BBKSDA JABAR

TAMAN BURU SEBAGAI BAGIAN
KONSERVASI RUSA DI INDONESIA
Apa yang kami pelajari dari TB. Masigit Kareumbi (a lesson learn)

Zoom Meeting TBMK – KPPRI
streaming di Youtube Channel Taman Buru Masigit Kareumbi
06 Agustus 2020 13.00 – 15.00 WIB

Sistematika
• Tinjauan Perburuan di Nusantara (10 menit – 8 slide)
• Taman Buru model (10 menit – 10 slide)
• Gagasan pengelolaan areal buru di Indonesia:
Wildlife Economics (5 menit – 3 slide)
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PERBURUAN DI NUSANTARA

Perburuan pada Relief Candi

sumber: internet

sumber: internet

Kiri:
relief di Candi Borobudur (±abad 8) menggambarkan kegiatan berburu yang dilakukan oleh raja dan pasukannya dan terdapat
juga kegiatan berburu dengan menggunakan pipa bambu kecil yang disebut tulub (sumpit) dan menangkap ikan dengan alat
tradisional yang disebut wuwu
Kanan:
relief di Candi Mendut (824M) tentang cerita pemburu, sepasang angsa dan kura-kura

Walaupun penggambaran dan situasi lingkungan pada relief candi
tidak berasosiasi secara langsung dengan keadaan dan lingkungan di
Jawa pada saat itu (Bambang Agus Suripto dan Listia Pranowo, 2001),
namun kegiatan berburu tentu bukan merupakan hal yang asing bagi
masyarakat pada masa itu.

Perburuan Adat & Tradisi:
Urang Kanekes
Ngalanjak & Ngamunday Dimulai 9
hari sebelum upacara Kawalu
Upacara Kawalu dilakukan 3x
setahun
Durasi: 3 hari atau bisa
diperpanjang jadi 6 hari

On Purpose
Musim buru
Kuota Buru (bag limit)
Selektif

Satwa buru: peucang/kancil,
buut/tupai, mencek/kijang
Ikan: Soro, Kancra,
Paray/Beunteur dan Hurang

Respek
sumber gambar

Perburuan Rekreasi Jaman Majapahit
• Kitab Kakawin Pujasastra
Negarakretagama, menceritakan
tentang perjalanan perburuan
yang dilakukan oleh sang Raja
Hayam Wuruk (1350-1389) pada
pupuh nomor 51 – 59.
• tulisan pertama ttg perburuan
rekreasi di Nusantara
• Satwa yang disebutkan dalam
kitab tersebut yaitu banteng,
celeng, rusa, kerbau, kelinci,
kijang, biawak, kucing, kera,
kaswari, badak, lembu, srigala dan
harimau.

Syahdan diceritakan bahwa Raja berburu di hutan
Nandawa lengkap dengan senjata, pasukan berkuda
dan kereta. Di dalam hutan, rombongan menemukan
beragam satwa dan menggiringnya dan bagaimana
Raja dan para pasukan pengawal berburu dan
mendapatkan perlawanan yang sengit dari para
hewan, sampai akhirnya kemenangan ada di tangan
Raja yang pulang membawa banyak hasil buruan.
Perburuan seperti yang dilakukan raja-raja di
Nusantara semacam ini dapat kita katakan sebagai
perburuan dengan tujuan rekreasi, berbeda secara
konteks dengan kegiatan perburuan subsisten yang
dilakukan oleh masyarakat tradisional Nusantara.

sumber gambar: internet

Perburuan Abad 16 - 17
• Tomé Pires (1515) menuliskan
tentang Raja Sunda: “Raja adalah
seorang olahragawan dan
pemburu yang hebat. Di negerinya
terdapat rusa jantan yang tak
terhitung jumlahnya, babi dan
banteng. Mereka melakukannya
hampir setiap waktu”.
• Pada abad ke-17, penguasa
kerajaan Mataram memiliki
beberapa taman berburu rusa dan
suaka margasatwa yang digunakan
untuk mendukung kegiatan
berburu.
• Taman buru dinamakan krapyak.
Sedangkan suaka margasatwa
atau cagar alam disebut larangan.
(Peter Boomgard: Frontiers of Fear, Tigers and
People in The Malay World, 1600-1950, 2001:
p107)

sumber: kemdikbud

sumber gambar

Perburuan Pada Akhir Masa Kolonial
Hutan Buru di Priangan
Di Priangan (Jawa Barat), berburu rusa menjadi
hiburan bagi para kaum bangsawan sekaligus
sebagai penanda status (Bie 1888). Pada tahun
1867, masih terdapat 5 hutan buru di Priangan,
yang seluruhnya berjumlah sekitar 12.000
hektar. Di tempat ini, kaum bangsawan berburu
rusa, babi hutan, badak, dan kadang-kadang
harimau. Kadangkala, ratusan rusa dibunuh
ketika perburuan terjadi, namun sepertinya
populasi tidak habis-habis. Antara tahun 1870
dan 1910, hutan buru ini hilang, kemungkinan
besar karena kaum bangsawan Priangan sudah
kehilangan status ningratnya, tapi mungkin juga
karena tekanan dari masyarakat serta bangsa
Eropa yang mengklaim area tersebut. Sejak saat
itu satwa buru tidak lagi melimpah
(Boomgaard, Oriental Nature, its Friends and its
Enemies: Conservation of Nature in LateColonial Indonesia, 1889 - 1949, 1999)

E. Hardouin (1820-1853)
Een hertenjacht in de Preanger
(Berburu seekor rusa di Priangan)
(sumber gambar)

Perkembangan Perburuan setelah
Indonesia Merdeka
1958

1965

1966

• Populasi satwa tertekan, pelarangan berburu banteng dan rusa diterapkan untuk seluruh pulau Jawa.
Namun, terbentur anggaran dan ketersediaan personil sehingga supervisi larangan tersebut lemah

• pelarangan berburu dihapus
• terbit brosur yang dipublikasikan oleh biro wisata NITOUR (Nederlandsche Indische Touriten Bureau). Berisi undangan
wisatawan mancanegara ke Jawa untuk berburu harimau, babi hutan, penyu dan juga rusa. Namun secara janggal
menawarkan hadiah sebesar US$ 25 untuk setiap Harimau yang bisa dibunuh sebagai daya tarik wisata (Hoogerwerf,
1970: 242, 280)

• Perburuan Rekreasi vs Perburuan Hadiah

1967
1973

1976

• UU 5 1967, munculnya definisi Taman Buru
• Penetapan TB. Semidang Bukit Kabu, Bengkulu

• Penetapan TB. Masigit Kareumbi, Jawa Barat

• Penetapan TB. Dataran Bena, TB. Lingga Isaq, TB. Gunung Nanu’a dan TB. Tambora
Selatan
1978

Munculnya Taman Buru
• Pada UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan mulai diperkenalkan istilah Taman Buru sebagai salah
satu fungsi hutan dalam Pasal 3, bahwa Hutan Negara berdasarkan
fungsinya dapat terdiri dari Hutan Lindung (Ayat 1), Hutan Produksi
(Ayat 2), dan Hutan Suaka Alam (Ayat 3), sedangkan ayat 4 berbunyi:
(4) "Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang
diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan
dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau
wisataburu, yaitu:
• a. Hutan Wisata yang memiliki keindahan alam,
baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun
keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan
kebudayaan, disebut "Taman Wisata."
• b. Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa
buru yang memungkinkan diselenggarakannya
pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi,
disebut "Taman Buru.“

:: KONDISI PERBURUAN DI TBMK (INDONESIA) SAAT INI ::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Perburuan seolah-olah dapat diselenggarakan di
“MANA SAJA”.
Perburuan dilakukan bukan dalam rangka
konservasi. Tapi lebih pada kesenangan/ hobi
atau tujuan pemberantasan hama.
Perburuan tradisional (dog hunting, alat
tradisional) belum dikelola dengan baik.
Maraknya penggunaan senapan angin dengan
daya bunuh tinggi
Perangkat hukum untuk TB banyak menggunakan
regulasi untuk KSA/KPA yang SANGAT tidak cocok
untuk pengembangan TB
Industri perburuan di Indonesia belum
mendukung
Konsep perburuan berbasis konservasi belum di
ujicobakan
SATWA YANG ADA BELUM MAPAN UNTUK
DITETAPKAN SEBAGAI SATWA BURU

sumber: icon freepic
foto: istimewa

:: KONDISI PERBURUAN DI TBMK (INDONESIA) SAAT INI ::
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:: KONDISI PERBURUAN DI TBMK (INDONESIA) SAAT INI ::

15 11 TAMAN BURU DI INDONESIA
BELUM SATUPUN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
AREAL WISATA BURU DALAM RANGKA
KONSERVASI DAN PENGENDALIAN POPULASI
SATWA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG
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TAMAN BURU MODEL
TBMK menjadi model Kawasan Taman Buru yang
Mandiri, Lestari dan berlandaskan Konservasi

Dasar Pelaksanaan
• PERPRES 28 tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Jawa
Bali => Pasal 47, 55, 112, dan 113 secara eksplisit
menyebutkan tentang arah pengembangan TB. Masigit
Kareumbi
• Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun
2009-2029;
• Perjanjian Kerja sama Wanadri – BBKSDA Jabar tahun
2009 – 2014 dan tahun 2016 - 2020
• Surat dukungan dan persetujuan Dirjen KSDAE No.
S.628/ KSDAE-PIKA/ 2015 tentang TB model di TBMK

Sasaran Taman Buru Model
• Exercise skema Sustainable Hunting Tourism
• Embrio pusat edukasi Perburuan Berbasis Konservasi
• Simulasi Perburuan Satwa Buru (exercise PP 13 1994 dan
turunannya)
• Mengembangkan satwa Rusa sebagai penyedia daging yang sehat
(lean meat) untuk masyarakat Indonesia (TBMK dengan luas 12.420 hektar, potensi
populasi >10.000 ekor)

• Upaya perlindungan dan pemanfaatan kelebihan populasi satwa
melalui perburuan/ pemanenan yang berkelanjutan

(di masa yang akan datang satwa buru yang dapat dikembangkan: Burung Merak, Kelinci jawa, Sapi lokal/ Banteng,
Kerbau, Kambing dst)

=> semuanya tanpa harus menganggu dan merubah fungsi utama
sebagai kawasan lindung

Exercise Sustainable Hunting Tourism
•

•

•
•
•

Konsep Wisata Buru Berkelanjutan:
TOUGH QUESTION
Memadukan kegiatan perburuan (hunting)
dengan wisata (tourism) secara win-win
Bagaimana kita bisa:
solution didalam sebuah kawasan yang
Berburu dan menembak satwa
menghasilkan efek sinergis.
dilindungi, di dalam kawasan konservasi,
Hunting tourism adalah turisme skala kecil
memanfaatkan bagian dari satwa
namun menawarkan manfaat secara finansial,
tersebut dan membawa keluar sebagian
ekologis, social & budaya terhadap warga desa
lainnya.
sekitar.
Hunting tourism membangun kepedulian warga
setempat terhadap kawasan.
Hunting tourism meningkatkan nilai dari satwa liar
Hunting tourism adalah salah satu alat (tool) untuk melakukan konservasi

Apakah semua itu benar?
•

•

TBMK dapat melakukan exercise itu dengan tetap mengantisipasi untuk menekan
dampak serta efek negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan berburu dan wisata.
Shifting Paradigm Hunting Tourism => Animal Watching – Safari dst

Kawasan Konservasi

Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK)

:: Ilustrasi Rekayasa Model Taman Buru di TBMK 2009 – 2020 ::

Model Taman Buru

Simulasi Perburuan Berbasis Konservasi (PBK)

Hunting Gate

Lelang Buru
• Musim Buru
• Kuota Buru

Reservasi

• License check
• Hunting tax

Information
Center
• Logbook

Hunter Checkpoint

Hunting Cluster

Clubhouse

• Logbook
• Taxidermy
• Meat dressing

• Deer Stand
• Profesional Hunter

Hunter Checkpoint

• Living room
• Lodge
• Coffee bar

• 100 yard benchrest
shooting range

Model Aktifitas Penunjang Perburuan di TBMK

KONSERVASI VS KONSERVASI

TBMK kedepan?
sebuah gagasan

Dikelola dengan model konsorsium, terdiri dari:
– Kelompok Pegiat (eq: WANADRI melalui badan otonom Koperasi
Wanadri & Yayasan Wanadri)
– Pemangku kawasan dan aparat terkait
– Masyarakat sipil (akademisi, komunitas pegiat, aktifis)
– Perwakilan pengusaha
– Asosiasi perburuan
– Masyarakat sekitar kawasan/ desa, kecamatan dan kabupaten
– Stakeholder terkait lain
– Dikelola oleh tim yang memiliki integritas dan berkomitmen
tinggi

KONSORSIUM TBMK
•
•
•

Membuat pagar perimeter
kawasan (12.420 hektar – 160
kilometer)
Mengadakan starting population
satwa buru
Mengelola Pagar, Habitat dan
populasi satwa

Selanjutnya:
• Pengusaha lokal/ BUMDes dapat
berpartisipasi dengan membuat
hunting/ ecotourism lodge di
scenic area, memfasilitasi tamu,
guiding dan memiliki hak
membeli kuota satwa buru di
dalam blok buru TBMK
Peta delineasi kawasan TBMK (merah) dan lokasi potensial scenic area
Scenic area
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GAGASAN PENGELOLAAN AREAL BURU DI INDONESIA
dalam rangka mendorong implementasi PP 13 1994
DAN

WILDLIFE ECONOMY

WILDLIFE ECONOMY?
•
•

Nilai transaksi satwa liar illegal
mencapai 13 Triliun rupiah
(PPATK, 2018)
Satwa liar sebagai aktor utama
utk Ekowisata, perburuan,
pertukaran satwa, protein
hewani, bahan baku obat,
industri kreatif, dll

Hati-hati..
• Jangan sampai satwa liar kita
hanya sebagai satwa suci yang
mati-matian dilindungi namun
populasi terus anjlok , genetik
terdegradasi tapi malah
berkembang pesat di luar
negeri!
Contoh: rusa timor.

Kredo
Pengelolaan rusa dan taman buru adalah perkara sederhana,
mengelola manusia yang jauh lebih sulit. Karena anda harus
memuaskan kebutuhan banyak orang.
Pemburu yang ingin lebih banyak rusa.. petani yang tidak mau rusa
terlalu banyak.. warga sekitar yang memiliki banyak kepentingan di
dalam hutan.. kelompok pecinta satwa yang ingin rusa dibiarkan hidup
merdeka.. kelompok lain yang berpikir bahwa lebih banyak macan
kumbang bagus untuk populasi rusa, para offroader yang komplain
karena jalurnya tertutup pagar.. dan pihak lain yang tidak peduli
dengan kondisi hutan dengan segala dinamikanya, karena buat mereka
hutan adalah tempat genderuwo bersemayam.
- Diadaptasi oleh Echo dari Steve Joule, DEC Region 7, interview271 dalam
Conservation and Hunting: Till Death Do They Part? A Legal Ethnography of Deer
Management by Irus Braverman
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A Good Hunter is a Good Conservationist
MARI BERDISKUSI

Terima Kasih.

