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Abstract. The Mount of Salak is one of the habitat for various species of primates. Mount of Salak is also 
the area which has the potential of geothermal which can be used for power plant. Since 25 years ago the 
geothermal power plant has been operating in this area. The information of primates diversity was needed for 
wildlife habitat management especially in geothermal power plant area, because the primates can be used as 
an indicator of forest health. This study was conducted to determine the diversity and distribution of primates 
in geothermal power plant area. We collected the data from April to May 2018 using line transect method. 
Based on the research indicated four species of primates such as Hylobates moloch, Trachypithecus auratus, 
Presbytis comata, and Macaca fascicularis with their relative abundance values of 46%, 33%, 15%, and 6%, 
respectively. Species diversity index value was 1.174 (medium) and evenness index value was 0.846 (fairly 
even).

Keywords: geothermal, Gunung Halimun Salak National Park, non-human primate

Pendahuluan

Kawasan Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak (TNGHS) dengan luas 87.669 
ha merupakan ekosistem hutan hujan tropis 
pegunungan terluas yang tersisa di Pulau Jawa 
(Balai TNGHS 2017). Kawasan ini merupakan 
habitat berbagai jenis satwa, termasuk satwa 
primata yang merupakan komponen penting 
dalam ekosistem, karena keberadaannya 
mempengaruhi komposisi vegetasi (de Jong 
dan Butynski 2009). Lebih lanjut de Jong dan 
Butynski (2009), menyatakan satwa primata 
merupakan indikator terbaik kesehatan 
ekosistem. Menurut Islam et al. (2014) 
kemampuan bertahan hidup satwa primata 
tergantung kepada kelestarian hutan, karena 
satwa primata memanfaatkan sebagian besar 
hidupnya di atas pohon dan bergantung kepada 
ketersediaan vegetasi. Data satwa primata dapat 
digunakan untuk memprediksi respon satwa 
primata terhadap perubahan lingkungan (Slater 
2015).

Kondisi geologi Gunung Salak selain 
sebagai habitat satwa, merupakan gugusan 
gunung berapi aktif (Global Volcanism 
Program 2007) yang menyimpan potensi 
energi panas bumi dan dapat dimanfaatkan 
sebagai pembangkit listrik. Sejak tahun 
1994, pemanfaatan energi panas bumi untuk 
pembangkit listrik telah dilakukan di Gunung 

Salak yang saat ini dikelola Star Energy 
Geothermal Salak, Ltd. (SEGS) dan PT. 
Indonesia Power (IP), Kamojang POMU – 
Unit PLTP Gunung Salak (PT. IP). Energi 
panas bumi merupakan energi terbarukan 
yang dikembangkan pemerintah sebagai solusi 
untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia 
(Raehanayati et al. 2013).

Adanya pemanfaatan panas bumi di 
Gunung Salak untuk pembangkit listrik 
dikhawatirkan ekosistem di wilayah operasi 
pemanfaatan panas bumi akan terganggu, 
karena pembangunan infrastruktur pendukung 
pembangkit listrik dan aktivitas pengelolaannya. 
Pyritz et al. (2010), menyatakan dua hal 
yang mempengaruhi keanekaragaman dan 
kelimpahan satwa primata yaitu struktur habitat 
dan gangguan manusia. Mengingat satwa 
primata merupakan indikator terbaik kesehatan 
ekosistem, maka penelitian satwa primata di 
wilayah kerja operasi pemanfaatan panas bumi 
menjadi penting untuk dilakukan.

Materi dan Metode

Materi
Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja 

Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi 
(IPJLPB) SEGS dan PT. IP pada sisi barat 
Gunung Salak yang merupakan kawasan Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak (Gambar 1).
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Topografi lokasi penelitian berbukit dan 
terdapat beberapa kawah aktif dengan tutupan 
lahan berupa hutan primer dan hutan sekunder. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 
sampai dengan Mei 2018. Alat dan bahan yang 
digunakan antara lain: tally sheet, GPS, kamera, 
teropong, peta kerja, stopwatch, alat tulis, pita 
ukur, spidol, dan tali plastik.
 
Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode line transect yang merupakan salah 
satu metode untuk memperkirakan kelimpahan 
satwa liar, termasuk satwa primata (Marshall 
et al. 2008; Ditjen KSDAE 2018). Jalur 
pengamatan berjumlah sembilan jalur dengan 
panjang bervariasi antara 647-2.261 m (Gambar 
1). Penentuan jalur dilakukan dengan mengikuti 
punggungan atau menggunakan jalur yang 
tersedia yang biasa digunakan satwa liar. 
Pengamatan dilakukan dengan menyusuri jalur-
jalur tersebut pada pagi hari jam 05.30-08.30 
WIB dan sore hari jam 15.00-17.30 WIB, karena 
merupakan puncak aktivitas satwa primata. 
Pengamatan tiap jalur dilakukan pengulangan 
sebanyak dua kali.

Pengambilan data dilakukan dengan 
memastikan jumlah individu serta kelompok 
jenis satwa primata yang ada pada jalur 
pengamatan. Data diambil baik melalui 
pengamatan langsung maupun tidak langsung 
(suara). Titik koordinat lokasi yang diambil 
adalah titik lokasi perjumpaan yang sebenarnya 
(titik keberadaan satwa primata) atau lokasi titik 
pengamat. Posisi satwa primata yang berada jauh 
dari jalur pengamatan dilakukan pengambilan 
titik koordinat pengamat dan azimuth dari dua 
titik pengamat yang berbeda.

Jumlah individu dihitung secara cermat 
sehingga dapat dipastikan jumlah individu yang 
ada. Satwa primata yang hanya diamati melalui 

suara, dilakukan pengambilan koordinat titik 
pengamat dan azimuth suara dari dua titik 
pengamat yang berbeda. Jumlah individu dan 
kelompok dipastikan dengan mengidentifikasi 
suara yang dicatat.

Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kuantitatif 

dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan 
dengan melakukan perhitungan mengunakan 
rumus yang telah ditentukan, sedangkan analisis 
kualitatif dilakukan melalui pemeriksaan 
kembali data, sintesis, serta mendeskripsikan 
hasil perhitungan (Newing et al. 2011). 
Perangkat lunak yang digunakan dalam 
pengolahan data Ms. Office dan ArcGis 10.4. 
Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan 
untuk memetakan posisi dan distribusi satwa 
primata pada wilayah survei. Peta ketinggian 
diperoleh dari Digital Elevation Model (DEM) 
yang kemudian diklasifikasikan menggunakan 
spatial analysis tool dalam ArcGIS 10.4. 
Menurut Efendi et al. (2016) SIG dapat 
merepresentasikan sebaran data satwa dalam 
bentuk peta yang memudahkan pengaksesan 
informasi.

a. Kelimpahan jenis
Kelimpahan jenis satwa primata dihitung 

dengan menggunakan indeks kelimpahan relatif 
yang direpresentasikan sebagai Persentase 
Kelimpahan Relatif (Odum 1971), dengan 
rumus sebagai berikut: IKR = n / N x 100% 
(IKR= Indeks Kelimpahan Relatif, n = jumlah 
individu suatu jenis, N = jumlah total individu 
yang ditemukan).
b. Keanekaragaman jenis (H’)

Kekayaan jenis satwa primata ditentukan 
dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman 
Shannon-Wiener (Odum 1971), dengan rumus: 

Gambar 1 Peta lokasi penelitian dan jalur pengamatan
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H’ = - Σ pi ln pi (H’ = indeks keanekaragaman 
jenis, pi = proporsi nilai penting, ln = logaritma 
natural).
c. Kemerataan jenis (E)

Kemerataan jenis satwa primata 
digunakan untuk menghitung gejala dominansi 
menggunakan rumus indeks nilai Evenness 
(Odum 1971) ( E = H’ / ln S (E = indeks 
kemerataan jenis, H’ = indeks keanekaragaman 
Shannon-Wiener, ln = logaritma natural, S = 
jumlah jenis yang ditemukan).

Jika nilai E mendekati satu maka 
menunjukkan jumlah individu antar jenis 
relatif sama, namun jika lebih dari satu ataupun 
kurang, maka kemungkinan besar terdapat jenis 
dominan di komunitas tersebut.
 

Hasil dan Pembahasan

Keanekaragaman Satwa Primata
Selama kegiatan pengamatan berhasil 

dijumpai empat jenis satwa primata dari dua 
keluarga yaitu Cercopithecidae (monyet ekor 
panjang, surili, dan lutung) dan Hylobatidae 
(owa jawa) (Tabel 1).

Berdasarkan rekapitulasi data jumlah 
jenis dan jumlah individu diperoleh nilai 
indeks keanekaragaman jenis satwa primata 
menurut Shannon-Wiener sebesar 1,174. Nilai 
keanekaragaman jenis satwa primata paling 
tinggi di wilayah operasi pemanfaatan panas 
bumi Salak bila dibandingkan dengan di wilayah 

lainnya. Di daerah seksi wilayah II Semitau 
Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten 
Kapuas Hulu nilai indeks keanekaragamannya 
0,8594, areal kawasan lindung yang berada 
di dalam perkebunan kelapa sawit PT. Inti 
Indosawit Subur 0,69 dan di Taman Nasional 
Teso Nilo 0,99 (Kinanto et al. 2018; Nurdin 
2010).

Kelimpahan Satwa Primata
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keberadaan H. moloch cukup tinggi di lokasi ini 
dengan indeks kelimpahan sebesar 46%, disusul 
T. auratus dengan kelimpahan sebesar 33% 
(Gambar 2). Temuan ini mendukung Supriatna 
(2006), yang menyatakan luasan habitat owa 
jawa di TNGHS yang terbesar dibandingkan 
kawasan konservasi lainnya. Demikian juga 
dengan populasinya di TNGHS merupakan 
populasi yang terbesar (Djanubudiman et al. 
2004). Temuan ini menunjukkan bahwa hutan di 
wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak 
masih baik mengingat H. moloch merupakan 
satwa spesialis yang bergantung pada hutan yang 
tidak terganggu (Azevedo-Ramos et al. 2005). 
Sementara indeks kelimpahan jenis monyet ekor 
panjang hanya sebesar 6%, rendahnya indeks 

kelimpahannya mendukung indikasi bahwa 
hutan di wilayah operasi pemanfaatan panas 
bumi Salak masih baik mengingat monyet ekor 
panjang sebagai satwa generalis lebih memilih 
habitat yang terganggu dan lebih menyukai 
bertahan hidup di habitat tersebut (Azevedo-
Ramos et al. 2005).

Gambar 2 Grafik kelimpahan satwa primata
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Kemerataan Satwa Primata
Nilai Indeks Kemerataan Jenis (E) dapat 

digunakan sebagai indikator gejala dominansi di 
antara tiap jenis dalam komunitas (Santosa et al. 
2008). Nilai indeks kemerataan satwa primata di 
wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak 
sebesar 0,846 menunjukkan bahwa sebaran jenis 
satwa primata di wilayah operasi pemanfaatan 
panas bumi Salak Ltd ini cukup merata. Odum 
(1971), menyatakan nilai indeks kemerataan (E) 
berkisar antara 0-1. Apabila nilai E mendekati 
nol berarti kemerataan antar spesies rendah, 
sedangkan apabila nilai E mendekati satu maka 
distribusi antar spesies relatif seragam. Sebaran 
satwa primata yang cukup merata di wilayah 
operasi pemanfaatan panas bumi Salak ini 
mengindikasikan wilayah tersebut merupakan 
habitat yang mendukung kelangsungan hidup 
satwa primata.

Distribusi Satwa Primata
Lokasi kegiatan berada pada ketinggian 

1.000-1.660 mdpl, sebagian besar dalam rentang 
1.000-1.400 mdpl. Jalur transek yang dipilih 
dalam survei yaitu jalur pos (keamanan) 3 (982 
m), lokasi sumur pengeboran panas bumi (Awi) 
12 (647 m), Awi 7 (747 m), Quarry (1.134 m), 
Cikuluwung (1.115 m), Awi 16 – Awi 8 (1.770 
m), Pos 1 – Warehouse (1.954 m), Housing (724 
m), dan Awi 14 – Awi 5 (2.261 m). Menurut 
Bismark dan Sawitri (2014), formasi hutan pada 
areal survei termasuk ke dalam hutan perbukitan 
(900-1.050), hutan hujan pegunungan bawah 
(1.050- 1500), dan hutan hujan pegunungan atas 
(1.500-2400).

Sebagian besar jalur pengamatan berhasil 
dijumpai jenis satwa primata dengan tingkat 
perjumpaan yang cukup tinggi pada lokasi Awi 
7, Pos 1 – Warehouse, dan Awi 12. Tingkat 

Gambar 3 Peta lokasi perjumpaan satwa primata di lokasi survei

Gambar 4 Peta sebaran satwa primata berdasarkan ketinggian
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perjumpaan paling rendah pada Jalur Cikuluwung 
yang hanya tercatat satu kali perjumpaan P. 
comata secara tidak langsung berupa suara. Jalur 
quarry tidak dicatat perjumpaan satwa primata 
dalam dua kali pengulangan, namun jalur ini 
sangat cocok untuk lokasi pengamatan satwa 
lainnya khususnya mamalia besar karena pada 
pelaksanaan survei banyak ditemukan jejak-
jejak satwa liar khususnya macan tutul (Panthera 
pardus melas).

Berdasarkan hasil penelitian, satwa primata 
paling banyak ditemukan pada ketinggian antara 
1.100-1.200 mdpl (54,2%). Perjumpaan pada 
ketinggian 1.200-1.300 mdpl 29,2%, dan pada 
ketinggian lebih dari 1.400 mdpl hanya sekali 
perjumpaan tidak langsung berupa suara (0,8%) 
(Gambar 2 dan 3). Menurut Gunawan et al. (2008), 
distribusi keanekaragaman jenis mamalia dapat 
dipengaruhi faktor ketinggian tempat. Semakin 
tinggi suatu tempat menyebabkan semakin sedikit 
keanekaragaman jenis tumbuhan, sehingga 
variasi dalam memilih sumber pakan menjadi 
terbatas (Primack et al. 1998). Keanekaragaman 
jenis mamalia besar meningkat hingga 
ketinggian tertentu dan selanjutnya mengalami 
penurunan (Gunawan et al. 2008). Djuwantoko 
(2018), menyatakan satwa liar akan melakukan 
pemilihan habitat karena berbagai faktor seperti 
ketersediaan pakan dan keamanan dari gangguan. 
Ditemukannya mayoritas satwa primata pada 
ketinggian 1.100-1.300 mdpl mengindikasikan 
bahwa ketinggian tersebut memiliki ketersediaan 
kebutuhan bagi kelangsungan hidup satwa 
primata lebih melimpah dibanding ketinggian 
1.400 mdpl.

Satwa primata merupakan satwa teritorial 
dengan penggunaan habitat setiap jenis maupun 
antar jenis satwa primata terpisah antara satu sama 
lainnya. Pemilihan teritori biasanya didasarkan 
pada pemilihan jenis pakan yang berbeda antar 

jenis satwa primata. Selama kegiatan survei tidak 
ditemukan gesekan (interspesific competition) 
antara satwa primata pada lokasi survei. Temuan 
ini mendukung hasil penelitian MacKinnon dan 
MacKinnon (1980), dan Marshall et al. (2009) 
yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
penggunaan ruang antara beberapa jenis satwa 
primata.

Pemilihan pakan utama di antara jenis 
satwa primata berbeda-beda. Owa jawa yang 
merupakan satwa furgivora cenderung memilih 
buah sebagai pakan utamanya, surili lebih 
memilih daun muda, sedangkan lutung cenderung 
memakan daun yang lebih tua (Partasasmita dan 
Malik 2016; Pratiwi 2008). Sementara monyet 
ekor panjang lebih bersifat generalis (Azevedo-
Ramos et al. 2005) yang mengkonsumsi buah 
maupun daun.

Pola perilaku makan seperti ini 
memungkinkan beberapa jenis satwa primata 
beraktivititas pada pohon yang sama atau 
berdekatan. Gesekan mungkin terjadi jika 
salah satunya merasa terancam dan sifat 
teritori ini biasanya terjadi antar jenis satwa 
primata yang sama, sebagai bentuk penguasaan 
terhadap wilayah dan pakan. Beberapa wilayah 
dapat dijumpai kelompok satwa primata yang 
beraktivitas pada jarak yang relatif berdekatan 
dan salah satunya di lereng Gunung Gagak di 
sekitar Awi 7, satu pasang owa jawa terpantau 
sedang makan. Lokasi lereng yang sama dengan 
jarak kurang dari 500 m, sekelompok besar 
lutung tampak melakukan aktivitas serupa. 
Kompetitor bagi satwa primata dapat berasal dari 
satwa liar pada taksa lainnya. Burung pemakan 
buah seperti julang dapat menjadi pesaing dalam 
perebutan pakan. Kanwatanakid-Savini et al. 
(2009) menemukan kompetitior bagi beberapa 
jenis owa yaitu burung rangkong.

Gambar 5 Grafik perjumpaan satwa primata berdasarkan ketinggian



Satwa Primata dan Aktivitas Pemanfaatan 
Panas Bumi

Aktivitas gangguan manusia mempengaruhi 
kelestarian satwa primata selain degradasi 
hutan dan ketiadaan vegetasi sebagai struktur 
habitatnya. Naluri alami satwa liar cenderung 
menghindari manusia dan gangguan eksternal. 
Penelitian Iskandar et al. (2009) dan Hidayatullah 
(2015) menunjukkan rendahnya kepadatan 
populasi H. moloch di zona pemanfaatan karena 
kegiatan kunjungan wisata, aktivitas manusia, 
dan fragmentasi habitat.

Selain melakukan pengamatan pada 
jalur transek yang telah ditentukan, juga 
dilakukan pengamatan sekitar bangunan 
fasilitas pengelolaan maupun jalan yang 
menghubungkan fasilitas tersebut. Surili dan 
lutung cukup mudah dijumpai disekitar fasilitas 
pengelolaan operasi pemanfaatan panas bumi 
seperti kantor pengelolaan dan sumur operasi. 
Aktivitas hilir mudik kendaraan dan personil 
tidak mengganggu keberadaan mereka. Hal ini 
diperkirakan karena satwa sudah beradaptasi 
dengan kegiatan pemanfaatan panas bumi yang 
telah beroperasi sejak tahun 1994.

Owa jawa yang merupakan satwa arboreal 
sejati, umumnya ditemukan di areal hutan 
yang jauh dari aktifitas manusia. Hal ini sesuai 
dengan karakteristik H. moloch yang lebih 
menyukai habitat yang masih alami, namun 
beberapa kelompok dapat ditemukan disekitar 
operasi pemanfaatan panas bumi. Sementara 
lutung dan surili merupakan satwa primata 
yang sesekali terpantau turun ke lantai hutan 
untuk mencari pakan dan relatif lebih adaptif 
terhadap aktivitas pemanfaatan panas bumi. 
Terdapat beberapa kelompok T. auratus yang 
dapat ditemukan di sekitar kantor pengelolaan 
dan penginapan petugas, sementara beberapa 
kelompok P. comata dapat ditemukan di sekitar 
sumur produksi.

Simpulan

Jenis satwa primata yang ditemukan di 
wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak 
Ltd. sebanyak empat spesies dari dua keluarga 
yaitu owa jawa, surili, lutung, dan monyet ekor 
panjang. Owa jawa merupakan jenis satwa 
primata yang paling melimpah di wilayah 
operasi pemanfaatan panas bumi Salak. Jenis 
satwa primata paling banyak ditemukan pada 
ketinggian 1.100-1.300 mdpl.
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