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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
buku ini. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan
informasi terkait dengan kondisi populasi dan karakteristik habitat Anoa
(Bubalus spp.) khususnya di wilayah sub populasi bagian Utara Sulawesi.
Buku ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan
selama dua tahun yaitu tahun 2010 sampai 2011 dan merupakan rangkuman
bagian perjalanan tim peneliti menyusuri belantara kawasan hutan Taman
Nasional Bogani Nani Wartabone untuk bertemu dengan satwa endemik
Sulawesi yang saat ini mulai langka dan diakui oleh dunia sebagai satwa
yang terancam punah (Endangered species)
Kompleks hutan Gn. Poniki yang berada di Seksi Pengelolaan Taman
Nasional Wilayah II Doloduo merupakan salah satu dari beberapa lokasi
yang menjadi spot habitat anoa. Tidak jarang masyarakat lokal ataupun
wisatawan yang berkunjung ke lokasi Gn. Poniki bertemu dengan satwa
unik ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa hal yaitu
(1). Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 (Permenhut
No.57 Tahun 2008) yang menegaskan bahwa Anoa (Bubalus depressicornis
dan Bubalus quarlesi) merupakan salah satu spesies yang mendapatkan
prioritas tinggi untuk diketahui populasi dan habitatnya di alam. (2).
Rumusan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2010-2020 oleh Dirjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang mengharapkan lembaga
penelitian yang ada di daerah berperan serta aktif mendukung kegiatan
tersebut melalui penelitian.
Ucapan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada Kepala Balai
Penelitian Kehutanan Manado, seluruh anggota tim peneliti (Arif Irawan,
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Nurlita Indah Wahyuni, Lis Nurrani, Yermias Kafiar, Sumarno N. Patandi
dan Syamsir Shabri), Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
atas ijin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada
Kawasan Konservasi TN. Bogani Nani Wartabone. Ucapan terima kasih dan
penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
kegiatan penelitian ini mulai dari perencanaan hingga tersusunnya buku
ringkasan ini. Semoga informasi yang disajikan dalam buku ini dapat
bermanfaat serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya
pengelolaan di bidang satwa liar.

Manado,

Agustus 2012
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara yang sangat kaya
akan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut data dari Bapenas

(2003) negara kita memiliki sebanyak 270 spesies amphibi (kelima
terbanyak), 600 spesies reptil (ketiga terbanyak), 1600 spesies kupukupu dan 20.000 spesies tumbuhan berbunga yang semuanya
tersebar di seluruh daratan dan lautan, ditambahkan pula oleh
Maryanto et al., 2007 jumlah spesies mamalia kini mencapai 704
spesies dan burung 1.598 spesies.
Secara garis besar keanekaragaman hayati di Indonesia dapat
dikelompokkan ke dalam dua golongan besar. Golongan pertama
masuk dalam wilayah paparan Sunda dan golongan kedua masuk
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dalam paparan Sahul (meliputi Papua Besar, Maluku dan wilayahwilayah sekitar pulau tersebut). Diantara dua golongan tersebut ada
wilayah zona transisional yaitu Wallacea (meliputi Sulawesi,
sebagian Nusa Tenggara). Perbedaan golongan tersebut yang
melandasi banyaknya perbedaan spesies yang ada di Indonesia.
Pulau Sulawesi merupakan pulau yang sangat berharga bagi
kepentingan konservasi biologi karena tingkat endemisitas spesiesnya
yang tinggi. Hal ini berarti bahwa spesies tersebut hanya ditemukan
di Sulawesi serta secara alami tidak dijumpai di kawasan lainnya di
Indonesia. Dari 127 jenis mamalia yang ditemukan di Sulawesi, 79
(62%) adalah endemik. Dari 233 jenis burung yang ditemukan di
Sulawesi, 103 (44%) adalah endemik. Dari 104 jenis reptilia yang
ditemukan di Sulawesi, 29 (28%) adalah endemik. Gambaran angka
yang menunjukkan jumlah spesies endemik di Sulawesi, kian hari
kian

bertambah

seiring

ditemukannya

spesies-spesies

baru.

Setidaknya sebanyak empat jenis spesies baru sudah berhasil
ditemukan sejak tahun 1999 di wilayah Sulawesi.
Keindahan fisik pulau Sulawesi dengan pegunungan berselimut
hutan dan terumbu karang yang mengagumkan tentu menyimpan
pesona kehidupan biologinya, dimana pada kawasan ini dikenal flora
2

dan fauna yang unik dan spesifik. Kawasan ini menyimpan beberapa
fauna endemik seperti anoa (Bubalus depresicornis&B. quarlesii),
tarsius (Tarsius spectrum, T. pumillus dan T. diannae), maleo
(Macrocephalon maleo, Muller), burung alo (Rhyticeros cassidix dan
Phanelopides exerhatus), babirusa (Babyrousa babyrousa), musang
raksasa (Macrogalidia muschenbroekii), kuskus (Ailurops ursinus dan
Strigocuccus celebensis), jalak sulawesi (Scisirostrum dubium) dan
lain sebagainya (Whitten et al.,1987).
Dalam rangka meningkatkan usaha pelestarian spesies nasional
Departemen Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 57
Tahun 2008 telah menyusun sebuah Arahan Strategis Konservasi
Spesies Nasional 2008-2018. Secara khusus, tujuan dari peraturan ini
untuk merumuskan tujuan konservasi spesies dan memberikan
arahan

kebijakan

konservasi,

menentukan

spesies

prioritas

berdasarkan kriteria tertentu untuk kelompok satwa mencakup
mamalia, primata, burung, herpetofauna, serangga/invertebrata dan
spesies perairan. Penentuan kriteria untuk spesies prioritas secara
umum dilakukan berdasarkan beberapa kriteria genetik yaitu tingkat
endemisitas, status populasi, kondisi habitat, keterancaman dan
status pengelolaan spesies.
3

Penilaian kriteria tersebut, menghasilkan daftar spesies flora
dan fauna seluruh Indonesia yang dikategorikan ke dalam dua
kelompok prioritas yaitu sangat tinggi dan prioritas tinggi. Hasilnya,
beberapa spesies flora maupun fauna khas Sulawesi masuk dalam
kategori prioritas sangat tinggi untuk dilestarikan. Salah satu dari
spesies

tersebut

adalah

anoa

(Bubalus

depresicornis&Bubalus

quarlesii).
Sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, anoa termasuk
satwa liar endemik Sulawesi yang dilindungi oleh Undang-Undang
yaitu berdasarkan Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar
(Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer
134). Di dalamnya anoa dinyatakan sebagai satwa langka dan wajib
dilindungi karena sebarannya sangat terbatas yaitu hanya di daratan
Sulawesi dan Pulau Buton. Selain itu, satwa ini juga dilindungi oleh
Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahkan dalam IUCN Red List of
Threatened Animal (The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources) 2009, anoa dikategorikan sebagai
satwa langka yang dikhawatirkan akan punah dan menurut CITES
2008 (The Convention on International Trade in Endangered Species
4

of Wild Flora and Fauna) anoa masuk dalam Appendix I yang berarti
satwa tersebut dilindungi dan tidak diperjualbelikan (Anonim, 1996).
Perkembangan perlindungan dan pelestarian terhadap satwa
ini, tidak berhenti hanya sampai di sini. Baru-baru ini, Dirjen PHKA
bersama-sama dengan institusi terkait yang peduli dengan satwa
anoa dan babi rusa mengadakan kesepakatan bersama dengan
mengeluarkan sebuah dokumen tentang “Strategi dan Rencana Aksi
Konservasi Anoa dan Babi Rusa 2010-2020”. Dalam keputusan yang
dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam tahun 2011 menjelaskan adanya 14 spesies prioritas satwa yang
menjadi ukuran kinerja bagi Unit Pelaksana Teknis di daerah melalui
peningkatan populasinya di alam sebesar 3% pada tahun 2010 – 2014,
dan anoa termasuk dalam spesies satwa yang diprioritaskan.
Penelitian terkait dengan populasi dan habitat satwa anoa di
alam telah banyak dilakukan khususnya di kawasan-kawasan hutan di
Sulawesi Tenggara (termasuk Buton),

Selatan dan Tengah. Tidak

ketinggalan, untuk wilayah Sulawesi Utara, data mengenai populasi
dan habitat anoa juga pernah ada seperti di CA. Tangkoko Batuangus
(Syam, 1978),

Kompleks hutan Gunung Poniki Kawasan Taman

Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW, 1997 dan Gunawan, 1998).
5

1.2. Tujuan
Buku ini merupakan rangkuman singkat hasil penelitian anoa
selama tahun 2010 hingga 2011 oleh tim peneliti Balai Penelitian
Kehutanan Manado yang disusun bertujuan untuk memberikan
informasi dan gambaran tentang kondisi habitat dan populasi anoa
khususnya di wilayah Sulawesi bagian Utara.
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BAB 2
KARAKTERISIK UMUM ANOA

2.1. Taksonomi
Nama lokal secara umum adalah anoa atau anoang (= anoeang)
dan sapi utan (=sapi oetan = sapi hutan), anoa dataran rendah dan
anoa gunung (masing-masing untuk lowland dan mountain anoa),
buulu tutu dan bandogo tutu (Gorontalo), dangko dan dangkon
(Manado), langkau (Tombulu dan Minahasa), baulu (untuk orang
Dampelas) dan nua (untuk orang Kaili), lupu (untuk orang Kulawi) di
Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tenggara anoa dataran rendah disebut
anoa atau kadue sedangkan anoa gunung disebut anoa perak. Di
Sulawesi Selatan disebut dangko, langkau, anoa gunung disebut soko
oleh orang Bugis dan anoewang matjetjo oleh orang Toraja (Jahidin,
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2003). Menurut Walker (1964) klasifikasi taksonomi anoa (Bubalus
spp.) adalah sebagai berikut :
Kingdom
Phyllum
Sub Phyllum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Chordata
: Vertebrata
: Mamalia
: Artiodactyla
: Bovidae
: Bubalus
: Bubalus depressicornis, Smith dan,
Bubalus quarlessi, Ouwens

Spesimen anoa pertama kali dideskripsikan oleh Smith (1827) di
museum Inggris dengan panjang tanduk spesimen 10 inchi, kuat,
pipih, dua per tiga berbentuk segitiga dan datar dibagian anterior
dan diberikan nama Antilope depressicornis Lydekkers (1905). Pada
tahun 1969, Groves menganggap bahwa anoa berkerabat dekat
dengan

genus

Banteng

(Bos)

dengan

memberi

nama

Bos

depressicornis fergusoni dan menggolongkan sub genus anoa menjadi
dua spesies yang berbeda yaitu Bubalus depressicornis untuk anoa
dataran rendah dan Bubalus quarlessi untuk anoa pegunungan dan
kedua jenis inilah yang masih dipakai hingga saat ini.
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2.2. Morfologi
Berbagai gambar spesies anoa yang didokumentasikan dari
berbagai lokasi seperti Kebun Binatang Ragunan Jakarta, Taman
Safari Indonesia Bogor, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
Sulawesi Utara, dan Lokasi Penangkaran Satwa Balai Penelitian
Kehutanan Manado.

Gambar 1. Anoa di Kebun Binatang Ragunan Jakarta
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Gambar 2. Anoa di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone - Sulut
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Gambar 3. Anoa di Taman Safari Indonesia Bogor
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Gambar 4. Anoa di Kandang Penangkaran BPK Manado
12

Bentuk tubuh anoa mirip dengan kerbau atau biasa disebut
kerbau cebol. Anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis
memiliki tinggi pundak antara 80–100 cm, sedangkan anoa dataran
tinggi atau Bubalus quarlessi antara 60-75 cm. Deskripsi ini sama
dengan yang dinyatakan oleh Groves (1969) yang menyatakan anoa
dataran rendah relatif lebih besar dibandingkan dengan anoa yang
ditemukan di dataran tinggi. Bentuk kepala menyerupai kepala sapi
(Bos), kaki dan kuku menyerupai banteng (Bos sondaicus). Pada kaki
bagian depan (metacarpal) berwarna putih atau mirip sapi bali
namun mempunyai garis hitam ke bawah. Tanduk mengarah ke
belakang menyerupai penampang yang bagian dasarnya tidak bulat
seperti tanduk sapi melainkan menyerupai bangun segitiga seperti
tanduk kerbau. Morfologi anoa dataran rendah dan anoa dataran
tinggi selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 1. Morfologi anoa dataran rendah dan anoa dataran tinggi
Keterangan

Anoa dataran rendah
(Bubalus depressicornis)

Ukuran
tubuh

Relatif lebih besar

Tanduk
Berat
Tinggi
Pundak
Panjang
badan
Panjang
tanduk
Panjang
ekor
(% dpt)

Warna

14

Sedikit bulat, kasar dengan
bagian pangkal berbentuk
segitiga yang pipih dan
terdapat “wrinkeld”
300 Kg

Anoa dataran tinggi
(Bubalus quarlessi)
Memiliki ukuran lebih
kecil
Berbentuk kerucut yang
rata dan ditandai
dengan tidak adanya
“wrinkeld”
150 Kg

80 – 100 cm

75 cm

170 – 188 cm

122 – 153 cm

Jantan : 27 – 37 cm
Betina : 18 – 26 cm

Jantan : 15 – 20 cm
Betina : Relatif sama

Syam,
1977

19.8 – 25.8 cm

14.6 – 17.8 cm

Kasim,
2002

Individu dewasa berwarna
coklat hitam sampai hitam
dengan keadaan bulu
jarang. Anak memiliki bulu
berwarna coklat tipis dan
lurus, sejalan dengan
bertambahnya umur bulu
coklat akan rontok dan
digantikan dengan bulu
berwarna hitam. Bulu kaki
berwarna putih sampai
kekuningan.

Individu dewasa
memiliki warna coklat
kemerahan atau
berwarna coklat cerah
dengan bercak putih di
atas kaki. Rambut
berbentuk seperti wol
dan tebal.

Pustaka
-

Groves,
1969
-

-

Tanda
lainnya

Memiliki tanda di leher
berbentuk seperti bulan
sabit berwarna putih
terang, kaki depan selalu
berwarna putih kekuningan
dari lutut ke kuku, paha
bagian berwarna putih
terang

Mahmud,
2009

2.3. Perilaku dan Reproduksi
Menurut Hooijer (1946) dalam Kasim (2002), anoa memiliki
perilaku hidup secara soliter, namun tidak jarang juga dijumpai
dalam kawanan tiga sampai lima ekor. Anoa umumnya hidup di
hutan-hutan yang lebat, di dekat aliran air / sungai, danau, rawarawa, sumber air panas yang mengandung mineral dan di sepanjang
pantai. Menurut Bismark dan Gunawan (1996) melaporkan bahwa
anoa mempunyai habitat yang spesifik dengan komponen dan
sebaran lokasi yang dapat menunjang kebutuhan pakan dan
perilakunya dan pada lokasi yang terbuka seperti padang rumput,
jarang dihuni.
Anoa yang sedang terluka, birahi, induk yang baru melahirkan
atau yang sedang menyapih anaknya akan cenderung bersifat
agresif. Masa kehamilan sekitar 275 sampai 315 hari, hanya 1 anak
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dalam setiap kelahiran. Kasim (2002) berpendapat bahwa anoa
mencapai dewasa seksual pada umur 3-4 tahun dengan siklus estrus
15-23 hari dengan periode estrus 2-4 hari dimana puncak estrus
terjadi pada hari ketiga. Dalam satu musim melahirkan (AgustusOktober) hanya melahirkan satu anak. Induk anoa betina menjaga
anaknya tetapi induk jantan tidak. Masa sapih biasanya berlangsung
antara enam hingga sembilan bulan (Mahmud, 2009).
2.4. Distribusi Dan Populasi Anoa di Sulawesi
Perkembangan distribusi anoa di wilayah daratan Sulawesi dan
Pulau Buton, digambarkan dalam peta distribusi dibawah ini.
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Groves (1969); Kasim (1998); dan Whitten et al.(1987).
melaporkan bahwa saat ini anoa, baik anoa dataran rendah maupun
anoa dataran tinggi sudah tidak memiliki habitat yang khas lagi.
17

Kadangkala anoa dataran rendah dapat ditemukan juga di dataran
tinggi dan sebaliknya anoa dataran tinggi juga sering dijumpai di
daerah-daerah dataran rendah.
Menurut Whitten et al. (1987) menyatakan hasil pemantauan di
Sulawesi Utara pada akhir abad ke-19 menunjukkan bahwa Bubalus
depressicornis masih mempunyai daerah penyebaran yang luas dari
ujung Utara Sulawesi. Bahkan setengah abad yang lalu Bubalus
depressicornis masih dijumpai di dalam hutan Bolaang Mongondow
dan Gorontalo. Kemudian semenjak itu terjadi penurunan yang
sangat drastis, selain karena kerusakan habitat juga akibat
perburuan liar.
Hasil kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan populasi anoa semakin hari semakin mengalami
penurunan. Hasil penelitian Syam (1978) menjelaskan bahwa
perkiraan populasi anoa di dalam kawasan CA. Tangkoko Batuangus
(3000 Ha) mencapai 38 – 62 ekor atau kepadatan populasi sebesar
1,3-2,0 per km2, pada tahun 1993/1994 mengalami penurunan
sampai 0.07 ekor per km2 (O’Brien & Kinnaird, 1996 dalam Anonim,
1996) dan berita terkini anoa di kawasan ini telah dinyatakan punah
secara lokal. Tahun 1994-1995 di SM. Tanjung Amolengo (604 Ha)
18

Sulawesi Tenggara tercatat setidaknya ada 8-12 ekor anoa yang
berhasil dijumpai, dan selanjutnya tahun 2000-2003 dengan lokasi
yang sama hanya dijumpai sebanyak 5-6 ekor. Di Tanjung Peropa
kepadatan anoa masih cukup baik yaitu sebesar 0,9 ekor per km2
(Mustari, 2003). Riley et al. (2001b) melaporkan bahwa dengan total
panjang jalur 182,1 km yang dilewati di SM Tanjung Peropa hanya
dijumpai dua ekor anoa; 50 km panjang jalur yang dilewati di SM.
Tanjung Batikolo, tercatat tiga anoa; 202,7 km panjang jalur di TN.
Rawa Aopa Watumohai, tercatat tiga ekor anoa.

19
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BAB 3
KARAKTERISTIK HABITAT ANOA
DI SULAWESI UTARA

Habitat didefinisikan sebagai suatu kawasan yang terdiri dari
berbagai komponen, baik fisik maupun biotik yang merupakan satu
kesatuan

dan

dipergunakan

sebagai

tempat

hidup

serta

berkembangbiaknya satwaliar. Satwaliar menempati habitat sesuai
dengan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupannya,
sehingga habitat yang sesuai bagi satu jenis belum tentu sesuai
dengan jenis lainnya, karena setiap jenis satwa lain menghendaki
kondisi habitat yang berbeda-beda. Habitat memiliki fungsi dalam
penyediaan makanan, air dan pelindung (Alikodra, 1990). Dari segi
komponen, habitat terdiri dari komponen fisik dan biotik. Kedua
komponen tersebut membentuk sistem yang dapat mengendalikan

21

kehidupan satwaliar. Air, udara, iklim, topografi, tanah, dan ruang
dikategorikan sebagai komponen fisik. Sedangkan komponen biotik
terdiri dari dari vegetasi, mikro dan makro fauna serta manusia.
Habitat sebagai suatu unit lingkungan, alami maupun tidak
(mencakup iklim, makanan, cover dan air) dimana satwa, tumbuhan
maupun populasi secara alami dan normal hidup dan berkembang.
Hall et al. (1997) dalam Gunawan (2010) menjelaskan definsi terbaru
habitat yang relevan bagi pengelola satwaliar yaitu sumberdaya dan
kondisi yang ada pada suatu tempat yang dapat memberikan tempat
hidup

(occupancy)

termasuk

survival

dan

reproduksi

suatu

organisme. Definisi ini akan berimplikasi bahwa habitat adalah
sejumlah sumberdaya spesifik yang dibutuhkan oleh spesies.
Dalam penggunaannya, satwaliar menempati habitat yang
sesuai dengan lingkungan yang dapat mendukung kehidupannya,
habitat yang sesuai untuk satu jenis belum tentu sesuai dengan jenis
lainnya karena setiap satwa menghendaki kondisi habitat yang
berbeda-beda. Demikian pula dengan satwa seperti Anoa. Menurut
Hooijer (1946) dalam Kasim (2002), anoa merupakan satwa yang
memiliki perilaku hidup secara soliter, walaupun tidak jarang
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dijumpai dalam kawanan tiga sampai lima ekor. Sama dengan
satwaliar pada umumnya, anoa lebih memilih hidup di hutan-hutan
yang lebat, dekat dengan aliran air/sungai, danau, rawa-rawa,
sumber air panas yang mengandung mineral dan di sepanjang pantai
dan jauh dari jangkauan manusia sebagai usaha mempertahankan
dirinya. Menurut Bismark dan Gunawan (1996), anoa memiliki tipe
habitat yang spesifik dengan komponen dan sebaran lokasi yang
dapat menunjang kebutuhan pakan dan perilakunya dan pada lokasi
yang terbuka seperti padang rumput jarang dihuni. Dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan diperoleh gambaran beberapa faktor
habitat yang paling berperan bagi anoa di TN. Lore Lindu adalah
faktor ketinggian, kemiringan, jarak dengan sumber air, jarak dari
pemukiman dan jarak dari hutan (Okarda, 2010).

Di

TNBNW,

anoa diketahui memiliki penyebaran yang cukup luas di seperti
Gunung Poniki (1.817 m dpl), Gunung Sinombayuga (1.970), Gunung
Gambuta (1.954 m dpl), Pegunungan Bulawa (1.710 mdpl), Gunung
Kabela dan Gunung Padang (Winenang, 1996).

Peta berikut

menggambarkan distribusi anoa di wilayah TNBNW.
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Gn. Imandi
Gn. Gambuta
Gn. Poniki
Gn. Sinombayuga

Gambar 5. Peta distribusi habitat Anoa di wilayah TNBNW
Salah satu lokasi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
yang dikenal sebagai habitat bagi anoa adalah kompleks hutan
Gunung Poniki. Gunung Poniki masuk dalam Seksi Pengelolaan Taman
Nasional Wilayah (SPTNW) II Doloduo dan Secara administratif
pemerintahan berada di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow. Gunung Poniki memiliki tipe
ekosistem hutan dataran tinggi dengan puncaknya yang mencapai
ketinggian (1.817 m dpl). Bentang alam berupa danau di Gunung
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Poniki menjadi penyebab puncak Gunung Poniki selalu diselimuti
kabut dan bersalju. Tipe vegetasi di bagian puncak didominasi oleh
hutan lumut dan tumbuhan kerdil. Untuk dapat sampai ke lokasi ini,
perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 11 jam atau sekitar 21 km
dari Desa Toraut (TNBNW, 2005).
Kompleks hutan Gunung Poniki, Taman Nasional Bogani Nani
Wartabone telah lama dikenal sebagai tempat hidup yang cukup baik
bagi anoa. Selain itu,

sebagai daerah pegunungan dengan variasi

ketinggian, tempat tersebut juga menjadi habitat alami yang cukup
baik bagi beberapa jenis satwa lainnya seperti babi hutan (Sus
celebensis), babi rusa (Babyrousa babyrousa), primata, berbagai
jenis burung dan mamalia berkantung atau kus-kus (Phalanger
celebensis) yang oleh masyarakat setempat dikatakan sebagai
monyet berekor. Hal tersebut semakin diperkuat oleh hasil
penelitian Gunawan (1998), yang menyatakan bahwa kompleks
Gunung Poniki memiliki keragaman jenis satwaliar yang cukup tinggi.
Secara administrasi, kawasan hutan Poniki masuk ke dalam
Desa

Toraut,

Kecamatan

Dumoga

Barat,

Kabupaten

Bolaang

Mogondow. Berdasarkan data dari TNBNW (2005), penduduk di
Kecamatan Dumoga Barat berjumlah 23.786 jiwa. Sebagian besar
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penduduk

di

wilayah

Dumoga

Barat

mengandalkan

usaha

perekonomiannya pada sektor pertanian. Dengan melakukan usaha
pertanian menggunakan pola bercocok tanam tradisional dan
cenderung masih bersifat ekstensif dalam penggunaan sumberdaya
alam. Dengan demikian membuat aspek dan aktifitas ekonomi
penduduk masih bertumpu dan tergantung pada ketersediaan lahan
pertanian serta kondisi dari alam lingkungan yang ada. Di beberapa
sungai telah dibangun bendungan yang dipergunakan untuk irigasi
teknis lahan pertanian seperti bendungan Kosinggolan dan Toraut,
sehingga diharapkan bahwa Kecamatan Dumoga akan menjadi
lumbung beras di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Menurut TNBNW (2006), kondisi tutupan lahan di kompleks
Gunung Poniki secara keseluruhan didominasi oleh hutan primer
dengan ekosistem hutan dataran rendah (300 – 1000 m dpl), hutan
dataran tinggi (1000 – 1600 m dpl) dan hutan pegunungan/lumut
(>1600 m dpl). Kemiringan lereng didominasi oleh kelas agak curam
yaitu pada persen kelerangan 18-25%, namun tidak jarang juga
ditemukan tempat landai 0-8% yang ternyata menjadi tempat yang
paling diminati oleh anoa sebagai habitatnya.
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3.1. Komposisi Vegetasi Gn. Poniki
Dari hasil sampling sebanyak 18 plot pada ekosistem hutan
dataran rendah (900 – 1.100 m dpl), diperoleh sebanyak 98 jenis
spesies tumbuhan yang dikelompokkan dalam 48 famili. Jenis famili
didominasi oleh Euphorbiaceae, Rubiaceae dan Meliaceae. Hasil
perhitungan dengan menggunakan Indeks Nilai Penting diperoleh
tingkat anakan pohon dan pohon muda didominasi oleh jenis
Orophea sp. atau pomosion (nama lokal Sulawesi Utara) dengan nilai
INP masing-masing 57.835% dan 51.742%. Sedangkan tingkat pohon,
INP tertinggi pada jenis Calophyllum soulattri Burm.f. atau
Poguingon (INP = 32.106%). Lima jenis tumbuhan dominan pada
tingkat anakan pohon, pohon muda dan pohon terdapat dalam
Lampiran.
Jenis-jenis vegetasi yang mendominasi pada tingkat pohon
yaitu poguingon (Calophyllum soulattri Burm.f.) teridentifikasi
sebagai pakan anoa. Walaupun jenis Orophea sp. yang mendominasi
tingkat anakan pohon dan pohon muda bukan merupakan pakan
anoa, namun keberadaan jenis vegetasi ini

berperan penting

terhadap kondisi habitat anoa. Dari segi morfologinya, jenis
tumbuhan ini memiliki bentuk tajuk yang cukup lebar dan rapat
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sehingga memiliki kemampuan untuk menahan sinar matahari untuk
sampai ke lantai hutan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan
tumbuhan bawah. Kondisi habitat dengan lantai hutan yang bersih,
merupakan habitat yang disukai oleh anoa. Jika dibandingkan antara
jejak kaki yang dijumpai dengan kerapatan vegetasi, anoa lebih
memilih habitat yang tidak terlalu rapat vegetasinya. Hal ini
didukung oleh informasi dari masyarakat sekitar, bahwa anoa senang
bermain di tempat dengan kondisi topografi rata dengan kerapatan
pohon yang rendah serta tertutup tajuk yang sangat rapat.
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Kompleks Gunung
Poniki

merupakan

habitat

yang

sangat

cukup

menyediakan

kebutuhan pakan bagi anoa untuk kelangsungan hidupnya, hal ini
dapat dilihat dari cukup tingginya nilai Kerapatan Relatif (KR) dan
Frekuensi Relatif (FR) untuk jenis-jenis yang diketahui menjadi
pakan anoa. Sehingga ketersediaan pakan baik dari segi jumlah dan
tingkat penyebaran jenis yang terinventarisir telah dapat memenuhi
kebutuhan satwa yang biasa disebut pula oleh masyarakat sekitar
dengan “sapi hutan’” ini.
Dari ketiga tingkatan yang telah diuraikan di atas dapat
dikatakan bahwa regenerasi vegetasi di Kompleks Kawasan Gunung
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Poniki tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari dominasi jenis
yang sama pada tingkatan anakan dan pohon muda, hanya pada
tingkat pohon lebih didominasi jenis yang berbeda dikarenakan
karakteristik jenis pohon yang lebih mempengaruhinya.
3.2. Karakteristik Pelindung/Cover
Pelindung atau cover merupakan komponen habitat yang sangat
mendukung

kehidupan

satwaliar

di

suatu

habitat.

Pelindung

dijelaskan sebagai struktur lingkungan yang dapat melindungi
kegiatan reproduksi dan berbagai kegiatan satwa lainnya. Dewi
(2005) menjelaskan bahwa jika melihat peran dan fungsinya,
pelindung dapat dibedakan menjadi pelindung sarang, pelindung
perkawinan,

pelindung

wilayah

peristirahatan,

pelindung dari

serangan pemangsa, pelindung dari keadaan cuaca buruk dan
sebagainya. Kebutuhan pelindung bagi suatu jenis dapat bervariasi
sesuai dengan fungsinya (seperti makan, istirahat ataupun bergerak),
musim, kelas umur, jenis kelamin, gangguan pemangsa atau penyakit
dan keadaan geografis. Struktur vegetasi hutan merupakan salah
satu bentuk pelindung yang berfungsi sebagai tempat persembunyian
(hiding cover) dan tempat penyesuaian temperatur (Thermal cover)
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Sebagai ungulata penghuni hutan sejati, anoa membutuhkan
tempat berlindung berupa vegetasi yang masih rapat penutupan
tajuknya. Di kompleks hutan Gunung Poniki ditemukan beberapa
bentang alam yang diduga digunakan oleh anoa sebagai pelindung,
seperti lubang kayu atau bekas rebahan pohon, lubang batu ataupun
dibawah tajuk pohon yang rindang. Hal ini dapat diketahui dari
bekas atau tanda yang ditinggalkan oleh anoa seperti jejak, feses
atau tempat yang cukup bersih yang terdapat di sekitar areal cover.
Tabel 2. Karakteristik pelindung (Cover) yang digunakan oleh anoa di
Kompleks Hutan Gunung Poniki TNBNW
No

Nama Bentang Alam

Ukuran (cm)
P
l
d

Lubang batu/bekas rebahan
pohon
1

Koordinat : 00028’35.7” N
123048’34.7”E
Altitude : 915 m dpl

102

98

300

Gua batu di tepi sungai
2

Koordinat : 00027.991 N
123048.591 E
Altitude : 928 m dpl

50

200

Keterangan : panjang (p); lebar (l); kedalaman (d)
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-

Deskripsi
Berfungsi sebagai tempat
beristirahat dan juga
digunakan
sebagai
tempat tidur. Ditempat
ini banyak ditemukan
jejak anoa baik anoa
dewasa maupun anak.
Digunakan oleh anoa
sebagai
tempat
beristirahat,
letaknya
yang berada di tepi
sungai
memungkinkan
anoa untuk menyesuaikan
temperatur.

Menurut keterangan masyarakat setempat, untuk tempat
bermain, anoa lebih banyak menyukai di daerah-daerah dengan
kondisi topografi yang rata dan ditutupi oleh tajuk yang sangat rapat
atau di tempat yang penuh dengan serasah daun kering dan bersih
dari tumbuhan bawah. Cover sangat berperan bagi kehidupan anoa,
tanpa adanya cover anoa akan sulit untuk bertahan hidup. Selain itu
cover sangat penting bagi perkembangbiakan anoa dan sebagai
tempat berlindung dari serangan predator seperti “patola” (sebutan
nama daerah masyarakat Sulawesi Utara untuk ular piton) atau
bahkan manusia. Sehingga keberadaan cover ini sangat penting
keberadaannya. Melihat pentingnya pelindung bagi anoa, maka tidak
mengherankan jika saat ini anoa semakin menjauh ke daerah-daerah
yang tidak terganggu. Rusaknya tutupan lahan di sekitar wilayah
Poniki akibat penebangan liar menyebabkan hilangnya fungsi hutan
sebagai pelindung satwa. Jejak anoa terdekat ditemukan hampir 10
Km lebih dari batas kawasan TNBNW. Bentuk cover dan shelter yang
dijumpai di lokasi penelitian.
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Gambar 6. Cover dan shelter sebagai tempat berlindung dan
istirahat bagi anoa
Air

merupakan

salah

satu

komponen

fisik

habitat

dan

kebutuhan satwa yang paling utama. Ketersediaan air pada suatu
habitat secara langsung dipengaruhi oleh iklim lokal. Iklim tidak
hanya menentukan kuantitas total air yang tersedia per tahunnya
namun juga menentukan pada tahap mana ketersediaan air akan
terjadi.
Satwa memerlukan air sebagai salah satu komponen makanan
yang ikut berperan dalam berbagai proses fisik dan kimiawi, yaitu
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pencernaan makanan dan metabolisme, mengangkut bahan-bahan
sisa dan untuk pendinginan dalam proses evaporasi.

Gambar 7. Sungai dari hulu G. Poniki sebagai sumber air bagi anoa
Satwa mendapatkan air dari berbagai sumber seperti air bebas
yang tersedia di danau, kolam, sungai atau parit, bagian vegetasi
yang mengandung air, embun ataupun air yang dihasilkan dari proses
metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan air dari satwa akan
bervariasi sesuai dengan kondisi cuaca seperti jumlah air yang
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dibutuhkan akan meningkat dalam cuaca panas untuk menggantikan
air

yang

hilan

melalui

evaporasi,

reproduksi

juga

dapat

meningkatkan kebutuhan air (Dewi, 2005).
Air sangat berpengaruh terhadap proses kehidupan anoa,
khususnya untuk minum, membersihkan tubuh dan menjaga agar
tetap stabil. Dari segi ketergantungan kepada air anoa merupakan
satwa yang dikategorikan sebagai “water dependent species”
(Imran, 2008). Sumber air di kompleks gunung poniki sangat
berlimpah baik sungai, mata air yang berada di lereng-lereng hutan
ataupun yang bersumber dari tebing batu. Walaupun belum
dilakukan pengukuran terhadap debit air di beberapa sungai utama
maupun anak sungai yang mengalir. Namun dapat dipastikan bahwa
sungai tersebut mengalir sepanjang tahun seperti Sungai Poniki dan
Sungai Kosinggolan.
Salah satu perilaku anoa untuk mendinginkan suhu badan
adalah dengan berkubang, namun dari hasil pengamatan di lapangan
tidak ditemukan satupun kubangan anoa, hal ini diduga dipengaruhi
oleh musim, dimana pengamatan dilakukan pada musim hujan dan
untuk melindungi tubuhnya dari panas, anoa menggunakan pelindung
atau dengan meminum banyak air untuk mendinginkan tubuhnya.
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Dalam pengukuran suhu secara mikro, diketahui bahwa suhu ratarata di kompleks Gunung Poniki berkisar pada 17 – 22 o C.
3.3. Keragaman Jenis Pakan Anoa
Satwaliar memerlukan energi untu proses-proses metabolisme
dasar dan memerlukan kalori untuk aktivitas hariannya. Jumlah dan
kualitas makanan yang dibutuhkan oleh satwaliar bervariasi antar
spesies, jenis kelamin, kelas umur, fungsi-fungsi tubuh, musim
tahunan, cuaca dan lokasi geografis. Bagi herbivora, ketersediaan
makanan tergantung pada kelimpahan dan distribusi tumbuhan
pakan. Faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan adalah cuaca,
produksi tumbuhan pakan, ketahanan tumbuhan terhadap kerusakan
yang disebabkan oleh herbivora (Dewi, 2005).
Tingginya keragaman jenis tumbuhan di kompleks hutan gunung
poniki sangat mengguntungkan bagi anoa. Biasanya anoa memakan
segala jenis bagian tumbuhan seperti, buah, pucuk daun, dan batang
muda.

Pendugaan

jenis-jenis

pakan

anoa

dilakukan

dengan

menginventarisasi langsung jenis dan bagian yang dimakan melalui
informasi dari masyarakat setempat dan bekas-bekas renggutan yang
ditinggalkan.

Hasil

pengamatan

di

kompleks

Gunung

Poniki,
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mengidentifikasi sebanyak 28 jenis tumbuhan yang dimakan oleh
anoa. Jenis-jenis tumbuhan yang dimakan oleh anoa dan bagian yang
dimakan disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Jenis-jenis tumbuhan pakan anoa dan bagian yang dimakan
Di Kompleks Hutan Gunung Poniki TNBNW
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Nama Lokal
Paku naga
Rofu
Palem duri
Gora daun lebar
Rotan
Gora merayap
Gora daun halus
Pakoba
Kayu keng
Palem woka
Pinang yaki
Kunyit hutan
Leler
Kedondong utan
Rumput boi
Rumput australia
Pisang
Siangga
Tondiot
Lompiat
Momari
Torosik
Kayu bawang
Poguingon
Paku simpat
Paku gajah
Lumut
Beringin

Nama Ilmiah
Atyrium nigripes Moore.
Elatostema sp.
Pinanga sp.
Zyzygium sp.
Calamus sp.
Crypteronia griffithii Clarke.
Cratoxylum celebicum Blume.
Zyzygium glomeratum K.et.V.
Bischoffia javanica Blume.
Livistona rotundifolia Mart.
Areca vestiaria
Alpinia sp.
Dillenia serrata Thumb.
Spondias amara Lamk.
Paspalum conjugatum Berg.
Musa sp.
Impatiens sp.
Tricalysia javanica Kds.
Averhoa carambola
Aphanamixis grandifolia
Blume.
Psychotria sp.
Cyathocalyx sp.
Calophyllum soulattri Burm.f.
Asplenium nidus L.
Angiopteris evecta
Ficus sp.

Famili
Polypodiaceae
Urticaceae
Palmae
Myrtaceae
Palmae
Crypteroniaceae
Hypericaceae
Myrtaceae
Staphyleaceae
Palmae
Palmae
Zingiberaceae
Dilleniaceae
Anacardiaceae
Graminaceae
Graminaceae
Musaceae
Balsaminaceae
Rubiaceae
Oxalidaceae
Meliaceae
Rubiaceae
Annonaceae
Clusiaceae
Aspleniaceae
Marattiaceae
Moraceae

Bagian yang
dimakan
Pucuk daun
Daun, batang
Pucuk daun
Daun;buah
Daun
Daun;buah
Daun;buah
Daun;buah
Pucuk daun
Batang
Daun
Batang
Buah
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun, batang
Daun;buah
Daun
Pucuk daun
Pucuk daun
Pucuk daun
Pucuk daun
Daun
Daun
Daun
Buah

Penelitian terkait dengan pakan anoa di alam telah dilakukan di
beberapa lokasi dengan berbagai macam variasi jenis tumbuhan.
Seperti penelitian Tikupudang et al., (1994) mengidentifikasi jenis
pakan anoa dataran tinggi di kawasan CA. Faruhumpenai Sulawesi
Selatan sebanyak 25 jenis, Tikupudang Gunawan (1996), berlokasi di
Hutan Kambuno Katena Sulawesi Selatan mengindetifikasi pakan
anoa pegunungan sebanyak 42 jenis. Berdasarkan penelitian Mustari
(2003) di Sulawesi Tenggara mengidentifikasi jenis pakan anoa
sebanyak 33 jenis. Sedangkan di wilayah Sulawesi Utara, hasil
penelitian Syam (1978) menjelaskan bahwa di CA. Tangkoko
Batuangus anoa dataran rendah anoa mencari makan di tiga areal
vegetasi yaitu di areal hutan hujan tropis, areal kawah Gunung
Tangkoko dan areal hutan sekunder. Jenis-jenis yang dimakan
diantaranya buah pakoba (Eugenia sp.), coro (Ficus sp.), nantu
(Palaquium obtusifolium), beringin (Ficus spp.), kedondong hutan
(Spondias sp.) dan buah rao (Dracontomelon dao), selain itu juga
anoa sering ditemukan memakan umbut dan daun rotan muda,
umbut dan daun pisang-pisangan, pucuk woka, rebung dan daun
bambu hutan, kulit batang melinjo, rumput pisau dan jenis pakupakuan hutan.
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pakan anoa terdiri
atas beberapa bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, batang
dan buah. Presentase masing-masing bagian yang dimakan adalah
sebagai berikut daun dan pucuk daun sebesar 71%, batang 12% dan
buah 16%.

Bagian batang yang dimakan oleh anoa biasanya

merupakan batang lunak atau banyak mengandung air seperti
Siangga dan Rofu. Hal yang sama diungkapkan oleh Mahmud (2009)
yang menyatakan bahwa di Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
Sulawesi Tenggara ditemukan sebanyak 129 jenis tumbuhan yang
dimakan anoa, dan tumbuhan yang berkadar air cukup tinggi
merupakan jenis yang paling disukai. Secara kualitatif baik di habitat
alaminya maupun di kandang menyukai hijauan dengan kandungan
air yang relatif tinggi seperti jenis rumput-rumputan dan akarakaran (Mustari dan Masy’ud, 2001).
Sedangkan batang kunyit hutan dan umbut palem woka, bagian
yang

dimakan

biasanya

adalah

batang muda

yang

memiliki

kandungan karbohidrat tinggi. Berdasarkan pengamatan dan sisa
renggutan, sebelum dimakan, batang biasanya dibuka atau dibelah
terlebih dahulu dengan menggunakan tanduknya sampai mendapati
bagian batang atau pelepah yang paling muda. Selain itu, anoa
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biasanya juga memakan buah-buah yang jatuh di lantai hutan seperti
buah leler atau dangin, buah gora atau sejenis jambu-jambuan dan
buah beringin atau ficus.

Gambar 8. Jenis pakan anoa (Gambar kanan : Buah dangin/leler
(Dillenia serrata); Gambar kiri : Daun siangga (Impatiens sp.))
3.4. Ukuran Populasi dan Kepadatan Populasi Anoa di Gn. Poniki
Inventarisasi atau pengamatan anoa di Kompleks Gunung Poniki
pernah dilakukan oleh beberapa pihak, seperti oleh Taman Nasional
Bogani Nani Wartabone pada tahun 1997 yang berdasarkan hasil
pengamatan menggunakan metode transek garis menjumpai secara
langsung satu ekor anoa dewasa, dan beberapa bekas tapak kaki dan
kotoran anoa. Tahun 1998, di lokasi yang sama, keberadaan anoa
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juga dibuktikan dari hasil perjumpaan secara langsung dan tidak
langsung yaitu melalui jejak, feses dan tanda-tanda lainnya yang
ditinggalkan (Gunawan, 1998).
Pada pengamatan ini dijumpai hanya satu ekor anoa betina
dewasa yang dikategorikan spesies anoa dataran tinggi (Bubalus
quarlessi)

yang

pada

saat

itu

sedang

ditemukan

berjalan

menyeberang sungai. Disekitarnya, memang ditemukan shelter atau
tempat istirahat anoa berupa berupa goa batu dan dibawah rebahan
pohon yang terletak di tepi sungai. Tabel perjumpaan langsung
terhadap anoa dapat dilihat dalam Tabel 4.
Tabel 4. Data perjumpaan langsung anoa Kompleks Hutan Gunung
Poniki
No.

Jenis
Satwa

1.

Anoa

Jumlah Individu
(Ekor)
D
R
A
1
-

Jarak
Kontak
(m)
5

Sudut
Kontak
(0)
30

Lebar
Kontak
(m)
2.5

Keterangan
Tanggal
23 Agustus 2010

Keterangan : D (Dewasa); R (Remaja); A (Anak)

Selanjutnya, dari hasil pengamatan tersebut dihitung populasi
dan kepadatan populasi. Hasil penghitungan terhadap populasi anoa
di kompleks hutan Gunung Poniki dan sekitarnya dengan luas wilayah
516 Ha sebesar 5 individu. Sedangkan kepadatan populasi mencapai
1 ind/ Km2.
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Populasi anoa dapat dihitung berdasarkan jumlah jejak kaki
yang dijumpai di lapangan. Untuk kepentingan tersebut, maka
terlebih dahulu perlu dilakukan uji keseragaman terhadap data jejak
yang ditemukan di setiap plot dengan menggunakan pengujian
hipotesis kompatibilitas (goodness of fit). Hasilnya, nilai signifikansi
yang diperoleh lebih besar dari nilai α = 0.05, sehingga H0 diterima
yaitu data yang diambil seragam sehingga secara statistik dapat
dikatakan bahwa, data jejak dalam satu jalur dapat mewakili jalur
lainnya. Sehingga diperoleh populasi anoa untuk kompleks hutan
Gunung Poniki berdasarkan metode jejak sebesar 14 individu. Dari
hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi anoa yang ada di
areal penelitian diduga berkisar 5 sampai 14 individu.
3.5. Kepadatan Jejak Kaki anoa (footprint)
Selain perjumpaan langsung, tanda-tanda lain yang ditinggalkan
oleh anoa adalah jejak kaki. Berbeda dengan hasil perjumpaan
langsung, bekas jejak kaki anoa memiliki frekuensi yang cukup
tinggi. Dalam wilayah pengamatan seluas 75.9 Ha ditemukan
sebanyak 143 jejak kaki yang terdiri dari 37 jejak diperkirakan jejak
anoa dewasa, 86 jejak anoa remaja dan 20 jejak dikategorikan ke
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dalam jejak anak Jumlah jejak kaki berdasarkan stasiun pengamatan
disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata dan kepadatan jejak kaki anoa dataran rendah
No
1
2

Stasiun Pengamatan
Poniki Utara
Poniki Selatan
Jumlah

Luas
area
(Ha)
39.8
36.1
78.9

Rata-rata
(jejak/Ha)

Jumlah
jejak

1.33
2.49

53
90
143

Kepadatan
Total
(jejak/Ha)
1.8

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa anoa lebih banyak
mengunjungi stasiun Poniki Selatan (90 jejak) dibandingan dengan
stasiun Poniki Utara (53 jejak), sesuai dengan perilakunya bahwa
anoa merupakan satwa yang sangat sensitif sehingga untuk
mempertahankan dirinya, satwa tersebut memilih ke tempat yang
jauh dari gangguan. Di sekitar Stasiun Poniki Utara, saat ini
kondisinya cukup meresahkan, kegiatan ileggal logging sudah mulai
merambah hingga masuk ke kawasan. Bahkan selama kegiatan
pengamatan sering terdengar suara mesin Chainsaw dan pohonpohon yang tumbang akibat kegiatan tersebut.
Jumlah anoa di TNBNW, memang mengalami penurunan dari
tahun ke tahun dan sangat berbeda kondisinya pada tahun 1980an.
Hal ini tidak terlepas dari kegiatan perburuan anoa yang terus
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menerus terjadi. Selain itu pula perambahan yang terjadi di dalam
kawasan TNBNW terutama di jalur menuju Gunung Poniki, menjadi
penyebab semakin menjauhnya satwa-satwa besar seperti anoa ke
daerah yang tidak terjangkau oleh manusia. Sehingga, kegiatan
pemantauan terhadap populasi satwa anoa di kawasan-kawasan yang
diketahui sebagai habitat penting anoa ini perlu terus dilakukan.
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BAB 4
MORFOMETRI TENGKORAK ANOA

Selain pengambilan data di kompleks hutan Gunung Poniki, kegiatan
lainnya juga dilakukan di sekitar kawasan TNBNW yaitu dengan
melakukan wawancara ke beberapa narasumber untuk mengetahui
informasi terkait dengan keberadaan anoa serta mengumpulkan
beberapa tengkorak anoa yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar
kawasan TNBNW.
Menurut Driessch (1976) dalam Kurniawan (2010), menyatakan
bahwa pengukuran morfometri akan bermanfaat untuk beberapa hal,
seperti

mengetahui

ukuran

ataupun

bentuk

suatu

hewan,

mengetahui sejarah evolusi dan mungkin juga diketahui sejarah
proses domestikasinya. Keputusan bagian rangka yang akan diukur
dan teknik yang digunakan untuk melakukan pengukuran harus
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diputuskan oleh penelitinya sendiri dan tergantung dari tujuan
penelitian yang dilakukan.
Kegiatan pengumpulan tengkorak anoa ini dilaksanakan di Desa
Toraut dan Desa Mekaruo yang letaknya berbatasan langsung dengan
kawasan TNBNW. Dari hasil kegiatan ini diperoleh sebanyak enam
buah spesimen tengkorak anoa terdiri atas lima spesimen tengkorak
anoa dataran rendah dan satu spesimen tengkorak anoa gunung.
Tengkorak tersusun atas berbagai macam tulang-tulang yang saling
menyambung atau berkaitan satu dengan yang lain menjadi satu
kesatuan utuh, tulang-tulang penyusun tengkorak antara lain tulang
dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang,
tulang baji, tulang rahang atas, tulang rahang bawah dan tulang pipi
(Irfan, 2006).
Hasil penelitian Kurniawan (2010) menjelaskan bahwa, kegiatan
penelitian morfometri tengkorak masih sangat diperlukan, terutama
tengkorak yang berasal dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi
Tengah, karena sampel masih sangat kurang. Pengukuran parameter
morfometris tengkorak dilakukan dengan pada sampel tengkorak
yang memiliki bagian lengkap dan pada sampel tengkorak yang
memiliki kerusakan yang cukup ringan, karena sampel yang
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didapatkan tidak semuanya dalam kondisi baik. Dengan adanya
kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data
mengenai keragaman morfometri anoa khususnya untuk Sulawesi
Utara walaupun pengukuran hanya dilakukan pada bagian-bagian
yang umum. Bentuk dan ukuran spesimen tengkorak anoa disajikan
dalam Tabel 6.
Tabel 6. Ragam morfometri tengkorak anoa yang dijumpai di sekitar
TNBNW.

Spesimen 1

Sex / umur
: Betina Dewasa
Spesies
: Bubalus quarlessi
Lokasi
: Desa Mekaruo
Panjang tanduk
: 17 cm (kanan); 17.5 cm
(kiri)
Lingkar tanduk
: 3.6 cm (kanan); 4.2 cm
(kiri)
Jarak antar tanduk
: 5.5 cm
Panjang kepala-mulut : 21 cm
Besar kepala
: 11 cm
Keterangan :
Memiliki warna kuning keemasan dengan tubuh
lebih kecil dibandingkan anoa dataran rendah, lebar
mata 4 cm, gigi terdapat 5 pasang dan ada satu
yang baru akan tumbuh yaitu gigi paling belakang.
Tanduk polos tanpa cincin atau ruas
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Sex / umur
:JantanDewasa
Spesies
:Bubalusdepressicornis
Lokasi
: Desa Mekaruo
Panjang tanduk
: 27 cm (kanan); 26.5 cm
(kiri)
Lingkar tanduk
: 4.8 cm (kanan); 4.0 cm
(kiri)
Jarak antar tanduk
: 4.5 cm
Keterangan :
Kondisi tengkorak rusak berat dan ada bagian yang
dipotong. Masih tertutup bulu di bagian kepala
berwarna hitam lalu. jumlah cincin sebanyak 12.
Diperoleh dari hutan Toraut sekitar satu tahun
yang lalu.
Spesimen 2

Sex / umur
Spesies
Lokasi
Panjang tanduk
(kiri)
Lingkar tanduk

:
:
:
:

Betina Dewasa

Bubalus depressicornis

Desa Mekaruo
18.5 cm (kanan); 17 cm

: 3.3 cm (kanan); 3 cm (kiri)

Jarak antar tanduk
: 6.5 cm
Keterangan :
Tengkorak dalam kondisi rusak berat dan ada bagian
yang dipotong. Masih tertutup bulu berwarna hitam.
Memiliki 8 buah cincin ditanduk. Diperoleh dari
hutan Toraut sekitar satu tahun yang lalu.

Spesimen 3
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Spesimen 4

Sex / umur
: Jantan Dewasa
Spesies
: Bubalus depressicornis
Lokasi
: Desa Toraut
Panjang tanduk
: 28.5 cm (kanan); 29.5 cm
(kiri)
Lingkar tanduk
: 4.4 cm (kanan); 4.3 cm
(kiri)
Jarak antar tanduk
: 5 cm
Panjang kepala
: 25 cm
diameter mata
: 3.6 cm
Keterangan :
Tengkorak dalam kondisi masih lengkap yaitu rahang
bagian atas. Diperoleh dari daerah Kosinggolan,
masih tersisa gigi bagian atas yaitu gigi geraham
sebanyak 6 pasang. Dengan lingkar pada tanduk
atau cincin sebanyak 16 lingkar.

Sex / umur
Spesies
Lokasi
Panjang tanduk
Lingkar tanduk

:
:
:
:
:

Betina Dewasa

Bubalus depressicornis

Desa Mekaruo
22.5 cm (kanan); 22 cm (kiri)
4.4 cm (kanan); 4.6 cm (kiri)

Jarak antar tanduk
: 4.5 cm
Panjang kepala-mulut : 22 cm
Besar kepala
: 12 cm
Keterangan :
Kondisitengkorakmasihlengkap,
terdapattengkorakrahangbawah, bahkan kuku kaki
belakangmasihdisimpanolehpemilik.Diperoleh dari
lokasi Tumpah kira-kira dua tahun yang lalu.
Spesimen 5
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Sex / umur
: Jantan Dewasa
Spesies
: Bubalus depressicornis
Lokasi
: Desa Toraut
Panjang tanduk
: 29.5 cm (kiri)
Lingkar tanduk
: 3.8 cm (kiri)
Jarak antar tanduk
: 6 cm
Panjang kepala-mulut : 24 cm
Lebar kepala
: 12 cm
Keterangan :
Kondisi tengkorak dalam kondisi rusak berat hanya
tersisa tanduk luar sebelah kiri sedangkan kanan hanya
tersisa tanduk inti, masih terdapat sedikit bulu hitam.
Tengkorak bagian wajah masih tersisa. Diperoleh tahun
1994. Diperoleh dari hutan Toraut Gn. Poniki. Jumlah
ruas atau cincin 12
Spesimen 6

Dari beberapa sampel diatas menunjukkan morfometri anoa
baik dataran rendah maupun dataran tinggi memiliki keragaman
ukuran. Untuk anoa dataran rendah panjang tanduk berkisar antara
18.5 – 29.5 cm. Sedangkan untuk anoa dataran tinggi yang hanya
ditemukan sebanyak dua sampel tengkorak panjang tanduk berkisar
antara 17 – 18 cm. Dalam kegiatan ini, diperoleh beberapa informasi
dari masyarakat. Ancaman terbesar bagi populasi anoa di wilayah
Hutan Poniki dan Toraut selain kerusakan habitat, adalah tingkat
perburuan yang sebagian besar
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dilakukan dengan dijerat dengan

menggunakan tali atau dikenal dengan nama “dodeso”. Selain di
konsumsi sendiri, daging anoa biasanya banyak diperjualbelikan di
pasar-pasar tradisional seperti Pasar Ibolian dan Pasar Imandi di
Bolaang Mongondow dengan harga Rp. 28.000 – 30.000 per Kg,
namun jika dijual dalam bentuk utuh harganya mencapai Rp.500.000
– 600.000 per ekor.
Jerat yang dipasang pemburu biasanya bisa mencapai ratusan
jumlahnya. Tidak hanya anoa, satwa lainnya seperti babi hutan dan
babi rusa juga menjadi sasaran bagi para pemburu. Jika ada anoa
yang terjerat biasanya, akan mati dengan sendirinya karena jangka
waktu pemasangan dan pengambilan bisa mencapai satu bulan lebih.
Bagian kepala, organ dalam dan kaki biasanya ditinggalkan di dalam
hutan,

hanya

dagingnya

saja

yang

dibawa

turun

untuk

diperjualbelikan. Oleh alasan inilah, masyarakat di sekitar kawasan
hanya sedikit saja yang memiliki tengkorak kepala anoa. Biasanya
tengkorak kepala anoa ini hanya untuk dikoleksi saja untuk hiasan
namun ada juga yang beranggapan bahwa tanduk anoa dapat
digunakan sebagai obat seperti penyakit malaria atau demam yaitu
dengan cara dikikis sedikit demi sedkit dan dicampur dengan air.
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Beberapa

masyarakat

di

sekitar

kawasan

ini,

terutama

masyarakat yang sering berburu atau beraktivitas di dalam hutan
menjelaskan bahwa anoa atau sapi hutan yang sering mereka lihat
memiliki tiga macam warna yaitu anoa yang berwarna hitam dengan
ukuran badan besar, anoa berwarna coklat kemerahan yang sering
dilihat di daerah-daerah ketinggian dan jenis anoa berwarna keabuabuan atau berwarna perak dengan bulu yang sangat tebal,
sementara saat ini, anoa yang dikenal hanya terdiri dari dua warna
saja yaitu anoa dataran tinggi yang berwarna coklat kemerahan atau
kuning keemasan, dan anoa dataran tinggi yang berwarna hitam.
Untuk itu, menjadi sebuah tantangan bagi dunia penelitian untuk
membuktikan kebenaran dari hal tersebut.
Anoa pada umumnya bersifat soliter, namun tidak jarang
ditemukan dalam kelompok. Musim panas merupakan musim yang
sangat baik untuk pengamatan anoa karena sifatnya yang sangat
bergantung pada air, jika musim hujan anoa akan sulit dijumpai.
Oleh masyarakat setempat, perilaku anoa dikenal sebagai satwa
yang

sangat

agresif,

senang

menyendiri

dan

akan

bertemu

pasangannya jika musim kawin. Satwa ini terkadang menyerang
manusia jika terusik atau lari menghindar jika mencium bau
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manusia. Dulu, anoa memang sering terlihat di pinggir-pinggir hutan
bahkan di dekat-dekat kebun penduduk namun saat ini anoa lebih
memilih tempat yang jauh dari jangkauan manusia.
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BAB 5
PENUTUP

Anoa dapat dijumpai di habitat hutan-hutan primer, mulai dari hutan
pantai, hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan perbukitan dan
hutan pegunungan. Di wilayah Sulawesi Utara, anoa dapat dijumpai
di kawasan hutan seperti di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
Bolaang Mongondow. Kompleks hutan G. Poniki merupakan habitat
penting bagi anoa untuk mempertahankan sub populasi bagian utara.
Gangguan

berupa

aktivitas

manusia

berupa

perburuan

atau

perubahan kawasan hutan merupakan hal yang patut di perhatikan
karena hal ini menjadi ancaman terbesar bagi keberadaan anoa.
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LAMPIRAN
Tabel 1.

Jenis
(Species)

No
1
2
3
4
5

Orophea sp.
Calophyllum soulattri Burm.f.
Psychotria sp.
Meliosma nitida Blume.
Alangium javanicum Wang.

Tabel 2.

Orophea sp.
Alangium javanicum Wang.
Calophyllum soulattri Burm.f.
Antidesma montanum Blume.
Meliosma nitida Blume.

Tabel 3.
No
1
2
3
4
5

Famili
Annonaceae
Guttiferae
Rubiaceae
Sabiaceae
Alangiaceae

KR
(%)

FR
(%)

DR
(%)

INP
(%)

21.318
11.843
5.844
4.403
3.193

3.502
3.502
3.113
2.335
3.307

33.015
5.799
5.778
4.482
4.090

57.835
21.145
14.735
11.219
10.590

Lima Jenis Dominan pada Tingkat Pohon Muda (Poles) di Petak Contoh
Kompleks Gunung Poniki TNBNW
Jenis
(Species)

No
1
2
3
4
5

Lima Jenis Dominan pada Tingkat Anakan Pohon (Sapling) di Petak Contoh
Kompleks Gunung Poniki TNBNW

Famili
Annonaceae
Alangiaceae
Guttiferae
Euphorbiaceae
Sabiaceae

KR
(%)

FR
(%)

DR
(%)

INP
(%)

27.563
8.123
6.258
4.794
4.394

6.391
6.015
5.263
4.511
4.511

17.788
8.569
6.379
6.024
3.999

51.742
22.706
17.901
15.328
12.904

Lima Jenis Dominan pada Tingkat Pohon (Tress) di Petak Contoh Kompleks
Gunung Poniki TNBNW
Jenis
(Species)

Calophyllum soulattri Burm.f.
Ficus sp.
Chionanthus macrophylla Wall.
Michelia alba Dc.
Ardisia villosa Roxb.

Famili

KR
(%)

FR
(%)

DR
(%)

INP
(%)

Guttiferae
Moraceae
Oleaceae
Magnoliaceae
Myrsinaceae

10.853
6.202
6.977
4.651
6.202

10.101
7.071
6.061
5.051
4.040

11.152
17.312
6.561
9.705
8.594

32.106
30.584
19.599
19.406
18.836
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