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Editorial

Keanekaragaman fauna Indonesia meliputi: 
mamalia, reptilia, amphibia, burung, insekta, dan 
mikroba; beberapa diantaranya merupakan hewan 
endemik. Satwa primata di Indonesia, sebagian juga 
termasuk endemik dan menjadi aset dunia. Hal ini 
penyebarannya sangat tergantung pada letak kepulauan, 
garis Wallacea, makoriklimat, dan mikroklimat 
Indonesia. Selain itu, kondisinya juga ditentukan 
kondisi sosial budaya masyarakat. Banyak jenis hewan 
ternak di Indonesia yang mempunyai arti ekonomi, 
karena menjadi sumber pangan, sumber sandang, dan 
sumber kepuasan batin. Beberapa spesies satwa primata 
Indonesia, juga sudah menjadi sumber kepuasan 
masyarakat. Namun, sebagian sudah menjadi satwa 
primata yang dilindungi. Meskipun demikian, hal 
tersebut tidak menutup kemungkinan memberi andil 
ekonomi Indonesia. Monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis), yang masih banyak jumlahnya, tersebar 
di banyak kepulauan Indonesia sudah dijadikan hewan 
model penelitian biomedis yang sangat prospektif 
untuk dikembangkan menjadi hewan model spesifik. 
Bagi satwa primata yang sudah dilindungi, dapat 
dikembangkan dengan penangkaran ex-situ dan in-
situ untuk menjadi hewan unggulan dalam memajukan 
ekowisata di Indonesia.

Jurnal Primatologi Indonesia (JPI) merupakan 
jurnal ilmiah primatologi yang diterbitkan dua kali 
dalam setahun oleh Pusat Studi Satwa Primata, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut 
Pertanian Bogor (PSSP LPPM-IPB) bekerjasama 
dengan Perhimpunan Ahli dan Pemerhati Primata 
Indonesia (PERHAPPI). Tujuan dan ruang lingkup 
penelaahan: 1) satwa primata sebagai model dalam 
pencegahan dan  penyembuhan penyakit manusia, 
2) patologi, imunologi, parasitologi, mikrobiologi 
dan kedokteran  hewan primata, 3) morfologi, 
fisiologi, reproduksi, taksonomi, pertumbuhan dan 
perkembangan, evolusi dan sistematika serta genetika 
satwa primata, 4) penangkaran, penanganan, metodologi 
eksperimen serta manajemen koloni dan laboratorium 
satwa primata, 5) ekologi, demografi, pelestarian 
dan manajemen kawasan konservasi satwa primata, 
6) neurologi, tingkah laku, sosiologi, komunikasi, 
psikologi dan kesejahteraan satwa primata, dan 7) 
kebijakan pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan 
satwa primata.

Langganan per-tahun dapat dilakukan dengan 
penggantian biaya cetak Rp 60.000,-. Informasi lebih 
lanjut dapat diperoleh melalui Bagian Sekretariat dan 
Sirkulasi JPI.
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Indonesian Primate Profile
Presbytis rubicunda
Common Names: English: The maroon leaf monkey, maroon langurs, maroon surilis, red leaf 
monkeys; Spanish: langur rubicundo; Indonesia: lutung merah.

The maroon leaf monkey, also called 
maroon langurs, maroon surilis, and red leaf 
monkeys, is endemic to the Island of Borneo, 
specifically Kalimantan, Indonesia, and Sabah 
and Sarawak, Malaysia (Brandon-Jones et al. 
2004). Maroon leaf monkeys are widespread 
and found high in the trees. They live in primary 
and secondary lowland forests. They are also 
found in swamp forests, especially on Karimata 
Island in Indonesia (Davies 1984). 

Populations are typically separated by 
large, lowland rivers. In upland areas, however, 
the rivers tend to narrow and are more easily 
crossed. Thus, the distinction between different 
subspecies may not be so clear in upland areas 
(Davies 1984).

The head and body length of maroon 
langurs can range anywhere between 40-58 cm. 
Their tails can be almost as long as their bodies, 
but often times are longer, ranging from 66-73 
cm. The maximum weight for these monkeys 
is about 7 kg, but they can be slightly lighter at 
about 5.9 kg (Groves 2001).

Like all leaf eater monkeys, maroon leaf 
monkeys have sacculated stomachs that break 
down cellulose from their leafy diet. They 
prefer young leaves rather than mature leaves 
unless those food sources are scarce (Davies et 
al. 1988). They also consume fruits that have 
large seeds and little flesh, as well as piths 
and flowers (Davies 1991). They avoid pulpy 
and ripe fruits since high levels of stomach 
acids can disrupt their stomach’s pH. For 

mineral nutrients, they consume termite clay 
or soil. Feeding on soil provides the monkeys 
with nutrients, such as magnesium, calcium, 
phosphorus, and potassium. They off the topsoil 
and then consume the freshly exposed soil 
beneath. Consuming soil may also aid in the 
relief of acidosis of the forestomach (Davies 
and Baillie 1988).

Maroon langurs are diurnal and arboreal. 
They move through trees quadrupedally. They 
are very territorial and chase other groups out 
of their home range. Any intruders within their 
home range are challenged. Males emit a loud 
call to warn rivals away and to let other groups 
know this is their territory (Nijman and Nekaris 
2012).

Most of the time, maroon leaf monkeys 
have a uni-male social system and a polygynous 
mating system. Groups consist of one adult 
male, one or more adult females, juveniles, and 
infants. Maroon langurs generally live in groups 
of 2 to 13 individuals. In Indonesia, groups of 
maroon langurs have been found to consist of 1 
to 18 individuals, such as those in Kalimantan 
Tengah (Ehlers Smith and Ehler Smith 2013). 
Groups usually split into subgroups at dawn 
to forage for food. They forage all morning 
and afternoon, reuniting in the late afternoon. 
After many feeding rounds, they take a long 
midday rest. When a group feels threatened, 
an individual (usually a male) makes an alarm 
call and moves the group away from that area 
(Nijman and Nekaris 2012). 

Figure 1 The maroon langurs (Presbytis rubicunda) (photo by: Paul Williams)
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Only a few forms of communication have 
been observed in the maroon leaf monkey so 
far. Vocal communication consists of a loud 
call, which is used by males to establish the 
group’s territory (Nijman and Nekaris 2012). 
Another call, known as the alarm call, is also 
emitted by an adult male. This call is used when 
an intruder is spotted nearby. The male sounds 
this call while the rest of the group is fleeing 
to safety. Another form of communication 
is tactile. This social grooming is used to 
reinforce bonds between individuals of a group 
(Supriatna et al. 1986).

In the wild, maroon langurs can live up 
to 20 years. Captive maroon langurs can live 
over 25 years. Researchers believe that habitat 
destruction and hunting by humans has a large 
impact on their lifespan in the wild. Humans 
often hunt maroon leaf monkeys for their meat 
and traditional medicine purposes.

The International Union for Conservation 
of Nature's (IUCN) Red List of Threatened 
Species lists the maroon langur as Vulnerable 
(IUCN 2015). The forests of Borneo are 
undergoing some of the world’s highest 
deforestation rates, largely as the result of the 
expansion of oil palm plantations (Yanuar et 
al. 1993). Habitat loss due to deforestation is 
a huge threat to maroon leaf monkeys. Much 
of their habitat is being destroyed for palm 
oil plantations. Development of oil palm 
plantations have severe negative effects on the 
forests and native peoples, such as poor water 
quality, soil erosion, and air pollution, among 
many others. Reducing environmental damage 
and stopping the destruction of critical habitat 
for many threatened and endangered species are 
serious concerns that are often ignored when 
large companies are in pursuit of plantation 
development. Palm oil is the main agricultural 
export of Malaysia and Indonesia. As a result, 
more than 5.5 million hectares of forest were 
lost to oil palm plantations between 1990 and 
2008, and this is increasing each year. Although 
Indonesia has taken several steps to make palm 
oil more sustainable, indigenous people who 
have inhabited and protected the forests for 
centuries are brutally driven out from their 
land. Therefore, palm oil cultivation comes at a 
heavy environmental and social cost. Efforts to 
make it more sustainable still have a long way 
to go (Marshall 2010).
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The Urgent Need for the Conservation of Banded Langur in the Landscape of 
Lake Sentarum 
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Abstract. Indonesia has the highest number of primate species in the world, but not all of them are known 
and have good conservation efforts, even for those which live in a small population and have a very limited 
distribution, such as the bornean banded langur (Prebytis chrysomelas cruciger). The primate is endemic 
to the northwestern part of Borneo Island with little-known ecological data but is listed in the Critically 
Endangered IUCN Red List. In addition, these primates are unprotected by the Indonesian Government. In 
a series of ecological research conducted at Danau Sentarum National Park and its surroundings, from May 
2016 to April 2018, there were at least four groups. Ecological pressures and limited knowledge are a major 
constraint in this brightly-three-colored primate conservation, so more intensive studies and protection of 
their populations and habitats are needed.

Key words: Bornean banded langur, critically endangered, endemic, limited knowledge, unprotected

Pendahuluan

Pulau Borneo yang meliputi Kalimantan, 
Sarawak, Brunei Darussalam, dan Sabah 
merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Pada 
tahun 2015, diprediksi terdapat 37.334.715 ha 
tutupan hutan yang tersisa, 70% di antaranya 
terdapat di bagian Kalimantan, Indonesia 
(Gaveau et al. 2016). Kesatuan ekosistem 
dan struktur hutan mempengaruhi keragaman 
jenis primata (Gouveia et al. 2014). Ekosistem 
hutan pada luasan tersebut menjadi habitat bagi 
setidaknya 23 jenis satwa primata dari 58-59 
jenis satwa primata di Indonesia, beberapa di 
antaranya jenis-jenis lutung. Saat ini terdata 
empat jenis lutung endemik Pulau Borneo, yaitu 
lutung ceneka (Presbytis chrysomelas), lutung 
dahi putih (Presbytis frontata), lutung beruban 
(Presbytis canicrus), lutung banggat (Presbytis 
hosei) dan lutung merah (Presbytis rubicunda) 
(Roos et al. 2014). Lutung ceneka adalah jenis 
lutung di antara lima jenis tersebut yang kurang 
diketahui ekologi dan perilakunya. 

Sejarah sebaran lutung cenaka meliputi 
bagian barat laut (Kalimantan Barat) dan 
utara Pulau Borneo (Sabah, Serawak, Brunei 
Darusalam) (Roos et al. 2014). Di Kalimantan-
Indonesia jenis ini dapat dijumpai di Cagar 
Alam Gunung Nyiut dan Cagar Alam Raya 
Pasi (Supriatna dan Ramadhan 2016). Namun, 

temuan ini mengkonfirmasi keberadaanya 
di dalam lansekap Danau Sentarum yang 
melingkupi kawasan hutan sekitar wilayah 
Taman Nasional Betung Kerihun-Danau 
Sentarum (TNBKDS).

Lansekap tersebut merupakan hutan 
dataran rendah yang memiliki produktivitas 
buah yang lebih tinggi dibandingkan hutan 
dataran tinggi.  Keragaman jenis satwa primata 
ditentukan produktivitas buah dan berimplikasi 
pada strategi konservasinya, terutama dalam 
pemeliharaan daya tampung habitat dan 
produktivitas buah (Kay et al. 1997; Marshall 
2009). Oleh karena itu, tujuan dari penulisan 
artikel ini untuk menyampaikan temuan lutung 
ceneka di lansekap Danau Sentarum dan 
identifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan 
dalam konservasi populasi dan habitat.

Materi dan Metode

Temuan jenis ini diperoleh pada rangkaian 
survei orangutan dan keanekaragaman hayati 
lainnya pada implementasi proyek konservasi 
orangutan kalimantan berbasis masyarakat di 
koridor Taman Nasional Betung Kerihun dan 
Taman Nasional Danau Sentarum dan kegiatan 
lapangan Balai Taman Nasional dan WWF 
Indonesia. 
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Periode pengamatan dilakukan secara 
parsial pada Mei 2016 sampai dengan April 
2018. Pencatanan jenis dilakukan dengan 
mendata jenis temuan, lokasi, jumlah, ukuran 
kelompok serta melakukan dokumentasi visual 
menggunakan kamera digital. Identifikasi 
dan perbandingan pustaka dilakukan untuk 
mengkonfirmasi jenis, ekologi, dan upaya 
konservasi terkini yang telah dilakukan.

Gambar 1 Peta lansekap Danau Sentarum

Hasil dan Pembahasan

Taksonomi
Kelas Mamalia; Ordo Primata; Suku 

Cercopithecidae; nama ilmiah jenis: Presbytis 
chrysomelas (Müller, 1838); nama Indonesia: 
lutung ceneka kalimantan; nama lokal: bekak, 
bijit, penyatat; dan nama Inggris: Cross-marked 
Langur, Bornean Banded Langur.

Sebelumnya diidentifikasi sebagai sub 
jenis lutung nokah (Presbytis femoralis) dan 
lutung simpai (Presbytis melalophos) yang 
tersebar di Pulau Sumatera (Oates et al. 1994). 
Ringkasan penelitian lain menyebutkan bahwa 
jenis ini pernah diklasifikasikan menjadi dua 
jenis, yaitu Pygathrix cruciger untuk yang 
memiliki corak merah, hitam dan putih; 
sedangkan yang bercorak hitam dan putih yaiu  
jenis Presbytis chrysomelas itu sendiri (Phillipps 
dan Phillipps 2016). Kemudian disepakati untuk 
menggunakan nama Presbytis chrysomelas 
sampai dengan saat ini berdasarkan fakta-fakta 
morfologi (Groves 2001) dan didukung analisis 
filogenetik (Vun et al. 2011). 

Diskripsi Temuan
Bentuk fisik lutung ceneka yang ditemukan 

di lanskap Danau Sentarum menyerupai jenis-
jenis lutung pada umumnya, hanya saja terdapat 
tiga warna rambut yang cerah di seluruh 
badannya. Sepintas menyerupai lutung simpai, 

namun polanya berbeda dan warnanya lebih 
cerah. Terdapat corak warna orannye-kemerahan 
pada bagian jambul, lengan atas bagian depan 
sampai dengan bahu, sisi perut bagian samping, 
bagian paha dan betis serta ujung ekor. Corak 
hitam terlihat pada bagian lengan, jari tangan 
dan kaki, bahu belakang serta bagian sejajar 
tulang punggung sampai sebagian besar ekor. 
Selain itu, corak putih terlihat pada rambut pipi, 
dada dan paha bagian depan. 

Gambar 2 Jenis lutung ceneka di lansekap 
Danau Sentarum (foto: Ismail 
Adha)

Namun demikian, sub jenis P.c.chysomelas 
yang ditemukan di sekitar Cagar Alam Gunung 
Nyiut memiliki corak berbeda, sebab tidak 
memiliki corak warna oranye-kemerahan. 
Satwa primata ini memiliki ukuran tubuh 43-61 
cm, panjang ekor 61-84 cm dan bobot 5,5-8 kg 
(Supriatna dan Ramadhan 2016; Phillipps dan 
Phillipps 2016).

Seperti pada umumnya colobinae, jenis 
ini berkelompok dengan jumlah anggota 
5-8 individu. Riset lain menyebutkan bahwa 
terdapat 3-7 individu per kelompok (Nijman 
et al. 2008) dan 8-13 individu per kelompok 
(Ampeng dan Md-Zain 2012). Perbedaan 
tersebut mungkin karena variasi kondisi habitat.  
Terdapat empat kelompok lutung cenaka yang 
ditemukan pada tiga tempat berbeda. Kelompok 
1-2 ditemukan di Dusun Sungai Pelaik, Desa 
Melemba; Kelompok 3 ditemukan di perbatasan 
Desa Teluk Aur dengan Dusun Manggin-
Melemba, dan Kelompok 4 ditemukan di Bukit 
Semujan yang termasuk di dalam wilayah 
TNBKDS. 

Temuan di tiga lokasi tersebut 
menandakan eksistensi jenis ini di lansekap 
Danau Sentarum. Peta di halaman 170 pada 
Phillipps dan Phillipps (2016) menyebutkan, 
bahwa lansekap tersebut adalah sejarah 
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sebarannya. Selain itu, Roos et al. (2014) 
menyebutkan sebaran dari P.c.chrsomelas 
berada di Sawarak, Brunei Darussalam, dan 
Hulu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat 
(termasuk Danau Sentarum), namun temuan 
ini menyatakan bahwa P.c.cruciger ditemukan 
di lansekap Danau Sentarum. Ciri-ciri satwa 
primata yang ditemukan sama dengan ilustrasi 
pada Roos et al. (2014) dan Phillipps dan 
Phillipps (2016). Sebelumnya, riset lain juga 
26 individu di Desa Pulau Majang yang terletak 
di sebelah barat laut lansekap Danau Sentarum 
(Pursparini 2012). 

Kondisi Habitat
Jenis ini ditemukan di tepi kawasan hutan 

rawa dan hutan dataran rendah di dalam dan 
sekitar wilayah TNBKDS. Menurut Nijman 
et al. (2008), jenis ini umumnya ditemukan di 
hutan rawa, dataran rendah, termasuk kawasan 
mangrove. Kondisi habitatnya terdiri dari 
vegetasi pohon sekunder, kemugkinan pada 
bagian-bagian yang lebih dalam terdapat hutan 
yang masih primer.

Keberadaan pohon-pohon sangat penting 
bagi lutung cenaka, sebab memiliki berbagai 
fungsi sekaligus. Selain sebagai tempat tidur, 
buah dan pucuk daun pohonnya menjadi 88% 
sumber pakan lutung ceneka. Walaupun, ia juga 
makan jenis-jenis serangga. Satwa primata ini 
membutuhkan habitat yang memadai untuk 
mencakup wilayah jelajah 40-80 ha dan jelajah 
harian sejauh 600 m (Supriatna dan Ramadhan 
2016). Kesinambungan tajuk kanopi pohon 
sangat penting dalam menyediakan habitat yang 
layak bagi jenis arboreal ini. 

Gambar 3 Kondisi habitat lutung cenaka di Sungai 
Pelaik (foto: Marsandi)

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu 
dilakukan upaya-upaya konservasi lutung cenaka 
saat ini dan pada masa yang akan datang. Upaya-
upaya yang dilakukan sebaiknya terintegrasi 

dengan pengelolaan sumber daya hayati yang 
telah ada, seperti upaya perlindungan orangutan 
kalimantan (Pongo pygmaeus) yang menjadi 
spesies kunci bagi pengelolaan TNBKDS dan 
lansekap di sekitarnya. Beberapa upaya yang 
perlu dilakukan yaitu

Menjaga Populasi dan Habitat
Lebih dari separuh habitat lutung ceneka 

sub jenis P.c.cruciger berkurang sejak tahun 2000 
sampai dengan 2010, baik yang semula berupa 
hutan primer maupun hutan sekunder (Smith-
Ehlers 2014). Selain itu, ukuran populasinya 
sampai saat ini masih belum diketahui lebih 
rinci. Hanya terdapat prediksi tersisa kurang 
dari 300 individu (Phillipps dan Phillipps 2016). 
Kondisi ini menciptakan banyak ketidakpastian 
dalam masa depan konservasinya. 

Dalam konteks pengelolaan keragaman 
hayati hutan hujan tropis, keberadaan 
hutan primer tidak tergantikan. Sebab nilai 
keanekaragaman hayati akan menjadi rendah 
pada kawasan hutan terdegradasi (Gibson et 
al. 2013). Walaupun demikian, Setidaknya 
hutan yang terdegradasi yang masih memiliki 
tegakan pohon yang tersisa masih lebih baik 
dibandingkan kawasan monokultur (Bernard et 
al. 2014).

Kelestarian kualitas dan kuantitas habitat 
jenis ini juga berkaitan dengan kelestarian satwa 
liar lainnya di dalam satu lansekap. Terutama 
keberadan pohon-pohon ara (Ficus spp.) yang 
penting dalam produktivitas dan daya dukung 
ekosistem hutan hujan tropis (Nakabayashi et al. 
2019). Manfaat tersebut juga akan berdampak 
bagi satwa liar frugivora lainnya yang 
menjadi jenis-jenis kunci perlindungan hutan 
seperti orangutan kalimantan, owa kelempiau 
kalimantan (Hylobates abbotti), dan rangkong 
gading (Rhinoplax vigil).

Kehilangan habitat menjadi kunci bagi 
perlindungan skala lansekap. Namun, selain 
kehilangan habitat, terbukanya akses ke dalam 
kawasan hutan membuka potensi perburuan. 
Perburuan untuk perdagangan dan konsumsi 
dapat mengancam keragaman jenis yang 
menjadi bagian dari kesatuan ekosistem yang 
stabil (Harrison et al. 2016). 

Menegaskan Status Hukum Perlindungan 
Jenis

Sejak Juni 2008, lutung ceneka 
merupakan salah satu jenis satwa primata yang 
diklasifikasikan dalam status kritis (critically 
endangered) berdasarkan daftar merah Uni 
Konservasi Alam Dunia. Pada tahun yang 
sama, jenis ini termasuk di CITES lampiran II 
(Nijman et al. 2008), namun saat ini sama sekali 
tidak terdaftar dalam lampiran CITES.
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Selain itu, status perlindungan jenis ini 
secara nasional belum jelas, sebab tidak terdaftar 
ke dalam jenis satwa dilindungi Pemerintah 
Republik Indonesia sejak diberlakukannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 
hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/
Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/
Kum.1/ 12/2018 Jenis Tumbuhan dan Satwa 
yang Dilindungi sebagaimana yang terjadi pada 
kerabatnya, yaitu lutung simpai.

Sangat ironis jika satwa dalam kategori 
kritis tidak memiliki status perlindungan yang 
tegas baik dalam perdagangan internasional 
maupun hukum nasional. Walaupun belum ada 
catatan perburuan terhadap jenis ini, namun 
umumnya perburuan terhadap jenis-jenis lutung 
dilakukan untuk mendapatkan batu geliga yang 
konon dapat berkhasiat obat (Phillipps dan 
Phillipps 2016). 

Penelitian dan Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan

Perkembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya tentang biologi satwa primata 
berkembang sangat pesat. Salah satu yang 
yang erat kaitannya dengan jenis ini yaitu 
perbuahan taksonomi dari sub jenis menjadi 
jenis sendiri. Hal tersebut tidak lepas dari 
transformasi spesiasi dari pendekatan biologi 
menjadi filogenetik (Groves 2014). Pada tahun 
2005 terdata 376 jenis satwa primata di dunia, 
saat ini terdata sebanyak 488 jenis (Rylands dan 
Mittermeier 2014), 113 di antaranya ada di Asia 
(Roos et al. 2014).

Selain itu, berkaitan dengan pengelolaan 
skala lansekap atau satuan yang lebih kecil, 
pengetahuan tentang sturktur dan ukuran 
populasi serta preferensi habitat sangat 
dibutuhkan. Hal tersebut berkaitan dengan 
upaya pemantauan daya dukung habitat dan 
stabilitas ekosistem berdasarkan satwa-satwa 
bernilai penting yang ada. Seperti halnya satwa 
frugivora lainnya, lutung ceneka memiliki peran 
dalam penebaran biji-biji yang dimakannya. 
Walaupun jenis-jenis colobinae seperti lutung 
cenaka hanya menyebarkan biji-bijian yang 
sangat kecil ukurannya, namun pengetahuannya 
masih sangat sedikit (McConkey 2018; Corlett 
2017).

Pengetahuan lain yang dibutuhkan adalah 
perilaku liar jenis ini. Sampai saat ini hanya 
terdapat satu penelitian di Suaka Margasatwa 
Samunsam-Sarawak yang mengurai hal 
tersebut. Diketahui bahwa mayoritas aktivitas 
ada di bagian kanopi tengah (3-8 m) yang dijaga 
oleh betina utama sampai dengan kanopi bagian 
bawah (1-3 m) yang dijaga oleh jantan pemimpin 

(Ampeng dan Md-Zain 2012). Data perilaku 
dibutuhkan salah satunya sebagai rujukan dalam 
mitigasi konflik satwa liar dengan manusia.

Penyadartahuan
Lutung cenaka memiliki warna yang 

menarik namun justru tidak banyak diketahui. 
Statusnya yang sangat terancam dengan ukuran 
populasi yang kecil dan habitat yang sempit 
dapat mempercepat kepunahan di alam jika tidak 
ada kepedulian dari para pihak yang terkait. Sisi 
menarik lutung cenaka dapat menjadi penanda 
(icon) baru dalam pengembangan ekowisata 
pengamtan primata. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan penyadartahuan melalui strategi 
kampanye yang efektif dan faktual.

Pengelolaan Kolaboratif di Dalam dan di 
Luar Kawasan Konsevasi

Sebarannya populasi dan habitat jenis-
jenis lutung (Presbytis spp.) di Pulau Borneo 
mayoritas berada di luar kawasan konservasi. 
Luas habitat lutung ceneka diprediksi sekitar 
3.780 km2 (Smith-Ehlers 2014). Walaupun 
kemungkinan besar populasi di dalam lansekap 
Danau Sentarum berada di dalam kawasan 
taman nasional, keberadaan kawasan-kawasan 
berhutan di sekitarnya yang dikelola masyarakat, 
pemerintah kabupaten, maupun swasta perlu 
dilibatkan. Tanpa ada pengelolaan skala 
lansekap berbasis kemitraan, maka masalah-
masalah yang muncul tidak akan pernah selesai. 
Dalam hal ini, konservasi lutung cenaka harus 
menjadi bagian dari upaya konservasi jenis-
jenis penting lainnya di lansekap tersebut.

Simpulan

Ditemukan jenis lutung cenaka di lansekap 
Danau Sentarum yang terdiri dari Wilayah III 
Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau 
Sentarum dan kawasan-kawasan berhutan di 
sekitarnya. Sementara itu, pengetahuan ekologi, 
perilaku dan upaya konservasi jenis ini masih 
sangat sedikit, sementara status konservasinya 
kritis, sehingga perlu upaya-upaya konservasi 
prospektif yang terpadu dengan pengelolaan 
yang terkini.
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Peluang Pembangunan Sanctuary Orangutan di Lokasi Pembangunan 
Jalan Paralel Perbatasan di Kawasan TNBK

The Opportunity to Build an Orangutan Sanctuary at the Border 
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Abstract. Conflicts between Bornean Orangutan (Pongo pygmaeus) and human activities sometimes cause 
injury or even death of orangutans.  Among the many Orangutans that survived and could be returned to 
their natural habitat, both in protected forest and conservation forests, some were disabled and could not be 
released into the wild. According to Soehartono et al., (2007), until 2007 there were about 1,200 Bornean 
Orangutans in three rehabilitation centers, namely Wanariset-Samboja in East Kalimantan, Nyaru Menteng 
(Palangkaraya) and Pasir Panjang (Pangkalan Bun) Central Kalimantan, which were rehabilitated as a result 
of the conflict in plantation areas, residential areas, and in the wild. In West Kalimantan, within 10 years (2004 
to 2014) there were 145 Orangutans traded around the Gunung Palung National Park, which resulted in their 
not being able to be released into the wild. Based on the 2016 data in Samboja Lestari, Nyaru Menteng, OFI 
and SOC, there were 1019 orangutans rehabilitated, 75 of which were unreleasable. The concept of sanctuary 
is one of the solutions to address the issues of providing a natural habitat for the unreleasable Orangutans. 
Betung Kerihun National Park (TNBK) has the opportunity to provide a sanctuary location around the border 
parallel roads that pass through the conservation area. The flora inventory survey, using the plot sampling 
method resulted in 154 species of flora, 77 of which were Orangutan food. Meanwhile, the fauna inventory 
survey at the border parallel roads, using the direct census methods and interviews with local communities, 
showed that there were no wild Orangutans found in the observed areas. The sanctuary program can also 
support the development of tourism in the adjacent areas, such as the natural cave tourism spot. Participation 
of the surrounding community will also increase both as monitoring personnel and tourism-service providers. 
Community support for TNBK and the sanctuary activities will be able to answer the people’s demands for 
the benefits of the existence of the national park.

Key words : border parallel roads, orangutan, sanctuary, TNBK

Pendahuluan

Saat ini, diketahui ada tiga spesies 
orangutan, yaitu orangutan sumatera (Pongo 
abelii), orangutan kalimantan (Pongo 
pygmaeus), dan orangutan tapanuli (Pongo 
tapanuliensis) yang ketiganya digolongkan 
dalam kategori critically endangered atau 
spesies yang kritis oleh IUCN Red List tahun 
2017. Berdasarkan hasil Population Habitat 
Viability Assessment (PHVA) orangutan tahun 
2016, diperkirakan di Indonesia terdapat 60.060 
individu orangutan yang tersisa di Sumatera 
dan Kalimantan di habitat seluas 15.640.754 
ha. Hasil PHVA 2016 juga menunjukkan bahwa 
populasi orangutan di Indonesia tersebar di 39 
metapopulasi. Adapun berdasarkan analisis 
keberlanjutan hidup populasi orangutan, 
diperkirakan hanya 23% metapopulasi di 
Indonesia yang akan lestari dalam 100-500 

tahun ke depan, jika ancaman tidak berkurang 
atau hilang akibat dari konversi hutan pada 
habitat orangutan menjadi fungsi lain. 

Pengembangan sumber daya hutan, 
untuk pembangunan ekonomi Indonesia, telah 
mengancam keberadaan hutan, orangutan, 
dan habitatnya. Ancaman lain muncul akibat 
meningkatnya populasi penduduk, kebakaran 
hutan, penegakan hukum bidang hidupan liar 
yang masih lemah, perburuan/perdagangan 
ilegal, dan kebijakan terkait alih fungsi hutan 
yang dapat mengancam keberadaan spesies 
ini (Utami-Atmoko et al. 2017). Orangutan 
kalimantan (Pongo pygmaeus) termasuk salah 
satu yang mendapatkan ancaman berkurangnya 
metapopulasi. Konflik dengan dengan manusia 
saat ini semakin tinggi dan mengakibatkan 
orangutan tersebut terjadi perubahan tingkah 
laku, cedera bahkan berujung kepada kematian. 
Berdasarkan rekomendasi dari IUCN, orangutan 
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hasil penyelamatan dari daerah konflik atau hasil 
penyitaan/penyerahan, sebelum dikembalikan 
ke habitat alaminya atau reintroduksi harus 
direhabilitasi. Rehabilitasi diperlukan untuk 
memulihkan kondisi kesehatan, fisik, dan 
perilakunya agar mampu bertahan di habitat baru. 
Menurut Soehartono et al. (2007), sampai 2007 
terdapat sekitar 1.200 orangutan Kalimantan di 
tiga pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan, 
yaitu Wanariset-Samboja di Kalimantan Timur, 
serta Nyaru Menteng (Palangka Raya) dan Pasir 
Panjang (Pangkalan Bun) di Kalimantan Tengah 
yang direhabilitasi sebagai akibat dari konflik 
satwa baik dari perkebunan, dengan masyarakat 
maupun secara alami.

Cukup banyak orangutan yang selamat 
dan dapat dikembalikan ke habitat aslinya baik 
di hutan lindung maupun hutan konservasi, 
namun terdapat beberapa orangutan yang cacat 
dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan/
lepasliarkan ke alam. Secara alami orangutan 
tersebut masih memiliki kemampuan 
berkembangbiak dan memiliki hak untuk hidup 
di habitat alami. Keberadaan orangutan yang 
tidak layak dilepasliarkan ini jika dibiarkan 
dalam pusat rehabilitasi juga akan menjadi 
beban bagi pengelola. Di Kalimantan Barat, 
selama 10 tahun dari 2004-2014 menunjukkan 
angka 145 orangutan yang diperdagangkan 
disekitar Taman Nasional Gunung Palung yang 
dapat mengakibatkan orangutan tersebut tidak 
dapat dilepasliarkan ke alam bebas. Berdasarkan 
data tahun 2016 di Samboja Lestari, Nyaru 
Menteng, OFI dan SOC, jumlah orangutan yang 
direhabilitasi sebanyak 1.019 orangutan dan 75 
diantaranya tidak layak untuk dilepasliarkan 
(unreleasable). Salah satu solusi untuk 
permasalahan bagi orangutan unreleasable 
adalah dengan menyediakan lokasi sanctuary 
yang cocok bagi kelangsungan hidup orangutan 
tersebut. 

Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun 
(TNBK) dengan luas 816.393,40 ha merupakan 
habitat dari orangutan Kalimantan (Pongo 
pygmaeus). Berdasarkan data tahun 2018 
telah diduga 704 individu orangutan di dalam 
kawasan TNBK di Sub DAS Embaloh. Fakta 
yang unik dari sebaran orangutan di kawasan 
TNBK ini adalah lebih banyak di wilayah barat 
(Sub DAS Embaloh dan Sub DAS Sibau). 
Untuk wilayah tengah dan timur TNBK belum 
pernah dijumpai keberadaan satwa ini secara 
langsung di alam. Aksesibilitas di wilayah timur 
TNBK sekarang ini menjadi semakin mudah 
dengan dibangunnya jalan paralel perbatasan 
yang melintasi kawasan TNBK sampai ke 
batas provinsi Kalimantan Timur. Tidak adanya 
orangutan alam, aksesibilitas yang mudah 

dijangkau menjadi beberapa prasyarat dalam 
penentuan lokasi pembangunan sanctuary 
orangutan. Faktor lain yang menjadi sangat 
penting adalah ketersediaan pakan alami dan 
air minum. Untuk melihat dugaan habitat 
orangutan di kawasan TNBK dapat dilihat pada 
Gambar 1.

Gambar 1 Peta Kesesuaian Habitat Orangutan 
di Kawasan TNBK

Pembangunan jalan di kawasan TNBK 
adalah kebijakan strategis nasional yang tidak 
terelakan. Jalan sejajar/paralel perbatasan 
negara Indonesia-Malaysia sepanjang 850 km 
dimulai dari Temajok hingga batas Kalimantan 
Timur berfungsi untuk pertahanan dan 
keamanan serta membuka daerah terisolasi guna 
meningkatkan perkekonomian masyarakat di 
daerah perbatasan karena berbatasan langsung 
dengan Malaysia. Wilayah timur kawasan 
TNBK yang terdampak pembangunan jalan 
paralel perbatasan sebelumnya ternasuk daerah 
terisolir yang hanya mengandalkan aksesibilitas 
sungai. Di dalam kawasan terdapat pemukiman 
permanen yang ada sebelum ditunjuknya 
kawasan tersebut sebagai taman nasional 
yaitu desa Tanjung Lokang. Masyarakat yang 
bermukim di desa Tanjung Lokang ini adalah 
dari Suku Dayak Punan Hovongan yang 
memiliki sejarah dan budaya yang menarik 
serta kurang tersentuh peranan pemerintah.

Desa Tanjung Lokang juga terdapat 
keanekaragaman ekowisata yang menarik 
dintaranya terdapat banyak potensi kars yang 
membentuk gua alam. Di antara gua tersebut 
mempunyai nilai sejarah karena sebagai lokasi 
perkuburan nenek moyang mereka zaman 
dahulu dan bekas tulang belulang dan peti mati 
(punan;lungun) masih dapat dilihat sampai 
sekarang. Salah satu potensi wisata yang 
terkenal di tingkat internasional adalah rute 
perjalanan bersejarah “Anton Nieuwenhuise” 
yang melakukan perjalanan menyusuri sungai 
Kapuas dari Pontianak ke Sungai Mahakam 
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Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 
1889. Perjalanan yang menarik dan sering 
dilakukan oleh wisatawan mancanegara adalah 
menapaktilas perjalanan berjalan kaki dari Desa 
Tanjung Lokang sampai ke Sungai Mahakam.

Kebutuhan adanya sanctuary orangutan, 
keberadaan jalan di dalam TNBK, potensi 
wisata serta potensi sosial budaya masyarakat 
sekitar, memiliki peluang bagi pembangunan 
santuary orangutan di kawasan TNBK pada 
lokasi sekitar jalan paralel perbatasan yang 
terintegrasi dengan pengembangan ekowisata 
yang melibatkan peran masyarakat setempat. 
Untuk itu dibutuhkan kajian awal terkait dengan 
peluang pembangunan sanctuary orangutan di 
lokasi Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan di 
Kawasan TNBK. 

Materi dan Metode

Kajian ini berdasarkan data-data beberapa 
kegiatan yang telah dilakukan di sekitar jalan 
paralel perbatasan seperti kegiatan Inventarisasi 
Tumbuhan dan Satwa di dalam Kawasan Taman 
Nasional Betung Kerihun Yang Terdampak 
Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas 
Putussibau-Nanga Era-Batas Kalimantan 
Timur tahun 2018, kegiatan Ekspedisi Lentera 
Putussibau Lawalata IPB 2019 dan beberapa 
data pendukung lainnya juga dilakukan analisis 
permodelan sederhana untuk lokasi sanctuary 
orangutan di kawasan TNBK dan TNDS dengan 
menggunakan kriteria kelerengan, ketinggian, 
Penggunaan lahan dan Jarak dari sumber 
air. Gambar diagram kriteria dan indikator 
permodelan sederhana untuk identifikasi lokasi 
sanctuary di Taman Nasional Betung Kerihun 
dan Taman Nasional Danau Sentarum dapat 
dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Diagram kriteria dan indikator 
Permodelan sederhana untuk 
identifikasi lokasi sanctuary di 
TNBK dan TNDS

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 
kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa 
adalah kamera DSLR, camera trap, jala kabut, 
GPS (Global Positioning System), teropong/
binokuler, buku pengenal jenis tumbuhan dan 
satwa, alat tulis, dan peta tematik jalan paralel 
perbatasan.

Kegiatan inventarisasi tumbuhan 
menggunakan metode kombinasi jalur/ transek 
berpetak, yaitu mengamati secara langsung 
jenis-jenis tumbuhan pada jalur pengamatan 
dengan membuat plot pengamatan untuk 
tingkat tumbuhan. Jumlah jalur pengamatan 
sebanyak 10 jalur, dimana masing-masing 
jalur pengamatan sepanjang satu km dan lebar 
20 m secara berselang-seling di sisi jalur. 
Jadi setiap jalur tersebut terdapat  terdapat 20 
plot pengamatan. Obyek yang diamati dalam 
inventarisasi tumbuhan adalah kategori pohon 
(diameter 20 cm ke atas). 

Inventarisasi fauna metode yang 
digunakan adalah direct sensus, dengan 
melakukan  pencatatan di jalur sepanjang satu 
km jalur pengamatan yang berada di sekitar jalan 
paralel dengan arah utara/selatan. Pengambilan 
data inventarisasi potensi fauna dilakukan pada 
12 jalur, meliputi lima jalur terestrial di sekitar 
Sungai Langau dan tujuh jalur (lima terestrial 
dan dua akuatik) di sekitar Sungai Brui. Jenis 
fauna yang diamati meliputi taksa mamalia, 
burung, dan herpetofauna. Untuk menambah 
jumlah jenis satwa yang didata dilakukan 
pemasangan camera trap pada beberapa lokasi 
yang diperkirakan merupakan jalur  perlintasan 
satwa ataupun lokasi mencari makan. Gambar 
3 peta hasil inventarisasi flora di sekitar jalan 
paralel perbatasan yang berada di kawasan 
TNBK.

Gambar 3 Peta hasil inventarisasi flora di sekitar 
jalan paralel perbatasan, kawasan 
TNBK
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Hasil dan Pembahasan

Dalam penentukan lokasi yang memenuhi 
syarat menjadi lokasi sanctuary orangutan 
tentunya harus memenuhi “standar kesejahteraan 
satwa” sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam Nomor P.9/IV-SET/2011 
tentang Edoman etika dan Kesejahteraan Satwa 
di Lembaga Konservasi seperti bebas dari 
lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan 
lingkungan (stress), bebas dari rasa sakit, luka 
dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, 
bebas untuk mengekspresikan perilaku alami 
seperti mendukung untuk dapat dapat berbiak 
(berpasangan). Selain itu keberadaan sanctuary 
ini harus dapat memberikan manfaat bagi 
manusia baik dari pengembangan keilmuan 
(penelitian), pendidikan dan memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. 
Berdasarkan standar kesejahteraan satwa 
tersebut pemilihan lokasi harus terdapat jenis 
pakan yang cukup berlimpah, dekat dengan 
sumber air, lokasi yang cukup luas, memiliki 
aksesibilitas yang cukup terjangkau, serta yang 
paling penting yaitu tidak adanya orangutan 
alam yang mempunyai habitat di sekitar lokasi 
sanctuary tersebut.

Pada kegiatan inventarisasi tumbuhan 
di sekitar lokasi pembangunan jalan paralel 
perbatasan yang dilakukan pada tahun 2018 
ditemukan sebanyak 3.326 pohon dari 154 
jenis dan 38 famili. Jenis yang mendominasi 
adalah Blumeodendron sp. (Tolokumo;bahasa 
lokal) sebanyak 135 pohon, Elateriospermum 
tapos Bl. (Kelampai) sebanyak 126 pohon 
dan Macaranga gigantea (Reichb.f. & Zoll.) 
Muell.Agr. (Asang Kubung) sebanyak 124 
pohon yang ketiga jenis tersebut berasal dari 
famili yang sama yaitu Euphorbiaceae. Jenis 
yang paling sedikit ditemukan yaitu Adinandra 
collina Miq, Fordia splendidissima (Blume 
ex.Miq.) Buijsen, Garcinia parvifolia (Miq.) 
Miq, Litsea garciae Vidal, dan Shorea laevis 
Ridl yang masing-masing hanya ditemukan 
sebanyak dua individu. Dari jenis tumbuhan 
yang dijumpai tersebut terdapat 77 jenis yang 
biasanya menjadi pakan orangutan di hutan. 
Data ini menunjukkan bahwa pakan orangutan 
di sekitar lokasi jalan paralel perbatasan cukup 
berlimpah.

Model sederhana yang dibangun untuk 
menduga kesesuaian lokasi pembangunan 
sanctuary orangutan dengan hanya memasukan 

empat kriteria, yaitu kelerengan, ketinggian, 
penggunaan lahan, dan jarak dari sumber air; 
memperlihatkan bahwa terdapat lokasi yang 
sesuai di sekitar pembangunan jalan paralel 
perbatasan. Tersedianya lokasi yang cukup 
luas akan menjadikan areal jelajah orangutan 
tersebut tidak akan terganggu, sehingga tidak 
akan terjadi stres pada orangutan dan akan 
mudah berkembang biak. Untuk ketersediaan 
air di sekitar lokasi cukup banyak aliran sungai 
baik kecil maupun besar yang bisa dialirkan 
ke lokasi sanctuary. Gambar 4 ilustrasi model 
pendugaan lokasi sanctuary di kawasan Taman 
Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional 
Danau Sentarum.

Gambar 4 Ilustrasi model pendugaan lokasi 
Sanctuary di kawasan TNBK dan 
TNDS

Menurut PHVA Orangutan tahun 2016, 
peta distribusi orangutan borneo di Taman 
Nasional Betung Kerihun adalah untuk sub 
spesies Pongo pygmaeus pygmaeus pada 
wilayah barat dan Pongo pygmaeus wurmbii 
pada sedikit wilayah timur. Namun berdasarkan 
hasil Inventarisasi fauna yang dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan inventarisasi 
tumbuhan pada sekitar lokasi jalan paralel 
perbatasan di wilayah timur tidak dijumpai 
secara langsung keberadaan orangutan tersebut 
maupun dari informasi masyarakat sekitar. 
Kemungkinan keberadaan orangutan berada di 
Pegunungan Muller yang berbatasan dengan 
Provinsi Kalimantan Timur. Gambaran umum 
peta sebaran orangutan kalimantan menurut 
PHVA 2016 bisa dilihat pada Gambar 5. Secara 
lengkap hasil inventarisasi fauna jumlah 
kelompok mamalia yang dijumpai selama survei 
sebanyak 109 individu yang terdiri dari 16 jenis, 
kelompok burung sebanyak 200 individu yang 
terdiri dari 43 jenis dan kelompok sebanyak 23 
individu yang terdiri 11 jenis.
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Gambar 5  Distribusi orangutan borneo (PHVA) 
orangutan tahun 2016

Jalan paralel perbatasan yang dibangun 
akan memudahkan menjangkau kawasan 
TNBK dan Desa Tanjung Lokang, sehingga 
memiliki peluang untuk pengembangan potensi 
wisata yang menarik seperti penelusuran jalur 
bersejarah Kapuas-Mahakam, arung jeram, 
penjelajahan gua karst serta keunikan budaya 
suku Dayak Punan Hovongan di Desa Tanjung 
Lokang. Gambar 6, beberapa potensi gua kars 
alam sebagai objek dan daya tarik wisata alam 
di TNBK yang terdapat di sekitar jalan paralel 
perbatasan.

Gambar 6 Potensi keindahan gua karst di sekitar 
jalan paralel perbatasan, kawasan 
TNBK

Dari segi dukungan sosial, jumlah 
penduduk desa yang bermukim di Desa 
Tanjung Lokang adalah 513 Jiwa yang terdiri 
dari 148 KK, dan rata-rata bermata pencaharian 
sebagai petani ladang berpindah. Penghasilan 
lain yang mereka dapatkan adalah dengan 
melakukan penambangan emas di hulu 
Sungai Bungan. Sempat terjadi hubungan 
yang kurang baik antara pengelola TNBK 
dengan masyarakat Desa Tanjung Lokang 

karena penertiban Penambang Emas Tanpa 
Ijin di Hulu Sungai Kapuas. Walaupun tidak 
secara langsung merasakan dampak penertiban 
tersebut, masyarakat merasa bahwa pihak 
BBTNBKDS menghalangi pencaharian mereka 
tanpa memberikan solusi alternatif yang 
mampu menggantikan aktivitas illegal tersebut. 
Pembangunan sanctuary orangutan tentunya 
pengelolaannya membutuhkan sumberdaya 
manusia akan lebih baik mengambil dari 
masyarakat sekitar. Dengan demikian akan 
tercipta alternatif matapencaharian bagi 
masyarakat sekitar sehingga diharapkan mereka 
tidak lagi tergantung terhadap penambangan 
emas.

Sanctuary orangutan yang akan dibangun 
selain untuk menampung orangutan yang tidak 
layak dilepasliarkan, bisa dimanfaatkan untuk 
tujuan pendidikan dan penelitian. Wisata secara 
terbatas bisa saja dilakukan dengan mematuhi 
kaidah tetap memperhatikan kesejahteraan 
orangutan tersebut. Secara tidak langsung 
banyaknya kegiatan wisata terbatas ini akan 
mendatangkan perputaran ekonomi yang 
akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 
Pengembangan sanctuary orangutan yang 
diintegrasikan dengan objek dan daya tarik 
wisata alam dan budaya di sekitar jalan paralel 
perbatasan yang berada di dalam kawasan TNBK 
ini tentunya akan menjadikan jalan yang semula 
dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang 
merusakan lingkungan sekitar TNBK, justru 
akan menjadikan nilai manfaat yang langsung 
dirasakan semua pihak. Dengan demikian 
tingkat kesadaran untuk menjaga kerusakan 
dari jalan paralel tersebut menjadi perhatian 
bagi semua pihak. Lokasi yang potensial untuk 
dibangun sanctuary orangutan di sekitar jalan 
paralel perbatasan di dalam kawasan TNBK 
dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Lokasi potensial pembanguan 
sanctuary orangutan di sekitar 
jalan paralel perbatasan, TNBK
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Simpulan

Jalan paralel perbatasan yang berada di 
dalam kawasan TNBK mempunyai potensi 
untuk dikembangkan menjadi lokasi sanctuary, 
karena memenuhi prasyarat untuk kesejahteraan 
satwa seperti seperti bebas dari lapar dan haus, 
bebas dari stress serta mendukung untuk dapat 
dapat berbiak (berpasangan), serta keberadaan 
sanctuary dapat memberikan manfaat bagi 
manusia baik dari pengembangan keilmuan 
(penelitian), pendidikan, dan memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. 
Pembangunan sanctuary orangutan yang 
terintegrasi dengan objek dan daya tarik wisata 
alam sekitarnya serta budaya masyarakat 
Desa Tanjung Lokang diharapkan mampu 
meningkatkan partisipasi masyarakat baik 
sebagai tenaga pengelola sanctuary ataupun 
manfaat dari kegiatan ekowisata. Dengan 
demikian dukungan masyarakat dan para pihak 
terhadap keberadaan TNBK akan menjadi kuat 
karena mempunyai nilai manfaat langsung dari 
keberadaannya.
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Abstract. The habitat of primates on the island of Java is not always in primary forests or conservation areas, 
such as in Dayeuh Luhur Village, Ganeas Sub District, Sumedang, West Java. This study aimed to determine 
the status of the primate population in Dayeuh Luhur Village, a total area of 60 ha consisting of secondary 
forests and mixed gardens. Monitoring of primate population (group and individual abundance) was carried 
out in 2015-2018 using the Recces (RECI) method to see community stability including diversity index and 
dominance index. There are three types of diurnal primates in Dayeuh Luhur Village with an abundance 
of individuals, namely langur (Trachypithecus auratus) 0.55 ind/ha (2015), surili (Presbytis comata) 0.89 
ind/ha (2017), and long-tailed macaque (Macaca fascicularis) 1.67 ind/ha (2018). The diversity index was 
moderate, and the dominance index was low. Data of the existence of primates on the island of Java, such as 
in Deyeuh Luhur Village, were important for the preservation and management of primate on the island of 
Java, outside the fragmented conservation areas, and land reduction.

Key words: Dayeuh Luhur Village, javan primates, population

Pendahuluan

Sebagian besar hutan tropis di dunia 
terdapat di Indonesia, sehingga menjadikannya 
kaya dengan keanekaragaman fauna. Salah satu 
kekayaan fauna antara lain keanekaragaman 
jenis satwa primata yang tinggi (Goodman 
1998). Satwa primata merupakan salah satu 
fauna arboreal dan atau teresterial di hutan yang 
memiliki arti penting dalam kehidupan alam. 
Keberadaan satwa primata sangat penting dalam 
regenerasi hutan tropis. Keanekaragaman satwa 
primata banyak di temui di Pulau Jawa. 

Habitat satwa primata jawa tidak selalu di 
hutan primer atau di kawasan konservasi, salah 
satunya di Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan 
Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui status populasi 
satwa primata di Desa Dayeuh Luhur dengan 
total luas kawasan 60 ha yang terdiri dari hutan 
sekunder dan kebun campuran. 

Desa Dayeuh Luhur merupakan sebuah 
desa yang berada di wilayah Kecamatan 
Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Secara 
topografis, memiliki wilayah dengan bentang 
pemukiman tanah berupa lereng perbukitan, 
didominasi lahan hijau, dan campuran antara 
lahan pertanian dan lahan perhutanan. Kawasan 
hutannya masih dipertahankan masyarakat 
sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem. 

Desa Dayeuh Luhur merupakan kawasan yang 
kondisi ekosistemnya masih baik. Bila ditinjau 
dari segi konservasi, kawasan ini mempunyai 
keanekaragaman hayati yang cukup tinggi 
(Malik 2017). 

Desa Dayeuh Luhur merupakan salah 
satu kawasan yang menyediakan tempat hidup 
bagi keanekaragaman hayati, khususnya bagi 
satwa primata seperti surili (Presbytis comata), 
lutung jawa (Trachypithecus auratus), monyet 
ekor panjang (Macaca fascicularis) dan kukang 
(Nycticebus javanicus). Potensi satwa primata 
yang dimiliki Desa Dayeuh Luhur ini merupakan 
fauna yang memiliki arti penting bagi ekologis, 
sebagai penyebar benih (seed dispersal), 
keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Tujuan 
penelitian ini menganalisis status keberadaan 
populasi jenis satwa primata dan mendapatkan 
informasi faktor pendukungnya.

 
Materi dan Metode

Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan secara bertahap 

dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 
2018 menggunakan lima jalur di kawasan hutan 
kemasyarakatan Desa Dayeuh Luhur Kecamatan 
Ganeas, Sumedang Jawa Barat. 
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Alat Penelitian
Alat yang digunakan pada penelitian ini 

antara lain GPS (Global Positioning System) 
untuk menentukan titik transek, kompas 
untuk menentukan derajat, alat hitung untuk 
memperkirakan panjang jalur, dan kamera 
digital untuk dokumentasi selama penelitian.

Lokasi Pengambilan Data 
Lokasi pengambilan data terdiri atas tiga 

jalur yang berada dalam kawasan Desa Dayeuh 
Luhur, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Jawa 
Barat

Objek penelitian 
Objek penelitian ini adalah semua satwa 

primata diurnal yang ada di kawasan Desa 
Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas, Sumedang, 
Jawa Barat

Prosedur Penelitian
Data diambil menggunakan metode 

langsung sensus. Metode ini dilakukan dengan 
cara survei dan penghitungan penjumpaan 
langsung individu di lapangan menggunakan 
alat bantu berupa binoculars, GPS, alat 
hitung, kompas, pita tagging dan tabulasi data. 
Pengambilan data jenis dan populasi satwa 
primata (Altmann 1974). Selanjutnya dilakukan 
penghitungan jumlah individu dalam kelompok 
yaitu jumlah individu dewasa (adult), anak-
anak (juvenile), dan bayi (infant). 

Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mengetahui 

besaran kepadatan populasi satwa primata. 
Menurut Van Schaik et al. (1995), pengulangan 
pengamatan dilakukan selama tiga hari berturut-
turut. Setelah itu baru dilakukan pengkajian 
data dan pembahasan hasil yang didapat.  
Selanjutnya sampel tumbuhan makanan yang 
diambil di lapangan diidentifikasi menggunakan 
buku identifikasi Whitmore (1975). 

Stabilitas Komunitas 
Stabilitas komunitas merupakan 

kemampuan populasi termasuk individu dalam 
suatu komunitas untuk mempertahankan 
keadaannya, walaupun banyak faktor dari luar 
yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat 
kestabilan atau stabilitas dalam komunitas, 
maka akan semakin tinggi pula tingkat 
keanekaragaman hayatinya. Jika tidak tercipta 
suatu kestabilan dalam komunitas, tentu dapat 
menghilangkan suatu populasi dalam komunitas 
tersebut, sehingga berkurangnya organisme dan 
berdampak pada menurunnya keanekaragaman. 
Oleh karena itu, stabilitas komunitas sangat 
penting dalam suatu ekosistem dan dapat 
dianalisis dengan indeks keanekaragaman dan 
indeks dominansi. 

Indeks Keanekaragaman 
Keanekaragaman jenis dapat digunakan 

untuk menyatakan struktur komunitas. 
Suatu komunitas dinyatakan mempunyai 
keanekaragaman jenis tinggi, jika disusun 
banyak jenis dengan kelimpahan tiap jenis sama 
atau hampir sama. Sebaliknya, jika komunitas 
disusun sangat sedikit jenis dan tingkat 
dominansi yang tinggi, maka keanekaragaman 
jenisnya rendah. Indeks keanekaragaman 
menggambarkan kekayaan dan kelimpahan 
taksa dalam komunitas, yang diperoleh 
berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-
Wiener (Krebs 1989) dengan persamaan:  H' 
= −Ʃ (Pi)(ln Pi)(H’ =Indeks keanekaragaman 
Shannon-Wiener; Pi = Proporsi spesies ke-i 
di dalam sampel total). Nilai H adalah indeks 
keanekaragaman yang menjadi salah satu 
pertimbangan kestabilan pada komunitas. Indeks 
ini memiliki beberapa kategori (Magurran 
1988), yakni Nilai H ≤ 1,5 : keanekaragaman 
rendah / stabilitas rawan; Nilai H > 1,5-3,5 : 
keanekaragaman sedang / stabilitas intermediet; 
Nilai H > 3,5 : keanekaragaman tinggi / stabilitas 
baik. 

Indeks Dominansi
Indeks dominansi digunakan untuk 

mengetahui adanya dominansi jenis tertentu 
dalam komunitas. Digunakan indeks dominasi 
Simpson (Krebs 1989), dengan persamaan: D=-
∑(ni/n)2 (D = Indeks dominansi Simpson ; Ni 
= Jumlah individu jenis ke-i ; N  = Jumlah total 
individu). Indeks Simpson memiliki kisaran: 
0,0 < D ≤ 0,5 (dominansi rendah); 0,5 < D ≤ 
0,75 (dominansi sedang); dan 0,75 < D < 1 
(dominansi tinggi). 

Indeks Kelimpahan
Kekayaan jenis mamalia dihitung dengan 

metode Margalef (Ludwig dan Reynolds 1998). 
Persamaan yang digunakan untuk menemukan 
jumlah kekayaan jenis yaitu  Dmg=(S-1)/(ln(N)) 
(Dmg = Indeks Margalef ; N  =  jumlah individu 
seluruh jenis; S = jumlah jenis mamalia)

Hasil dan Pembahasan

Jenis-Jenis Satwa Primata
Hasil penelitian selama empat tahun dari 

2015-2018, ditemukan tiga jenis satwa primata 
diurnal yang ada di Desa Dayeuh Luhur, 
Kecamatan Ganeas, Sumedang terdiri dari 
lutung, surili, dan monyet ekor panjang (Tabel 
1).
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Adanya perbedaan dan penambahan 
jumlah individu satwa primata dalam empat 
tahun yang ditemukan dilokasi yang sama. 
Perbedaan dan penambahan tersebut karena 
habitatnya memiliki kondisi lingkungan dan 
pakan yang berbeda, sehingga menimbulkan 
perbedaan jumlah indvidu. Tahun 2015 jumlah 
lutung lebih banyak dibanding tahun 2017 
dan 2018, sedangkan tahun 2016 tidak ada 
data yang didapat, karena pada tahun tersebut 
tidak dilakukan pemantauan. Surili jumlahnya 
meningkat disetiap tahun dan monyet ekor 
panjang mengalami penurunan di tahun 
2017. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi 
lingkungan sangat berpengaruh terhadap naik 
turunnya jumlah individu satwa primata yang 
ada di Desa Dayeuh Luhur, hal ini diduga ada 
pemburuan, penebangan hutan oleh penduduk 
dari luar desa tersebut dan berkurangnya jumlah 
pakan yang tersedia.

Stabilitas Komunitas
Hasil penelitian yang dilakukan stabilitas 

komunitas di Desa Dayeuh Luhur, untuk indeks 
keanekaragaman dan indeks dominansi dalam 
kategori rendah (Tabel 2).

yang mencapai 1,5. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa dalam empat tahun penelitian, indeks 
keanekaragaman masuk kedalam kategori 
rendah. Menurut Soerianegara dan Indrawan 
(2002), semakin luas lokasi penelitian akan 
menghasilkan jumlah satwa primata yang 
ditemukan bertambah.

Pemantauan populasi satwa primata 
(kelimpahan kelompok dan individu) yang 
dilakukan pada periode 2015-2018 dengan 
metode Recces (Reki), bertujuan untuk 
melihat stabilitas komunitas termasuk indeks 
keanekaragaman dan indeks dominansi. Ada 
tiga jenis satwa primata diurnal di Desa Dayeuh 
Luhur yaitu lutung, surili, dan monyet ekor 
panjang dengan kelimpahan individu 0,55 ind/
ha (2015), 0,89 ind/ha (2017) dan 1,67 ind/
ha (2018). Indeks keanekaragaman kategori 
sedang dan indeks dominansi yang rendah. 
Data keberadaan satwa primata ini penting 
untuk dilestarikan.

Walaupun kondisi habitat yang telah 
terganggu berbagai aktivitas manusia, seperti 
penebangan hutan, perburuan dan perambahan 
hutan, tetapi satwa primata yang terdapat 

Hasil analisis menunjukkan nilai indeks 
keanekaragaman tertinggi pada tahun 2017 dan 
2018 (1,08) dan terendah pada tahun 2015 (0,90). 
Hasil nilai indeks keanekaragaman tidak ada 

di daerah tesebut telah beradaptasi. Hal ini 
ditandai dengan ditemukannya satwa primata 
secara langsung maupun tidak langsung seperti 
suara, feses dan bekas makanannya.
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Kelimpahan Komunitas
Hasil pengamatan nilai indeks kelimpahan 

satwa primata yang ada di Desa Dayeuh luhur 
disajikan pada Tabel 3 di atas.

Data kelimpahan menunjukkan banyaknya 
jumlah individu pada tiap jenis dibandingkan 
dengan tahun 2015-2017. Kondisi kelimpahan 
individu satwa primata dipengaruhi berbagai 
hal, antara lain faktor kesesuaian habitat 
akan semua kebutuhan, keberhasilan dalam 
menerapkan strategi adaptasi, toleransi yang 
tinggi terhadap gangguan dan hutan di Desa 
Dayeuh Luhur yang cocok untuk jenis satwa 
primata yang ada. 

Simpulan

Menurut hasil yang didapat pada tahun 
2018 jumlah kelimpahan satwa primata paling 
besar dengan total rata-rata 55,6% dengan 
lutung 63,3%, monyet ekor panjang 60,0% dan 
surili 43,3%. Kelimpahan ini menunjukkan 
banyaknya jumlah individu pada tiap jenis 
dibandingkan dengan tahun 2015-2017. Ada 
tiga jenis satwa primata diurnal di Desa Dayeuh 
Luhur yaitu lutung, surili, dan monyet ekor 
panjang dengan kelimpahan individu 0,55 ind/
ha (2015), 0,89 ind/ha (2017) dan 1,67 ind/ha 
(2018).
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Endoparasites have the potential to cause significant health problems in tarsiers (Tarsius bancanus). 
This study aimed to evaluate the rearing management of the presence of endoparasites T. bancanus. The 
rearing management data were obtained through observation and discussion with animal veterinarians 
or caretakers. Parasite-related data were obtained by examining fecal samples using the native method, 
McMaster, floatation, sedimentation method. The Baermann technique was used to identify larvae in fecal 
culture. The results of the examination showed that neither protozoa, helmint’s eggs nor larvae (L3) were 
found. The results also showed that cages of tarsius were made in accordance with the original habitat so 
that the animals could behave naturally. Animal feed in the form of cicada and superworms were given in 
accordance with the needs of the animals to avoid malnutrition, and drinking water was provided ad libitum. 
The use of Personal Protective Equipment (PPE) was to prevent cross infection between animal caretakers 
or veterinarian and animals. Sanitation and disinfection of cages, feeding and drinking sites were carried 
out every day. It can be concluded that the results of examination using the parasitology techniques showed 
negative of endoparasites in T. Bancanus. The rearing management performed could reduce the transmission 
or reinfection of endoparasites in T. bancanus.

Key words: endoparasite, faeces, management, Tarsius bancanus

Pendahuluan

Sebagian besar fauna yang dimiliki 
Indonesia merupakan satwa endemik, termasuk 
satwa primata yang saat ini menjadi perhatian 
penting bagi masyarakat maupun pemerintah. 
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya 
alam dan eksploitasi serta konversi hutan di 
Indonesia menyebabkan kerusakan habitat 
satwa yang ada di dalamnya. Ancaman 
lainnya berupa banyaknya perdagangan satwa, 
walaupun secara hukum terdapat undang-
undang untuk perlindungan satwa. Keadaan 
ini mengakibatkan penurunan populasi hingga 
mengalami ancaman kepunahan.

Sekitar 12 dari 62 spesies primata yang 
ada di Indonesia merupakan Famili Tarsiidae. 
Tarsius bancanus merupakan salah satu primata 
Famili Tarsiidae yang berstatus dilindungi 
secara hukum oleh PP RI No. 7/1999 dalam 
kategori satwa terancam punah, serta tercantum 
dalam Appendix II konvensi Convention on 

International Trade in Endangered Species 
(CITES) (Suyanto et al. 1998; Farida et al. 2008). 
Menurut International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) (2008), tarsius dalam Red Data 
Book International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources termasuk dalam 
kategori vulnerable (rentan). Satwa primata ini 
nokturnal atau aktif pada malam hari, dan hidup 
diatas pohon (arboreal) (Payne et al. 2000). 
Satwa ini memiliki mata merah, besar, dan 
bulat yang memiliki kemampuan untuk melihat 
dengan jelas pada saat malam hari. Mamalia ini 
memiliki tulang tarsus yang lebih panjang dari 
badannya sehingga disebut sebagai pelompat 
vertikal dan pencengkeram (Amnur 2010). 
T. bancanus tersebar di Pulau Kalimantan, 
Bangka, Natuna, dan Sumatera. 

Penyakit parasit yang sering ditemui 
berasal dari endoparasit (cacing dan protozoa). 
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi 
manajemen pemeliharaan T. bancanus terhadap 
infeksi endoparasit. Data yang akan diperoleh 

Jurnal Primatologi Indonesia, Vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm. 18-23
ISSN 1410-5373



Jurnal Primatologi Indonesia, Vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm. 18-23     19

dapat menjadi acuan untuk menentukan langkah 
medis yang akan dilakukan agar dapat menekan 
tingkat kematian T. bancanus akibat infeksi 
endoparasit saluran pencernaan.

Metode Pengambilan Data
Penelitian ini dilakukan di hutan lindung 

Kondang Merak yang secara administratif 
berada di Resor Pemangku Hutan (RPH) 
Sumbermanjing Kulon Badan Kesatuan 
Pemangku Hutan (BKPH) Sengguruh  
Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang 
Desa Kondang Merak Desa Sumber Bening 
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi 
Jawa Timur (Gambar 1). Penelitian dilakukan 
bulan Maret-April 2018 pada petak 97A dengan 
luas kawasan 339 ha. 

Materi dan Metode

Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan 
dalam tiga tahap yaitu wawancara dengan 
petugas kandang, pengambilan sampel, dan 
pemeriksaan laboratorium. Pengambilan sampel 
dilakukan di Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) 
LPPM-IPB. Pemeriksaan feses dilakukan di 
Laboratorium Helmintologi, Divisi Parasitologi 
dan Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu 
Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut 
Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini feses Tarsius bancanus, larutan gula garam 
jenuh, methylene blue, vermiculite dan akuades. 
Alat yang digunakan zipper plastic, tusuk gigi, 
gelas obyek, gelas penutup, pinset, pipet pastur, 
kotak pendingin, kantung es, tabung reaksi, 
pipet tetes, cawan petri, mikroskop binokuler, 
mikroskop stereo, stopwatch, gelas Baermann, 
saringan teh, kain kassa, dan kamar hitung 
McMaster.

Prosedur Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini antara 
lain, pengurusan perizinan di kantor PSSP 
LPPM-IPB, selanjutnya dilakukan orientasi 
dan habituasi kandang terhadap satwa di 
dalamnya. Diambil 27 sampel yang berasal dari 
tiga kandang yang berbeda. Terdapat masing-
masing seekor tarsius pada kandang 1 dan 10, 
dan pada kandang 9 terdapat dua ekor tarsius 
yang berpasangan. Pengambilan feses dilakukan 
pada hari Kamis–Sabtu pada jam 08.00 WIB 

hingga 10.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan 
dengan metode natif, metode McMaster, 
metode pengapungan, metode sedimentasi, 
dan pemupukan feses (Fecal Culture). Data 
manajemen pemeliharaan dalam penelitian ini 
diperoleh dengan observasi dan wawancara 
secara langsung dengan petugas perawat satwa.

Teknik Pengambilan Sampel
Sampel yang diambil merupakan sampel 

segar yang baru defekasi kurang dari dua 
jam. Pengambilan sampel feses dikoleksi 
menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam 
zipper plastic berlabel. Kemudian dimasukkan 
ke dalam kotak pendingin (cooler box) berisi 
kantung es, selanjutnya disimpan di dalam 
lemari pendingin sampai dilakukan pemeriksaan 
laboratorium.

Metode Natif
Akuades diteteskan di atas gelas obyek 

2–3 tetes. Sampel feses diambil menggunakan 
tusuk gigi kemudian dihomogenkan dengan 
akuades yang telah diteteskan. Setelah homogen 
ditutup dengan kaca penutup. Preparat diamati 
di bawah mikroskop dengan perbesaran 10×10 
(Taylor et al. 2007).

Metode McMaster
Metode ini diperkenalkan Gordon dan 

Whitlock (1939). Feses ditimbang dua g 
dilarutkan dengan larutan gula garam jenuh 58 ml 
lalu dihomogenkan, kemudian disaring ke dalam 
gelas, dan dihomogenkan kembali. Suspensi 
yang telah homogen diambil menggunakan pipet 
tetes dan dimasukkan ke dalam kamar hitung 
McMaster hingga penuh tanpa ada gelembung 
udara. Selanjutnya diamkan selama 5–10 menit 
agar telur mengapung. Preparat diamati dibawah 
mikroskop pada daerah bergaris dengan 
perbesaran 10×10. Pemeriksaan kuantitatif ini 
bertujuan untuk mengetahui banyaknya telur 
cacing dalam gram feses (Hansen dan Brian 
1994), dapat dinyatakan menggunakan rumus 
berikut: TTGT = (n ×Vt)/(Vk ×Bf) , dengan 
keterangan: n =  jumlah telur di kamar hitung; 
Vt = volume sampel total; Vk = volume kamar 
hitung; dan Bf: berat feses.

 
Metode Pengapungan

Sampel sebanyak dua g dilarutkan dengan 
58 ml larutan NaCl dan dihomogenkan (Taylor 
et al 2007). Setelah homogen, larutan disaring 
menggunakan saringan teh. Kemudian larutan 
dituangkan ke tabung reaksi hingga membentuk 
meniskus. Setelah itu ditutup menggunakan 
kaca penutup dan dibiarkan selama 5–10 menit.  
Kemudian kaca penutup diletakkan di gelas 
obyek dan diamati di bawah mikroskop dengan 
perbesaran 10×10.
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Metode Sedimentasi
Feses ditimbang sebanyak 3 g dan 

dihomogenkan dengan 40–50 mL akuades. 
Selanjutnya, disaring menggunakan saringan 
teh, lalu suspensi dimasukkan kedalam tabung 
reaksi. Tabung berisi suspensi didiamkan selama 
lima menit. Setelah itu, bagian supernatan 
dibuang menggunakan pipet dengan menyisakan 
sedimennya. Kemudian ditambahkan aquades 
5 mL dan dibiarkan selama lima menit. 
Supernatan dibuang dengan sangat hati-hati. 
Sedimen yang berada pada dasar tabung diambil 
menggunakan pipet, kemudian diletakkan di 
gelas objek. Kemudian, ditambahkan satu tetes 
methylene blue kemudian dihomogenkan, lalu 
ditutup dengan kaca penutup, kemudian diamati 
menggunakan mikroskop binokuler dengan 
perbesaran 10×4 (Hansen dan Brian 1994).

Kultur Feses
Feses yang mengandung telur cacing 

dilumatkan ke cawan petri. Setelah itu feses 
dicampur dengan vermiculite. Setelah bahan 
tercampur, campuran tersebut dimasukkan 
kedalam gelas air mineral dan ditutup dengan 
kertas yang berlubang. Menurut Kosasih 
(2003), pemupukan ini ditambahkan air 
agar kelembaban tetap terjaga. Pemupukan 
berlangsung tujuh hari dengan suhu kamar dan 
terhindar dari sinar matahari. Setelah tujuh hari 
pemupukan, hasilnya di pindahkan ke gelas 
Baermann yang berisi aquades, kemudian 
didiamkan selama 24 jam. Larva akan terkumpul 
pada dasar gelas dapat diambil dengan pipet 
pastur kemudian dimasukkan ke dalam tabung 
reaksi. Larva dapat diamati langsung dibawah 
mikroskop stereo. 

Manajemen Pemeliharaan
Data manajemen meliputi sistem 

perkandangan, pemberian pakan, dan Personal 
Protective Equipment (PPE) diperoleh dari 
observasi dan wawancara secara langsung 
kepada petugas kandang tarsius di PSSP. 
Pengumpulan data dilakukan selama dua 
minggu pada bulan Agustus 2018. 

Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 

laboratorium dan hasil observasi manajemen 
pemeliharaan dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Pemeliharaan
Sistem perkandangan Tarsius bancanus 

pada Lembaga PSSP merupakan kandang 
tertutup yang dibatasi dengan atap dan dinding. 
Bagian atap kandang terbuat dari asbes dan 

terdapat bagian transparan, sehingga sinar 
matahari dapat masuk kedalam kandang. 
Dinding kandang terbuat dari kawat ram yang 
terdiri dari dua lapis. Kawat ram kemudian 
dilapisi dengan jaring berwarna hitam serta 
tirai bambu pada bagian paling luar untuk 
mempertahankan suasana gelap dalam 
kandang. Setiap pagi hari tirai bambu dibuka 
agar sinar matahari dapat masuk kedalam 
kandang, sehingga kondisi kandang tidak 
lembab. Lantai kandang terbuat dari beton 
dan porselin yang diatasnya diberi kawat ram 
(jarak antar lantai dan kawat ram sekitar 50 
cm) tujuannya agar feses tidak langsung jatuh 
ke lantai sehingga mudah dibersihkan. Bagian 
dalam kandang dirancang menyerupai habitat 
aslinya. Terdapat pohon yang bercabang banyak 
atau bambu dengan sedikit daun dan lubang 
tempat persembunyian. Sanitasi kandang dan 
desinfeksi dilakukan setiap hari pada pagi 
hari. Bagian yang dibersihkan meliputi luar 
dan dalam kandang. Kotoran yang menumpuk 
di dalam kandang akan mengundang vektor 
infeksi cacing (Purwaningsih et al. 2017). 

Pemberian pakan tarsius dilakukan 
pada sore hari. Pakan tarsius berupa jangkrik 
dan ulat jerman yang berasal dari hasil 
budidaya langsung oleh petugas kandang 
satwa di PSSP. Budidaya tersebut dimulai 
dari mempersiapkan sarana dan peralatan, 
pemilihan bibit, pembibitan, pemberian pakan, 
serta pemeliharaan. Pemberian pakan sesuai 
dengan kebutuhan satwa, sehingga pakan 
tarsius terpenuhi dan terhindar dari malnutrisi. 
Banyaknya pakan yang diberikan antara lain, 
jangkrik 10–12 g dan ulat jerman 5–6 g pada 
masing-masing kandang individu. Lengkap 
dengan pemberian air minum secara ad libitum 
yang tersedia dalam mangkuk air. Kebersihan 
tempat pakan dan air minum pada kandang 
sangat diperhatikan. Setiap hari tempat pakan 
dan minum dibersihkan serta diganti dengan 
tempat yang kering dan bersih. 

Petugas yang masuk kandang maksimal 
dua orang dan harus memakai Alat Pelindung 
Diri (APD) yang meliputi scrub (digunakan 
untuk lingkungan luar kandang), haircap, 
gloves, baju khusus kandang, dan sepatu boots. 
Hal ini perlu diperhatikan untuk melindungi diri 
dan juga mencegah kontak langsung dengan 
satwa. Terjadinya infeksi cacing parasit dapat 
disebabkan oleh kondisi stres akibat seringnya 
kontak dengan manusia (Morgan dan Tromborg 
2007). Petugas yang akan masuk lingkungan 
kandang harus melewati tahap pemeriksaan 
kesehatan, karena dapat berakibat fatal bila 
terjadi suatu gangguan. 
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Endoparasit pada Tarsius bancanus
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan tidak menunjukkan adanya infeksi 
telur cacing pada masing-masing sampel 
(Tabel 1). Salah satu faktor yang menyebabkan 
hasil tersebut negatif adalah biosekuriti dan 
manajemen pemeliharaan yang diterapkan 
sudah baik. Infeksi cacing terhadap inang 
definitif dapat terjadi secara langsung 
melalui lingkungan dan melalui inang antara. 
Biosekuriti dan manajemen pemeliharaan 
yang dilakukan merupakan salah satu langkah 
pencegahan terhadap kejadian infeksi cacing, 
sehingga siklus hidup cacing dapat terputus 
pada stadium telur dan larva infektif. Hal ini 
karena siklus hidup cacing pada stadium telur 
dan larva berada pada lingkungan. Ketersediaan 
parasit dilingkungan (fase pre-parasitik) lebih 
tinggi daripada di dalam tubuh inang (Winarso 
et al. 2015). 

Menurut Citraningputri (2009), tarsius 
merupakan satwa yang rentan terhadap stres, 
sehingga kandang harus dibuat menyerupai 
habitat aslinya. Kandang harus tersedia 
area terang dan area gelap (lubang tempat 
persembunyian) (Supriatna dan Wahyono 2000). 
Konstruksi kandang harus kuat dan tahan lama. 
Penataan dan perlengkapan kandang hendaknya 
dapat memberikan kenyamanan kerja bagi 
petugas dalam proses produksi seperti memberi 
pakan, pembersihan, pemeriksaan birahi dan 
penanganan kesehatan (Rasyid dan Hartati 
2007). Selain itu, kandang antar satwa dipisah 
sehingga tidak ada kemungkinan terjadi infeksi 
silang. 

Pemberian antelmintik merupakan salah 
satu usaha pengendalian dan pencegahan 
infeksi cacing (Haryuningtyas dan Beriajaya 
2002). Pemberian antelmintik secara berkala 
setiap enam bulan sekali menyebabkan 
keberadaan telur cacing pada T. bancanus 
tidak ada. Antelmintik yang digunakan 
adalah Combantrin golongan pirantel pamoat. 
Golongan obat tersebut memiliki spektrum 
sempit dan hanya efektif digunakan untuk 
menanggulangi infeksi cacing khususnya 
nematoda. Pemberian antelmintik sebenarnya 
tidak dapat memberantas populasi cacing secara 

keseluruhan, sehingga satwa dapat terinfeksi 
kembali. Faktor yang mempengaruhi kembali 
terinfeksi cacing disebabkan masa kerja obat 
yang diberikan, jumlah populasi, lingkungan, 
suhu, dan kelembaban (Harliyanda et al. 2017). 
Suhu optimal lingkungan untuk perkembangan 
stadium telur dan larva infektif cacing ialah 
18,3ºC–34,0ºC (Al-Shaibani et al. 2008). 

Spesies cacing nematoda yang dapat 
menginfeksi tarsius yaitu Tarsubulura 
perarmata pada stadium larva, kemudian 
dewasa pada usus halus. Spesies cacing ini 
merupakan endoparasit yang menggunakan 
T. bancanus sebagai inang definitifnya. T. 
perarmata merupakan spesies cacing yang dapat 
menginfeksi T. bancanus (Brack dan Niemizt 
1984). Pertama kali diidentifikasi Ratzel (1868) 
dengan nama Heterakis perarmata. Kemudian 
spesies ini dideskripsikan kembali Purwaningsih 
et al. (2004).

Menurut Integrated Taxonomic 
Information System (ITIS) cacing ini merupakan 
salah satu ordo Ascaridida. Nematoda dengan 
famili Subuluridae dan subfamili Labiobulurinae 
(Inglis 1958; Quentin et al. 1977). Hasil 
pengkajian dan pencarian informasi mengenai 
spesies cacing tersebut tidak ditemukan secara 
detail. Cacing dewasa spesies ini ditemukan 
Purwaningsih et al. (2004), pada T. bancanus 
yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah dengan 
metode nekropsi. Larva maupun cacing dewasa 
T. perarmata belum ditemukan kembali hingga 
saat ini. Telur maupun larva spesies cacing ini 
tidak ditemukan pada pemeriksaan. Beberapa 
kemungkinan yang menyebabkan spesies ini 
tidak ditemukan pada pemeriksaan. Pertama, 
pengendalian terhadap cacing dilakukan 
sebelumnya telah berhasil. Kedua, terjadinya 
proses putusnya rantai infeksi. Ketiga, salah 
satu faktor kejadian penyakit dari sudut pandang 
epidemiologi yaitu agen penyakit tidak lagi 
tersedia di lingkungan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang 
dilakukan, protozoa dalam feses tidak 
ditemukan. Protozoa dapat menginfeksi saluran 
pencernaan inang karena adanya kontaminasi 
pakan, air, kondisi iklim, dan malnutrisi 
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(Giarratana et al. 2012). Hal ini didukung 
oleh biosekuriti dan manajemen pemeliharaan 
yang sudah baik. Kejadian infeksi protozoa 
juga berkaitan langsung dengan lingkungan. 
Banyak di antara protozoa usus menginfeksi 
inang melalui pakan yang terkontaminasi 
stadium infektif (kista atau trophozoit) seperti, 
Balantidium coli, Entamoeba hystolitica, dan E. 
coli. 

Sanitasi dan desinfeksi kandang yang 
dilakukan secara berkala dapat menekan 
terjadinya infeksi protozoa. Manajemen 
pemberian pakan yang baik dengan menjamin 
kualitas pakan dapat menekan kontaminasi 
protozoa dari lingkungan luar. Tarsius dapat 
terinfeksi protozoa usus melalui kontak 
langsung dengan inang definitif maupun karena 
mengkonsumsi air yang terkontaminasi feses 
dari inang definitif seperti Cryptospiridium sp.  
Posisi kandang yang jauh dari perairan dapat 
menekan kejadian infeksi protozoa yang berasal 
dari air yang terkontaminasi feses dengan 
protozoa.

Hal lain yang dapat membuktikan bahwa 
pada sampel feses tidak ditemukan adanya 
endoparasit yaitu, sebagian besar aktivitas yang 
dilakukan tarsius berada pada bagian kandang 
atas (arboreal). Selain itu, tarsius juga enggan 
mengambil pakan yang telah jatuh ke bawah. 
Hal tersebut mampu mengurangi kontak satwa 
dengan kotoran yang jatuh ke bawah maupun 
memakan pakan yang kemungkinan terinfeksi 
stadium infektif cacing, sehingga dapat 
mencegah proses transmisi maupun reinfeksi.

Simpulan

Manajemen pemeliharaan meliputi 
pemberian antelmintik, pemberian pakan, 
dan sanitasi kandang yang dilakukan Pusat 
Studi Satwa Primata-LPPM IPB dapat 
menekan kejadian penularan maupun reinfeksi 
endoparasit yang telah dibuktikan melalui 
evaluasi endoparasit pada feses Tarsius 
bancanus menunjukkan hasil negatif.

Daftar Pustaka

Al-Shaibani IRM, Phulan MS, Arijo A, 
Qureshi TA. 2008. Contamination 
of infective larvae of gastrointestinal 
nematodes of sheep on communal pasture. 
IJAB.10(6): 653-657.

Amnur NA. 2010. Karakteristik habitat 
preferensial tarsius (T. tarsier) di taman 
Nasional Bantimurung Bulusaraung, 
Maros, Sulawesi Selatan [tesis]. Bogor 
(ID): Institut Pertanian Bogor.

Brack M, Niemitz C. 1984. The parasites 
ofwild caught tarsiers (Tarsius bancanus) 
in Biology of the Tarsier edited by Casten 
Niemitz. Germany (DE): Gustav Fischer 
Verlag. 

Citraningputri I. 2009. Studi kasus: 
Implementasi medik konservasi pada 
Tarsius spp. (Storr 1780) [skripsi]. Bogor 
(ID): Fakultas Kedokteran Hewan Institut 
Pertanian Bogor.

Farida WR, Khikmah KW, Anita ST, Didid 
D. 2008. Konsumsi dan penggunaan 
pakan pada tarsius (T. bancanus) betina di 
penangkaran. Biodiv. 9(2): 148-151

Giarratana F, Muscolino D, Taviano G, 
Ziino G. 2012. Balantidium coli in 
pigs    regularly slaughtered at abattoirs 
of the province of messina: hygienic 
observations. J Vet Med. 2: 77-80.

Gordon HM, Whitlock HV. 1939. A new 
techinique for counting nematode eggs in 
sheep faeces. J Counn Sci Ind Res Aust. 
12: 50–52.

Hansen J, Brian P. 1994. Helminth Parasites of 
Ruminants. Nairobi (KE): International 
Laboratory for Research on Animal 
Disease

Harliyanda S, Hambal M, Sayuti A. 2017. 
Pemeriksaan keberadaan telur dan larva 
nematoda pasca pemberian antelmintik 
pada gajah sumatera (Elephas maximus 
sumatranus) di Conservation Response 
Unit (CRU) Sampoiniet Aceh Jaya. 
JIMVET. 1(3): 477-484.

Haryuningtyas D, Beriajaya. 2002. Metode 
deteksi resistensi terhadap antelmintik 
pada domba kambing. Wartazoa 12(2): 
72 - 79

Inglis WG. 1958. The comparative anatomy 
of the Subulurid head (Nematoda): 
with a consideration of its systematic 
importance. Proc Zool Soc. 130: 577-604.

IUCN. 2008. Red Data Book the International 
Union for Conservation of Nature.

Kosasih Z. 2003. Metode Larval Culture sebagai 
Teknik untuk Mengidentifikasi Jenis 
Cacing Nematoda Saluran Pencernaan 
pada Ruminansia Kecil. Bogor (ID):  
Balai Penelitian Veteriner Bogor.

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang: 
Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang 
Dilindungi.

Morgan KN, Tromborg CT. 2007. Sources of 
stress in captivity. Appl Anim Behav Sci. 
102: 262-302. 



Jurnal Primatologi Indonesia, Vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm. 18-23      23

Payne J, Francis C, Phillipps MK, Kartikasari 
SN. 2000. Panduan Lapangan Mamalia 
di Kalimantan, Sabah, Sarawak dan 
Brunei Darussalam. Kinibalu (MY): The 
Sabah Society & Wildlife Conservation 
Society Malaysia.

Purwaningsih E, Lily ES, Myron S. 2004. 
Rediescription of Tarsubulura perarmata 
(Ratzel 1868), from a wild-caught eastern 
tarsier (Tarsius sp.). Treubia. 30 (2): 191 
– 198.

Purwaningsih, Noviyanti, Priyo S. 2017. 
Infestasi cacing saluran pencernaan pada 
kambing kacang peranakan ettawa di 
Kelurahan Amban Kecamatan Manokwari 
Barat Kabupaten Manokwari Provinsi 
Papua Barat. JIPT. 5(1) : 8-12

Quentin JC, Krishnasamy M, Tceprakoff R. 
1977. Cycle biologique de Tarsubulura 
perarmata (Ratzel 1868). Ann de 
Parasitol. 52(2): 159-170.

Rasyid A, Hartati. 2007. Petunjuk Teknis 
Perkandangan Sapi Potong. Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 
Pasuruan (ID): Departemen Pertanian. 

Supriatna J, Wahyono EH. 2000. Panduan 
Lapangan Primata Indonesia. Jakarta 
(ID): Yayasan Obor Indonesia.

Suyanto A, Yoneda M, Maryanto I, 
Maharadatunkamsi, Sugarjito J. 1998. 
Checklist of the Mammals of Indonesia 
Scientific Name and Distribution Area 
Table in Indonesia Including CITES, 
IUCN and Indonesian Category for 
Conservation. Bogor (ID): LIPI-JICA

Taylor MA, Coop RL, Wall RL. 2007. 
Veterinary Parasitology 3rd Ed. Oxford 
(GB): Blackwell Publishing Ltd.

Winarso A, Fadjar S, Yusuf R. 2015. Faktor 
risiko dan pravelensi inveksi Toxocara 
vitulorum pada sapi potong di Kecamatan 
Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. JIPI. 
20(2): 85-90.



Jurnal Primatologi Indonesia, Vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm. 24-29
ISSN 1410-5373

Tingkah Laku Anakan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), 
di Stasiun Penangkaran Satwa Primata Pulau Tinjil, 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

The Behavior of Juvenile Long-Tailed Macaque (Macaca fascicularis), 
at Tinjil Island Primate Breeding Station, Pandeglang Regency, 

Banten Province

Maulana VS1*, Iskandar E2

1Program Studi Primatologi, Program Multidisiplin, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
2Pusat Studi Satwa Primata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor

*Korespondensi: vallensaktimaulana@gmail.com

Abstract. Long-tailed macaque is a primate that has high economic value, especially for biomedical research. 
Habitat loss and narrowing of space threaten long-tailed macaque population in the wild. Therefore, 
conservation efforts must be made to maintain its population. The presence of long tailed macaque breeding 
on Tinjil Island is expected to increase the number of long-tailed macaque population in Indonesia, thereby 
reducing the threat of drastically reducing long-tailed macaque population while continuing to benefit 
economically. Behavior is one important aspect of life in physical and psychological development, because the 
success of an adult monkey to live as a social creature in its group depends on life as a baby. This observation 
was conducted to determine differences in the behavior of juvenile long tailed macaque at three different 
times (morning, afternoon, and evening). Observations were made at the Primate Animal Breeding Station 
(SPSP) Tinjil Island, Pandeglang Regency, Banten Province, on 9-13 July 2018. The scan sampling method 
was used to collect behavior data. The percentage was calculated from the results of behavior observation, 
then analysis of variance was used. The observations showed that eating behavior at the three different times 
was significantly different, while that of the other behaviors were not. The percentage of behavior in juvenile 
long-tailed macaque was dominated by eating and playing. Adequate food consumption will help juvenile 
long tailed macaque for their growth. The high playing behavior will be beneficial for the development and 
growth of muscles and social abilities that will be used as adults. Playing patterns are the way juvenile learn 
from their parents to be able to survive in the surrounding environment when they grow up.

Key words: behavior, captivity, juvenile long-tailed macaque, Tinjil Island

Pendahuluan

Monyet ekor panjang/MEP (Macaca 
fascicularis) merupakan satwa primata yang 
mempunyai nilai ekonomis yang cukup 
tinggi. Permintaan dunia terhadap MEP untuk 
kebutuhan penelitian bidang biomedis dan 
tujuan-tujuan lain sekitar 35.000 ekor per tahun. 
Kebutuhan ini dipenuhi tiga negara eksportir, 
yaitu Indonesia (kuota ekspor 15.000 ekor per 
tahun), Malaysia dan Filipina (MacKinnon 
1983). Pemenuhan kebutuhan tersebut 
mengkibatkan  dilakukannya penangkapan 
secara besar-besaran, sehingga keberadaan 
populasi MEP menjadi terancam. Habitat alami 
MEP yang rusak dan menyempitnya ruang 
gerak akibat penebangan pohon hutan secara 
liar, turut menyebabkan penurunan populasi 
MEP. Oleh karena itu, harus dilakukan suatu 
upaya konservasi untuk mempertahankan 
populasi MEP. Upaya tersebut di antaranya 
melalui penangkaran dengan teknik budidaya 
yang lebih baik. Keberadaan penangkaran MEP 

di Pulau Tinjil diharapkan dapat meningkatkan 
jumlah populasi MEP di Indonesia, sehingga 
mengurangi ancaman kepunahan MEP dapat 
dengan tetap mengambil manfaatnya secara 
ekonomis dalam memenuhi kebutuhan pasar 
baik nasional maupun internasional (Gusnia 
2010). 

Stasiun Penangkaran Satwa Primata 
(SPSP) Pulau Tinjil berada sekitar 16 km 
sebelah selatan Pulau Jawa, pada 6o50’20” LS 
dan 105o40’50” BT (Adrian 2006). Pulau Tinjil 
memiliki luasan kurang lebih 600 ha, masuk 
dalam wilayah administratif Desa Tanjungan, 
Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, 
Provinsi Banten. SPSP Pulau Tinjil merupakan 
unit lapang Pusat Studi Satwa Primata, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Institut Pertanian Bogor (PSSP-LPPM IPB).

Berjalannya suatu usaha penangkaran 
perlu didukung dengan suatu manajemen 
budidaya yang baik. Salah satu aspek 
yang perlu diperhatikan dalam manajemen 
pemeliharaan adalah upaya untuk meningkatkan 
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perkembangan, pertumbuhan fisik dan psikis 
hewan yang ditangkarkan. Sebagai satwa 
primata yang hidup bersosial, MEP melakukan 
berbagai perilaku harian seperti makan, 
minum, bermain, lokomosi, istirahat/tidur, 
dan seksual. Tingkah laku merupakan salah 
satu aspek kehidupan dalam perkembangan 
fisik dan psikis yang sangat penting, karena 
keberhasilan monyet dewasa untuk dapat hidup 
sebagai mahluk sosial dalam kelompoknya 
tergantung dari kehidupan ketika masa anak-
anak (Dewsbury 1978). Dengan mengetahui 
tingkah laku anakan (juvenile) MEP yang 
ditangkarkan, maka dapat memberikan 
arahan pada tindakan dan bentuk pengelolaan 
yang sesuai guna menghasilkan MEP 
dewasa yang sesuai harapan. Keberhasilan 
tersebut diharapkan dapat menunjang usaha 
penangkaran. Pengamatan dilakukan untuk 
mengetahui perbedaan tingkah laku anakan 
MEP pada tiga rentang waktu yang berbeda 
yaitu pagi, siang, dan sore.

Materi dan Metode

Waktu dan Tempat
Pengamatan dilakukan di Stasiun 

Penangkaran Satwa Primata (SPSP) Pulau 
Tinjil, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 
Pengamatan dilakukan selama lima hari pada 
tanggal 9 Juli sampai 13 Juli 2018.

Alat dan bahan
Alat yang digunakan selama pengamatan, 

antara lain arloji, kamera digital, lembar 
pengamatan, dan alat tulis. Bahan/obyek yang 
digunakan, yaitu anakan (juvenile) monyet ekor 
panjang pada kelompok yang berada di sekitar 
base camp Stasiun Penangkaran Satwa Primata 
(SPSP) di Pulau Tinjil, Kabupaten Pandeglang.

Metode
Pengambilan data tingkah laku 

menggunakan metode scan sampling dengan 
panjang interval scan yaitu satu menit dan total 
waktu 60 menit. Waktu pengamatan dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu pagi dengan rentang 
waktu 07.00-09.00 WIB, siang 11.00-13.00 
WIB, dan sore 15.00-17.00 WIB. Kelompok 
MEP yang diamati memiliki daerah jelajah di 
sekitar base camp SPSP Pulau Tinjil dan sudah 
terhabituasi.

Sebelum pengambilan data tingkah laku 
dimulai, dilakukan identifikasi anakan MEP 
yang berada di sekitar base camp. Total anakan 
MEP yang diamati delapan ekor. Umur anakan 
MEP berkisar 1-2 tahun dengan ciri-ciri sudah 
dapat berjalan sendiri pada saat makan, suka 
bermain, ukuran tubuh lebih kecil dari MEP 

remaja, dan warna bulu hitam pada punggung 
telah berubah menjadi coklat dan keabu-abuan 
(Muhlis 2003). Aspek tingkah laku yang diamati 
meliputi tidur, istirahat, berjalan/berpindah, 
makan dan minum, perawatan diri (grooming), 
dan bermain.

Analisis Data
Data hasil pengamatan tingkah laku didapat 

dengan cara menghitung proporsi aktivitas yang 
dilakukan dan persentase frekuensi untuk setiap 
aktivitas yang dilakukan. Rumus yang digunakan 
dalam perhitungan persentase tingkah laku 
anakan MEP yaitu jumlah tingkah laku yang 
dilakukan (X) dibagi jumlah total tingkah laku 
yang terjadi (Y), kemudian dikalikan 100%.

Selain itu, dilakukan analisis ragam 
(Anova) untuk mengetahui perbedaan tingkah 
laku anakan MEP pada tiga waktu yang berbeda. 
Hasil akan disajikan dalam bentuk grafik yang 
menggambarkan peubah-peubah tingkah laku 
yang diukur.

Hasil dan Pembahasan

Monyet ekor panjang/MEP (Gambar 
1), memiliki klasifikasi ilmiah seperti yang 
dipaparkan Napier dan Napier (1985) sebagai 
berikut, Kerajaan: Animalia; Kelas: Mamalia; 
Bangsa: Primata; Sub-bangsa: Anthropoda; 
Suku: Cercopithecidae; Marga: Macaca; 
Spesies: Macaca fascicularis Raffles 1821.

Gambar 1 Salah satu individu betina dewasa 
MEP di SPSP Pulau Tinjil (foto : 
Vallen)

MEP merupakan salah satu dari 60 spesies 
satwa primata yang ada di Indonesia (Ross 
et al. 2014). Aktif pada siang hari (diurnal). 
Bergerak menggunakan ke empat anggota 
geraknya (quadrupedal), dibantu ekornya 
yang panjang sebagai alat penyeimbang pada 
saat berpindah tempat dari satu cabang ke 
cabang pohon lain. Kemampuan bergerak 
secara bebas ini, merupakan salah satu bentuk 
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adaptasi penting terhadap lingkungannya yang 
dapat dilihat melalui tingkah laku satwa pada 
saat mencari makan, menghindari predator, 
menentukan pohon tidur, dan menemukan 
pasangan (Iskandar dan Kyes 2016).

Pada anakan MEP, data perilaku harian 
diduga lebih bervariasi. Dengan mengetahui 
tingkah laku anakan MEP yang ditangkarkan, 
maka dapat memberikan arahan pada tindakan 
dan bentuk pengelolaan yang sesuai guna 
menghasilkan MEP dewasa yang sesuai 
harapan. Persentase data tingkah laku anakan 
MEP disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2 
berikut ini.

Perilaku Tidur
MEP dinyatakan tidur jika individu 

tersebut memejamkan kedua matanya dalam 
rentang waktu yang cukup lama. Berdasarkan 
pengamatan pada tiga rentang waktu selama 
lima hari tidak ditemukan perilaku tidur 
pada anakan MEP. Hal tersebut karena MEP 
merupakan satwa primata diurnal atau aktif 
pada siang hari, dan tidur pada malam hari. 
Tiga rentang waktu yang digunakan dalam 
pengamatan masih termasuk waktu aktif MEP 
di siang hari.

MEP tidur di atas pohon sesuai dengan 
tingkatan sosialnya, MEP yang memiliki 
hierarki tinggi mendapat tempat untuk tidur yang 
nyaman daripada MEP yang memiliki tingkatan 
sosial di bawahnya. MEP tidur berkelompok 
saling berdekatan dan berkumpul dalam satu 
areal. Pada malam hari mengeluarkan suara 
“krak” yang merupakan komunikasi atau bahasa 
isyarat antara sesama monyet untuk mengetahui 
keberadaan anggota kelompoknya, tindakan ini 
merupakan investigasi yang dilakukan MEP 
untuk menghadapi gangguan dari luar (Muhlis 
2003).

Perilaku Istirahat
Perilaku istirahat yaitu ketika MEP tidak 

sedang melakukan apapun, biasanya MEP 
beristirahat dengan cara duduk dan hanya 
mengamati lingkungan sekitar (Gambar 3). 
Berdasarkan pengamatan pada tiga rentang 
waktu, persentase istirahat lebih banyak 
dilakukan pada rentang waktu pukul 11.00-
13.00. Meskipun secara statistik persentase 
istirahat pada anakan MEP di tiga rentang 
waktu tidak mengalami perbedaan yang nyata 
(P>0,05). Perilaku istirahat pada siang hari 
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lebih tinggi, karena pada pagi hari anakan MEP 
sudah melakukan banyak aktivitas. Beristirahat 
pada siang hari diperlukan dalam upaya 
menyimpan energi untuk melanjutkan aktivitas 
pada sore hari.

Gambar 3 Perilaku istirahat (inactive)

Perilaku Berpindah
Menurut Hadinoto (1993) individu 

monyet melakukan perpindahan dari satu 
tempat ke tempat lain dengan cara berjalan 
(Gambar 4), berlari atau meloncat dengan 
menggunakan tangan dan kakinya. Individu 
jantan akan berjalan terus saja tanpa terpengaruh 
individu betina. Monyet meloncat dengan cara 
menghentakan kaki belakangnya dan tidak 
jarang kaki-kaki depan memegang benda yang 
ada di depannya, hal ini diduga agar monyet 
tersebut dalam posisi menguntungkan dan 
tidak jatuh. Monyet jarang dilihat berpindah 
sambil berdiri dengan hanya menggunakan dua 
kaki, karena susunan kaki belakangnya tidak 
mendukung untuk dapat menopang tubuh dan 
berjalan atau berpindah.

Gambar 4 Perilaku berpindah pada anakan 
MEP

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2, 
perilaku berpindah tertinggi pada waktu 
pagi hari, namun hasil uji statistik tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 
pada tiga rentang waktu. Perilaku berpindah 

pada anakan MEP di pagi hari, karena anakan 
MEP mengikuti kelompoknya bergerak 
mencari sumber pakan.

Perilaku Makan
Perilaku makan akan dimulai ketika 

monyet berada di dekat sumber pakan, bisa dari 
pohon pakan atau sumber pakan lain yang ada 
di dekatnya. Perilaku makan diawali saat satwa 
mengambil makanan, memasukannya ke dalam 
mulut, mengunyah, dan berakhir pada saat 
satwa tersebut menelan makanannya. Perilaku 
makan pada sebagian besar satwa primata 
merupakan perilaku yang memiliki persentase 
tinggi. Aktivitas mencari makan (foraging) 
dimulai pada saat MEP bergerak dari pohon 
tidur pada pagi hari sampai kembali ke pohon 
tidur pada sore hari (Iskandar dan Kyes 2016). 

Gambar 5 Anakan MEP sedang makan

Berdasarkan keragaman pakan yang 
dapat dikonsumsi, MEP merupkan spesies 
satwa primata yang dapat bertahan hidup 
dalam kondisi lingkungan yang memiliki 
sumber pakan yang kurang memadai. Tabel 1 
dan Gambar 2 menunjukkan perilaku makan 
merupakan perilaku yang memiliki persentase 
tertinggi yang dilakukan anakan MEP pada 
tiga waktu yang berbeda. Hal tersebut karena, 
pada rentang umur 1-2 tahun merupakan masa 
pertumbuhan yang cepat, mengakibatkan 
anakan MEP membutuhkan konsumsi pakan 
yang lebih banyak. 

Setelah dilakukan uji statistik, perilaku 
makan pada tiga waktu yang berbeda hasilnya 
berbeda sangat nyata (P<0,01). Persentase 
perilaku makan tertinggi terjadi pada waktu 
pagi hari atau rentang waktu pukul 07.00-
09.00, kemudian sore hari (pukul 15.00-17.00), 
dan siang hari (pukul 11.00-13.00). Pada pagi 
dan sore hari persentase perilaku makan tinggi, 
karena energi yang diperoleh pada pagi hari 
dipergunakan untuk menjelajah dan melakukan 
kegiatan pada siang hari. Begitu pula energi 
yang diperoleh dari makan sore hari digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan energi pada malam 
hari (Muhlis 2003).
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Perilaku Menelisik
Perilaku menelisik (grooming) adalah 

perilaku membersihkan debu, kotoran atau kulit 
kering yang menempel pada rambut atau tubuh. 
Perilaku menelisik lebih banyak dilakukan 
betina dewasa, baik terhadap betina dewasa lain, 
jantan dewasa, maupun anak-anak. Individu 
yang sering terlibat dalam perilaku menelisik 
adalah induk dan anak yang masih kecil atau 
antara anak-anak dan dewasa (Shumaker dan 
Beck 2003).

Perilaku menelisik umumnya dilakukan 
dua ekor satwa, tetapi kadang ditemui 
perilaku menelisik melibatkan tiga ekor satwa 
atau hanya dilakukan sendiri (Gambar 6). 
Berdasarkan jenisnya, perilaku menelisik 
dibedakan menjadi dua yaitu menelisik individu 
lain (allogrooming), dan menelisik diri sendiri 
(autogrooming) (Iskandar dan Kyes 2016).

Gambar 6 Perilaku anakan MEP sedang ditelisik

Perilaku menelisik pada pengamatan 
ini tidak dibedakan antara allogrooming 
dan autogrooming. Berdasarkan Tabel 1 dan 
Gambar 2, persentase perilaku menilisik 
cenderung dilakukan pada rentang waktu pukul 
11.00-13.00. Namun, secara statistik persentase 
menelisik pada anakan MEP di tiga rentang 
waktu tidak mengalami perbedaan yang nyata 
(P>0,05). Perilaku menelisik memiliki manfaat 
yang sangat penting yaitu (1) membersihkan 
rambut dari kotoran, kutu, atau parasit di tubuh 
individu yang ditelisik; (2) memperkuat ikatan 
antar individu, khususnya pelaku grooming; (3) 
menurunkan ketegangan, kegelisahan dan stres, 
serta (4) berperan dalam rekonsiliasi setelah 
terjadinya perkelahian antar individu (Iskandar 
dan Kyes 2016).

Perilaku Bermain
Fagen (1981) mengidentifikasi perilaku 

bermain hanya terjadi pada anak, sedangkan 
Thor dan Holloway (1984) menyimpulkan 
bahwa tingkah laku bermain akan mencapai 
puncaknya pada saat satwa mencapai kelas 

umur anak. Anakan jantan biasanya bermain 
dengan sesama anakan jantan, walaupun kadang 
dapat dilihat anakan jantan dan anakan betina 
bermain bersama. Cara bermain anakan jantan 
cenderung lebih keras dan kasar dibandingkan 
dengan anakan betina (Gambar 7). 

Gambar 7 Cara bermain anakan jantan 
cenderung lebih keras dan kasar

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2, 
persentase perilaku bermain termasuk tertinggi 
kedua setelah perilaku makan. Persentase 
perilaku bermain tertinggi terjadi pada rentang 
waktu pukul 11.00-13.00. Menurut uji statistik, 
perilaku bermain pada tiga rentang waktu tidak 
berbeda secara nyata (P>0,05). Dewsbury (1978) 
menyatakan, semua perilaku bermain dilakukan 
setiap waktu ketika tidak ada kegiatan yang 
bersifat mempertahankan kelangsungan hidup 
seperti makan dan menghindar dari pemangsa. 
Napier dan Napier (1985) menyatakan, perilaku 
bermain adalah dasar untuk perkembangan 
sosial bagi primata muda. Anakan MEP mulai 
bermain setelah cukup kuat untuk dilepas 
induknya. Anakan MEP mulai menarik anakan 
MEP lain yang sebaya dalam kelompoknya 
dan siap membuat kelompok bermain. Anak-
anak MEP menghabiskan waktunya bersama 
dalam permainan berkejar-kejaran, melompat, 
memanjat, berayunan, dan berkelahi.

Permainan pada anakan MEP bertujuan 
untuk perkembangan dan pertumbuhan 
kemampuan otot dan sosial yang akan digunakan 
pada saat dewasa. Pola bermainnya merupakan 
cara anak belajar dari induknya untuk dapat 
bertahan hidup di lingkungan sekitarnya bila 
dewasa kelak. Eimerl dan De Vore (1984) 
menyatakan, selama masa pertumbuhan, anakan 
MEP harus belajar kode perilaku, seluruh 
anggota kelompok terikat dalam suatu sistem 
komunikasi yang mencakup suara dan bahasa 
isyarat. Anak harus belajar segala yang perlu 
diketahui untuk kelestarian hidupnya.
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Simpulan

Berjalannya suatu usaha penangkaran 
perlu didukung dengan suatu tekik budidaya 
dan manajemen pemeliharaan yang baik. 
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan 
dalam manajemen pemeliharaan antara lain 
upaya untuk meningkatkan perkembangan 
dan pertumbuhan fisik dan psikis hewan yang 
ditangkarkan. Sebagai satwa primata yang 
hidup bersosial, monyet ekor panjang/MEP 
melakukan berbagai perilaku harian seperti 
makan, minum, bermain, lokomosi, istirahat/
tidur, dan menelisik. Berdasarkan pengamatan, 
hanya perilaku makan pada tiga rentang waktu 
saja yang berbeda sangat nyata, sedangkan 
perilaku lainnya (istirahat, berpindah, 
menelisik, dan bermain) pada tiga rentang 
waktu tidak berbeda nyata. Selama penelitian 
pada pagi, siang, dan sore hari, tidak ada 
tingkah laku tidur. Pemberian pakan tambahan 
sebaiknya diberikan pada pagi hari.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 
tetap memantau perkembangan tingkah laku 
anakan MEP yang berada di SPSP Pulau Tinjil, 
untuk menunjang keberhasilan penangkaran 
dalam menghasilkan MEP dewasa yang baik 
dan menguntungkan secara ekonomis.
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