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Abstrak 

Bekantan (Nasalis larvatus) primata endemik Kalimantan dari famili Cercopithecidae,  

telah digolongkan dalam keadaan genting oleh IUCN. Penurunan populasi sebanyak 50-

80% selama 36-40 tahun terakhir merupakan dampak dari aktivitas manusia seperti alih 

fungsi lahan dan perburuan. Oleh karenanya informasi berkaitan temuan baru populasi 

bekantan pada suatu habitat dan keadaan populasi tersebut sangat diperlukan guna 

menunjang kegiatan konservasi terhadap satwa endemik yang berhabitat di hutan 

mangrove, tepian sungai, hingga rawa  tersebut. Studi mengenai struktur populasi dan 

kerapatan bekantan di Pulau Curiak adalah tindak lanjut dari kegiatan konservasi bekantan 

di kawasan lahan basah Kalimantan Selatan. Hasil penelitian dengan metode sensus 

menunjukkan bahwa di Pulau Curiak terdapat 14 individu bekantan yang terbagi menjadi 

dua kelompok. Jumlah individu berumur muda yang lebih sedikit daripada individu tua, 

mengindikasikan bahwa jumlah kelahiran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

kematian. Keadaan tersebut dapat berdampak pada penurunan populasi bekantan itu sendiri.  

Individu dewasa mempunyai kerapatan populasi sebesar 2,94 Ind/ha, muda 1,47 Ind/ha, dan 

anakan mempunyai kerapatan 0,74 Ind/ha. 

Kata kunci: Bekantan (Nasalis larvatus), struktur populasi, kerapatan 

Pendahuluan 

Bekantan (Nasalis larvatus) adalah jenis primata dari famili Cercopithecidae, 

pada tahun 2008 IUCN (International Union For Conservation of Nature and Natural 

Resources) mengategorikan bekantan sebagai satwa endemik yang terancam punah 

dengan status genting (endangered) (Meijaard & Nijman, 2008). Nowak (1983) 

menyebutkan bahwa bekantan adalah primata dari kelompok monyet dunia lama (old 

world monkey). Kelompok tersebut merupakan hasil spesiasi primata pertama semenjak 

27 tahun silam yang tersebar di wilayah Eropa, Afrika dan Asia (Kimball, 1983). 

Bekantan tersebar di tiga kawasan negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia 

(Kalimantan), dan Malaysia (Sabah, Sarawak) (Meijaard & Nijman, 2008). Meijaard & 

Nijman (2000) mengemukakan bahwa terdapat 153 titik di Kalimantan yang menjadi 
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habitat alami bagi bekantan. Bekantan menghuni berbagai tipe habitat seperti kawasan 

mangrove, rawa air tawar, tepian sungai, rawa galam hingga perkebunan karet 

(Soendjoto, 2002 dalam Atmoko et.al, 2010). Kerusakan habitat merupakan penyebab 

utama berkurangnya jumlah bekantan di alam liar, Supriatna & Wahyono (2000) 

menyatakan bahwa 47% habitat bekantan telah menghilang. Selama 36-40 tahun 

terakhir setidaknya terjadi penurunan populasi bekantan sebanyak 50-80% (Gron, 2009 

dalam Atmoko, 2012). Hal tersebut mengindikasikan bahwa bekantan tidak dapat 

beradaptasi pada kerusakan habitat. 

Pulau Curiak merupakan delta dari sungai Barito yang setidaknya telah 

terbentuk sejak tahun 1980-an. Kawasan mangrove yang merupakan vegetasi dominan 

pulau tersebut adalah habitat sekaligus perwakilan ekosistem yang unik bagi bekantan. 

Bekantan pulau Curiak merupakan populasi yang berada ditengah desakan lingkungan 

disekitarnya. Pulau Curiak merupakan pulau perhentian bagi kapal tongkang 

pengangkut batu bara dan sekaligus berada di tengah-tengah lalu lintas komersil 

perairan di Kalimantan Selatan. Daratan disekitar pulau Curiak telah dimanfaatkan 

masyarakat sebagai lahan pertanian. 

Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti penyebab mengapa kawasan 

tersebut menjadi habitat yang tetap dipertahankan oleh bekantan, meski dalam keadaan 

tertekan. Kajian mengenai populasi dan kerapatan termasuk kajian mengenai jumlah 

kelompok, perbandingan rasio kelamin, dan struktur umur sangat diperlukan guna 

memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebutlah yang menjadi landasan 

untuk dilaksanakannya penelitian ini. 

Metode 

Kegiatan penelitian dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut (06-08 Mei 

2016) dan dilaksanakan di pulau Curiak yang secara administratif masih termasuk 

kawasan dari Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Pengamatan terhadap 

populasi bekantan di pulau Curiak dilaksanakan dengan intens selama 12 jam, dimulai 

dari pukul 06.00-18.00 WIB. Metode sensus merupakan metode yang dipergunakan 

dalam mengumpulkan data. Perhitungan jumlah kelompok serta pengamatan individu 

dalam kelompok dilakukan dengan mengelilingi pulau seluas 2,72 Ha menggunakan 

perahu. Adapun parameter yang diamati selama penelitian berlangsung adalah jumlah 

kelompok bekantan yang menghuni pulau Curiak, jumlah individu dari setiap 
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kelompok, perbandingan rasio kelamin dalam setiap kelompok, perbandingan struktur 

umur anggota pada tiap kelompok serta potensi dari setiap kelompok untuk 

berkembangbiak. 

Hasil dan Pembahasan 

Pulau Curiak merupakan pulau yang terbentuk dari delta sungai Barito. Vegetasi 

tumbuhan yang mendominasi adalah tumbuhan mangrove dari jenis Rambai laut 

(Sonneratia caseolaris), yang telah mulai tumbuh dan membantu terbentuknya pulau 

Curiak sejak 36 tahun silam. Berdasarkan pengamatan, di pulau ini terdapat 1 kelompok 

bekantan yang terdiri atas 1 kelompok utama dan satu kelompok sub/ sub-grup. 

Kelompok utama (Alfa) merupakan kelompok dengan jumlah anggota kelompok 

sebanyak 9 individu, sedangkan kelompok sub Alfa-1 memiliki jumlah anggota 

kelompok sebanyak 5 individu. 

Apabila dijumlahkan maka dalam pulau seluas 2,72 Ha terdapat 14 individu 

yang menghuni pulau tersebut. Jumlah anggota kelompok tersebut dapat dikatakan 

normal. Payne et.al (2000) menyebutkan bahwa struktur sosial pada bekantan bersifat 

fleksibel, kelompok-kelompok kecil sering bergabung menjadi kelompok besar untuk 

sementara waktu. Soendjoto (2006) menyebutkan bahwa dalam sebuah kelompok dapat 

terdiri atas 4-12 ekor individu. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa dalam satu 

kelompok terdiri atas 12-27 individu (Nowak, 1983), 15-61 individu (Alikodra, 1997), 

25 individu (Supriatna & Wahyono, 2000), dan 6-15 individu (Atmoko, 2012). 

Pada kelompok Alfa terdapat 1 ekor pejantan, 4 ekor betina, 2 ekor bekantan 

remaja, dan 2 ekor bayi/ anakan. Sedangkan pada kelompok Sub Alfa-1 terdapat 2 ekor 

pejantan, dengan 1 betina, dan 2 individu remaja (Tabel 1). Secara berurutan Supriatna 

& Wahyono (2000) mengklasifikasikan kedua kelompok tersebut kedalam kelompok 

single male dan multi male. Sedangkan perbandingan antara individu jantan dan betina 

pada tiap kelompok adalah 1 : 4 (Alfa) dan 2 : 1 (Sub Alfa-1), dan tergolong cukup 

baik. Kerapatan kelas umur bekantan di pulau Curiak dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Estimasi Populasi Terbesar Bekantan (Nasalis larvatus) di Pulau Curiak 

Kelompok 
 

♀ Bayi Muda (R) ∑ 
Alfa 1 4 2 2 9 

SubAlfa-1 2 1 0 2 5 

∑ 3 5 2 4 14 

Keterangan: ♂ (jantan), ♀ (betina), dan R (remaja) 
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Tabel 2. Kerapatan Kelas Umur Bekantan (Nasalis larvatus) di Pulau Curiak 

No. Kelas Umur ∑ Individu Luas Area (Ha) 
Kerapatan 

(Ind/ha) 

Kerapatan 

(Ind/km
2
) 

1. Dewasa 8 

2,72 

2,94 294 

2. Muda 4 1,47 147 

3. Anakan 2 0,74 74 

 

Apabila tabel di atas digambarkan dalam bentuk piramida umur, maka akan 

terlihat bahwa populasi bekantan di pulau Curiak termasuk kedalam populasi dengan 

bentuk piramida kendi/ pasu (Gambar 1).Sedangkan perbandingan rasio kelamin pada 

satu populasi hingga perbandingan rasio kelamin pada kelompok Alfa dan Sub Alfa-1, 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 1. Piramida umur populasi bekantan (Nasalis larvatus) di Pulau Curiak 

Data Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) menyebutkan bahwa bekantan pertama 

kali terlihat di pulau Curiak pada tahun 1994. Pada saat itu hanya terdapat 3 ekor 

bekantan dengan jenis kelamin yang belum teridentifikasi. Jumlah tersebut meningkat 

menjadi 11 ekor pada sensus rutin SBI di tahun 2015. Jumlah anggota kelompok 

bekantan di pulau Curiak bertambah sebanyak 3 ekor dalam kurun waktu 1 tahun, dan 

menjadi 14 ekor pada tahun 2016 (Tabel 1.). Hasil penelitian menunjukkan pada 

kelompok Alfa terdapat 2 betina dewasa yang telah mengasuh anak, sedangkan dua 

betina lagi teridentifikasi dalam masa mengandung. 

Meski menunjukkan adanya pertambahan individu dalam kelompok pada setiap 

tahunnya, populasi bekantan di pulau Curiak masih dapat digolongkan kedalam kategori 

populasi menurun. Gambar 1 menunjukkan bahwa individu dengan umur tua memiliki 

jumlah yang lebih besar dari individu berumur muda. Piramida umur berbentuk pasu/ 

Keterangan: 

 Dewasa 

 Muda 

 Anakan 
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kendi (Gambar 1) menunjukkan bahwa natalitas lebih kecil dari pada mortalitas (Odum, 

1979), keadaan yang demikian akan berujung pada penurunan populasi 

(Hardjosuwarno, 1990 dalam Hardiansyah, 2010).  

Adaptasi Kormondy (1986) terhadap bentuk-bentuk kelas umur yang dibuat oleh 

Bodenheimer (1958) mengindikasikan bahwa populasi bekantan di pulau Curiak adalah 

populasi dengan tipe nonfecound (postreproduktif). Dimana tipe tersebut 

menggambarkan bahwa individu kurang reproduktif berjumlah lebih besar dan 

menyebabkan reproduksi populasi yang rendah.Kualitas habitat, kuantitas, dan kualitas 

pakan diduga berperan besar terhadap keadaan reproduksi yang rendah (Qiptiyah & 

Setiawan, 2012). Pendapat tersebut juga didukung oleh Kimball (1983) bahwa kapasitas 

lingkungan yang terbatas untuk menyediakan energi memberi batasan yang absolut 

terhadap ukuran populasi.  

Kerapatan berdasarkan kelas umur (Tabel 2) menunjukkan bahwa individu 

dewasa mempunyai nilai kerapatan tertinggi (2,94 Ind/ha), sedangkan muda mempunyai 

nilai kerapatan 1,47 Ind/ha, dan 0,74 Ind/ha untuk individu pada kelas umur anakan. 

Tingginya nilai kerapatan akan meningkatkan persaingan antar tiap individu, khususnya 

dalam hal pemenuhan pakan. Isbell (1991) menyatakan bahwa persaingan antar grup 

ditentukan oleh kemelimpahan pakan, sedangkan persaingan intra grup ditentukan oleh 

distribusi pakan. Secara kualitatif, luasan pulau yang cenderung kecil mengindikasikan 

bahwa kemelimpahan pakan dan distribusinya cenderung rendah. Oleh karenanya faktor 

utama yang mempengaruhi nilai kerapatan per-kelas umur di pulau Curiak adalah 

terbatasnya pakan yang berbanding lurus dengan luas habitat. 

Manurung (1995) berpendapat bahwa struktur dan kerapatan populasi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), 

emigrasi, imigrasi, dan migrasi. Kimball (1983), sejalan dengan Manurung, juga 

berpendapat bahwa laju kelahiran dan kematian mempengaruhi pertumbuhan populasi, 

yang keduanya didukung oleh 3 hal yaitu: terbatasnya daya dukung lingkungan,  

kemampuan lingkungan untuk memasok makanan, efisiensi pemangsaan, dan inefisien 

parasit. Alikodra (1997) menyatakan bahwa jumlah bekantan akan lebih banyak ditemui 

pada suatu lokasi yang memiliki jumlah dan keragaman sumber pakan yang tinggi. 
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Kemampuan populasi bekantan akan berkembang ketika populasi bersifat 

reproduktif sehingga mencapai keseimbangan populasi (Wirakusumah, 2003). Keadaan 

tersebut tergantung dari nisbah kelamin/ perbandingan antara jumlah individu jantan 

dan betina. Dari keseluruhan/total populasi, di pulau Curiak terdapat 3 individu jantan 

(21,43%) dan 5 individu betina (35,71%), sedangkan jika digambarkan rasio kelamin 

pada kelompok Alfa dan Sub Alfa-1 berturut turut adalah 1:4/11,11%:44,44% dan 

2:1/40%:20% (Gambar 2). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Keterangan: 

♂ Jantan 

♀ Betina 

KTT 
Kelamin Tidak Teridentifikasi/ 

Muda (Remaja) dan Anakan 
 

Gambar 2. Rasio kelamin pada keseluruhan  populasi (a), kelompok Alfa (b), dan kelompok 

Sub Alfa-1 (c) 

 

Alikodra (1997) menyatakan bahwa perbandingan jumlah jantan dewasa dan 

betina dewasa di pulau Curiak cukup baik, seperti nisbah kelamin yang terjadi di Kuala 

Samboja dimana pejantan berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan betina. Atmoko 

(2012) menyatakan sex rasio bekantan di Sungai Kuala Samboja adalah 1:3. Hal ini 
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menyatakan bahwa pebandingan/ nisbah kelamin di pulau Curiak dalam keadaan yang 

normal. Alikodra & Srimulyaningsih (2015) mengemukakan bahwa angka nisbah 

kelamin sangat menentukan struktur populasi, hal ini sangat memungkinkan banyak 

perubahan pada sistem sosial apakah akan mengarah pada sistem harem atau mengarah 

pada multi male. Sistem harem umumnya dicirikan dengan jumlah betina yang lebih 

banyak daripada jumlah jantan, sedangkan pada sistem multi male adalah sebaliknya. 

Kecenderungan bekantan di Pulau Curiak menganut sistem sosial polygyni, 

khususnya ketika dipandang dari sudut total populasi atau saat pembentukan sub 

kelompok (Alfa). Bismark (2009) menyatakan bahwa sistem sosial bekantan lebih 

ditentukan pada jumlah dan stabilitas jantan dalam kelompok. Sistem harem terlihat saat 

pembentukan sub kelompok. Pada Tabel 1, jelas disebutkan bahwa pada total populasi 

terdapat perbandingan nisbah kelamin sebesar 3 : 5, kelompok Alfa 1 : 4, dan Kelompok 

Sub Alfa-1 2 : 1. Ini menunjukkan sistem sosial yang mendominasi adalah haren/ single 

male (Total populasi/ Alfa) dan multi male (Sub Alfa-1). Potensi populasi bekantan di 

Pulau Curiak diharapkan akan berkembang, dilihat pada Gambar 2 persentase/ jumlah 

individu dengan kelamin yang tidak teridentifikasi (KTT), berjumlah cukup banyak. Hal 

ini masih memungkinkan  bahwa pada poin tersebut akan muncul generasi betina dan 

akan menambah jumlah betina untuk bereproduksi, dengan asumsi akan menambah 

jumlah kelompok dan memperbesar populasi. 

Kesimpulan 

Terdapat 2 kelompok bekantan di pulau Curiak (Alfa dan Sub Alfa-1), dengan 

jumlah seluruh total anggota sebanyak 14 ekor (Alfa 9 individu dan Sub Alfa-1 5 

Individu). Struktur populasi bekantan di Pulau Curiak menandakan terjadinya 

penurunan populasi, di mana individu dewasa berjumlah 8 ekor, muda 4 ekor, dan 

anakan 2 ekor. Nisbah kelamin memperlihatkan perbandingan 1 : 4 (Alfa) dan 2 : 1 (Sub 

Alfa-1), sehingga dapat dikategorikan bekantan di pulau Curiak memiliki sistem sosial 

harem dan multi male, kerapatan individu dewasa adalah 2,94 Ind/ha, Muda 1,47 Ind/ha, 

dan anakan 0,74 Ind/ha, serta berpotensi untuk mengalami peningkatan populasi dimasa 

mendatang. 
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