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Abstract. Siamang (Simphalangus syndactylus Raffles, 1821) is a protected species and included in the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List categorized as an endangered species. This 
research aimed to determine the daily behaviour of siamang such as eating, moving, resting, vocalizing, 
grooming, and defecating at the Wildlife Rescue Center (WRC), Kulonprogo, Yogyakarta. The daily 
behavior data collection was carried out from 06.00 AM until 5.00 PM. The observation subjects were 
four male and one female siamang. In the initial observations the ad libitum method was used, while in the 
daily observations the focal animal sampling and instantaneous sampling methods was used. The data were 
analyzed descriptively and quantitatively, and made into an ethogram form. The siamang’s daily behaviour 
was observed 10 hours a day, and the total observation time was 9000 minutes for all 5 subjects. The most 
frequent behavior of siamang at WRC was resting, 57% in male and 50% in female. The high percentage 
of resting was because siamang were accustomed to being in a less spacious cage, which limited other 
behavour, and also food was available so that siamang did not need to actively move for foraging.

Key words : daily behavior, siamang, wildlife rescue center

Pendahuluan

Keberadaan siamang memiliki peranan 
penting dalam ekosistem hutan, selain membantu 
proses pertumbuhan tanaman (regenerasi dan 
suksesi hutan) dengan memakan daun dan 
buah juga sebagai polinator dan penyebar biji 
tumbuh-tumbuhan, sehingga pada umumnya 
satwa primata ini memiliki peran sebagai spesies 
kunci (key species) dalam sebuah ekosistem 
(Cowlishaw dan Dunbar 2000).

Penyusunan strategi konservasi bagi 
keberlangsungan hidup populasi siamang sangat 
diperlukan. Perlindungan populasi di habitat 
alami merupakan salah satu strategi pelestarian 
jangka panjang yang dikenal sebagai konservasi 
in-situ. Namun, adanya aktivitas manusia 
yang tidak terkendali seperti perambahan 
kawasan hutan dan perburuan liar yang secara 
langsung mengancam populasi dari siamang di 
habitat alaminya membuat konservasi in-situ 
menjadi kurang efektif. Salah satu upaya untuk 
melestarikan populasi siamang adalah merawat 
individu siamang dalam kondisi terkendali 
dengan pengawasan manusia yang dikenal 
dengan konservasi ex-situ (Suhandi et al. 2015).
Siamang termasuk jenis kera hitam tidak berekor 
yang memiliki lengan yang panjang, dan dikenal 
sebagai owa sumatera (Hardjosentono 1978). 

Siamang merupakan salah satu spesies satwa 
primata keluarga Hylobatidae yang endemik di 
Pulau Sumatera, serta golongan satwa primata 
kecil (lesser ape) bersifat diurnal, berteritorial 
dan arboreal (sebagian besar hidupnya pada 
tajuk pohon) (Nowak 1999; Nijman dan 
Geissman 2008). Selain di Pulau Sumatera, 
habitat dan sebaran siamang ditemukan juga di 
Semenanjung Malaysia dan Thailand.

Siamang termasuk spesies yang dilindungi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1999 serta dalam IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) Redlist 
sebagai spesies yang terancam punah 
(endangered species) dan CITES (Convention 
on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) sebagai Appendix 
I. Kegiatan konservasi siamang melalui 
perlindungan terhadap spesies dan habitatnya 
sangat penting dilakukan guna mencegah 
terjadinya kepunahan satwa tersebut. Penelitian 
ini bertujuan mendapatkan informasi perilaku 
harian siamang (Symphalangus syndactylus 
Raffles, 1821) (defecation) di Wildlife Rescue 
Centre, Kulonprogo, Yogyakarta, untuk 
dijadikan pertimbangan dalam penentuan 
kebijakan konservasinya.
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Materi dan Metode

Penelitian dilakukan di Wildlife Rescue 
Center (WRC) Kulonprogo, Yogyakarta yang 
berlangsung selama bulan Mei 2019. Individu 
siamang yang diamati dalam penelitian 
berjumlah lima individu yang terdiri dari empat 
jantan dan satu betina. Kandang dilengkapi 
dengan tempat pakan, tempat minum dengan 
sistem water nipple, swinging rope untuk 
siamang bergelantungan, kayu datar dan 
sleeping nest untuk siamang istirahat. Kandang 
siamang memiliki atap semi-tertutup dengan 
bahan terbuat dari asbes. 

Pengambilan data pada penelitian ini 
terbagi menjadi dua tahap, yaitu pengamatan 
pendahuluan dan pengamatan perilaku siamang.
Pengamatan pendahuluan menggunakan metode 
ad-libitum sampling. Sebanyak mungkin 
perilaku individu siamang yang dapat dilihat 
dicatat, sehingga perilaku tersebut digunakan 
sebagai kategori perilaku siamang yang diamati 
pada saat penelitian berlangsung (Martin dan 
Bateson 1993). 

Pengamatan perilaku siamang 
menggunakan metode focal animal sampling 
yang digabungkan dengan instantaneous 
sampling. Focal animal sampling dilakukan 
dengan mengamati perilaku satu individu yang 
sudah ditentukan sebelum berlanjut ke obyek 
berikutnya, sedangkan instantaneous sampling 
digunakan untuk mencatat perilaku individu 
dengan interval waktu yang telah ditentukan 

(Altmann 1974). Subjek penelitian empat ekor 
siamang jantan dan satu ekor siamang betina 
yang masing – masing berada dalam kandang. 
Pengamatan dilakukan selama 10 jam/hari pada 
jam 06.00 – 17.00 WIB dengan interval waktu 
10 menit  dan selang waktu pada jam 12.00 – 
13.00 WIB selama 15 hari.

Data kualitatif hasil pengamatan yang 
berupa perilaku harian siamang dianalisis secara 
deskriptif. Data kuantitatif hasil pengamatan 
dengan metode focal animal sampling dan 
instantaneous sampling berupa frekuensi 
perilaku siamang yang dibedakan antara 
siamang jantan dan siamang betina kemudian 
dihitung persentasenya dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut :
Persentase suatu perilaku (%) = (frekuensi 
perilaku x menit)/(total waktu yang diamati 
(menit)) x 100%. Hasil perhitungan yang 
didapat ditabulasi dan dilanjutkan dalam bentuk 
ethogram.

Hasil dan Pembahasan

Setiap pagi pukul 08.00 WIB, dokter 
hewan (vet) memeriksa keadaan satwa dan 
perawat satwa (animal keeper) membersihkan 
kandang dari sisa makanan dan kotoran. 
Siamang yang berada di WRC berasal dari 
hasil sitaan dan serahan warga, kemudian 
diselamatkan dan ditempatkan di WRC untuk 
dipantau kondisinya. Data status  siamang yang 
berada di WRC dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Perilaku Harian Siamang
Peubah yang digunakan antara lain 

aktivitas makan (feeding), istirahat (resting), 
menelisik (grooming), bersuara (vocalizing), 
defekasi (defecation), dan bergerak (moving). 
Gambar 1 menjelaskan sebagian besar perilaku 
yang dilakukan siamang jantan dan betina 
adalah perilaku istirahat sebanyak lebih dari 
50%.

Perilaku makan menjadi perilaku tertinggi 
kedua setelah istirahat pada siamang jantan, 
namun pada siamang betina memiliki persentase 
lebih kecil dan menjadi perilaku tertinggi 
ketiga. Pemberian pakan menjadi aspek penting 
yang diperhatikan dalam menunjang kesehatan 
siamang di WRC. 

Pakan diberikan setiap hari pada pukul 
10.00 WIB dan 14.00 WIB. Siamang diberi 
buah – buahan yang terdiri dari semangka, 
pisang, pepaya, jambu biji, melon, jeruk, salak, 
apel, tomat, pir, dan mangga, serta sayuran 
berupa kangkung dan seledri. Bahan pakan 
dicampur dan ditimbang sebanyak 800 g 
sebelum diberikan kepada siamang. Perawat 
satwa memberikan pakan dengan dua cara 
yaitu meletakkan di tempat pakan yang telah 
disediakan dan melemparkan pakan ke atas 
kandang, sehingga siamang akan terlatih untuk 
bergerak mencari makan di sela-sela kandang. 

Pemberian pengayaan lingkungan 
(environmental enrichment) pada siamang juga 
diberikan, namun tidak setiap hari, dan hanya 
diberikan pada waktu tertentu saja. Enrichment 
merupakan pengayaan pakan alami, sehingga 
siamang tidak stres dan menstimulasi naluri 
liar siamang. Pengayaan yang diberikan berupa 
potongan buah-buahan yang dibekukan atau 
batok kelapa kosong yang diisi dengan potongan 
buah-buahan.

Perilaku minum jarang dilihat pada 
siamang, meskipun tempat minum sudah 
disediakan dalam kandang. Hal ini karena 
kebutuhan air yang sudah tercukupi dengan 
mengonsumsi buah-buahan yang mengandung 
air. Siamang minum melalui selang air dengan 
menjulurkan lidah ketika perawat satwa sedang 
membersihkan kandang.

Perilaku bergerak merupakan aktivitas 
siamang dalam berpindah tempat tanpa 
melakukan aktivitas lain. Aktivitas bergerak 
yang diamati antara lain berayun (brachiating), 
berjalan, berlari, dan memanjat. Siamang 
berjalan dengan kedua kakinya, kemudian 
posisi kedua tangan terangkat ke atas untuk 
menggapai sesuatu dan menjaga keseimbangan.

Lengan siamang lebih panjang 
dibandingkan dengan tungkai, karena siamang 
termasuk dalam satwa arboreal dan sering 
melakukan brachiating (berayun) untuk 

berpindah tempat. Selama pengamatan perilaku 
bergerak siamang, sebagian besar dilakukan 
dengan berayun. Hal ini sesuai dengan Fleagle 
(2013), yang menyatakan siamang berpindah 
tempat dengan cara berayun secara lambat 
seperti pendulum.

Siamang berayun pada swinging rope 
yang telah disediakan di dalam kandang ataupun 
berayun pada sela-sela jeruji kandang pada 
lokasi yang sama, karena ukuran kandang yang 
kurang luas, sehingga tidak leluasa berpindah 
tempat. Persentase perilaku bergerak siamang 
jantan sebesar 11%, sedangkan pada siamang 
betina sebesar 22%. Persentase perilaku 
bergerak betina 11% lebih besar dibandingkan 
dengan siamang jantan.

Perilaku istirahat pada siamang memiliki 
persentase paling tinggi di antara perilaku lain. 
Hal ini dapat dilihat pada data pengamatan 
bahwa aktivitas istirahat pada siamang jantan 
memiliki persentase sebesar 57%, sedangkan  
pada betina sebesar 50%. Hasil pengamatan 
sesuai dengan penelitian Rusita et al. (2015) 
bahwa perilaku istirahat lebih mendominasi 
dibandingkan dengan perilaku makan dan 
berpindah tempat. Siamang beristirahat dengan 
posisi duduk bersandar pada kandang, selain itu 
juga berbaring dengan sisi belakang ataupun 
menyamping. Perilaku istirahat merupakan 
perilaku yang tidak sedang melakukan aktivitas 
apapun antara lain, meliputi duduk, berdiri, 
berbaring dan seperti tidur.

Sebagian besar aktivitas siamang 
digunakan untuk beristirahat, hal ini karena 
siamang tidak perlu mencari makan. Pakan sudah 
disediakan perawat satwa, selain itu ukuran 
kandang yang kurang luas juga mempengaruhi 
perilaku dan daya gerak siamang yang tidak 
dapat bergerak bebas dengan berayun.

Perilaku menelisik merupakan 
perilaku siamang membersihkan tubuh, 
menjilat, dan menggaruk tubuh. Siamang 
menggaruk tubuhnya dengan tangan, kaki atau 
menggunakan alat lain seperti ranting pohon. 
Bagian tubuh yang dibersihkan antara lain 
punggung, lengan, tungkai, alat genital dan 
glutea. Setiap satu kandang hanya dihuni satu 
individu siamang, sehingga aktivitas menelisik 
hanya memungkinkan untuk membersihkan 
tubuhnya sendiri (autogrooming). 

Perilaku defekasi pada siamang terdiri 
dari membuang kotoran berupa feses dan urine. 
Siamang melakukan perilaku defekasi dengan 
posisi duduk atau bergelantungan di kandang. 
Selama melakukan aktivitas defekasi, siamang 
hanya melakukannya pada area kandang yang 
sama. Pola perilaku defekasi pada siamang 
hampir sama, yaitu setelah bangun tidur dan 
mengkonsumsi buah-buahan dengan jumlah 
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yang banyak. Umumnya siamang dapat 
melakukan aktvitas defekasi sebanyak dua 
sampai tiga kali sehari. Saat pengamatan, 
ditemukan feses yang mengering dan ditumbuhi 
bibit tumbuhan. Hal ini mungkin karena biji 
buah yang tertelan tidak hancur selama proses 
pencernaan berlangsung (Atmanto et al. 2014). 
Oleh karena itu, siamang berpotensi sebagai 
pemencar biji.

Perilaku bersuara pada siamang 
dilakukan dengan posisi berayun, berdiri, dan 
duduk. Perilaku ini merupakan aspek yang 
menarik, karena siamang merupakan anggota 
famili Hylobatidae yang mempunyai suara 
paling keras, karena adanya kantung suara 
dan dapat membesar seiring dengan aktivitas 
bersuara. Selama pengamatan, siamang betina 
selalu mengeluarkan suara terlebih dahulu 
lalu kemudian diikuti siamang jantan. Hal ini 
sesuai dengan Islam dan Feeroz (1992) yang 
menyatakan aktivitas suara siamang betina 
mendominasi aktivitas suara siamang jantan.

Siamang jantan maupun betina, 
mengeluarkan suara “boom” dengan kantung 
suara yang membesar. Siamang jantan juga 
mengeluarkan teriakan (scream) sedangkan 
pada betina mengeluarkan serangkaian suara 
(bark). Aktivitas bersuara secara berkelompok, 
sering terjadi karena adanya gangguan dari luar 
seperti banyaknya pengunjung dan suara yang 
keras (Chivers 1974).

Siamang yang berada di WRC belum 
dapat dilepasliarkan kembali, karena faktor 
usia yang tua. Menurut Cheyne (2004), ada 
beberapa aspek yang harus dipenuhi sebelum 
dapat dilepasliarkan, diantaranya: (1) dapat 
bergerak secara leluasa di sekitar kandang 
(enclosure); (2) menghabiskan sebagian besar 
aktivitas di atas kandang (enclosure); (3) 

sebagian besar pergerakan dilakukan dengan 
berayun (brachiating); (4) pasangan owa dapat 
mengeluarkan bunyi (duetting) secara sering 
dan teratur; (5) pasangan owa dapat berkopulasi; 
(6) tiap owa dapat memperlihatkan perilaku 
alaminya; dan (7) tidak menunjukkan adanya 
gejala stres.

Agar rehabilitasi menjadi sukses 
diperlukan perencanaan yang matang 
dan perawatan yang berkualitas. Ketika 
dilepasliarkan perilaku satwa harus tetap 
diamati untuk mengetahui adaptasi dari satwa 
rehabilitan. Apabila satwa tidak melalui proses 
rehabilitasi yang baik sebelum dilepasliarkan, 
maka kemungkinan besar tidak akan bertahan 
hidup di alam dan mati. 

Pola Perilaku Harian Siamang
Pada Gambar 2  dapat dilihat aktivitas 

makan meningkat seiring dengan berakhirnya 
waktu pengamatan pada jam  16.00 – 17.00 

WIB. Siamang betina cenderung sensitif dengan 
suara dan hanya makan apabila merasa keadaan 
sekitar kandang sepi, sehingga melakukan 
aktivitas makan ketika perawat satwa pergi 
atau area sekitar kandang sepi. Meningkatnya 
aktivitas berpindah tempat pada jam 08.00 – 
09.00, karena pada jam tersebut perawat satwa 
membersihkan kandang siamang dan adanya 
pengunjung yang datang di area sekitar kandang, 
sehingga memicu pergerakan siamang. Setelah 
itu pergerakan menurun, karena cuaca mulai 
panas. Mulai pukul 09.00 aktivitas istirahat 
meningkat, karena hari semakin panas dan 
siamang betina seringkali tidak melakukan 
aktivitas apapun. Aktivitas istirahat meningkat 
pada jam 13.00 – 14.00 karena suasana sekitar 
kandang panas. Rentang waktu 15.00 – 16.00 
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peningkatan aktivitas istirahat juga dapat 
dilihat, hal ini karena hari sudah mulai sore 
dan siamang betina mempersiapkan diri untuk 
beristirahat. Aktivitas menelisik terjadi tidak 
menentu, namun sering dapat dilihat pada pukul 
10.00 – 11.00 ketika selesai makan dan waktu 
15.00 – 16.00 ketika akan beristirahat dan 
tidur. Aktivitas vokalisasi termasuk fluktuatif 
dengan persentase tinggi pada pagi hari sekitar 
pukul 07.00 – 08.00 yang biasanya merupakan 
panggilan pagi (morning call), sedangkan 
pada pukul 09.00 – 12.00 adanya kehadiran 
dari pengunjung, sehingga siamang betina 
merasa terganggu dan memicu adanya aktivitas 
bersuara. Aktivitas defekasi terjadi dengan 
persentase yang sangat rendah, siamang betina 
akan membuang kotoran berupa feses dan urine 
secara bersamaan pada pagi hari pukul 06.00 – 
07.00 setelah bangun tidur kemudian kembali 
melakukan aktivitas defekasi kembali jika 
mengkonsumsi pakan dalam jumlah banyak.

Simpulan

Perilaku harian siamang (Symphalangus 
syndactylus Raffles, 1821) di  Wildlife Rescue 
Center, Kulonprogo, Yogyakarta meliputi 
aktivitas makan (13%), aktivitas istirahat (54%), 
aktivitas menelisik (8%), aktivitas bersuara 
(8%), aktivitas defekasi (1%) dan aktivitas 
bergerak (17%). Berdasarkan pengamatan 
tidak ada perbedaan perilaku antara siamang 
jantan dan siamang betina. Siamang betina 
lebih sensitif terhadap gangguan, sehingga 
mengeluarkan suara terlebih dahulu kemudian 
memicu siamang jantan bersuara. 
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