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Abstract. The study of species inventory and distribution of endemic primates in the management of National 
Park I and II of Siberut National Park was conducted in July 2017. It was conducted at the forests of Bekemen, 
Cimpungan, Matotonan and Sirisurak, in the District of North and South Siberut, Mentawai Islands. This 
study aimed to obtain data on the distribution and inventory of the existence of 4 species of endemic primates 
in Siberut Island, such as Hylobates klossii, Simias concolor, Presbytis potenziani, Macaca sp. Habitat 
conditions during preliminary study were former forest fields, logged-over forests and old secondary forests 
into indigenous forest that were abandoned nearly 44 years ago. The forests have overgrown large-diameter 
trees, which have become old secondary forests whose physical condition has begun to resume like primary 
forests. The preliminary study method used line transect sampling. In each location, 5-6 lines/transect of 
research were made, with the length of which was 1,2 km. The result of the research based on direct encounter 
at Cimpungan, was 4 species of endemic primates, while in Bekemen 3 species of endemic primates were 
found. In Matotonan, there were only 2 out of 4 species were identified and at Sirisurak were 2 species. 
Distribution of Hylobates klossii, Simias concolor, Presbytis potenziani are in Bekemen and Cimpungan 
forests. Their habitats are from hilly areas to valleys. This condition is strongly supported by the availability 
of sleeping trees and feed trees, while the distribution of Macaca pagensis in Bekemen, Cimpungan, and 
Sirisurak forests is from valleys to river banks (from young secondary forests to plantation). The distribution 
of endemic primates in Matotonan cannot be obtained because of the short time and unlikely weather.
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Pendahuluan

Pulau Siberut merupakan pulau terbesar 
di antara gugusan Kepulauan Mentawai, di 
sebelah barat Pulau Sumatera. Pulau seluas 
4,480 km persegi dalam gugusan Kepulauan 
Mentawai, dipisahkan oleh laut yang dalam 
dengan daratan Sumatera sejak 500,000 
tahun lalu (Whitten 1980). Kondisi ini telah 
mempertahankan bentuk-bentuk kehidupan 
mahluk hidup yang terpisah dari daratan utama, 
sehingga di Kepulauan Mentawai banyak 
ditemukan jenis-jenis satwa endemik. Dari 
jenis mamalia yang ada 65% merupakan jenis 
endemik. Empat jenis satwa primata yang ada 

merupakan endemik di Kepulauan Mentawai. 
Hylobates klossii (bilou), Simias concolor 
(simakobu), Presbytis potenziami (joja), dan 
Macaca pagensis (bokoi), termasuk kategori 
satwa yang dilindungi, dan dalam daftar 
IUCN (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources) sebagai 
satwa terancam (vulnerable) (Whittaker 2005). 

Habitat alami spesies ini terdapat di 
Pulau Siberut di kawasan Taman Nasional 
dan Cagar Biosfer Siberut. Perubahan 
habitat satwa primata terjadi seiring dengan 
adanya pertambahan penduduk dan kegiatan 
pemanfaatan hutan. Pada awalnya dalam 5 
kecamatan dengan 20 desa di Pulau Siberut 



inventarisasi potensi hutan di Pulau Siberut 
dilakukan untuk kepentingan komersial 
ekonomi seperti pemanfaatan kayu dan non 
kayu. Kegiatan komersial ini mulai dilakukan 
pada tahun 1969/1970 dan tahun 1972/1973. 
Kondisi saat ini, Pulau Siberut terbagi dalam 
komposisi fungsi hutan berupa Taman Nasional 
dan Hutan Produksi. Taman Nasional Siberut 
seluas 190,500 ha dan ditetapkan sejak tahun 
1993 berdasarkan SK Menteri Kehutanan 
No.407/KptsII/1993 dan hutan produksi 
terdiri dari hutan produksi terbatas 42,050 
ha, hutan produksi tetap 95,900 ha, dan hutan 
produksi yang dapat dikonversi 74,450 ha, 
kawasan ini tercakup dalam Cagar Biosfer 
Siberut seluas 405,170 ha (Ditjen PHKA 2003). 

Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh populasi dan penyebaran empat 
jenis  primata endemik di Pulau Siberut,  H. 
klossii, S. concolor, P. potenziani, dan M. 
pagensis yang sangat tergantung pada kualitas 
dan potensi habitat. Lokasi penelitian berada 
di kawasan bekas tebangan, perkebunan 
dan hutan adat sekitar 44 tahun lalu di Cagar 
Biosfer atau daerah penyangga Taman Nasional 
Siberut wilayah SPTN I dan II. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan masukan untuk 
pengelolaan habitat primata endemik yang 
sesuai dengan prinsip pengelolaan cagar biosfer. 
Penelitian mengenai populasi, penyelamatan 
habitat dan populasinya di luar kawasan, serta 
untuk mendukung rencana pembuatan pusat 
rehabilitasi satwa primata di Pulau Siberut.

Materi dan Metode

Waktu dan tempat 
Survei dilakukan selama 10 hari pada 

bulan Juli 2017, di kawasan hutan Taman 
Nasional Siberut dalam empat lokasi. Lokasi 
pertama di hutan Bekemen, lokasi kedua di hutan 
Cimpungan termasuk dalam wilayah SPTN II 
Siberut Utara, lokasi ketiga di hutan Matotonan, 
dan lokasi ke empat di hutan Sirisurak yang 
termasuk dalam wilayah SPTN I Seberut 
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Selatan. Kawasan penelitian berupa vegetasi 
hutan sekunder tua, hutan bekas tebangan 
dan hutan bekas ladang, hutan Bekemen 
telah ditinggalkan lebih dari 44 tahun lalu. 

Metode yang digunakan dalam 
survei inventarisasi satwa primata endemik 
menggunakan metode jalur (line transect 
sampling). Jalur transek untuk lokasi studi 
pendahuluan memanfaatkan jalur yang sudah 
ada, tetapi dipilih jalur yang melewati dan 
memotong lokasi penelitian.  Jumlah jalur yang 
dibuat seluruhnya berjumlah 20 jalur, jarak antar 
jalur 500 m hingga 1 km, dengan menetapkan 
lebar jalur pengamatan 100 m (sebelah kiri 
selebar 50 m dan sebelah kanan selebar 50 
m). Pada masing-masing lokasi survei dibuat 
5 jalur pengamatan. Panjang masing-masing 
jalur pengamatan sejauh 1,2 km. Panjang total 
ke 5 jalur pada lokasi penelitian sepanjang 6 
km. Perhitungan populasi dilakukan dengan 
menghitung jumlah masing-masing individu dan 
kelompok spesies satwa primata yang ditemukan 
sepanjang garis jalur. Bentuk unit contoh 
metode jalur garis disajikan pada Gambar 1.

Metode pengumpulan data
Penentuan luas areal pengamatan 

dihitung berdasarkan lebar dan panjang jalur 
(panjang x lebar) pengamatan. Menurut 
beberapa  penelitian pendahuluan dan sebaran 
kelompok satwa primata sebelumnya di lokasi 
penelitian, diketahui keberadaan kelompok 
keempat jenis satwa primata dapat dideteksi 
berdasarkan suara pada jarak 250-300 m 
(Bismark 2006) dan daerah jelajah (home 
range) sekitar 30 ha (Whitten 1980). Luas areal 
survei 12 ha. Pada jalur pengamatan ini dicatat 
jumlah individu dalam kelompok yang dapat 
dilihat langsung atau kelompok dan jumlah 
individu karakteristik jenis suara yang dapat 
didengar. Areal pengamatan luas lingkaran 
sesuai radius suara individu kelompok yang 
dapat didengar dengan baik. Suara P. potenziani 
dapat dideteksi dengan baik dalam radius 500 
m (Tenzana 1985, Kawamura dan Megantara 
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1986), suara H. klossii dapat didengar dengan 
baik sampai jarak 750 m, suara M. pagensis 
dan S. concolor 300 m (Bismark 2006). 

Hasil dan Pembahasan

Areal survei 
Sebagian kecil areal berupa perkebunan 

tua dan areal yang telah mengalami 
penjarangan tegakan untuk keperluan papan 
dan keperluan masyarakat, serta penjarangan 
untuk pembersihan lahan penanaman rotan 
manau dan komoditi pertanian. Areal berbukit 
bertopografi ringan sampai kelerengan lebih 
dari 50°, dan terdapat anak-anak sungai kecil. 
Di bagian yang landai tumbuh vegetasi hutan 
rawa air tawar. Semua lokasi survei di wilayah 
hutan Bekemen, Cimpungan, Matotonan dan 
Sirisurak, merupakan bekas tebangan yang sudah 
tidak beroperasi sejak 2005. Dengan demikian 
masih terdapat jalan utama dan jalan cabang 
yang terbuka. Sekitar jalan cabang sepanjang 
2 km dan sebagian areal di tepi jalan utama 
terdapat ladang masyarakat yang baru dibuka, 
sedangkan di jalan cabang tidak ditemukan 
ladang. Jalan cabang berada pada areal berbukit 
dengan kelerengan ringan sampai lebih dari 60°. 
Di areal ini hanya terdapat sungai-sungai kecil 
yang cukup untuk sampan kecil (tuk-tuk). Letak 
kawasan Taman Nasional SPTN II Siberut Utara 
secara administratif berada di Desa Sikabaluan, 
Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. 
Secara Geografis terletak antara 01º 05′ – 01º 
45′ Lintang Selatan dan98º 36′ – 99º 03′ Bujur 
Timur (Gambar 2). Lokasi ke tiga dan ke empat 
terdapat di wilayah SPTN I Siberut Selatan.

Inventarisasi satwa primata endemik
Pulau Siberut menjadi kawasan 

yang menarik dan unik, karena memiliki 
biodiversitas dengan tingkat endemisitas yang 
sangat tinggi, yaitu 15% untuk flora dan 65% 
untuk mamalia. Dari 29 mamalia yang tercatat 
di Pulau Siberut terdapat 21 spesies endemik. 
Hasil inventarisasi satwa primata yang 
ditemukan di Cagar Biosfer Taman Nasional 
Siberut wilayah SPTN I di Siberut Selatan 

dan Utara, ditemukan sebanyak 4 spesies 
satwa primata endemik dari 2 famili. Famili 
Cercopithecidae sebanyak (3 spesies) terdiri 
dari lutung mentawai (P. potenziani), simakobu 
atau monyet ekor babi (S. concolor) dan bokkoi 
atau beruk mentawai (M. pagensis) dan siamang 
kerdil (H. klosii) dari famili Hylobatidae.

Gambar 2 Peta letak lokasi penelitian di Taman 
Nasional Siberut, SPTN I dan II 
Siberut (Foto: Google.com 2017)

Hasil pengamatan
Kondisi habitat hutan sekunder tua bagi 

satwa primata endemik telah terganggu berbagai 
kegiatan manusia, seperti penebangan hutan, 
perburuan satwa, dan perambahan hutan untuk 
perkebunan. Jenis-jenis satwa primata endemik 
yang terdapat di Cagar Biosfer Taman Nasional 
wilayah SPTN II Siberut Utara telah mampu 
beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini 
ditandai dengan ditemukannya satwa primata 
endemik di jalur pengamatan secara langsung. 
Adapaun jenis satwa primata endemik Siberut 
yang ditemukan disajikan pada Gambar 3.
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Gambar 3    Empat spesies satwa primata endemik yang ditemukan di lokasi Bekemen, Cimpungan. 
Pengamatan di wilayah Taman Nasional Siberut wilayah SPTN II Siberut Utara. 
(Foto: Walberto Sinaga, tim survei TSI 2017).

Sebaran
Definisi sebaran yang dimaksud adalah 

sebaran spasial yaitu sebaran menurut ruang 
dalam skala yang tertentu. Sebaran spasial 
adalah sebaran individu dan kelompok dalam 
populasi jenis satwa liar. Pola penyebaran 
ini merupakan strategi individu dalam 
mempertahankan kelangsungan hidupnya 
(Alikodra 1990). Individu dalam populasi 
menyebar menurut tiga pola yaitu pola acak 
(random), pola mengelompok (agregatif), 
dan pola merata (uniform). Pola sebaran 
acak menunjukkan adanya keseragaman 
habitat dan adanya perilaku non selektif dari 
spesies tersebut terhadap lingkungannya. 
Pola sebaran merata karena pengaruh negatif 
dari persaingan makan diantara individu, dan 
pola mengelompok, karena sifat spesies yang 
suka menggerombol dan adanya keragaman 
habitatnya (Tarumingkeng 1994). 

Pola sebaran seluruh spesies satwa 
primata di kawasan penelitian menunjukan 
sebarannya mengelompok. Hal ini sesuai 
dengan pola sebaran spesies satwa primata yang 

mengelompok secara alami karena pola sebaran 
mengelompok menunjukan sifat spesies yang 
suka menggerombol dan adanya keragaman 
habitat di seluruh areal penelitian.

Bokkoi atau beruk mentawai (Macaca 
sp.) mempunyai sebaran individu jenis primata 
yang paling tinggi dengan kepadatan populasi 
sebesar 5-10 ekor per kelompok. Sebaran 
Macaca sp. sering menggunakan habitat tepi 
sungai (menggunakan habitat hutan sekunder 
muda sampai perkebunan) lebih dari 100%. 
Selanjutnya lutung mentawai (P. potenziani) 
dengan kepadatan populasi sebesar 2-5 ekor 
per kelompok. Sebaran populasi spesies satwa 
primata yang paling rendah yaitu simakobu 
atau monyet ekor babi (S. concolor) dan bilou 
(H. klossii) dengan kepadatan populasi sebesar 
1-4 ekor per kelompok. Sebaran H. klossii, S. 
concolor, P. potenziani di areal penelitian 100% 
menggunakan habitat hutan sekunder tua di 
areal berbukit. Kondisi ini sangat mendukung 
ketersediaan pohon tidur dan pohon pakan. 
Semua mahluk hidup selalu berinteraksi dengan 
lingkungan atau habitat di sekitarnya, baik 
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habitat yang masih alami maupun habitat yang 
sudah terganggu. Beberapa jenis satwa primata 
dapat melakukan adaptasi terhadap lingkungan, 
salah satunya dengan mengubah perilakunya. 
Salah satu jenis primata yang mampu 
beradaptasi dengan lingkungannya adalah 
bokkoi atau beruk mentawai (M. pagensis). 
Hasil pengamatan menunjukan bokkoi sering 
mengkonsumsi buah-buahan, seperti pisang, 
jambu, bunga durian, tuk-tuk, bunga kelapa di 
perkebunan masyarakat sekitar hutan. 

Simpulan dan Saran

Dari ke empat lokasi penelitian yang 
dilakukan survei pendahuluan, lokasi di wilayah 
Bekemen ditemukan ke empat spesies satwa 
primata endemik,  pada jalur 2,4,5, sedangkan 
pada jalur 1,3 diidentifikasi ada 3 spesies. Untuk 
lokasi Cimpungan hanya ditemukan 1 spesies 
satwa primata endemik pada Jalur 1, pada jalur 
2 (1 spesies), pada jalur 3 (1 spesies), dan jalur 
4 (2 spesies). Pada lokasi Matotonan tidak ada 
spesies satwa primata endemik yang ditemukan, 
dan pada lokasi Sirisurak hanya ditemukan 
suara dari 2 spesies satwa primata saja. Sebaran 
H. klossii, S. concolor, P. potenziani di kawasan 
Bekemen dan Cimpungan 100% menggunakan 
habitat hutan sekunder tua di areal berbukit 
sampai lembah. Kondisi ini sangat didukung 
dengan ketersediaan pohon tidur dan pohon 
pakan, sedangkan sebaran Macaca sp. di 
kawasan Bekemen, Cimpungan, dan Sirisurak 
sering menggunakan habitat 100% di areal 
lembah sampai tepi sungai (menggunakan hutan 
sekunder muda sampai perkebunan). Untuk 
sebaran jenis satwa primata endemik di lokasi 
Matotonan belum dapat diperoleh dengan pasti 
karena waktu yang singkat dan cuaca yang 
tidak memungkinkan. Untuk penelitian lanjutan 
dapat difokuskan pada aspek habitat, populasi, 
distribusi, ekonomis, dan sosial budaya 
masyarakat mentawai, dan peneliti disarankan 
agar dilakukan penelitian di lokasi Bekemen.


