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Surili
Presbytis comata
Grizzled leaf monkey/
Javan Surili

! Endemik Jawa
! Dilindungi UU No. 5 tahun 

1990; PP No. 7 tahun 1999
! Kategori terancam IUCN: 

Endangered (GENTING)
! Habitat: hutan tropis
! Ancaman: kehilangan habitat 

dan perburuan
! Populasi: kurang dari 2500 

individu dewasa

“
“

Edisi kadua. Oktober 2009. Newsletter 

Media Informasi kekayaan Hayati Jawa Barat

Macan Tutul/Macan Kumbang
Panthera pardus melas
Javan Leopard

! Satwa identitas Jawa Barat 
(

! Endemik Jawa
! Dilindungi UU No. 5 tahun 

1990; PP No. 7 tahun 1999
! Kategori terancam IUCN: 

Critically Endangered 
(KRITIS)

! Habitat: hutan tropis
! Ancaman: kehilangan habitat

Keputusan Gubernur Jawa 
Barat Nomor 27 Tahun 2005 
tentang Penetapan Identitas 
Fauna Provinsi Jawa Barat)

Jenis hayati 
d i l i n d u n g i  
di jawa barat

raise your hands
to save them!



Bunga patma (Rafflesia patma)
Bunga patma merupakan kerabat dekat Bunga Patma Raksasa (Rafflesia 
arnoldii). Tumbuhan ini masuk ke dalam suku Rafflesiaceae yaitu kelompok 
bunga bangkai. Diameter bunga ini bisa mencapai 25 cm. Patma merupakan 
tumbuhan yang sangat unik, keberadaannya sangat tergantung pada 
keberadaan vegetasi inangnya. Bunga patma bersifat sebagai holoparasit 
pada tumbuhan liana yang dinamakan Tetrastigma leucostaphyllum. Sampai 
saat ini Rafflesia tidak pernah berhasil dikembangbiakkan di luar habitat 
aslinya yaitu hutan alam dataran rendah. Di Jawa Barat bunga ini terdapat 
di CA Pananjung Pangandaran dan CA Leuweung Sancang. Jenis ini 
dilindungi di Indonesia melalui PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa.   

Macan tutul termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. 
secara internasional, kucing lucu ini juga telah ditetapkan 
ke dalam kategori KRITIS (Critically Endangered) 
dikarenakan jumlah populasinya yang kecil banget, di 
bawah 250 individu se-pulau Jawa. sangat menyedihkan. 
penyebab utama terjadinya hal tersebut yaitu karena 
hilangnya hutan alam dikarenakan konversi lahan, selain 
itu perburuan juga menjadi penyebabnya.
SUNGGUH TEUURR...LAA...LUUUU......


