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Abstract. The Primate Research Center (PRC) Bogor Agricultural University has an ex-situ captivity breeding 
facility of Hylobates moloch. For its successful breeding, behavioural evaluations are needed. Hylobates 
moloch, one of the protected Indonesian wildlife species is an endemic primate of the island of Java. Studies 
on behavior by the silvery gibbon were conducted at the PRC, Bogor Indonesia. The javan gibbon daily 
behavior observed during the study included resting, moving, eating, feeding, probing, playing, fighting, 
feeding, vocalization, and defecation. Behavioral playing, eating, and moving of many individuals were 
observed in subadults, juvenile and infants, while the remaining behavior was dominated by the behavior of 
the parents. During the observation, no mating behavior was seen.  The female (Mimis) was still in lactation 
of ANO, so she was not receptived to Ari. OJ started showing sexual behavior by playing with his genitals 
and showing pre-copulatory grooming to J-LO. Anomalies seen during observations included javan gibbon 
behavior, especially OJ and J-LO, resting and playing on the bottom of the cage, picking up feed that fell 
on the bottom of the cage and bipedal movements at the base of the cage. OJ exhibited agonistic behavior 
towards J-LO at feeding time, thus reducing the possibility of J-LO in gaining access to the feed box. Both 
parents initially exhibited aggressive behavior and high vigilance against the cage supervisors and observers, 
but this behavior was reduced over time. The four individual offspring even showed stereotypic behavior 
of asking for feed and also at the cage when the vets did their daily health checks. Behavior of speech was 
only observed in individuals, showing baby infant voice calling, while the behavior of adult individuals like 
calling in the morning and evening were unnoticed.

Abstrak. Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Institut Pertanian Bogor melakukan penangkaran Hylobates 
moloch di luar habitat aslinya (eks-situ). Dalam upaya pengembangbiakan, perlu dilakukan pengamatan 
perilakunya. Hylobates moloch, satwa endemik jawa yang dilindungi di Indonesia. Studi tentang perilaku 
owa jawa dilakukan di PSSP, Bogor Indonesia, dengan obyek penelitian owa jawa dengan yang terdiri dari 
jantan dewasa (Ari), betina dewasa (Mimis), jantan dewasa muda (OJ), betina dewasa muda (J-LO), jantan 
remaja muda (OO), dan anak bayi (ANO). Dengan metode penelitian yang digunakan Focal Animal Sampling 
dan metode pencatatan Continuous Recording. Hasil penelitian menunjukkan perilaku harian owa jawa yang 
diamati selama penelitian yaitu antara lain beristirahat, bergerak, makan, menyusu, menelisik, bermain, 
berkelahi, menyusui, vokalisasi, dan membuang kotoran. Perilaku bermain, makan, dan bergerak lebih 
banyak diamati pada individu dewasa muda, anak, dan bayi, sedangkan perilaku beristirahat didominasi oleh 
kedua induk. Selama pengamatan, tidak dapat dilihat perilaku kawin. Mimis masih dalam masa menyusui 
anaknya (ANO) sehingga tidak reseptif terhadap induk jantan (Ari). Anak pertama (OJ) mulai menunjukkan 
perilaku seksual memainkan alat genitalnya dan menunjukkan pre-copulatory grooming terhadap anak kedua 
(J-LO). Anomali yang terlihat selama pengamatan antara lain perilaku owa  jawa, terutama anak pertama 
(OJ) dan anak kedua (J-LO), beristirahat dan bermain di dasar kandang, memungut makanan yang jatuh di 
dasar kandang dan pergerakan secara bipedal di dasar kandang. Anak pertama (OJ) menunjukkan perilaku 
agonistik terhadap anak kedua (J-LO) ketika waktu makan, sehingga mengurangi kemungkinan anak kedua 
(J-LO) dalam memperoleh akses ke kotak pakan. Kedua induk pada awalnya menunjukkan perilaku agresif 
dan kewaspadaan tinggi terhadap petugas kandang dan pengamat, namun perilaku ini berkurang seiring 
waktu. Keempat individu anakan malah menunjukkan perilaku stereotip yaitu meminta makanan kepada 
dokter hewan maupun petugas kandang ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan harian. Perilaku bersuara 
hanya teramati pada individu bayi dengan tipe suara infant calling, sedangkan perilaku individu dewasa 
bersuara di pagi dan sore hari tidak teramati. 
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Pendahuluan
Owa  jawa atau silvery gibbon (Hylobates 

moloch) merupakan salah satu satwa primata 
endemik Pulau Jawa yang keberadaannya 
semakin langka di alam. Saat ini, owa jawa 
yang tersisa dapat ditemui di hutan-hutan 
wilayah Jawa Barat, terutama di area-area 
konservasi yang memiliki kawasan hutan 
hujan dengan kondisi relatif terjaga (Rahman 
2011). Owa jawa juga masih dapat ditemukan 
di sebagian kecil hutan yang tersisa di Jawa 
Tengah, seperti di dataran tinggi Dieng maupun 
Hutan Lindung Gunung Slamet, walaupun 
jumlahnya memang tidak sebanyak di kawasan 
Jawa Barat (Supriatna dan Wahono 2000). 
Maraknya pembukaan hutan untuk lahan 
pertanian atau perkebunan, pembalakan kayu 
oleh sektor industri, serta perburuan ilegal owa 
jawa untuk diperdagangkan sebagai hewan 
peliharaan menyebabkan populasi satwa ini 
terus menyusut dari tahun ke tahun. Sebagian 
besar owa jawa yang bertahan hidup terpecah 
menjadi populasi-populasi berukuran kecil 
yang tersebar pada patch-patch hutan yang 
saling terisolasi (Supriatna 2006). Secara alami, 
owa jawa merupakan satwa arboreal yang 
hidup di kanopi hutan hujan tropis dataran 
rendah maupun hutan tropis dengan ketinggian 
di bawah 1.600 m di atas permukaan laut 
(dpl) (Asquith 2001, Nijman 2004). Owa jawa 
menyukai hutan pegunungan primer dengan 
permukaan tajuknya yang rapat dan tersedianya 
pohon–pohon untuk makan, istirahat, bermain 
dan tidur (Sawitri et al. 1998). 

Menurut The International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), saat ini owa 
jawa digolongkan sebagai spesies terancam 
punah IUCN (2008), sedangkan menurut 
The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) owa jawa termasuk dalam golongan 
Critically Endangered. Perdagangan satwa ini 
diatur sangat ketat dan hanya diperbolehkan 
untuk tujuan khusus (CITES 2009). Pemerintah 
Indonesia menyatakan owa jawa sebagai 
satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan 
Perlindungan Satwa Liar Tahun 1931 Nomor 
266, SK menteri Pertanian No. 54/Kpts/
um/1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1999. Walaupun digolongkan sebagai 
satwa yang dilindungi dan dilarang keras untuk 
diperdagangkan, namun pada kenyatannya 
semakin banyak pemburu liar yang menangkapi 
anak-anak owa jawa untuk kemudian dijual di 
pasar hewan dengan harga mahal. Tidak hanya 
menghadapi ancaman kerusakan habitat dan 
penangkapan oleh pemburu, tetapi juga karena 
rendahnya reproduksi alami owa jawa yang 

merupakan satwa monogami. Jarak waktu 
antara kelahiran yang besar (3-4 tahun) juga 
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 
ukuran populasi satwa ini di alam liar sulit 
bertambah (Sjahfirdi 2006, Napier dan Napier 
1967). Seiring semakin tingginya ancaman 
terhadap populasi owa jawa di alam, maka 
dibutuhkan tindakan berupa strategi konservasi 
terpadu untuk menyelamatkan populasi owa 
jawa. Salah satu upaya konservasi untuk 
menyiasati menyusutnya populasi owa jawa di 
alam telah dilaksanakan oleh Pusat Studi Satwa 
Primata (PSSP) IPB melalui pembangunan 
fasilitas untuk mendukung program konservasi 
owa jawa, dibagun di Jalan Lodaya II No. 5, 
Bogor sejak tahun 2003. Fasilitas ini berdiri 
atas kerjasama PSSP IPB dengan Taman 
Safari Indonesia (TSI). Upaya konservasi eks-
situ owa jawa di PSSP IPB terus berjalan dan 
diharapkan tidak hanya di tahap penangkaran 
saja, melainkan hingga ke tahap pelepasliaran 
owa jawa ke habitat alaminya. 

Keberhasilan upaya konservasi eks-situ 
ini tentu tidak lepas dari pemantauan berbagai 
aspek kehidupan owa jawa, mulai dari kondisi 
fisik, kebersihan kandang, pemberian pakan, 
kondisi kesehatan dan kecukupan gizi, serta 
aspek perilaku. Namun sayangnya sampai 
saat ini informasi acuan maupun pengetahuan 
dasar mengenai manajemen konservasi owa 
jawa secara eks-situ di Indonesia masih sangat 
terbatas, terutama mengenai aspek perilaku 
satwa dalam fasilitas penangkaran. Untuk 
membantu mengatasi kekurangan itu, dilakukan 
penelitian perilaku harian owa jawa yang berada 
di fasilitas PSSP IPB. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi informasi tambahan 
mengenai manajemen konservasi eks-situ owa 
jawa berbasis perilaku, dalam upaya turut 
berkontribusi dalam penyelamatan owa jawa 
dari kepunahan.

Tujuan penelitian ini mempelajari perilaku 
harian, serta manajemen penangkaran eks-situ 
owa jawa (Hylobates moloch) di fasilitas pen-
angkaran PSSP IPB.

Metode Penelitian
Waktu dan Tempat. Penelitian dimulai 

sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan 
tanggal 15 Agustus 2012. Penelitian dilakukan 
selama lima hari dalam seminggu, yaitu Senin 
sampai dengan Jumat dari pukul 08.30-16.30 
WIB. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Hewan Konservasi, PSSP LPPM IPB. 

Alat dan Bahan. Peralatan untuk 
pencatatan di lapangan terdiri atas lembar kerja 
untuk pencatatan data durasi perilaku owa jawa, 



stopwatch, jam tangan Casio G-Shock, kamera 
Olympus Mju Tough TG-810, termometer 
ruangan dan higrometer. Pengolahan data 
perilaku dilakukan dengan bantuan perangkat 
lunak Microsoft Excel 2007. Selama penelitian, 
perlengkapan Personal Protective Equipment 
(PPE) yang terdiri atas baju scrub, baju kandang 
(jas lab panjang), masker, gloves, dan hair 
cap sekali pakai, serta sepatu boot digunakan 
pengamat untuk perlindungan terhadap 
kemungkinan paparan zoonosis hewan obyek 
maupun sebaliknya. 

Dalam satu kandang obyek penelitian terdiri 
atas dua ekor indukan dan empat ekor anakan 
owa jawa (Hylobates moloch) disajikan pada 
(Tabel 1). 

kategori perilaku owa jawa yang dapat dilihat 
saat pengamatan di fasilitas kandang PSSP 
LPPM-IPB dicatat dalam lembar pengamatan. 
Durasi perilaku dihitung dari lama waktu 
yang digunakan satwa untuk melakukan suatu 
kategori perilaku. Masing-masing kategori 
perilaku yang akan diamati dibagi dan dibatasi 
berdasarkan runtunan aktivitas tertentu antara 
lain: istirahat, berpindah atau bergerak, makan, 
menelisik, bermain, menyusui, vokalisasi, 
membuang kotoran, dan kawin.

Data durasi masing-masing kategori 
perilaku setiap individu owa jawa diolah dengan 
metode Time Budget. Time Budget digunakan 
untuk mengetahui jumlah atau proporsi waktu 
yang dihabiskan satu individu satwa untuk 
masing-masing kategori perilaku berbeda. Time 
budget diperoleh dengan menghitung proporsi 
total waktu yang dihabiskan satwa untuk 
melakukan kategori perilaku tertentu dibagi 
total waktu pengamatan. Data time budget 
disajikan dalam bentuk persentase dan grafik, 
dilengkapi dengan penjelasan secara deksriptif. 
Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui 
pola perilaku owa jawa secara umum.

Hasil dan Pembahasan
Perilaku Harian Owa Jawa. Berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap ke enam anggota 
kelompok owa jawa PSSP, pola perilaku 
harian yang umum diamati pada pagi hari 
ditandai dengan pergerakan kelompok owa 
jawa dari pohon atau tempat tidur, membuang 
kotoran, bermain, makan (pukul 09.00-10.00 
WIB), bermain, istirahat siang (pukul 11.30-
13.30 WIB), makan (pukul 14.00-15.00 WIB), 
bermain, lalu diakhiri dengan mencari pohon 
tidur atau tempat tidur dan beristirahat hingga 
keesokan harinya (pukul 16.00-17.00 WIB). 
Selama 25 hari pengamatan dengan total waktu 
pengamatan selama 16.67 jam dengan rata-
rata pertemuan 40 menit per hari per individu. 
Perilaku harian owa jawa PSSP memiliki 
pola teratur yang relatif sama setiap harinya. 
Data hasil pengamatan berupa proporsi waktu 
yang digunakan keenam individu satwa untuk 
masing-masing kategori perilaku disajikan pada 
(Tabel 2).

Perilaku Istirahat. Perilaku istirahat 
merupakan periode saat owa jawa berdiam diri 
atau tidur. Hal ini dilakukan untuk memulihkan 
energi owa jawa yang terpakai untuk melakukan 
aktivitas sebelumnya (Riendriasari et al. 2009). 
Perilaku istirahat dapat dibedakan menjadi dua 
kategori, yaitu istirahat pendek dan istirahat 
panjang atau tidur. Istirahat pendek umumnya 
dilakukan di antara aktivitas harian seperti 
makan, bergerak, menelisik, dan lainnya.

Kedua indukan berasal dari TSI yang mulai 
dipasangkan sejak 20 Januari 2003. Sampai saat 
ini sepasang indukan dan keempat anakan owa 
jawa masih ditempatkan dalam satu kandang 
outdoor bersama. OJ merupakan anakan 
pertama yang lahir di fasilitas PSSP LPPM IPB 
pada tanggal 5 April 2005, disusul J-LO pada 
11 Juni 2006, anakan ketiga, OLA dilahirkan 
pada 31 Desember 2007 namun mati akibat 
infeksi bakterial (Komunikasi Pribadi, Sinaga 
2012), OO anakan keempat yang lahir pada 1 
Desember 2009 dan terakhir ANO yang lahir 
pada 11 Juli 2011. 

Perilaku harian owa jawa di dalam kandang 
diamati dengan metode Focal Animal Sampling 
(Altman 1974) dan metode pencatatan 
Continuous Recording. Seluruh perilaku salah 
satu individu dalam kelompok diamati dan 
dicatat selama kurun waktu 10 menit. Setelah 
satu individu selesai diamati, kemudian 
dilanjutkan dengan pengamatan individu lain 
dalam kelompok, dalam kurun waktu yang 
sama. Metode ini dilakukan berulangkali pada 
individu yang berbeda, sehingga perilaku 
keenam individu dalam kelompok owa jawa 
PSSP dapat teramati. Total waktu pengamatan 
harian per individu 40 menit, dengan 
pembagian waktu 20 menit pada pagi hari dan 
20 menit pada siang hari. Durasi masing-masing 

  Tabel 1 Nama, jenis kelamin, dan usia owa jawa  
  di PSSP IPB 

Individu Jenis 
Kelamin 

Usia 
(tahun) 

Ari (induk) jantan ± 18 
Mimis (induk) betina ± 16 
OJ (dewasa muda 1) jantan ±  7 
J-LO (dewasa muda 2) betina ±  6 
OLA (anak remaja 3) betina mati 
OO (anak remaja 4) jantan ±  3 
ANO (anak bayi 5) jantan ±  1 
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Tabel 2  Alokasi waktu (Time Budget) perilaku harian owa jawa (H. moloch) di PSSP IPB 

Kategori 
Perilaku 

Individu 
Ari Mimis OJ J-LO OO ANO 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Frekuensi 
(%) 

Durasi 
(jam) 

Istirahat 63,74 10,62 50,50 8,42 30,10 5,02 35,33 5,89 25,73 4,29 8,12 1,35 
Bergerak  7,99 1,33 9,67 1,61 15,90 2,65 17,50 2,92 24,57 4,10 22,61 3,77 
Makan 10,90 1,82 14,92 2,49 33,80 5,63 24,88 4,15 26,75 4,46 21,42 3,57 
Menelisik  15,65 2,61 7,61 1,27 14,70 2,45 19,39 3,23 1,95 0,32 1,55 0,26 
Bermain  1,36 0,23 0,45 0,08 4,21 0,70 1,32 0,22 20,70 3,45 27,50 4.58 
Berkelahi 0,16 0,03 0,26 0,04 1,01 0,17 1,22 0,20 0 0 0 0 
Menyusui  0 0 16,39 2,73 0 0 0 0 0 0 0 0 
Menyusu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,05 3,01 
Vokalisasi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0,08 
Membuang 
Kotoran 0,20 0,03 0,20 0,03 0,29 0,05 0,36 0,06 0,30 0,05 0,32 0,05 

Kawin  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 100 16,67 100 16,67 100 16,67 100 16,67 100 16,67 100 16,67 

 

 
Pada satu periode istirahat, durasi yang 

dihabiskan untuk istirahat pendek relatif singkat 
dibanding durasi tidur (istirahat panjang) dan 
segera diikuti dengan aktivitas lainnya setelah 
istirahat pendek (Sutrisno 2001). Perilaku 
istirahat panjang umumnya diawali dengan 
pergerakan menuju pohon tidur saat hari mulai 
gelap (pukul 17.00-17.50 WIB) dan berlangsung 
hingga keesokan paginya. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada 
(Gambar 1), proporsi alokasi waktu perilaku 
istirahat terbesar dilakukan oleh individu Ari 
dan Mimis, masing-masing mengalokasikan 
63,74% dan 50,5% waktunya untuk beristirahat. 
Umumnya owa jawa di alam mengalokasikan 
20-51% waktunya untuk beristirahat di antara 
aktivitas lainnya (Leighton 1987). Ari sering 
ditemukan duduk diam dalam waktu yang lama 
di sisi kandang yang berbeda dengan sisi kandang 
individu lain berada. Hal ini kemungkinan 
disebabkan peran Ari sebagai pejantan utama 
yang harus menjaga wilayah teritorinya dari 
keberadaan individu asing atau predator. Saat 
beristirahat, Ari seringkali mengawasi individu 
lain dalam kelompoknya sekaligus mengamati 
pepohonan di sekitar kandang. 

Alokasi waktu istirahat yang dilakukan 
individu lain yaitu OJ, J-LO, dan OO sebesar 
30,12%; 35,33%, dan 25,73%. OJ dan J-LO 
merupakan individu dewasa muda yang 
relatif lebih tinggi bergerak untuk menjelajahi 

kandang dibanding individu dewasa, sehingga 
alokasi waktu istirahat kedua individu ini lebih 
singkat dibanding kedua induk. OO merupakan 
individu usia anak-anak (juvenile) dan lebih 
banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, 
berlari, maupun bergerak dibanding beristirahat. 
Alokasi waktu istirahat terkecil dilakukan oleh 
ANO (infant) yaitu hanya sebesar 8,12%. 
Waktu istirahat mencapai puncaknya antara 
pukul 11.30-13.30 WIB dan pukul 15.40-17.00 
WIB setelah jadwal makan pagi dan makan 
siang. Saat mendung atau hari hujan, owa jawa 
cenderung lebih cepat beristirahat dibanding 
hari biasa. Hal ini menunjukan waktu istirahat 
induk lebih sedikit dibandingkan dewasa muda 
dan anak.

Perilaku Berpindah atau Bergerak. 
Perilaku berpindah atau bergerak owa jawa 
ditandai dengan proses pergerakan dari satu 
tempat ke tempat lain dengan berbagai cara. 
Pergerakan ini bertujuan untuk berpindah dari 
pohon tidur ke sumber makanan, berpindah 
dari sumber makanan ke pohon istirahat, 
mengontrol wilayah teritori, mencari pasangan, 
maupun untuk menghindari bahaya (Bismark 
1986). Pergerakan yang dilakukan oleh owa 
jawa terdiri atas brakhiasi (berayun), berjalan 
secara bipedal, memanjat secara kuadrupedal, 
dan melompat atau menjatuhkan diri dari 
ketinggian (Kartono et al. 2002). 

 
Gambar 1  Grafik persentase waktu perilaku istirahat owa jawa PSSP IPB 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang disaji-
kan pada (Gambar 2), persentase alokasi waktu 
perilaku bergerak atau berpindah terbanyak 
dilakukan oleh OO dan ANO. Perilaku perger-
akan oleh individu anak (juvenile) dan bayi 
(infant) owa jawa merupakan proses dalam 
upaya berpisah dari induknya sekaligus upa-
ya mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. 
Persentase alokasi waktu bergerak ANO se-
dikit lebih rendah dibanding OO, kemungkinan 
disebabkan ANO masih dalam tahap belajar 
bergerak mandiri. Walaupun sudah berani lepas 
dari gendongan induk, namun dalam melaku-
kan pergerakan Ano masih sering dibantu Mim-
is dengan cara digendong dari satu tempat ke 
tempat lain. Alokasi waktu bergerak OO paling 
tinggi dibanding individu lain. Hal ini terkait 
usia OO yang masih tergolong usia anak-anak, 
dalam pencarian makan OO sudah tidak diban-
tu oleh induknya, tetapi OO belum sepenuh-
nya mampu mencari makanan sendiri sehingga 
sering mengejar OJ dan J-LO utuk meminta 
makanan (begging behavior). Menurut deVore 
et al. (1987) dalam Kartono et al. (2002), akti-
vitas individu anak yang dilakukan dalam ben-
tuk menjelajah dan bermain merupakan bentuk 
persiapan untuk menjadi anggota keluarga yang 
sebenarnya. Oleh sebab itu OO menghabiskan 
waktu lebih banyak saat bergerak mengek-
splorasi kandang dan meniru aktivitas OJ dan 
J-LO. 

Persentase alokasi waktu bergerak OJ dan 
J-LO berturut-turut sebanyak 15,91% dan 
17,5%. Alokasi waktu ini menyerupai alokasi 
waktu bergerak owa jawa di hutan Rasamala, 
TNGGP (Arifin 2011). Ari dan Mimis yang 
merupakan indukan dalam kelompok owa jawa 
PSSP terlihat sangat sedikit mengalokasikan 
waktu untuk bergerak dibanding indukan owa 
jawa di alam, yaitu hanya sebesar 7,99% dan 
9,67%. Hal ini berbeda dengan fenomena yang 
lazim ditemukan di kelompok owa liar, yaitu 
pergerakan di dalam kelompok didominasi oleh 
pejantan dewasa (Arifin 2011). Menurut Kap-
peler (1981) peran jantan dewasa dalam men-

jaga daerah kekuasaannya memerlukan mobili-
tas yang tinggi dibandingkan dengan anggota 
keluarga yang lainnya, terutama untuk mencari 
sumber pakan yang tersebar dan menjaga ang-
gota keluarganya yang sering berpindah dalam 
aktivitas makannya. Untuk individu dewasa 
muda, mereka bisa ikut menjaga individu anak, 
tetapi bisa juga ikut bersama jantan berpatroli 
pada saat merasakan adanya ancaman bahaya 
(Arifin 2011). Hasil pengamatan menunjukan 
perilaku individu dewasa bergerak di penang-
karan lebih sedikit dibandingkan yang berada di 
alam.

Perilaku Makan. Perilaku makan owa 
jawa PSSP di pagi hari tidak didahului dengan 
perilaku morning call seperti yang biasa 
dilakukan owa jawa di habitat alaminya. 
Berdasarkan penelitian, betina dewasa owa jawa 
akan menyerukan morning call beberapa saat 
setelah fajar sebagai bentuk penandaan teritorial 
(Ario et al. 2011). Morning call menyatakan 
kehadiran mereka pada kelompok tetangga 
sekaligus menyatakan penguasaan terhadap 
jenis pakan tertentu dalam wilayah jelajah dan 
teritorinya (Rahman 2011). Owa jawa PSSP 
tidak memunculkan aktivitas bersuara sebelum 
makan, diduga karena tidak ada kelompok lain 
owa jawa di PSSP yang berpotensi masuk ke 
dalam teritori dan merebut makanan mereka. 
Selain itu, owa jawa PSSP telah terbiasa dengan 
keberadaan petugas kandang, sehingga mereka 
tidak merasa perlu menyuarakan morning call 
terhadap petugas kandang yang memasuki 
wilayah teritorinya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 
disajikan pada (Gambar 3), diketahui bahwa 
alokasi waktu perilaku makan owa jawa dewasa 
(Ari dan Mimis) paling sedikit dibanding 
individu lain, yaitu hanya sekitar 10,9% dan 
14,9%. Walaupun durasi yang digunakan kedua 
indukan untuk makan lebih sedikit dibanding 
individu lain, namun dari segi kuantitas, owa 
jawa dewasa lebih mendapatkan jumlah yang 
mencukupi kebutuhan energinya.

 
Gambar 2 Grafik persentase waktu perilaku bergerak owa jawa PSSP IPB  
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Pada masing-masing kandang (Kandang 
A atau B) terdapat dua kotak makanan. Mimis 
biasanya menguasai salah satu kotak makanan 
dan makan sambil menggendong anaknya 
(ANO), sedangkan kotak lainnya dikuasai 
induk jantan (Ari). Beberapa saat setelah Ari 
mulai makan, owa jawa yang lebih muda (OJ 
dan OO) akan berusaha mengambil makan dari 
kotak yang sama dengan penjantan (Ari). Anak 
yang sangat muda (OO dan ANO) ditemukan 
makan dari satu kotak yang sama dengan induk 
jantan dan betina dewasa (Ari dan Mimis), 
sedangkan anak yang lebih muda (J-LO dan OJ) 
biasa memilih pakan dari kotak berbeda dengan 
induk untuk menghindari serangan. J-LO 
kesulitan mendapat akses ke kotak makanan 
karena sering diserang OJ. Hasil pengamatan 
menunjukan adanya unsur kompetensi pada 
owa jawa dewasa dengan yang lebih muda 
namaun ada kolaborasi dengan anak-anaknya 
yang lebih muda (juvenale dan infant).

Perilaku Menelisik. Perilaku menelisik 
(grooming) dibedakan menjadi dua kategori, 
yaitu autogrooming dan allogrooming. 
Autogrooming adalah merawat diri yang 
dilakukan sendiri, sedangkan allogrooming 
adalah perilaku merawat diri bersama idividu 
lain. Autogrooming merupakan aktivitas 
merawat diri sendiri yang ditandai dengan 
perilaku mengusap, meraba, menjilat, 

menelisik, menggaruk, menjilat dan menggigit 
(Perez et al. 2000). Kegiatan menggaruk tidak 
lazim dijumpai pada perilaku allogrooming 
(Rahman 2011). Pada allogrooming, terdapat 
pembagian peran, yaitu individu pelaku 
menelisik dan individu yang ditelisik. Peranan 
ini dapat berubah setiap saat, misalnya pelaku 
selisik dapat menjadi penerima selisik dan 
penerima selisik dapat menjadi pelaku selisik 
(Sussman et al. 1981). Pergantian peran antar 
individu yang saling menelisik dilakukan 
dengan menyodorkan bagian tubuh yang akan 
dibersihkan kepada lawan grooming. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang disa-
jikan pada (Gambar 4), dapat dilihat bahwa 
proporsi frekuensi perilaku autogrooming pada 
individu dewasa dan dewasa muda lebih se-
dikit dibandingkan allogrooming. Sebaliknya, 
perilaku autogrooming pada individu anak dan 
bayi mencapai 100%. Melalui allogrooming, 
individu dewasa dapat mempererat hubungan 
antar individu dalam kelompok sekaligus diber-
sihkan tubuhnya oleh individu lain. Berbeda 
dengan individu lainnya, OO dan ANO meru-
pakan obyek penerima allogrooming dari indi-
vidu lain, namun hanya melakukan grooming 
terhadap dirinya sendiri. Hal ini serupa den-
gan hasil penelitian Nakamichi et al. (2003) 
yang menyatakan bahwa individu dewasa lebih 
sering menjadi pelaku allogrooming, sedang-

 
Gambar 4 Grafik frekuensi allogrooming dan autogrooming kelompok owa jawa di PSSP 
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Gambar 3 Grafik persentase waktu perilaku makan owa jawa di PSSP.  

 

10,90
14,90

33,75

24,90 26,75
21,42

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

Ari Mimis OJ JLO OO ANO

Pe
rs

en
ta

se
 a

lo
ka

si
 w

ak
tu

 
pe

ril
ak

u 
m

ak
an

(%
)

Nama Individu

40,0 
 

35,0 
 

30,0 
 

25,0 
 

20,0 
 

15,0 
 

10,0 
 

5,0 
 

0,0 

24    Nuraisah, Studi Perilaku Harian Owa Jawa (Hylobates moloch)       



kan bayi (infant) dan anakan (juvenale) lebih 
sering menjadi objek allogrooming.

Perilaku Bermain. Perilaku ini ditunjukkan 
oleh individu dewasa, dewasa muda, anak, 
maupun bayi, walaupun dari segi alokasi 
waktu memiliki durasi berbeda antar individu. 
Perilaku bermain yang ditemukan selama 
periode pengamatan owa jawa PSSP yaitu 
object playing dan locomotor playing. Bentuk 
object playing yang terjadi yaitu bermain 
dengan menggunakan sisa makanan, biji salak, 
biji dan daun ketapang, ranting pohon mangga, 
daun mangga, buah gamelina, batu, katak, dan 
kadal. Kedua individu anak juga menggunakan 
tong biru besar yang sengaja digantungkan di 
dalam kandang sebagai tempat bersembunyi 
saat bermain. Perilaku locomotor playing 
yang dapat diamati berupa melompat-lompat 
di tempat, berayun-ayun, berkejaran, tarik 
menarik, menangkap, menampar, menendang, 
menjambak, saling gigit, saling cakar, mencubit, 
atau berguling sambil bergulat. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang disa-
jikan pada (Gambar 5a), dapat dilihat bahwa 
persentase alokasi waktu perilaku bermain pal-
ing tinggi dilakukan oleh individu anak (20,7%) 
dan bayi (27,5%). Begitu pula pada (Gambar 
5b), jumlah perilaku bermain paling tinggi di-
lakukan oleh individu anak (296 kali) dan bayi 
(402 kali). Sebaliknya, individu dewasa menga-
lokasikan waktu yang sangat sedikit untuk ber-

main. Hal tersebut sesuai dengan Jolly (1972) 
yang menyatakan bahwa perilaku bermain ja-
rang ditemui pada pada individu dewasa. Jika 
ditinjau dari segi alokasi waktu dan frekuensi 
perilaku bermain, Mimis merupakan individu 
yang paling jarang bermain. Hal ini kemungki-
nan karena Mimis sebagai induk betina, sehing-
ga harus mengalokasikan waktu lebih banyak 
untuk makan, menyusui, maupun beristirahat 
sambil mengawasi saat ANO bermain.

Perilaku Berkelahi atau Agonistik. 
Perilaku agonistik merupakan bentuk interaksi 
persaingan atau perkelahian antara satu individu 
ke individu lain, atau dari satu kelompok ke 
kelompok lain. Bentuk perilaku agonistik dapat 
berupa kontak langsung seperti menampar, 
mencakar, atau mengancam melalui perubahan 
mimik muka dan aktivitas bersuara (Ario 2011). 
Pada owa jawa PSSP, bentuk perilaku agonistik 
yang dapat diamati adalah menampilkan gestur 
tubuh mengancam, memperlihatkan taring, 
menampar, menendang, memukul, menjambak, 
mencakar, mengejar, atau mendorong lawan. 
Perilaku agonistik umum terjadi antara 
individu dengan tujuan tertentu, misalnya 
mempertahankan teritori atau meningkatkan 
keberhasilan mendapatkan pasangan saat 
musim kawin tiba (Mahardika 2008).

Berdasarkan hasil pengamatan yang disa-
jikan pada (Gambar 6a), dapat dilihat bahwa 
persentase waktu perilaku agonistik seluruh in-

 
Gambar 6 Grafik persentase (a) dan jumlah perilaku agonistik owa jawa di PSSP (b) 
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Gambar 5 Grafik persentase waktu (a) dan jumlah perilaku bermain owa jawa di PSSP (b) 
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dividu owa jawa PSSP sangat kecil, tidak 
mencapai 2%. Selain itu, rendahnya frekuensi 
perilaku agonistik seperti yang disajikan pada 
(Gambar 6b) menunjukkan owa jawa PSSP 
memang tidak melakukan banyak perilaku 
agonistik selama pengamatan. Pada dasarnya 
kegiatan konflik dan agonistik akan menghabis-
kan energi yang besar sehingga owa cenderung 
memilih menghindari konflik langsung dengan 
kelompok lain (Kappeler 1981). Perilaku ago-
nistik hanya ditunjukkan oleh individu dewasa 
dan dewasa muda, sedangkan ANO dan OO 
tidak menunjukkan perilaku agonistik terha-
dap individu manapun. Menurut Jolly (1972), 
monomorfisme seksual pada owa jawa men-
gakibatkan tidak terdapat kecenderungan domi-
nansi salah satu jenis kelamin tertentu, dengan 
demikian baik jantan maupun betina memiliki 
kesempatan yang sama untuk menjadi pelaku 
agonistik. J-LO (betina dewasa muda) meru-
pakan individu yang paling banyak mengaloka-
sikan waktu untuk melakukan perilaku agonis-
tik dibanding individu lain, yaitu sebesar 1,22%. 
Seluruh perilaku agonistik J-LO ditujukan ke-
pada OJ (jantan dewasa muda). Selain itu, J-LO 
juga menunjukkan perilaku agonistik ketika OJ 
mulai menunjukkan perilaku pre-copulatory 
grooming terhadap dirinya. Perilaku agonistik 
yang ditunjukan oleh owa jawa dewasa muda 
merupakan perilaku awal dalam upaya mencari 
pasangan.

Perilaku Menyusui (lactation). Perilaku 
menyusui pada owa jawa ditandai dengan 
kegiatan Mimis (betina induk) menyusui, 
memeluk, menggendong, dan melindungi 
ANO (infant), terutama di pagi dan siang hari 
sebelum jadwal pemberian pakan, serta di sore 
hari menjelang tidur. Mimis tidak menggendong 
ANO setiap saat. Pada owa jawa, paternal care 
atau pengasuhan oleh orang tua hanya sebatas 
perlakuan melindungi anak dari keberadaan 
predator (Right 1990). Berbeda dengan siamang 
(H. symphalangus), sampai anak berusia 2 
tahun, induk jantan akan selalu menggendong 
anakan saat melompati jarak antara pohon, 
walaupun pengasuhan utama selama tahun 
pertama kehidupan bayi mayoritas dilakukan 
oleh induk betina (Right 1990). Perilaku 
menyusui umumnya dilakukan oleh induk 
hingga bayi owa jawa berusia sekitar 2 tahun 
sebelum induk kembali mengandung. 

Pada kelompok owa jawa, satu-satunya in-
dividu yang berada dalam fase laktasi adalah 
Mimis. Mimis mengalokasikan waktu sebanyak 
16,93% untuk menyusui anaknya (ANO). Seta-
hun sejak kelahiran Ano pada Juli 2011, Mimis 
masih menyusui dan menggendong ANO, wa-
laupun saat ini ANO sudah tidak sepenuhnya 

bergantung pada Mimis untuk mendapatkan nu-
trisi. Sejak berusia 4-6 bulan, induk akan mulai 
mengajarkan bayi untuk memenuhi nutrisi me-
lalui konsumsi pakan, disamping masih terus 
memberikan air susu (Miller 2010). Bayi akan 
terus menyusu pada induknya selama induknya 
mengijinkan (Miller 2010). Masa awal penyapi-
han ditandai dengan perilaku penolakan oleh in-
duk. Pada usia satu tahun, Mimis mulai mendo-
rong ANO untuk mengurangi waktu menyusu. 
Hal ini dapat di lihat dari perilaku Mimis yang 
seringkali menolak menyusui ANO dengan cara 
mendorong kepala ANO lepas dari puting susu 
Mimis. Mimis juga mulai mendorong ANO 
untuk belajar makan dengan meniru dirinya. 
Tingkah laku induk menolak menyusui meru-
pakan tingkah laku induk menyapih anaknya 
agar bisa lebih mandiri, mulai mencari pakan 
sendiri. 

Perilaku Vokalisasi. Perilaku vokalisasi 
atau bersuara pada owa jawa merupakan ciri 
khas yang membedakan owa jawa dengan 
primata lainnya. Saat bernyanyi, owa jawa bisa 
mengeluarkan suara sangat keras, panjang dan 
berpola khas yang dapat didengar hingga radius 
beberapa kilometer di hutan (Geissmann et al. 
2006). Pada perilaku bersuara, terdapat unit 
vokal individual yang lazim disebut dengan 
notes. Notes atau nada ini terdiri atas 7 macam 
yaitu (1) ‘wa’, (2) ‘hoo’, (3) ‘wa’ condong, 
(4) ‘oo’, (5) ‘wow’ tajam, (6) ‘waoo’, dan (7) 
tipe lainnya. Unit vokal ini jarang disuarakan 
secara tunggal melainkan tergabung dalam 
frase untuk membentuk nyanyian (Clarke et 
al. 2006). Nyanyian didefinisikan sebagai 
serangkaian nada, umumnya lebih dari satu 
tipe nada, yang dikeluarkan dengan urutan dan 
pola tertentu yang dapat dikenali perbedaannya 
dengan spesies lain (Thorpe 1961, Geissmann 
et al. 2006). Biasanya aktivitas vokalisasi 
dilakukan dengan tujuan tertentu, bergantung 
pada waktu, kondisi lingkungan, dan alasan 
pemicu timbulnya aktivitas vokalisasi (Sutrisno 
2001). Perilaku vokalisasi dapat berfungsi 
sebagai bentuk komunikasi sosial antar anggota 
kelompok, misalnya untuk memberitahukan 
kehadiran owa jawa kepada kelompok lain 
di sekitarnya agar tidak memasuki wilayah 
teritorinya, menunjukkan ikatan antar pasangan, 
menarik perhatian pasangan, pemberitahuan 
adanya bahaya predator, ataupun meminta 
dipelihara (care solicitation). 

Seperti yang dapat dilihat pada (Gambar 
7), perilaku vokalisasi hanya ditunjukkan oleh 
bayi (ANO) dengan persentase alokasi waktu 
perilaku vokalisasi hanya sebesar 0,46%. ANO 
merupakan individu bayi dalam kelompok owa 
jawa PSSP IPB. Tipe aktivitas vokalisasi yang 
didengar selama pengamatan pada owa jawa di
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PSSP IPB hanyalah immature song bout 
(100%). Dengan total durasi bersuara selama 
273 detik dan frekuensi bersuara 67 kali, maka 
rata-rata durasi setiap perilaku bersuara ANO 
diperkirakan sekitar 4,1 detik.

Great call yang menjadi karakter perilaku 
bersuara owa jawa pada pagi hari tidak dapat 
diamati pada kelompok owa PSSP IPB. Com-
munal call juga tidak didengar selama pen-
gamatan. Hilangnya perilaku vokalisasi pada 
owa jawa PSSP diduga terjadi karena tidak ada 
kelompok owa lain di sekitar wilayah teritori 
Ari-Mimis. Owa jawa tidak menganggap manu-
sia, khususnya petugas kandang, sebagai anca-
man yang mengganggu teritori mereka, sehing-
ga tidak mengeluarkan tipe suara scream bout 
ataupun harassing call bout. 

Perilaku Membuang Kotoran (defekasi). 
Perilaku membuang kotoran umumnya 
dilakukan sambil bergantung di rantai ayunan 
dengan posisi tubuh seperti berjongkok, tangan 
memegang rantai ayunan dan kedua kaki 
ditumpukan pada gagang ayunan. Cara lainnya 
adalah berjongkok di tempat duduk dengan 
posisi tubuh menghadap ke dinding dan pantat 
agak dituggingkan ke sisi pinggir tempat duduk. 

Seperti disajikan pada (Gambar 8), pro-
porsi waktu yang dialokasikan keenam individu 

owa jawa PSSP relatif tidak jauh berbeda, yaitu 
berkisar antara 0,2-0,36%. Owa jawa PSSP ti-
dak memiliki kecenderungan untuk membuang 
kotoran (defekasi) pada waktu-waktu yang 
sama setiap harinya. Perilaku deefekasi bisa 
dilakukan saat pagi hari sebelum waktu pem-
berian pakan, setelah makan, diantara perilaku 
bermain dan bergerak, atau sore hari setelah 
waktu makan sebelum waktu tidur. Pada pagi 
hari saat temperatur lingkungan cukup rendah, 
owa cenderung menunjukkan aktivitas urinasi 
yang tinggi. Sebaliknya, pada siang dan sore 
hari. Suhu lingkungan cukup tinggi membuat 
aktivitas urinasi owa jawa cenderung lebih se-
dikit atau rendah untuk meminimalisasi dehi-
drasi. Owa jawa tidak memilih satu titik yang 
sama untuk defekasi, namun terdapat beberapa 
rantai ayunan dan tempat duduk yang memang 
sering dijadikan tempat defekasi, hal ini dapat 
dilihat dari tumpukan feses di lantai kandang 
dan aroma urine yang menyengat pada lokasi-
lokasi tersebut. Perilaku defekasi umumnya 
diikuti dengan perilaku menelisik seperti mem-
bersihkan daerah ischial callosities atau anus 
dari sisa feses. Anomali perilaku teramati pada 
induk betina dewasa (Mimis) yang memakan 
kotoran (tinja) yang ditelisik dari pantat J-LO 
(allocoprophagy behavior) dan ANO dengan 

  
Gambar 7 Grafik persentase waktu perilaku vokalisasi (a) dan tipe nyanyian owa jawa di PSSP (a)  
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Gambar 8 Grafik persentase waktu perilaku membuang kotoran owa jawa di PSSP 
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menampung urine dengan cara menggunakan 
tangan lalu meminumnya.

Perilaku Kawin. Kawin atau kopulasi ter-
diri atas serangkaian gerakan yang meliputi 
mounting, intromisi, pelvic thrushting, ejakula-
si, dan dismounting (Kurniawati 2011). Perilaku 
kawin umumnya didahului dengan serangkaian 
perilaku genital display dan social explora-
tion, yaitu perilaku menciumi tubuh individu 
lain, lalu jantan mencoba melakukan kopulasi 
(Thompson 1996). Pada sistem perkawinan 
monogami owa jawa, sekali jantan dewasa dan 
betina dewasa berpasangan, maka ikatan pasan-
gan tersebut akan bertahan seumur hidup dan 
berakhir jika salah satu pasangan mati (Reich-
ard 1995). Menurut Kappeler (1984), perkawi-
nan owa jawa dapat terjadi sepanjang tahun. 
Masa bunting owa jawa berlangsung selama 
tujuh bulan dan dalam waktu dua tahun seekor 
induk dapat beranak hingga dua kali. 

Selama pengamatan terhadap kelompok 
owa jawa PSSP, tidak dapat dilihat perilaku 
kawin pada pasangan Ari dan Mimis. 
Kemungkinan besar induk jantan dan betina 
(Ari dan Mimis) belum melakukan kopulasi, 
karena Mimis belum memasuki masa ovulasi 
(masih dalam masa menyusui). Kopulasi akan 
terjadi ketika betina tertarik dengan pejantan, 
terdapat fase proceptive, dan reseptif terhadap 
pejantan (Estep et al. 1996). Menurut Becker et 
al. (1992), ketika menyusui pematangan folikel 
dan produksi steroid ovarian akan terhambat. 
Konsentrasi steroid ovarian yang dihasilkan 
tubuh sangat sedikit, sehingga betina tidak 
menunjukkan perilaku seksual. Oleh karena 
itu, penghambatan siklus ovarian selama 
masa menyusui akan mempengaruhi reseptitas 
Mimis terhadap Ari. Selain itu, karena periode 
menyusui membutuhkan ‘biaya reproduksi’ 
yang tinggi Barelli et al. (2008), selama masa 
menyusui Mimis lebih banyak mengalokasikan 
waktu dan energi untuk menjaga dan merawat 
ANO dibanding mengalokasikan waktu dan 
energi untuk kopulasi.

Napier et al. (1985) mengemukakan bahwa 
kematangan seksual pada famili Hylobatidae 
cukup bervariasi untuk setiap spesies, yaitu an-
tara umur 6 sampai 10 tahun dan dapat hidup 
hingga umur 33 tahun. OJ dan J-LO merupakan 
anakan pasangan Ari-Mimis yang diperkirakan 
sudah memasuki periode kematangan seksu-
al. Selama peride pengamatan, OJ seringkali 
mengejar J-LO, memainkan alat kelaminnya 
dan menunjukkan perilaku yang diasumsikan 
oleh pengamat sebagai pre-copulatory groom-
ing terhadap J-LO. Berbeda dengan OJ, J-LO 
belum menunjukkan tanda-tanda khusus ter-
kait kematangan seksual. Kematangan seksual 

pada individu betina dapat diperkirakan melalui 
siklus menstruasi dan genital swelling (Hodg-
kiss et al. 2010). Maheshwari et al. (2007) 
menyatakan siklus ovarian owa jawa berkisar 
antara 21-25 hari, dengan panjang interval an-
tara hari pertama menstruasi dan ovulasi sekitar 
11-18 hari, dan fase luteal 8-12 hari. Genital 
swelling dapat diamati pada jaringan vulva den-
gan puncak antar periode genital swelling sama 
dengan panjang siklus ovarian (Geissmann et 
al. 2009). Namun pada saat pengamatan, tidak 
mudah untuk menentukan genital swelling dan 
periode menstruasi J-LO karena bagian vulva 
tertutup rambut genital dan jumlah darah yang 
dikeluarkan saat menstruasi mugkin tidak ban-
yak sehingga tidak diamati secara kasat mata. 
Hal ini sesuai dengan Geissmann et al. (2009) 
yang menyatakan sulit untuk memperkirakan 
keluarnya darah menstruasi, karena jumlah da-
rah yang keluar sangat bervariasi, mulai dari 
sangat banyak hingga sangat sedikit sampai ha-
rus diusap dengan cotton swab untuk membantu 
visualisasi darah. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa selama induk masih menyusui satwa 
tidak berkeinginan kawin, sedangkan dewasa 
muda baru menunjukan tingkah laku awal un-
tuk belajar kawin.

Simpulan dan Saran
Simpulan
           Perilaku harian owa jawa dalam penangkaran 
adalah beristirahat, bergerak, makan, menyusu, 
menelisik, bermain, berkelahi, menyusui, 
vokalisasi, dan membuang kotoran. Perilaku 
bermain, makan, dan bergerak lebih banyak 
diamati pada individu dewasa muda, anak, dan 
bayi, sedangkan perilaku beristirahat didominasi 
oleh kedua induk. Terjadi hubungan interaksi 
antara satwa dan manusia secara kolaboratif. 
Perilaku bersuara hanya dapat diamati pada 
individu bayi dengan tipe suara infant calling. 

Secara umum manajemen penangkaran 
masih berada pada tahap penangkaran dan 
belum memasuki tahap persiapan pelepasliaran.

Saran
Meminimalisasi kemungkinan terjadinya 

perkawinan kerabat dekat (inbreeding) dan 
konflik dengan induk. 

Penyediaan lebih banyak jenis pakan alami 
yang dikombinasikan dengan pakan komersial. 

Perlunya meminimalisasi kontak owa jawa 
terhadap petugas kandang maupun tenaga 
medis.
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