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Abstract. The research objective was to study the perseption of the local communities to protect ungko (H 
agilis) at Batang gadis National Park, Mandailing Natal, in North Sumatera. The observation was conducted 
in July to September 2006. Data were collected by depth interviewed to the local people. Collecting data 
were categoried on gender, age, religion, job, marga (family name) and village origin. Ten villages were 
observed base on purposive sampling, and the location near the Batang Gadis National Park. The member of 
respondens were 200 persons. 

The villages were be observed were Muara Batang Angkola (D1), Humbang Satu (D2), Runding (D3), Huta 
Bargot Nauli (D4), Aek Nangali (D5), Sopotinjak (D6), Sibanggor Julu (D7), Sibanggor Jae (D8), Hutan 
Godang (D9), Simpang Banyak Julu (D10). Twenty respondens were interviewed for each village. Data 
were descriptive analysed to show the perception of the people to estimate ungko by location, sex and age 
catagories.

In general the community people of the research area in Batang Gadis National Park, already awared that 
ungko (H agilis) should not be hunted, the ungko did not disturb at their agricultural field area, which was the 
mainly income for them. It should be more attention by the local goverment and the institution surounding 
them.
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Pendahuluan

Hutan Taman Nasional Batang Gadis 
seluas 108.000 hektar ditetapkan berdasarkan SK 
Menteri Kehutanan No. 126/Menhut-II/2003. 
Ekosistem Hutan Taman Nasional Batang 
Gadis memiliki fungsi ekologis, yang sangat 
penting pada aspek bagi sosial, ekonomi, dan 
budaya serta penyangga kehidupan masyarakat 
di sekitarnya. Sedikitnya ada sekitar 67 desa 
yang letaknya berbatasan maupun berada dalam 
kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Desa-
desa tersebut tersebar di 10 Kecamatan dengan 
total penduduk sekitar 52.229 jiwa. Mayoritas 
adalah etnis Batak Mandailing dengan mata 
pencaharian utama di sektor pertanian dan 
perkebunan tanaman keras, seperti coklat, 
kopi, kayu manis, dan karet. Ungko (Hylobates 
agilis) di Sumatera, sebagai satwa liar yang 
butuh habitat dan diharapkan tetap ada lahan 
yang dapat dijadikan tempat penangkaran insitu 
dan eks-situ, dapat dijumpai di Taman Nasional 
Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan 
Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan 
Taman Nasional Batang Gadis. Di Kalimantan

dapat dijumpai antara lain di Taman Nasional 
Tanjung Putting (Supriatna dan Hendras, 
2000). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 301/Kpts-II/1991 menyatakan 
habitat alami ungko di Pulau Sumatera telah 
menyusut sekitar 66% dari luasan semula 
500.000 km2 menjadi hanya 170.000 km2. 
Demikian pula studi populasi pada tahun 1986 
menyatakan bahwa ungko di habitat alaminya 
hanya tinggal 30.000 individu saja. Dalam hal 
ini, status konservasi ungko menurut IUCN 
adalah genting (endangered) (Geissmann and 
Nijman, 2008). Terancamannya populasi ungko 
di habitat alaminya akibat penyusutan habitat 
karena pembukaan hutan untuk lahan pertanian, 
perkebunan, dan kerusakan habitat akibat 
penebangan liar (Andayani et al. 2008).

Pemahaman yang mendalam terhadap 
pelestarian ungko menjadi hal yang sangat 
penting guna melindungi keberadaan ungko 
dari kepunahan di habitat aslinya. Perencanaan 
dan penerapan strategi konservasi ungko harus 
dilakukan berlandaskan pengetahuan dan 
sikap masyarakat lokal terhadap ungko, guna 
terciptanya sebuah mekanisme pengelolaan
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Taman Nasional Batang Gadis secara 
kolaboratif dengan ragam kepentingan dan 
dukungan berbagai pihak, terutama masyarakat 
setempat bisa diakomodiasi agar tercipta 
pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis 
yang efisien dan efektif.

Hylobates adalah salah satu genus 
famili Hylobatidae. Genus ini mencakup di 
antaranya Hylobates Illiger 1811, yang terdiri 
dari H klossii (kloss’s gibbon) dengan wilayah 
penyebaran Pulau Mentawai, H pileatus (capped 
gibbon) di Thailand Tenggara dan Cambodia, 
H mullerie (gray gibbon) di Pulau Kalimantan 
kecuali di bagian barat laut. H moloch (silvery 
gibbon atau owa jawa) di Pulau Jawa, H agilis 
(ungko atau gibbon tangan gelap) di ujung 
sela- tan Thailand, daratan Malaysia Utara, 
Pulau Sumatera (kecuali Sumatera Utara), dan 
di Kalimantan Barat Laut serta H lar (gibbon 
tangan putih) di perbatasan Burma-Yunnan, 
Thailand, semenanjung Malaysia, dan Sumatera 
Utara (Bangun et al. 2009).

Pada Hylobates agilis didapatkan 
beragam warna bulu, dari coklat gelap sampai 
dengan abu-abu. Jantan memiliki bulu alis mata 
dan pipi yang berwarna putih; betina memiliki 
alis berwarna putih (Bangun et al. 2009). Ungko 
secara umum digolongkan sebagai pemakan 
buah yang kaya gula. Proposi pakan ±60% buah 
dan 30% daun. Setiap keluarga ungko memiliki 
daerah jelajah yang tetap. Daerah jelajah 
ungko ±34 ha. Ungko menggunakan sebagian 
besar waktunya di kanopi di ketinggian 20-35 
m, sebagai tempat istirahat, makan, tidur, dan 
bernyanyi. Ancaman terhadap populasi ungko 
sebagian besar akibat konversi habitat untuk 
budidaya dan penebangan hutan (Gittins dan 
Raemakers 1980).

Kehilangan habitat merupakan ancaman 
terbesar terhadap populasi satwa primata (Mit-
termeier dan Cheney 1987), terutama kegiatan 
pertanian, penebangan, transmigrasi, tambang 
minyak, mempercepat kehilangan hutan prim-
er habitat ungko  (MacKinnon 1986; Anwar et 
al. 1987; dan Rosenbaum et al. 1998). Usaha 
konservasi primata dipengaruhi cara kita me-
mahami budaya, ekonomi, serta hubungan so-
sial. Kerumitan famili Hylobatidae mencakup 
hibridisasi antar jenis, sehingga usaha konser-
vasi harus melibatkan observasi lapang jangka 
panjang, pengaruh budaya dan pengetahuan 
yang dilaksanakan secara terpadu (Malone dan 
Fuentes 2002).

Tujuan penelitian ini untuk mempelajari 
persepsi masyarakat lokal terhadap keberadaan 
ungko (H agilis) di Taman Nasional Batang 
Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 
Manfaat penelitian untuk mendapatkan 
informasi informasi dalam upaya penyadaran 
masyarakat setempat akan pentingnya konser-

vasi ungko di habitat asli dalam rangka menekan 
laju perburuan liar ungko di Taman Nasional 
Batang Gadis, Sumatera Utara, serta dapat 
menjadi kerangka acuan dasar dalam rangka 
merencanakan kebijakan konservasi ungko 
(H agilis) di kawasan Taman Nasional Batang 
Gadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan 
Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing 
Natal, Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada 
bulan Juli 2006 sampai dengan bulan September 
2006. Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan metode wawancara mendalam (depth 
interview) melalui borang yang dilakukan 
terhadap masyarakat lokal di Taman Nasional 
Batang Gadis. Pengumpulan data borang 
mewakili kategori gender, umur, agama, mata 
pencaharian, marga, dan asal desa. Jumlah 
sampel lokasi penelitian ada 10 desa diambil 
berdasarkan purposive sampling karena desa-
desa tersebut merupakan desa yang paling 
berdekatan dengan kawasan Taman Nasional 
Batang Gadis, sedangkan jumlah responden 
yang diambil sebanyak 200 orang.

Desa yang dijadikan sampel  adalah Desa 
Muara Batang Angkola (D1), Desa Humbang 
Satu (D2), Desa Runding (D3), Desa Huta 
Bargot Nauli (D4) ), Desa Aek Nangali (D5), 
Desa Sopotinjak (D6), Desa Sibanggor Julu 
(D7), Desa Sibanggor Jae (D8), Desa Huta 
Godang (D9), dan Desa Simpang Banyak 
Julu (D10) masing-masing desa sebanyak 
20 responden. Pada penelitian ini populasi 
ungko di Taman Nasional Batang Gadis tidak 
dihitung jumlahnya, namun kepadatan ungko 
diestimasi berdasarkan banyaknya perjumpaan 
yang ditemui ditemui masyarakat. Sebagai 
unit analisis untuk masyarakat lokal di Taman 
Nasional Batang Gadis. Responden berumur 
16 tahun dengan perbandingan proposi gender 
masing-masing 50%.

Analisis data dilakukan dengan menggu-
nakan Analisis Deskriptif yang menyajikan data 
secara ringkas dan jelas dengan tabel dan grafik/
diagram (rangkuman deskriptif) untuk menun-
jukkan perbedaan persepsi masyarakat lokal ter-
hadap keberadaan ungko berdasarkan kategori 
lokasi, jenis kelamin, dan umur.

Hasil Dan Pembahasan

Lokasi desa penelitian mewakili bagian 
utara, tengah, dan selatan kawasan Taman Na-
sional Batang Gadis.  Desa penelitian  sebanyak 
10 desa yang terpilih  letaknya yang berdekatan 
dengan batas kawasan Taman Nasional Batang 
Gadis.
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keturunan kerajaan yang terdapat di Kabupaten 
Mandailing Natal dahulu kala, sehingga 
mayoritas penduduk yang bermarga Nasution 
dan Lubis hampir tersebar di seluruh desa 
penelitian, dan masyarakat lokal dari kedua 
marga ini mayoritas beragama Islam.

Mayoritas masyarakat lokal di desa 
penelitian umumnya tamatan Sekolah Dasar 
(SD) (70,5%) dan sebagian tamatan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) sebanyak 13,5%. 
Adapun beberapa masyarakat yang tamat Seko-
lah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10,5%. 
Sisanya sebanyak 4,5% tidak tamat Sekolah 
Dasar (SD). Mata pencaharian utama masyara-
kat di desa penelitian mayoritas bertani sebesar 
54,76% dan berkebun sebesar 32,94%. Mata 
pencaharian utama ini hampir sama semuan-
ya di berbagai desa penelitian. Di desa Muara 
Batang Angkola ada masyarakat yang menjadi 
nelayan (1,58%). Hasil menjadi nelayan, tidak 
mencukupi sehingga masih harus mencari tam-
bahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. Sisanya 10,69% merupakan 
kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai 
pegawai negeri (4,76%), pedagang (1,98%), 
ibu rumah tangga (1,58%), guru (0,79%), pe-
lajar (0,79%), dan tidak bekerja (0,79%). Ma-
syarakat lokal di desa penelitian, tidak memiliki 
pekerjaan sampingan/tambahan (49%). Kaum 
ibu (50%) umumnya menjadi ibu rumah tangga, 
selain membantu suami bertani dan berkebun. 
Hanya sedikit kaum ibu yang sepenuhnya ber-
tani, berkebun, dan berdagang (0,5%).

Penghasilan per bulan masyarakat (per 
keluarga) di desa penelitian kurang dari Rp 
500.000 per bulannya (87%). Adapun yang 
memiliki penghasilan antara Rp 500.000 – Rp 
750.000 sebanyak 11%, bahkan ada yang me-
miliki penghasilan lebih dari Rp 750.000 per 
bulannya sebanyak 2%. Masyarakat yang me-
miliki penghasilan di atas rata-rata, karena me-
miliki area lahan pertanian yang lebih luas dan 
pekerjaan tambahan/sampingan.

Karakteristik Pemanfaatan Lahan dan
Ekonomi Masyarakat

Kepemilikan lahan masyarakat lokal di 
desa penelitian adalah kepemilikan atas milik 
pribadi dan kepemilikan berdasarkan sistem 
sewa. Mayoritas masyarakat memiliki lahan 
kurang dari 1 ha sebanyak 94%. Adapun yang 
miliki lahan lebih dari 1 ha sebanyak 4,5%, dan 
yang tidak memiliki lahan sebanyak 1,5%. Sis-
tem sewa yang berlaku, bagi masyarakat yang 
tidak memiliki lahan bisa mengelola sawah 
milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Bi-
asanya 1/3 bagian hasil panen untuk pemilik la-
han dan 2/3 bagian hasil panen untuk pengelola 
lahan.

Bagian utara Taman Nasional di wakili 4 
desa yaitu Desa Muara Batang Angkola, Desa 
Humbang Satu, Desa Runding, dan Desa Huta 
Bargot Nauli. Bagian tengah diwakili oleh 2 
desa yaitu Desa Aek Nangali dan Desa Sopotin-
jak, sedangkan bagian selatan diwakili 4 desa 
yaitu Desa Sibanggor Julu, Desa Sibanggor Jae, 
Desa Hutan Godang, dan Desa Simpang Ban-
yak Julu (Gambar 1).

Gambar 1 Peta Lokasi Desa di Taman Nasional   
       Batang Gadis

Profil Responden di Desa Penelitian 

Masyarakat lokal di desa penelitian di 
wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebagian 
besar menganut agama Islam, selain itu ada 
yang beragama Kristen Katholik, dan Kristen 
Protestan. Dari 9 desa mayoritas beragama Is-
lam (100%), sedangkan Desa Humbang Satu 
masyarakatnya penganut agama Kristen Kato-
lik (10%) dan Kristen Protestan (90%).

Dalam satu desa dihuni 2-9 marga dari 
sejumlah marga yang ada (24 marga). Urutan 
lima marga terbanyak: Marga Nasution (29%), 
Marga Lubis (22%), Marga Batubara (9,5%), 
Marga Pulungan dan Marga Rangkuti masing-
masing sebanyak 5%, jumlah total kelima marga 
70,5%. Sisanya 29,5% terdiri dari 19 marga 
(Matondang, Dalimunte, Tanjung, Tambunan, 
Panggabean, Simatupang, Hutagalung, 
simanjuntak, Sitorus, Simangunsong, Sihotong, 
Siregar, Hasibuan, Jamba, Gultom, Chaniago, 
Daulay, Pardosi, dan Harahap).

Marga tersebut tersebar di seluruh desa 
penelitian. Keberadaan marga ini dari dahulu 
kala sudah turun temurun dan diwariskan para 
leluhur penduduk desa. Marga masyarakat 
Humbang Satu berasal dari marga bukan 
Mandailing yaitu Marga Batak, sedangkan 
sembilan desa lainnya merupakan etnis 
Mandailing. Marga Nasution dan Lubis 
terdapat di seluruh desa penelitian kecuali di 
Desa Humbang Satu. 

Hal ini karena kedua marga tersebut 
merupakan marga tetua (nenek moyang) dan
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Desa Lokasi Populasi 
Ungko

Luas Desa 
(km2) Mata Pencaharian Komoditi 

Utama Keterangan

Muara Batang 
Angkola Kecamatan Siabu + 1.330 Nelayan, bertani 

dan berkebun

Ikan, kemiri, 
karet, dan 
nira

Berdekatan dengan DAS (Daerah 
Aliran Sungai) Batang Gadis Gadis dan 
DAS Muara Batang Angkola.

Humbang Satu Kecamatan Bukit 
Melintang +- Bertani dan 

berkebun Kemiri Berdekatan dengan Tor (Hutan) Sihayo 
II.

Huta Bargot 
Nauli 

Kecamatan 
Panyambungan 
Utara

+ 4.300 Bertani dan 
berkebun Karet

Ada akses jalan masuk ke dalam 
kawasan Taman Nasional Batang 
Gadis sejauh 12 km dari desa.

Runding Kecamatan 
Panyambung barat +- 2.244 Bertani dan 

berkebun Karet Berdekatan dengan Tor Sigantang yang 
berjarak ±4 km dari desa.

Sopotinjak Kecamatan Batang 
Natal +   660 Bertani dan 

berkebun Nira
Desa ini memiliki objek wisata yaitu 
danau Seba Begu yang berjarak 2 km 
dari desa ini.

Aek Nangali Kecamatan Batang 
Natal +   640 Bertani dan 

berkebun Karet

Berdekatan dengan Tor Sanduduk 
yang berjarak ±5 km dari desa. Tor 
Sanduduk masuk kedalam perencanaan 
pengelolaan Taman Nasional Batang 
Gadis oleh BKSDA Sumatera Utara 
sebagai kawasan zona inti Taman 
Nasional.

Sibanggor Jae Kecamatan 
Tambangan +-   900 Bertani dan 

berkebun

Berdekatan dengan Tor tapus yang 
bejarak 2 km dari desa. Desa masuk 
ke dalam kawasan penyangga Taman 
Nasional Batang Gadis.

Sibanggor Julu Kecamatan 
Tambangan +   300 Bertani dan 

berkebun

Desa terdekat dengan Gunung Sorik 
Marapi. Desa ini berdekatan dengan 
Tor Barerang, Tor Silay-lay, Tor 
Garingging, dan Tor Kopi Aek Badak.

Huta Godang Kecamatan Ulu 
Pungkut - 5.000 Bertani dan 

berkebun

Karet dan 
kentang khas 
Ulu Pungkut

Berdekatan dengan Tor Huta Godang 
yang menjadi lahan perkebunan desa 
setempat.

Simpang 
Banyak Julu

Kecamatan Ulu 
Pungkut - 1.500 Bertani dan 

berkebun

Berdekatan dengan Tor naputus 
dan Tor Payabolak yang bejarak 2 
km dari desa. Desa masuk ke dalam 
kawasan penyangga Taman Nasional 
Batang Gadis.

Tabel 1 Keadaan umum dan lokasi desa penelitian

Jenis tanaman yang dikelola masyarakat 
adalah jenis tanaman palawijaya dan non-
palawijaya. Jenis tanaman yang dikelola 
masyarakat antara lain padi (56,25%), ka-
ret (16,63%), coklat (12,19%), kayu manis 
(3,44%), nira (3,44%), kopi (2,19%), kemiri 
(1,56%), kacang merah (1.56%), cabe (1,56%), 
jagung (0,94%), durian (0,63%), jeruk (0,31%), 
dan kentang (0,31%). Tanaman karet tersebar di 
delapan desa penelitian, kecuali Desa Sopotin-
jak dan Desa Simpang Banyak Julu. Hal ini di-
karenakan kedua desa berada di dataran tinggi, 
sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya tan-
aman karet. Kedua desa tersebut dimanfaatkan 
masyarakat untuk menanam pohon nira.

Hasil air pohon nira ini bisa diolah men-
jadi gula aren. Komoditi nira banyak dihasil-
kan di Desa Sopotinjak, sehingga nira menjadi 
produk sumber mata pencaharian utama ma-
syarakat Desa Sopotinjak selain bertani. Selain 
nira, pohon kemiri menjadi produk komoditiu-
tama di Desa Humbang Satu, sehingga menjadi

penghasilan utama bagi masyarakat Desa Hum-
bang Satu dari sektor perkebunan.

Lahan masyarakat di desa penelitian tidak 
jauh dari permukiman masyarakat setempat. 
Aktivitas bertani maupun berkebun di mulai 
dari pagi hari sekitar pukul 06.00 sampai 17.00 
sore. Jarak lokasi lahan masyarakat di seluruh 
desa penelitian mayoritas kurang lebih selama 
1 jam perjalanan (± 4 km) (74,38%) sampai 2 
jam perjalanan (± 7-8 km) (21,18%) dari lokasi 
permukiman. Sisanya  selama 3 jam, 4 jam dan 
bahkan lebih 4 jam (1,48%) waktu tempuh ke 
lokasi lahan masyarakat. Area lahan masyarakat 
membentuk suatu kompleks lahan pertanian 
dan perkebunan, sehingga jarak antara lahan 
masyarakat yang satu dengan yang lain saling 
berdekatan.

Habitat Ungko

Keberadaan ungko tidak tersebar di semua 
desa penelitian hanya 5 desa penelitian saja
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yang memiliki kelimpahan ungko tinggi yaitu Desa 
Muara Batang Angkola, Desa Huta Bargot Nau 
li, Desa Aek Nangali, Desa Sopotinjak dan Desa 
Sibanggor Julu. Kelima desa tersebut diasumsikan 
masih memiliki ungko yang cukup banyak karena 
34,24% masyarakat yang pergi kehutan dapat men-
jumpai ungko di dalam hutan maupun di pinggir hu-
tan. Ungko juga dapat ditemui pada musim hujan 
dan musim kering (13,87%). Pada umumnya ungko 
yang ditemui terdiri dari satu kelompok (13,55%) 
dan ada pula yang 2 kelompok (3,71%). Ungko 
yang kelompoknya lebih dari 3 kelompok tidak 
dijumpai. Ada 3 desa penelitian yang memiliki 
kelimpahan ungko rendah yaitu Desa Hum-
bang Satu, Desa Runding, Desa Sibanggor Jae. 
Ketiga desa tersebut memiliki kepadatan yang 
lebih rendah dengan asusmi frekuensi perjump-
aan lebih jarang. Sementara ada 2 desa pene-
litian yang tidak sama sekali terdapat ungko 
yaitu Desa Huta Godang, dan Desa Simpang 
Banyak Julu. Presentase frekuensi perjumpaan 
masyarakat lokal dengan ungko di desa peneli-
tian disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Perjumpaan Presentase (%)
Ya 17,25
Tidak 15,00
Di dalam hutan 7,74
Di pinggir hutan 9,25
Musim kering 2,74
Musim hujan 0,81
Musim hujan dan musim 
kering 13,87
1 kelompok 13,55
2 kelompok 3,71
3 kelompok 0,00
4 kelompok 0,00
> 4 kelompok 0,00
1 ekor 0,32
2 ekor 6,13
3 ekor 6,45
4 ekor 1,94
> 4 ekor 0,97

Tabel 2  Frekuensi perjumpaan masyarakat         
   lokal dengan ungko

Perjumpaan masyarakat di desa peneli-
tian dengan ungko terjadi di kedua musim yaitu 
musim kering dan musim hujan. Hal ini karena 
ungko mempunyai daerah jelajah yang tetap.  
Sementara akses pergerakan masyarakat ma-
suk hutan hampir tiap hari yang memungkinkan 
masyarakat dapat berjumpa dengan ungko di 
pinggir dan di dalam hutan.

Pengamatan  Ungko di Desa Penelitian 

Berdasarkan Tabel 3 kaum bapak di 
semua desa penelitian dapat memiliki akses 
masuk hutan setiap hari, namun yang berprofesi 
mengambil hasil rotan dan berburu kehutan 
sebanyak 15,90% mereka adalah yang masuk 
hutan setiap hari. 15,90% tersebut merupakan 
masyarakat yang pasti masuk hutan untuk 
mencari nafkah (15,70%). Hal ini dilakukan 
karena karena jarak lahan pertanian dan perke-
bunan masyarakat setempat bersinggungan 
dengan area hutan. 

Frekuensi perjumpaan dengan ungko an-
tara masyarakat di desa  atau di Taman Nasi-
onal yang memiliki kelimpahan ungko sangat 
tinggi yaitu di Desa Muara Batang Angkola, 
Desa Huta Bargot Nauli, Desa Aek Nan-
gali, dan Desa Sopotinjak terjadi di tepi hu-
tan,  karena habitat ungko berbatasan dengan 
lahan pertanian dan perkebunan masyarakat 
setempat. Sementara di Desa Sibanggor Julu 
perjumpaan ungko dengan masyarakat setem-
pat terjadi di dalam hutan,  ini berada di kaki 
Gunung Sorik Marapi. Keberadaan ungko yang 
terdapat di pegunungan maka habitat ungko ter-
dapat di dalam kawasan Gunung Sorik Marapi.

Tabel 3 Frekuensi masyarakat di desa peneli        
  tian masuk hutan

Masuk Hutan Presentase (%)

Masuk hutan setiap hari 
(Ya) 15,77

Tidak masuk hutan 8,68

Sendiri 7,70
Berkawan 4,28
Berkeluarga 2,57
< 5 kali/bulan 0,37
5 kali/bulan 0,00
10 kali/bulan 0,00
15 kali/bulan 0,00
> 15 kali/bulan 14,30
1 km 12,22
2 km 0,73

3 km 0,37

4 km 0,12
> 4 km 1,22
1 jam 0,12
2 jam 0,00
3 jam 0,00
4 jam 0,00
> 4 jam 15,65
Mengambil kayu 0,00
Mengambil rotan 0,00
Mengambil hasil rotan 15,53
Berburu 0,37
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Selain bertani dan berkebun kaum bapak 
biasanya sering mengambil kayu bakar dan ha-
sil hutan berupa tanaman dan hasil pohon yang 
bisa dimanfaatkan seperti nira, karet, kayu ma-
nis, dan tanaman obat. Bahkan ada sebagian dari 
kaum bapak yang pergi berburu binatang rusa 
untuk dikonsumsi atau dijual ke pasar tradision-
al desa setempat. Sementara kaum ibu di semua 
desa penelitian hampir seluruhnya hanya ber-
tani dilahan pertanian saja dan tidak ikut kaum 
bapak pergi masuk hutan.

Kegiatan masyarakat masuk ke dalam 
hutan di desa penelitian hampir seluruhnya setiap 
hari dilakukan kaum pria. Hal ini dilaksanakan 
sendiri (7,70%), berkawan (4,28%), bahkan 
bersama keluarga (2,57%). Jarak antara 
desapenelitian dengan area hutan kurang lebih 
1 km. Persepsi mengenai keberadaan ungko di 
seluruh desa penelitian berbeda-beda Tabel 4. 
Berdasarkan Tabel 2 tentang frekuensi perjump-
aan masyarakat lokal dengan ungko, hanya di 5 
desa penelitian saja yang memiliki kelimpahan 
ungko sangat tinggi yaitu Desa Muara Batang 
Angkola, Desa Huta Bargot Nauli, Desa Aek 
Nangali, Desa Sopotinjak dan Desa Sibanggor 
Julu. Kelimadesa tersebut mengetahui bahwa 
ungko adalah primata yang dilindungi, dilarang 
diburu, ditangkap atau dijual. Sedangkan ada 3 
desa penelitian yang memiliki kelimpahan un-
gko sangat rendah yaitu Desa Humbang Satu, 
Desa Runding, Desa Sibanggor Jae dan 2 desa 
penelitian yang tidak sama sekali terdapat un-
gko yaitu Desa Huta Godang, dan Desa Sim-
pang Banyak Julu, mayoritas tidak mengetahui 
bahwa ungko adalah hewan primata primata 
yang dilindungi, dilarang diburu, ditangkap atau 
dijual. Pengetahuan masyarakat di desa peneli-
tian akan keberadaan ungko yang sangat langka 
dan merupakan hewan primata yang dilindungi, 
mayoritas mendapat informasi dari pemerintah. 
Selain itu juga ada sebagian masyarakat men-
getahui dari televisi, pelajaran sekolah, teman/
kerabat, LSM, dan mahasiswa disajikan dalam 
Tabel 4.

Hampir di seluruh desa penelitian ungko 
dibiarkan saja dan tidak diburu (40,40%), kare-
na ungko tidak menjadi hama dan mengganggu 
bagi lahan pertanian dan perkebunan masyara-
kat setempat. 

Secara umum masyarakat di desa pene-
litian sadar akan pentingnya menjaga dan me-
lestarikan keberadaan ungko di habitat aslinya. 
Hal ini bisa dilihat dari keinginan masyarakat 
di desa penelitian agar beberapa pihak terkait 
seperti Pemda setempat (77%), BKSDA (18%), 
LSM (2,5%) dan Kepala Desa (2,5%) melaku-
kan upaya penyuluhan dalam melestarikan un-
gko secara langsung ke masyarakat. Mayoritas 
responden menganjurkan pihak Pemda setem-
pat untuk mengadakan penyuluhan mengenai

Tanggapan Presentase (%)
Tahu dilindungi 18,78
Tidak tahu dilindungi 21,62
Televisi 0,61
Radio 0,00
Surat Kabar 0,00
Pelajaran sekolah 0,20
Teman 4,65
Pemerintah 12,93
LSM 0,61
Mahasiswa 0,20
Diburu 0,00
Tidak diburu 40,40

Tabel 4 Persepsi terhadap keberadaan ungko  
  oleh masyarakat lokal di desa penelitian

pentingnya keberadaan ungko di sekitar hutan 
masyarakat di desa penelitian. Masyarakat me-
mandang perlunya menjaga kelestarian hutan 
di sekitar pemukiman para masyarakat desa se-
tempat.

Simpulan

Masyarakat memandang perlu menjaga 
keberadaan ungko yang secara tidak langsung 
dapat menjaga keutuhan hutan di sekitar pe-
mukiman masyarakat desa setempat agar tetap 
alami dan lestari. Bagi masyarakat di daerah 
penelitian, telah sadar bahwa ungko tidak perlu 
diburu, karena tidak mengganggu lahan perta-
nian yang menjadi mata pencaharian utamanya.

Saran

Perlu adanya upaya secara kolaboratif dan 
menyeluruh dari semua pihak termasuk elemen 
masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian 
ungko dari kepunahan di habitat aslinya. Pen-
dekatan secara sistem penyuluhan terpadu anta-
ra pihak-pihak terkait dengan masyarakat perlu 
dilakukan guna meningkatkan pemahaman akan 
pentingnya keberadaan ungko di sekitar hutan.
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