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I. PENDAHULUAN 

 

Bekantan adalah satwa yang terancam punah berdasarkan berdasarkan redlist IUCN 

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) (Meijaard et al 2008). 

Primata endemik Borneo ini dilindungi Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturaan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P106 Tahun 2018 (Pemerintah RI 2018). Keberadaan 

bekantan di alam semakin berkurang akibat penurunan luas dan kualitas habitat (McNeely et al 

1990).  

Saat ini tercatat jumlah bekantan di alam hanya tersisa 2.500 individu, tanpa bantuan dan 

pertolongan manusia dapat dipastikan satwa ini akan mengalami kepunahan di berbagai tipe 

habitatnya (Alikodra et al  2015). Bekantan hidup pada tipehabitat hutan mangrove, riparian dan 

rawa (Phillips & Phillips 2016). Sebagian besar habitat bekantan berada di luar kawasan 

konservasi dan telah banyak mengalami penurunan kualitas dan kuantitas habitat (Boonratana 

2013). Hutan mangrove beralih fungsi menjadi areal tambak ikan dan udang, sedangkan 

ekosistem hutan di tepi sungai banyak yang telah berubah menjadi permukiman dan perkebunan 

(Atmoko 2015). 

Menurut (McNeely et al 1990) sebesar 40% kawasan yang menjadi habitat bekantan telah 

berubah fungsi, hanya 4,1% diantaranya yang berada di kawasan konservasi. Kerusakan dan 

berkurangnya habitat ini menyebabkan penurunan populasi bekantan. MacKinnon (1987) 

memperkirakan bahwa pada tahun 1987 terdapat populasi bekantan sebanyak 260.950 individu, 

sekitar 25.625 ekor diantaranya berada di kawasan konservasi. Berdasarkan Meijaard dan 

Nijman (2000), 49% bekantan diperkirakan hilang antara tahun 1990-1995. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa kerusakan habitat menjadi faktor utama yang menjadi ancaman kepunahan 

bekantan di Borneo. 

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) merupakan area pelestarian 

ekosistem mangrove dan satwa bekantan yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. KKMB 

yang merupakan area restorasi mangrove pada awalnya hanya dihuni oleh 2 individu bekantan 

(Kasim 2014). Seiring berjalannya upaya konservasi yang dilakukan oleh kerjasama Pemerintah 

Kota Tarakan dengan berbagai mitra, populasi bekantan di KKMB relatif terus tumbuh hingga 

saat ini. Seiring dengan berkurangnya luas hutan mangrove akibat meningkatnya perluasan 

tambak di Tarakan (Alikodra et al 2015), KKMB menjadi salah satu area yang tetap 

dipertahankan sebagai kawasan pelestarian ekosistem mangrove. Kegiatan sensus populasi ini 

adalah langkah awal dalam upaya pengelolaan dan perlindungan bekantan dan habitatnya di 

Kota Tarakan. 

  



II. METODE 

 

A. Waktu dan Lokasi 

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) berada di 117°34'32.182"-

117°34'42.942" BT dan 3°18'9.55"- 3°18'15.74" LS. Secara administratif termasuk dalam 

wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 – 12  September 2019. 

 

 
Luas Secara Keseluruhan 

Kawasan Konservasi Mangrove Dan Bekantan (KKMB) Adalah 22 Ha 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan adalah tally sheet, binocular, kamera, 

global positioning system, dan peta kerja.  

 

C. Metode Kerja 

Penghitungan populasi bekantan 

Populasi bekantan dihitung secara langsung dengan menggunakan metode 

consentration count (Alikodra 2002). Pengamatan dilakukan pada pagi hari ketika bekantan 

bergerak dari pohon tidurnya, siang hari saat sedang beristirahat, dan sore hari saat akan 

kembali ke pohon tidurnya. Data yang dicatat adalah titik perjumpaan, jumlah kelompok 

dan individu bekantan yang teramati, rasio seksual, serta struktur umur bekantan. 

Pengamatan dilakukan pada titik yang diduga sebagai tempat dengan peluang perjumpaan 

yang tinggi dengan bekantan. 

 

 



D. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan 

dan menggambarkan data yang dihasilkan dari pengamatan. Data yang dianalisis meliputi 

ukuran kelompok, komposisi umur, dan rasio seksual bekantan. 

1. Ukuran kelompok 

 Ukuran kelompok merupakan jumlah individu dalam kelompok. Data ukuran kelompok 

dikumpulkan dengan mencatat jumlah individu, komposisi kelompok, dan lokasi ditemukannya 

kelompok bekantan. Jumlah individu terbesar yang ditemui dari seluruh rangkaian pengamatan 

diasumsikan sebagai jumlah individu yang mewakili kelompok, sedangkan jumlah yang lebih 

kecil diasumsikan bahwa individu yang lain sedang tidak terlihat pada saat pengamatan (Fachrul 

2007). 

2. Struktur umur 

Kriteria umur bekantan yang digunakan mengacu pada pembagian menurut Yeager (1990) 

sebagai berikut: 

a. Jantan dewasa: hidung besar (telah berkembang sempurna), alat kelamin luar tampak 

jelas, bobot badan berkisar sekitar 20-22 kg, terdapat warna putih berbentuk segitiga 

pada bagian pinggul, lapisan lemak terlihat jelas pada bagian punggung, dan otot paha 

yang berkembang kuat. 

b. Jantan pra dewasa: ukuran tubuhnya sama atau lebih besar dari betina dewasa, alat 

kelamin luar tampak jelas, otot paha lebih berkembang dibandingkan betina dewasa, 

hidung mulai membesar, tidak memiliki lapisan lemak di bagian punggung. 

c. Betina dewasa: bobot badan relatif lebih kecil dibandingkan jantan dewasa (10-12 kg), 

puting susu tampak jelas, hidung lebih kecil dan runcing. 

d. Betina pra dewasa: ukuran tubuh lebih dari ¾ atau hampir sama dengan betina dewasa. 

e. Remaja: ukuran tubuh setengah atau dua per tiga dari ukuran tubuh betina dewasa. Sudah 

dapat berdiri (berjalan) sendiri tetapi masih tidur dengan induknya. 

f. Anak / bayi: berumur ≤ 1,5 tahun. Bayi baru lahir memiliki warna yang lebih gelap, 

namun terus memudar seiring bertambahnya usia. Selalu berada dekat dan bergantung 

atau digendong oleh induknya. 

3. Rasio seksual 

Nilai dugaan terhadap rasio seksual populasi bekantan ditentukan dengan persamaan yang 

menunjukkan perbandingan antara jumlah jantan dan betina (Alikodra 2002) 

S =
𝐽

𝐵
 

Keterangan:  



S= rasio seksual 

J= Jumlah jantan 

B= Jumlah betina  



III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Lokasi pengamatan 

Pengamatan dilakuan di hutan mangrove KKMB dengan total luas 22 hektar area. 

Ekosistem mangrove KKMB terdiri dari dua bagian, yaitu areal hutan mangrove alami seluas 9 

hektar serta areal perluasan mangrove hasil restorasi seluas 13 hektar. Bekantan di KKMB 

secara umum hanya beraktivitas di areal hutan mangrove alami, pada areal perluasan sangat 

jarang ditemukan bekantan dan hanya digunakan sesekali untuk melintas. 

KKMB merupakan ekosistem mangrove yang dipengaruhi pasang surut air laut (Gambar 

1). Vegetasi mangrove di KKMB didominasi jenis pohon Rhizophora apiculata dengan Indeks 

Nilai Penting (INP) sebesar 132,33%, kemudian jenis pohon Sonneratia alba dengan INP 

40,21%, dan jenis anakan Bruguiera parviflora dengan INP 26,49% (Saribanon et al 2017). 

 

 
Gambar 1 Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan 

 

Jumlah populasi 

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sebanyak 39 individu yang terbagi kedalam 

dua kelompok bekantan di KKMB. Individu bekantan paling banyak ditemukan pada kelompok 

Bruno dengan jumlah 21 individu, sedangkan pada kelompok Caesar hanya terdapat 18 individu 

(Tabel 1). 

 

Tabel 1 Jumlah individu dan rasio seksual bekantan di KKMB 

No Kelompok 

Struktur Umur 

Jumlah 
Bayi Remaja 

Pra Dewasa Dewasa 

Jantan Betina Jantan Betina 

1 Bruno 7 3   1 10 21 

2 Caesar  6 6 2 2 2 18 

Total 7 9 6 2 3 12 39 



Kelompok Bruno adalah kelompok dominan di KKMB, anggota kelompok ini terdiri 

dari 7 bayi bekantan, 3 remaja, 10 betina, dan 1 ekor pejantan (Bruno) pemimpin kelompok. 

Salah satu betina dewasa sedang mengandung anak pada saat pengamatan. Dominansi bruno 

sebagai pejantan alfa di KKMB terlihat dari perbandingan jumlah jantan dan betina di 

kelompoknya yang sangat signifikan. 

 Kelompok Caesar memiliki komposisi individu yang lebih bervariasi dibandingkan 

dengan kelompok Bruno. Kelompok Caesar terdiri dari 6 individu remaja, 2 betina pra dewasa, 

6 jantan pra dewasa, 2 betina dewasa, dan 2 jantan dewasa. Berdasarkan hasil pengamatan 

diketahui bahwa bekantan jantan bernama Caesar yang dulunya memimpin kelompok ini sudah 

tidak menjadi lagi menjadi pemimpin kelompok. Posisi Caesar sebagai pemimpin digantikan 

oleh bekantan lain yang memiliki ukuran tubuh lebih besar. 

 

 

Rasio seksual 

 Rasio seksual pada kelompok bekantan dapat diketahui dengan mengamati bentuk dan 

ukuran tubuh bekantan (Gambar 2). Identifikasi jenis kelamin pada kelas umur bayi dan remaja 

tidak dilakukan karena sulit untuk menentukan jenis kelaminnya. Perbedaan jenis kelamin pada 

bekantan pra dewasa dapat dilihat dari hidung yang mulai tumbuh membesar pada  bekantan 

jantan, sedangkan pada betina hidungnya lebih meruncing atau mancung. Perbedaan jenis 

kelamin pada kelas umur dewasa terlihat dari hidung bekantan jantan yang tumbuh berukuran 

lebih besar dan menggantung, sedangkan pada betina tidak terjadi pertambahan ukuran hidung, 

namun dapat dibedakan dengan mengamati perbandingan ukuran tubuhnya (Yeager 1990). 

 

 

 
Gambar 2 Bekantan jantan dikelilingi betina 

 



Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel 1), kelompok Bruno memiliki rasio seksual 1:10, 

kelompok ini mengarah ke sistem sosial harem atau poligami (Alikodra et al 2015) yang umum 

ditemukan pada satwa primata. Kelompok Caesar memiliki komposisi bekantan jantan lebih 

banyak dari betina dengan rasio seksual 1:0,5 sehingga mengarah ke sistem multi-males, yaitu 

sistem sosial dengan banyak pejantan (Alikodra et al 2015). Rasio seksual total yang didapatkan 

dari dua kelompok bekantan di KKMB adalah 1:1,5 (Gambar 3). Angka rasio seksual tersebut 

sangat menentukan struktur populasi bekantan di KKMB. 

 

 
Gambar 3 Rasio seksual bekantan di KKMB 

 

Struktur umur 

 Struktur bekantan dibagi kedalam empat kelompok, yaitu bayi, remaja, pra dewasa, dan 

dewasa. Usia bayi diketahui dengan mengamati bekantan berukuran kecil yang salalu berada 

dalam gendongan induknya, wajah dan tubuhnya berwarna lebih gelap dibandingkan dengan 

bekantan dewasa. Bekantan remaja bertubuh lebih besar dari bayi, bergerak aktif namun masih 

berada disekita dan mengikuti pergerakan induknya. Bekantan pra dewasa memiliki ukuran 

lebih besar dibandingkan remaja, wajah berwarna cerah, tubuh berwarna cokelat, dan sudah 

memisahkan diri serta tidak bergantung pada induknya (Gambar 4). Bekantan jantan dewasa 

dapat ditentukan dnegan mengamati alat kelamin eksternal yang terlihat jelas, rambut berbentuk 

segitiga berwarna putih pada bagian pinggul, dan memiliki lapisan lemak yang menonjol pada 

bagian perut dan pinggang. Bekantan betina dewasa memiliki ukuran tubuh dan hidung yang 

lebih kecil dari jantan dewasa serta memiliki puting susu yang terlihat jelas (Yeager 1990). 
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Gambar 4 Bekantan remaja dan pejantan pra dewasa 

 

Hasil pengamatan (Tabel 1) menunjukkan bahwa keberlanjutan atau regenerasi populasi 

bekantan di KKMB berjalan normal. Hal tersebut ditandai dengan jumlah bayi bekantan dan 

adanya induk bekantan yang sedang mengandung (Gambar 5). Kondisi populasi dengan 

bekantan muda yang cukup banyak ini memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan populasi 

bekantan di KKMB kedepannya. 

 

 
Gambar 5 Struktur umur bekantan di KKMB 

  

Penggunaan habitat bekantan 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bekantan menyebar di areal hutan mangrove 

alami KKMB yang memiliki luas 9 hektar, namun sesekali ditemukan bekantan yang sedang 

melintas di area perluasan KKMB. Beberapa lokasi di KKMB menjadi core area atau areal yang 

sering dikunjungi oleh bekantan. Lokasi yang ditentukan menjadi core area adalah areal dengan 

0

5

10

15

20

Bayi Remaja Pra dewasa Dewasa



sumber pakan yang melimpah serta terdapat pohon tidur yang nyaman dan  aman dari potensi 

gangguan predator (Gambar 6). 

  

 
Gambar 6 Peta penggunaan habitat bekantan 

 

 Core area merupakan areal yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih 

intensif dalam pengelolaan pelestarian bekantan. Untuk mengoptimalkan fungsi core area perlu 

diperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi ideal yang dibutuhkan untuk melestarikan bekantan, 

diantaranya: 

1. Tersedianya kecukupan pakan bekantan karena satwa ini merupakan primata yang 

membutuhkan asupan pakan yang lebih banyak dari jenis primata lain 

2. Tersedia pepohonan yang tinggi dan tajuknya yang terkoneksi antar pohon sehingga 

memudahkan bekantan berpindah tempat 

3. Adanya pepohonan dengan percabangan yang besar dan kuat untuk menopang 

pergerakan bekantan karena satwa ini memiliki bobot tubuh yang cukup berat 

4. Keberadaan pohon tidur di tepi sungai yang menjadi areal sesuai yang dibutuhkan 

bekantan untuk beristirahat 

 

 Terdapat tiga core area bagi bekantan di KKMB. Area pertama merupakan tempat 

pemberian pakan bekantan (feeding site) yang menjadi tempat atraksi utama bagi pengunjung 

KKMB saat bekantan diberi makan pisang. Area ke-dua adalah daerah yang dijadikan tempat 

beristirahat oleh kelompok Bruno, tempat ini berada di perbatasan KKMB dengan pemukiman 

warga, memiliki pepohonan (Sonneratia sp.) yang tinggi, serta tergenang air saat sore hari. Area 



ke-tiga adalah hutan mangrove yang tumbuh secara alami diluar KKMB dan dijadikan tempat 

beristirahat oleh kelompok Caesar. 

 Keberadaan core area yang berada diluar KKMB merupakan hal yang harus 

diperhatikan dalam upaya konservasi bekantan. Untuk menuju areal pohon tidurnya, kelompok 

Caesar harus melewati pemukiman penduduk yang hanya memiliki sedikit pepohonan tinggi 

dengan tajuk terkoneksi, sehingga terkadang kelompok ini menyeberang dengan melintasi atap 

rumah warga. Aktifitas ini tentunya memiliki risiko yang tinggi bagi bekantan, terlebih sudah 

tercatat beberapa kasus kematian bekantan di KKMB akibat tersengat listrik dalam beberapa 

tahun terakhir. 

 Untuk mengatasi kondisi ini, perlu dilakukan upaya untuk memfasilitasi pergerakan 

kelompok Caesar menuju pohon tidurnya dengan cara membangun fasilitas pengayaan 

(enrichment facility) berupa jembatan penyeberangan bagi bekantan. Fasilitas serupa 

sebelumnya sudah pernah dibangun di KKMB, jembatan penyeberangan bekantan yang 

dibangun pada saat itu menghubungkan kawasan yang saat ini menjadi areal pohon tidur 

kelompok Bruno, kandang karantina bekantan, dan feeding site bekantan. Saat ini kondisi 

jembatan penyeberangan bekantan tersebut telah rusak di beberapa bagian dan sudah tidak lagi 

menghubungkan berbagai areal tersebut. 

 

Dinamika Struktur Populasi Bekantan  

 Bekantan di KKMB merupakan populasi semi-liar yang menempati habitat yang relatif 

kecil (22 hektar) dibandingkan dengan habitat aslinya (Saribanon et al 2017). Meskipun 

memiliki habitat yang tidak besar, upaya konservasi bekantan di KKMB terus mengalami 

peningkatan sampai pada batas-batas tertentu mengalami penurunan (Gambar 7). Dinamika 

ekologis yang terjadi pada populasi bekantan di KKMB diakibatkan oleh faktor kegiatan 

reintroduksi, kelahiran (natalitas), dan kematian (mortalitas) bekantan.  

 



 
Gambar 7 Fluktuasi populasi bekantan di KKMB 

 

 Kegiatan konservasi bekantan di KKMB dimulai dengan pengadaan indukan bekantan 

sebanyak 6 individu pada tahun 2002. Indukan bekantan tersebut diambil dari Kabupaten Berau 

kemudian direintroduksi ke hutan mangrove KKMB yang pada saat itu memiliki luas 9 hektar. 

KKMB mulai difungsikan sebagai objek wisata alam pada tahun 2003, reintroduksi bekantan 

kembali dilakukan pada tahun ini sebanyak 13 individu. KKMB kembali melakukan 

reintroduksi bekantan pada tahun 2004 sebanyak 10 individu, pada tahun ini populasi bekantan 

yang  ada di KKMB telah mencapai 31 individu (Kasim 2014). 

 Fluktuasi populasi bekantan di KKMB terjadi setelah dihentikannya kegiatan 

reintroduksi bekantan (Tabel 2). Kemungkinan besar hal ini terjadi akibat angka kelahiran dan 

kematian bekantan yang belum stabil akibat bekantan hasil reintroduksi. Beberapa perubahan 

drastis pada populasi bekantan terjadi pada tahun 2005 dan 2012. Tahun 2005 adalah tahun 

pertama bekantan di KKMB dibiarkan hidup alami pasca reintroduksi, populasi bekantan pada 

saat itu berkurang sebanyak 11 individu (35,48%). Tahun 2012 populasi bekantan kembali 

berkurang, kali ini KKMB kehilangan sebanyak 20 individu (44,44%) dari pencatatan 

sebelumnya pada tahun 2010. Tidak diketahui jelas penyebab berkurangnya populasi bekantan 

di KKMB, terdapat penjelasan dari beberapa sumber mengenai hal ini, namun masih bersifat 

dugaan. Beberapa sumber menyebutkan kondisi ini terjadi karena mortalitas akibat predasi dari 

satwa lain, serta terjadinya bencana alam angin ribut yang mengakibatkan beberapa pohon di 

KKMB roboh dan menyebabkan berkurangnya bekantan (Saribanon et al 2017). 

 

 

 

 



Tabel 2 Fluktuasi rasio seksual dan struktur umur bekantan 

No Tahun Kelompok 

Struktur Umur 

Sumber 
Bayi Remaja 

Pra Dewasa Dewasa Tidak 

Teridentifikasi Jantan Betina Jantan Betina 

1 2001        2 Kasim (2008) 

2 2002        8 Kasim (2008) 

3 2003        21 Kasim (2008) 

4 2004        31 Kasim (2008) 

5 2005 Jhon 2 5 1 1 1 5  Kasim (2008) 

 Michael  2 1 1 1   

6 2010        45 Atmoko (2010) 

7 2012  5  2 11 2 5  Sawitri (2013) 

8 2014 Bruno 1 7  3 1 8  Saribanon (2014) 

 Michael   7 1 1 1  

 ?     1   

9 2017 Bruno 4 10   1 10  Saribanon (2017) 

 Michael  3 1  1 1  

 Caesar 1  4  1 1  

10 2019 Bruno 7 3   1 10  Sensus 2019 

 Caesar  6 6 2 2 2  

 

Pasca dihentikannya reintroduksi bekantan pada tahun 2004, hampir di setiap pendataan 

populasi bekantan yang dilakukan selalu terdapat kelahiran bayi bekantan, hal ini menandakan 

regenerasi bekantan di KKMB berjalan dengan baik namun belum stabil jumlahnya. Selain 

natalitas, faktor pertambahan populasi bekantan lain setelah tahun 2004 adalah adanya kegiatan 

penampungan dan pelepasliaran bekantan di KKMB. Bekantan yang ditemukan dan 

diselamatkan oleh masyarakat Tarakan pernah beberapa kali diserahkan dan ditampung di 

KKMB, namun tidak terdapat catatan terkait waktu kegiatan dan jumlah bekantan yang pernah 

ditampung di KKMB. 

Berdasarkan hasil pengamatan hanya ditemukan dua kelompok bekantan di KKMB, 

berbeda dengan hasil pengamatan sebelumnya pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan karena 

terjadi kematian pada salah satu bekantan pemimpin kelompok yang dinamakan Michael. Tubuh 

bekantan ini ditemukan sudah tidak bernyawa pada Maret 2019, tidak terdapat luka fisik di 

tubuhnya namun penyebab kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Sisa anggota kelompok 

Michael diperkirakan bergabung dengan kelompok Caesar karena ditemukan pertambahan 

individu bekantan pada kelompok ini. 

Peningkatan jumlah kelahiran yang tinggi ditemukan pada kelompok Bruno. Kelompok 

ini memiliki 10 individu betina dengan 7 bayi dan 3 bekantan remaja, hampir seluruh betina 

pada kelompok ini masih mengasuh anaknya yang baru dilahirkan. Selain itu satu betina 

diketahui sedang mengandung pada saat pengamatan. Namun 10 individu bekantan remaja yang 

sebelumnya ditemukan di kelompok ini pada tahun 2017 tidak ditemukan lagi pada saat 



pengamatan. Kemungkinan besar sebagian bekantan remaja tersebut berpindah ke kelompok 

Caesar dan tumbuh menjadi bekantan pra dewasa, namun hal ini belum pasti karena tidak 

ditemukan pertumbuhan yang cukup signifikan pada kelompok Caesar untuk mendukung 

asumsi tersebut. 

 

Jenis primata simpatrik 

 Satwa primata lain yang dapat ditemukan di KKMb selain bekantan adalah monyet ekor panjang 

(Macaca fascicularis). Monyet ekor panjang di KKMB hidup dalam dan menggunakan habitat yang 

sama (simpatrik) dengan bekantan (Gambar 8). Penggunaan sumberdaya yang sama antara dua satwa ini 

menimbulkan terjadinya persaingan dalam penggunaan habitat serta perebutan makanan. 

 

Gambar 8 Monyet ekor panjang di KKMB 

Meskipun sumber pakan bagi kedua satwa ini cukup melimpah di KKMB, namun persaingan 

terjadi ketika pemberian pakan tambahan bekantan berupa pisang oleh pengelola KKMB. Bekantan yang 

sedang mengonsumsi pisang akan merasa terusik dengan kehadiran monyet ekor panjang yang lebih 

agresif, sehingga kelompok bekantan lebih memilih pergi meninggalkan feeding site dan menghindari 

monyet ekor panjang. Bekantan menghindari monyet ekor panjang tidak hanya dalam perebutan 

makanan, satwa ini akan segera menjauh dan memilih jalur lain untuk beraktivitas ketika mengetahui 

teradapat monyet ekor panjang di sekitar kelompoknya. 

Saat ini terdapat sebanyak 12 individu monyet ekor panjang di KKMB yang tergabung dalam 

satu kelompok kecil. Kelompok ini memiliki komposisi 1 individu pejantan dewasa, 5 betina dewasa, 3 

jantan muda, 2 individu remaja, dan 1 individu bayi. Jumlah populasi monyet ekor panjang hampir 

mencapai 1/3 populasi bekantan, perbandingan jumlah populasi antar dua jenis primata simpatrik ini 

perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi populasi serta kelestarian bekantan di KKMB. 

 



IV. REKOMENDASI 

 

Beberapa rekomendasi yang disarankan dari hasil sensus populasi bekantan yang telah dilakukan 

diantaranya: 

1. Perlu dilakukan sensus populasi secara rutin untuk memastikan pertumbuhan populasi bekantan 

berkembang sesuai dengan target yang diharapkan KKMB 

2. Perlu dilakukan pencatatan secara detil terkait pertambahan individu bekantan akibat kegiatan 

penampungan dan pelepasliaran serta kematian bekantan di KKMB 

3. Perlu dilakukan penelitian terkait pergerakan harian (daily range) dan daerah jelajah (home 

range) bekantan guna mengetahui upaya konservasi yang dapat dilakukan KKMB untuk 

mendukung aktivitas bekantan 

4. Habitat yang teridentifikasi sebagai core area perlu diberi perhatian intensif, contohnya dengan 

membangun enrichment berupa jembatan penyeberangan bagi bekantan 

5. Perlu dilakukan sensus populasi monyet ekor panjang untuk memastikan kehadirannya tidak 

menghambat kegiatan konservasi bekantan di KKMB 
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