan hukum dan pegawai pemerintah.

Pembunuhan intraspesifik: Pembunuhan anggota spesies yang sama oleh satu atau lebih individu.

Pemindaian horizon: Proses strategis untuk mendeteksi secara dini perkembangan yang mungkin berdampak 
besar terhadap lingkungan, ekosistem, atau spesies. 

Pencahayaan malam: Metode perburuan yang umumnya dikriminalisasi dan melibatkan penggunaan cahaya di 
malam hari guna membantu pemburu melihat dan menarik hewan target atau menyebabkannya tidak bergerak 
sementara sehingga melancarkan perburuan.

Pencantuman spesies: Mekanisme legal untuk menambahkan spesies ke dalam daftar nasional atau interna-
sional dan memberikan spesies ini perlindungan lebih ketat.

Pengambilan insidental: Setiap penangkapan spesies yang bukan merupakan tujuan awal dari kegiatan perburuan 
atau seperti dalam beberapa dokumen hukum, yaitu setiap penangkapan yang dilarang terhadap spesies genting atau 
terancam punah yang bukan merupakan tujuan yang dimaksudkan dari kegiatan yang sah menurut hukum.

Pengambilan: Istilah legal yang mengacu pada tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan 
pembunuhan atau penangkapan satwa. Lih. juga: jumlah pengambilan dan metode pengambilan.

Pengangkutan: Tindakan yang mencakup pemindahan satwa liar atau produk satwa liar secara fisik, termasuk 
pengangkutan melalui udara, laut, rel, atau jalan.

Penggunaan bersama: Tujuan penggunaan suatu area oleh manusia dan hewan. Alih-alih memisahkan area 
untuk kegiatan manusia dan perlindungan spesies, area penggunaan bersama dimaksudkan untuk menyelaras-
kan kehidupan manusia dan spesies lain secara berdampingan, termasuk kera besar.

Pengolahan: Kegiatan yang mencakup pengubahan satwa liar ke suatu keadaan atau produk lain.

Pengukuhan: Penunjukan area lahan untuk dijadikan area perlindungan oleh negara atau otoritas publik lainnya 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penilaian viabilitas habitat dan populasi: Alat untuk menyusun target populasi dan kerangka rekomendasi kon-
servasi untuk spesies tertentu.

Penipuan internet: Penipuan online.

Penyebaran jenis kelamin: Baik jantan maupun betina, yang telah mencapai kematangan seksual, akan keluar 
dari tempat kelahiran mereka untuk membangun wilayah mereka sendiri.

Penyimpanan: Tindakan menyimpan satwa liar atau produk satwa liar dalam berbagai macam ruang fisik untuk 
pemanfaatan selanjutnya.

Perangkap kamera: Penggunaan kamera karena adanya sensor gerak atau inframerah dalam survei yang dilaku-
kan terhadap satwa liar.

Perburuan liar: Perburuan, pembunuhan, penangkapan atau pengambilan ilegal satwa liar, yang melanggar 
undang-undang konservasi setempat atau internasional.
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Perburuan trofi: Penembakan satwa secara legal (biasanya hewan buruan besar, misalnya badak, gajah, singa, 
puma, dan beruang) atas izin resmi Pemerintah untuk hiburan. Trofinya adalah hewan tersebut (atau kepala, 
kulit, atau bagian tubuh lainnya) yang disimpan sebagai suvenir oleh pemburu.

Perburuan: Pengejaran, penargetan, penangkapan, atau pembunuhan satwa liar.

Perdagangan ilegal hidupan liar: Penyediaan, pengangkutan, dan penjualan ilegal satwa dan tumbuhan hidup 
atau mati atau bagian tubuh atau produknya, biasanya untuk tujuan komersial.

Periklanan: Tindakan memproduksi, membayar, atau terlibat dalam memublikasikan penjualan satwa liar atau 
produk satwa liar di media atau dalam bentuk apa pun, termasuk secara online, cetak, di televisi, ataupun di radio.

Persyaratan: Persyaratan yang berkaitan pada pemberian manfaat seperti pinjaman, keringanan utang, atau ban-
tuan luar negeri. 

Pertanian (atau perladangan) berpindah: Jenis pengelolaan pertanian di mana petani mengolah lahan beberapa 
lama hingga meninggalkannya dan membuat lahan baru, pada dasarnya untuk menghindari penurunan jumlah 
panen dan kekurangan unsur hara pada tanah.

Pertanian campuran: Cara hidup atau bentuk organisasi sosial yang didasarkan pada penanaman tanaman dan 
pemeliharaan ternak sebagai sarana utama kegiatan ekonomi.

Peternakan: Perawatan, budi daya, dan pemuliaan tanaman dan hewan.

Pleistosen: Periode geologis yang berlangsung dari sekitar 2,6 juta hingga 10.000 tahun yang lalu, ketika zaman es 
berakhir dan era Holosen dimulai.

Poliandri: Sistem perkawinan yang melibatkan satu betina dan dua jantan atau lebih.

Poligini: Sistem perkawinan yang melibatkan satu jantan dan dua betina atau lebih.

Poliginiandri: Sistem perkawinan yang melibatkan dua jantan atau lebih dan dua betina atau lebih. Jumlah 
jantan dan betina tidak selalu sama.

Preputial: Tudung kulup atau klitoris.

Preseden: Pertimbangan atau putusan dari kasus sebelumnya yang dikutip dalam sengketa selanjutnya yang sama 
sebagai pembenaran untuk memberikan putusan secara spesifik.

Punah dalam skala lokal: Benar-benar hilang/habis di suatu area.

Punah: Suatu spesies menjadi 'punah' setelah kematian individu terakhir, meskipun kemampuan spesies untuk 
pulih/bereproduksi akan hilang sebelum mencapai titik ini. Suatu spesies dapat menjadi 'punah di alam liar' 
sebelum dianggap benar-benar punah, jika ada satu individu atau lebih di penangkaran.

Punggung hitam: Simpanse atau gorila jantan remaja berusia antara 8 – 12 tahun. Ini berbeda dengan punggung 
perak, warna perak di bagian punggung jantan tersebut berkembang ketika mereka mencapai kematangan seksual.

Punggung perak: Gorila jantan dewasa dengan rambut perak pada punggungnya.

Rasio ekstraksi terhadap produksi: Indikator yang digunakan dalam studi satwa liar untuk menunjukkan 
hubungan antara jumlah atau biomassa spesies buruan yang dapat diproduksi (pada dasarnya melalui reproduk-
si) dalam populasi tertentu dan untuk membandingkan jumlah hewan atau biomassa yang diekstraksi dalam 
populasi tersebut berdasarkan studi yang dilakukan terhadap pemburu atau pasar.

Reintroduksi: Pelepasan terencana suatu makhluk hidup ke habitat alaminya setelah tinggal dalam kurungan. 

Rentan: Spesies yang dikategorikan berisiko menjadi terancam jika ancaman terhadap kelangsungan hidupnya 
tidak ditangani.

Sampling jarak: Teknik survei transek yang menghitung jarak antara pengamat dan hewan yang dijadikan 
sampel dengan memperhitungkan probabilitas deteksi. 

Sejarah hidup: Lamanya dan tahap perkembangan yang dilalui spesies selama hidup mereka. Primata nonmanu-
sia tumbuh lebih lambat, melakukan reproduksi pertama mereka di usia lanjut, memiliki kesuburan lebih rendah, 
memberikan perawatan orang tua yang ekstensif, dan memiliki rentang hidup lebih lama daripada kebanyakan 
mamalia lainnya.

Sejenis: Individu dari spesies yang sama dengan yang lain.

Simpatrik: Berkaitan dengan spesies atau populasi yang menempati wilayah geografis yang sama.

Spesies bukan asli: Spesies yang hidup di luar wilayah sebaran aslinya, yang berpindah akibat kegiatan manusia.
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Spesies flagship: Spesies terpilih untuk mengangkat profil habitat, isu, kampanye atau alasan tertentu dalam 
memperbesar dukungan bagi konservasi keragaman hayati lebih luas.

Spesies keystone: Spesies yang memainkan peran penting dalam cara ekosistem berfungsi, dan yang kehadiran 
dan perannya memiliki efek besar yang tidak proporsional terhadap organisme lain di dalam ekosistem.

Spesies umbrella: Spesies yang konservasinya juga menyebabkan adanya perlindungan banyak spesies lainnya di 
ekosistem atau lanskap yang sama.

Spesies yang sulit dipahami: Takson yang sulit diamati karena perilakunya yang tidak mencolok dan selalu 
menghindar dari manusia. 

Strategi sosial pertama: Strategi pemasaran atau kampanye yang berfokus pada platform media sosial, mis. 
Facebook dan Instagram, untuk menjangkau dan memengaruhi khalayak target.

Suaka: Fasilitas nirlaba yang didedikasikan untuk memberikan perawatan bagi satwa liar yatim piatu, hasil sitaan, 
atau cedera.

Takson (jamak: taksa): Unit yang digunakan dalam ilmu klasifikasi biologis atau taksonomi.

Tangkap-tangkap kembali (capture–recapture): Pendekatan analitis untuk memperkirakan kelimpahan 
hewan dengan melakukan identifikasi berulang dan identifikasi kembali terhadap individu hewan.

Tangkapan per Unit Upaya (Catch per Unit Effort/CPUE): Dalam upaya tindakan penegakan hukum untuk 
konservasi, ini merupakan cara pengukuran efektivitas yang dilakukan dengan menghitung, misalnya jumlah 
kegiatan atau barang ilegal, seperti jerat yang terdeteksi per area atau waktu patroli tertentu.

Teknologi litik: Pembuatan dan penggunaan alat-alat yang terbuat dari batu.

Teori pengumpulan makanan optimum: Kerangka teoretis yang menghubungkan variasi pengumpulan 
makanan dalam dan antarpopulasi dengan karakteristik ekologis setempat.

Teori perubahan: Metodologi untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan mengidentifikasi strategi dan keg-
iatan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Terestrialitas: Adaptasi untuk hidup di permukaan tanah.

Teriakan panjang: Serangkaian suara yang dikeluarkan oleh orang utan jantan dewasa (mulai dari menggong-
gong, mengaum, hingga mengerang) guna menarik betina dan/atau memperingatkan orang utan lainnya atas 
keberadaannya dan menetapkan wilayah pribadinya. Bantalan pipi membantu mengarahkan suara dan kan-
tong tenggorokan membuat suara beresonansi dan terdengar lebih jauh.

Tidak bersenjata: Tidak memiliki tonjolan keras dan tajam, misalnya kait, duri, atau struktur tajam menonjol 
lainnya.

Tindak pidana asal: Kejahatan (atau pelanggaran) yang merupakan bagian dari kejahatan yang lebih besar, mis-
alnya pemalsuan, penyelundupan, dan pencucian uang dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar.

Transek titik: Area lingkaran yang digunakan sebagai unit pengambilan sampel dalam survei, dengan pengamat, 
perangkap kamera, atau alat perekam akustik berada di tengahnya untuk mencatat dan mengamati satwa.

Transek: Garis lurus atau titik yang digunakan sebagai unit pengambilan sampel dalam survei guna mengumpul-
kan data keberadaan satwa. 

Ungulata: Satwa berkuku.

Unit pengelolaan: Kawasan yang ditetapkan dengan baik dan rencana pengelolaannya telah disusun. Dalam 
konteks FSC, kawasan ini mengacu pada wilayah spasial atau wilayah yang diajukan untuk sertifikasi dengan 
batas yang ditetapkan dengan jelas dan dikelola untuk serangkaian tujuan pengelolaan jangka panjang yang jelas, 
yang dinyatakan dalam rencana pengelolaan. 

Unsur pemberat: Aspek kejahatan yang dapat digunakan untuk menambah denda dan hukuman, seperti pengu-
langan tindak pidana (residivisme).

WhatsApp: Jasa perpesanan serta panggilan suara dan video yang dimiliki oleh Facebook.

Wilayah jelajah: Jangkauan geografis keberadaan semua populasi suatu spesies yang diketahui, termasuk wilayah 
yang tidak sesuai dan tidak ditinggali.

Zooarkeologi: Studi tentang peninggalan satwa dari lokasi arkeologis.
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Perdagangan ilegal kera hidup, daging, dan bagian tubuhnya terjadi di 
semua negara yang menjadi wilayah sebaran kera dan menimbulkan 
ancaman yang signifikan dan terus meningkat terhadap kelangsungan 
hidup jangka panjang populasi kera liar di seluruh dunia. Perdagangan 
kera yang semula merupakan kegiatan budaya dan murni untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini melibatkan perdagangan global 
bernilai multijutaan dolar yang dijalankan oleh jaringan pelaku kejahatan 
lintas negara. Tantangannya yaitu mengurai berbagai faktor yang kom-
pleks dan saling terkait yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan 
kera sekaligus melaksanakan strategi-strategi yang tidak memperparah 
ketimpangan yang ada. Volume seri Negara Kera ini menggabungkan 
penelitian dan analisis orisinal, studi kasus terkini, dan praktik terbaik 
yang mulai diterapkan untuk mendorong agenda konservasi kera yang 
berkaitan dengan pembunuhan, penangkapan, dan perdagangan.

“Dalam upayanya mengatasi ancaman dan bahaya besar terha-
dap kera besar dan owa di seluruh dunia, Arcus Foundation telah 
menerbitkan berbagai seri Negara Kera yang begitu berpengaruh dan 
membangkitkan kesadaran mengenai konservasi kera besar dan owa.
Negara Kera membahas kompleksitas antara faktor pendorong 
manusia demi pembangunan sosial ekonomi dan perjuangan yang 
terus dilakukan demi kelangsungan hidup semua kera. Sebagaimana 
pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini, kita perlu 
lebih memahami hubungan antara kemanusiaan dan alam. Seri 
Negara Kera memberikan solusi yang dapat meminimalkan dan 
memitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dengan cara 
melaksanakan upaya konservasi melalui kolaborasi, investasi keuan-
gan, kebijakan, dan edukasi. Publikasi ini diperuntukkan bagi pengam-
bil keputusan dan pemangku kepentingan dan memberikan landasan 
analitis untuk memengaruhi diskusi, praktik, dan kebijakan dengan 
tujuan menyelaraskan hubungan antara konservasi kera, kesejahter-
aan manusia, dan tekanan pembangunan ekonomi dan sosial. 
Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Namun jarang sekali 
kita diberikan kemampuan untuk senantiasa memengaruhi setiap 
generasi berikutnya. Kera besar dan owa merupakan mata rantai 
penting dalam sejarah evolusi dan masa depan kita. Upaya melestari-
kan spesies ini sebenarnya merupakan aksi menyelamatkan sebagian 

dari diri kita sendiri.” Inger Andersen 
Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  

dan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB
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