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ABSTRAK 

        Hutan adat kawasan  Desa Rantau Ikil kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dilindungi 

kelestariannya oleh penduduk desa untuk mempertahankan kehidupan satwa liar, 

keanekaragaman hayati, dan keberlangsungan ekosistem tanpa adanya campur tangan 

manusia. Monyet ekor panjang (M. fascicularis) merupakan salah satu biota penyusun 

ekosistem hutan adat yang terdapat di Desa Rantau Ikil. Dalam ekosistem, monyet ekor 

panjang memiliki peranan sebagai penyebar biji-bijian alami kehutan, mediator penyerbukan 

dan pengendali populasi serangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui populasi 

dan kerapatan populasi monyet ekor panjang di hutan adat Desa Rantau Ikil. Penelitian ini 

menggunakan metode concentration count. Penelitian dilakukan dengan metode pengamatan 

sistem jelajah keseluruh hutan adat dengan menggunakan tiga zona suvei jalur yang akan 

ditelusuri untuk mengumpulkan data monyet ekor panjang. Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap populasi monyet ekor panjang di hutan adat Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo 

didapatkan populasi monyet ekor panjang di hutan adat Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo 

berjumlah 73 ekor yang terbagi kedalam tiga kelompok dengan  kepadatan populasi total 

sebesar 2,02 ekor/ha. Hal ini menunjukan bahwa kerapatan populasi monyet ekor panjang 

sangat rendah. Persentase struktur umur yang ditemukan yaitu 13,69% bayi, 45,20% remaja 

dan 41,08% dewasa yang menunjukan bahwa monyet ekor panjang dapat mengalami 

peningkatan jumlah populasi di masa mendatang. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah 

individu muda yang ada dibandingkan jumlah individu dewasa monyet ekor panjang di hutan 

adat Desa Rantau Ikil. Sehingga, struktur umurnya termasuk memiliki daya regenerasi yang 

cukup baik. 
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ABSTRACT 

        The traditional forest of Rantau Ikil Village, Jujuhan, Bungo District is protected by the 

villagers to preserve the wildlife, biodiversity, and ecosystem sustainability without human 

intervention. Long tailed monkey (M. fascicularis) is one of the biota of customary forest 

ecosystem found in Rantau Ikil Village. In the ecosystem, long-tailed monkeys have a role as 

a natural seed dispersal of forest, pollinator mediators and insect population controllers. The 

purpose of this research is to know population and density of long tail monkey population in 

indigenous forest of Rantau Ikil Village. This study uses the method of concentration count. 

The research was conducted by observing the system of cruising throughout the customary 

forest using three zone suvei path that will be traced to collect data of long-tailed monkeys. 

Based on the results of research on long tail monkey population in customary forest of 

Rantau Ikil Village, Bungo Regency obtained long tail monkey population in indigenous 

forest of Rantau Ikil Village, Bungo Regency amounted to 73 heads divided into three groups 

with total population density of 2.02 tail / ha . This shows that the density of the long tailed 

monkey population is very low. The percentage of age structure found was 13.69% of infants, 

45.20% of adolescents and 41.08% of adults showed that long-tailed monkeys could 

experience an increase in the number of populations in the future. This is due to the high 

number of existing young individuals compared to the number of adult individuals of long 

tailed monkeys in the traditional forest of Rantau Ikil Village. Thus, the age structure 

includes having good regeneration power. 

 

 

Keywords : Population Study Of Long-Tailed Monkey (Macaca fascicularis raffles, 1821) 

In The Traditional Forest Of Rantau Ikil Village, Jujuhan, Bungo 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hutan adat merupakan hutan lindung 

di kawasan  Desa Rantau Ikil Kecamatan 

Jujuhan Kabupaten Bungo. Hutan adat ini 

dilindungi kelestariannya oleh penduduk 

desa untuk mempertahankan kehidupan 

satwa liar, keanekaragaman hayati, dan 

keberlangsungan ekosistem tanpa adanya 

campur tangan manusia. Dikarenakan 

sebagian besar  hutan desa yang telah 

banyak dialih fungsikan masyarakat 

sebagai area perkebunan untuk kebutuahan 

perekonomian. Upaya masyarakat untuk 

melestarikan kembali kawasan hutan adat 

ini telah berlangsung selama dua tahun 

dengan luas area sebesar kurang lebih 143 

ha. Dengan adanya hutan adat ini telah 

tampak adanya perubahan positif seperti 

adanya peningkatan populasi hewan dan 

kepadatan tumbuhan ( Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bungo, 2013 : 3 ).  

Rantau Ikil merupakan salah satu 

daerah yang berada di Kecamatan Jujuhan, 

Kabupaten Bungo. Wilayah hutan  

Kabupaten Bungo banyak dimanfaatkan 

dan dialih fungsikan oleh sebagian  

penduduk sebagai sumber penghidupan, 

terutama untuk pencarian rotan serta 

sebagai pemburuan satwa liar seperti 

kancil dan burung. Kebanyakan hutan adat 

dialih fungsikan manjadi perkebunan 

masyarakat Rantau Ikil, ini akan memberi 

tekanan pada hutan adat di daerah tersebut. 

Aktivitas penduduk dan pengalihan lahan 

yang menyebabkan rusaknya hutan adat di 

daerah tersebut, dengan penebangan untuk 

dikonversi menjadi lahan pertanian dan 

pengambilan sumber daya kayu, sehingga 

terjadi pengolahan dan pengurangan luasan 

hutan adat yang pada akhirnya berdampak 

terhadap penurunan populasi satwa liar 

yang hidup didalamnya dan dapat 

mengancam kelestarian ekosistem hutan 

sekunder didalamnya. 

Populasi monyet ekor panjang di 

Indonesia sangat besar dan tersebar luas. 

Populasi ini lebih besar dari semua 

populasi monyet ekor panjang di Asia 

Tenggara daratan (Mackinnon, 1986) 

karena  ukuran luas wilayah dan 

banyaknya kepulau. Namun status dan 

distribusi di Indonesia masih  belum 

dipahami dengan lengkap.  Pengetahuan 

tentang monyet ekor panjang sangat 

penting bagi Indonesia karena spesies ini 

memiliki nilai ekonomi dalam bidang 

biomedis, dan  di sisi lain memiliki 

dampak negatif karena sering menjadi 

hama di sebagian wilayah Indonesia. 

Informasi tentang monyet ekor panjang 

sangat berguna untuk melindungi dan 

meningkatkan populasi yang mulai punah.

  

          Populasi monyet ekor panjang 

tersebar luas secara acak di Asia Tenggara 

(Southwick and Siddiqi 1994, Fooden 

1995, Wheatley 1999). Monyet ekot 

panjang ditemukan di berbagai lingkungan 

dengan kelimpahan terbesar di hutan rawa 

dan hutan sekunder (Crockett and Wilson 

1980; Fooden 1995; Yanuar. 2009). 

Monyet ekor panjang juga umumnya 

ditemukan di tepi sungai sekitar hutan 

karena spesies ini mencari perlindungan 

pada waktu malam hari di sepanjang 

sungai (Fittinghoff and Lindburg 1980; 

van Schaik. 1996). Selain itu, banyak 

populasi tumpang tindih dengan 

pemukiman manusia ( Gumert, 2011).  

Monyet ekor panjang  merupakan 

salah satu biota penyusun ekosistem hutan 

adat yang terdapat di Desa Rantau Ikil 

Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. 

Dalam ekosistem monyet ekor panjang 

memiliki peranan sebagai penyebar biji-
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bijian alami kehutan, mediator 

penyerbukan dan pengendali populasi 

serangga. Menurut Wahyono ( 2005:10 ) 

monyet ekor panjang merupakan hewan 

diurnal yang hidup secara berkelompok 

yang terdiri dari beberapa ekor jantan dan 

betina. Jumlah individu dalam satu 

kelompok bervariasi antara 10 ekor hingga 

50 ekor, namun di beberapa tempat jumlah 

kelompok mencapai 200 ekor. Makanan 

monyet ekor panjang sangat bervariasi 

antara lain buah-buahan, biji-bijian dan 

umbi.  

Pada lokasi hutan adat sering 

ditemui monyet ekor panjang memakan 

buah atau biji sawit dan karet, dikarenakan 

di hutan adat buah dan biji tumbuahan 

jarang ditemukan, selain itu monyet ekor 

panjang juga memakan sayuran serta 

umbi-umbian. Berdasarkan sifat-sifat dan 

morfologinya, monyet ekor panjang 

memiliki kemiripan dengan manusia, 

sehingga sering digunakan sebagai bahan 

penelitian biomedis diantaranya untuk 

menguji berbagai jenis obat-obatan, 

pembuatan vaksin dan pembiakan sel, akan 

tetapi pemanfaatan monyet ekor panjang 

dilakukan dengan cara pengambilan 

langsung di alam (Supriatna dan Wahyono, 

2000:2). Selama periode tahun 1984-1988 

terjadi gejala penurunan populasi monyet 

ekor panjang di Indonesia. Penurunan 

tersebut terjadi karena adanya perburuan 

liar, fragmentasi dan degradasi habitat 

yang dapat menjadi ancaman serius 

terhadap populasi monyet ekor panjang di 

alam ( Sinoel, 1994:1 ). 

Penelitian mengenai populasi 

monyet ekor panjang telah dilakukan di 

berbagai lokasi di Indonesia misalnya 

penelitian yang dilakukan di kebun karet 

Indragiri Hulu, Riau oleh Supartono 

(2001:39), menemukan 53 ekor monyet 

ekor panjang dengan kepadatan populasi 

sebesar 0,8 ekor/ha. Penelitian di Cagar 

alam Ulolanang Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah oleh Fakhri, dkk (2012:122) 

menemukan 33 ekor monyet ekor panjang 

dengan kepadatan populasi sebesar 0,4 

ekor/ha.  

Penelitian di hutan sekitar Kampus 

Pinang Masak Universitas Jambi oleh 

Rasyid ( 2008:16 ) menemukan 51 ekor 

monyet ekor panjang dengan kepadatan 

populasi sebesar 2,04 ekor/ha. Selanjutnya 

penelitian mengenai populasi monyet ekor 

panjang juga telah dilakukan di Provinsi 

Jambi yang ditemukan di hutan mangrove 

Pangkal Babu Tanjung Jabung Barat oleh 

Oktavianus (2014:36) yang ditemukan 

berjumlah 37 ekor monyet ekor panjang 

yang terbagi kedalam tiga transek dengan  

kepadatan populasi total sebesar 0,8 

ekor/ha. Persentase struktur umur monyet 

ekor panjang yang ditemukan yaitu  20,3 

% bayi, 50 % remaja dan 29,7 % dewasa. 

Sebagian besar penelitian yang telah 

dilakukan pada monyet ekor panjang yang 

hidup di cagar alam dan fragmen-fragmen 

hutan sekunder, sedangkan pada hutan adat 

khususnya di kawasan hutan lindung adat 

yang dikelilingi oleh perkebuan, di Desa 

Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten 

Bungo belum pernah dilakukan. Kegiatan 

monitoring dan pendataan populasi 

monyet ekor panjang pada kawasan 

konservasi sangat penting untuk dilakukan 

sehingga dapat dievaluasi tingkat 

keberhasilan upaya konservasi yang telah 

dilakukan. Berdasarkan uraian di atas 

penulis melakukan penelitian mengenai 

Populasi monyet ekor panjang. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah 
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1. Berapa ukuran populasi monyet ekor 

panjang di hutan adat Desa Rantau Ikil, 

Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo 

2. Bagaimana Kerapatan populasi monyet 

ekor panjang di hutan adat Desa  

Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, 

Kabupaten Bungo 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk menghitung populasi monyet 

ekor panjang di hutan adat Desa 

Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, 

Kabupaten Bungo. 

2. Untuk mengetahui kerapatan populasi 

monyet ekor panjang di hutan adat 

Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, 

Kabupaten Bungo. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini adalah 

1. Memberikan informasi ilmiah 

mengenai populasi habitat monyet ekor 

panjang di hutan adat Desa Rantau Ikil, 

Kecamatan Jujuhan. 

2. Memberikan informasi pentingnya 

peranan monyet ekor panjang di hutan 

adat Desa Rantau Ikil, Kecamatan 

Jujuhan. 

3. Sebagai salah satu bahan ajar pada 

mata kuliah Ekologi Umum.  

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan 

Penelitian 

1.5.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah 

1. Penelitian dilaksanakan di hutan adat 

atau hutan lindung adat di Desa Rantau 

Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten 

Bungo, merupakan habitat monyet 

ekor panjang. 

2. Populasi yang diamati meliputi 

kepadatan  monyet ekor panjang yaitu 

dewasa, remaja dan bayi/infant yang 

ada di hutan adat dan kepadatan 

monyet ekor panjang. 

1.5.2 Batasan penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah 

1. Pengamatan dilakukan terhadap 

monyet ekor panjang yang ditemukan 

dilokasi penelitian Desa Rantau Ikil, 

Kecamatan Jujuhan, Kabupaten 

Bungo. 

2. Penelitian ini menggunakan metode 

consentration count yang dilakukan 

dengan perhitungan langsung pada saat 

ditemukan primata atau monyet ekor 

panjang. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian 

ini adalah 

1. Populasi adalah kumpulan individu 

dari spesies  monyet ekor panjang yang 

berada di hutan adat atau hutan 

sekunder, Desa Rantau Ikil, Kecamatan 

Jujuhan, Kabupaten Bungo. 

2. Hutan Adat adalah merupakan hutan 

lindung suatu daerah atau desa 

setempat dan komunitas tumbuhan 

yang terdapat di daerah hutan lindung 

adat dan di kelilingi oleh perkebunan 

serta pertanian, di Desa Rantau Ikil, 

Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. 

3. Kerapatan adalah hubungan antara 

jumlah individu dan satuan luas atau 

volume ruang yang ditempati pada 

waktu tertentu. 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian kepadatan populasi dan 

populasi monyet ekor panjang di hutan 

adat di Desa Rantau Ikil, Kecamatan 

Jujuhan Kabupaten Bungo merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif. 

Pengamatan dilakukan secara langsung 

dengan mengobservasi keberadaan monyet 

ekor panjang di hutan adat Desa Rantau 

Ikil, Kecamatan Jujuhan Kabupaten 
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Bungo. Pengamatan monyet ekor panjang 

dilakukan dengan menggunakan metode 

concentration count, pangamatan ini 

dilakukan dengan penghitungan langsung 

pada saat ditemukan primata tersebut. 

Pengamatan dilakukan pada pagi hari 

pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hari 

pukul 14.00-18.00 WIB pada kondisi ini 

monyet ekor panjang sedang melakukan 

aktivitas. 

Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode pengamatan sistem 

jelajah atau concentration count. 

Penelitian ini menggunakan tiga zona 

suvei jalur yang akan ditelusuri untuk 

mengumpulkan data monyet ekor panjang. 

1. Zona A survei jalur darat diamati 

dengan menghitung jumlah monyet 

ekor panjang yang ditemukan saat 

melakukan penelitian dilapangan. 

2. Zona B survei seksi sungai diamati 

aktifitas monyet ekor panjang 

bermain, minum, makan dan 

mandi. 

3. Zona C survei jalur air diamati 

dimana tempat monyet ekor 

panjang beristirahat atau tempat 

tidurnya dekat dengan pinggiran 

sungai, karena pinggiran sungai 

merupakan tempat aman monyet 

ekor panjang untuk melindungi diri 

dari mangsanya. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

monyet ekor panjang yang temukan  saat 

melakukan penelitian di hutan adat, 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua 

monyet ekor panjang yang berada pada 

setiap survei jalur pengamatan. 

3.3 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penalitian ini yaitu: buku dan alat tulis 

untuk mencata monyet ekor panjang yang 

di temukan di setiap penjelajahan atau 

concentration coun di hutan adat, 

kemudian teropong digunakan untuk 

mengamati posisi monyet ekor panjang 

berada, kamera untuk dokumentasi monyer 

ekor panjang. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penghitungan populasi monyet 

ekor panjang dilakukan di hutan adat Desa 

Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan 

Kabupaten Bungo dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan 

concentration count. Pangamatan ini 

dilakukan dengan penghitungan langsung 

pada saat ditemukan primata, (Rasyid, 

2008:16) Metode yang digunakan dalam 

teknik pengumpulan data populasi monyet 

ekor panjang penghitungan dimulai dengan 

sistem jelajah seluruh frakmen hutan adat 

apabila ditemukan sekelompok monyet 

ekor panjang, tidak dicatat melainkan 

dilakukan pengamatan kelompok terlebih 

dahulu. Pengenalan kelompok ini 

dilakukan selama kurang lebih 1 bulan 

pada pagi dan sore hari, selanjutnya 

dilakukan pencatatan terhadap kelompok 

monyet ekor panjang dewasa meliputi 

jumlah individu setiap kelompok dan 

distribusi umur. 

Kemudian pemilihan survei jalur 

berdasarkan hasil orientasi lapangan pada 

beberapa tipe kerapatan populasi monyet 

ekor panjang yang dilakukan sebelum 

pengamatan. Karakteristik pemilihan 

survei berdasarkan keadaan tempat 

penelitian yaitu daratan, di pinggir sungai 

dan jaur air dan juga di tempat dimana 

primata ini memakan tumbuhan 

perkebunan dan pertanian masyarakat, 

vegetasi hutan adat dan karakter lokasi 

yang berbeda. Dalam hal ini pengamatan 

survei jalur dibuat dengan mengunakan 

sistem jelajah atau di sebut dengan 

concentration count. Dengan ini lebih 
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memungkinkan pengamatan monyet ekor 

panjang mudah ditemukan di hutan adat, 

pengamatan setiap survei jalur dilakukan 

sebanyak 2 kali pengulangan. Pada pagi 

hari pukul 06.00-10.00 WIB dan sore hari 

pukul 14.00-18.00 WIB.  

Parameter yang diamati dalam kegiatan ini 

antara lain: 

a. Kerapatan populasi yaitu besaran 

populasi dalam satu unit luas atau 

jumlah individu yang ditemukan. 

b. Struktur umur yaitu individu 

berdasarkan kelompok umur (bayi, 

remaja dan dewasa). Penentuan 

struktur umur dilakukan 

berdasarkan ciri-ciri morfologis 

dan prilaku. Monyet dewasa 

memiliki ukuran tubuh yang besar, 

memiliki jambul, dan jarang 

bermain. Monyet remaja ukuran 

tubuhnya lebih kecil dari monyet 

dewasa, belum memiliki jambul 

dan lebih sering bermain. Bayi 

monyet ekor panjang selalu 

digendong oleh induk betina. 

c. Ukuran kelompok yaitu jumlah 

individu dalam suatu kelompok 

sosial monyet ekor panjang. 

3.4.2 Analisis Data  

Kepadatan monyet ekor panjang di 

area penelitian dihitung dengan rumus 

berikut (Rasyid, 2008:12): 

Rata-rata individu (ha) 

Rata-rata Individu per kelompok 

(Individu/kelompok) 
                                

               
 

Kerapatan individu (ha)  
                                 

                       
 

Kerapatan     
                            

         
 

3.5.Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian monyet ekor panjang 

dilakukan di hutan adat, Desa Rantau Ikil 

Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, 

yang terdiri atas tahap pengenalan 

lapangan, dan tahap pengamatan 

kepadatan dan populasi serta tahap 

pengidentifikasian kelompok populasi M. 

fascicularis. Pengamatan kerapatan dan 

populasi dilaksanakan di hutan Desa 

Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten 

Muaro Bungo. Pemilihan lokasi penelitian 

kawasan ini merupakan kawasan hutan 

adat yang memiliki ekosistem yang baik 

untuk tempat tinggal populasi bagi satwa 

liar terutama pada penelitian yang 

dilakukan pada monyet ekor panjang (M. 

fascicularis). 

Titik koordinat dalam lokasi 

penelitian yang tercantum dalam peta 

lokasi terdapat di bagian awal titi koordiat 

1°20’40”S dan 1°20’37”S kemudian 

101°43’02”E dan 101°44’63”E, mengubah 

titik koordinat menjadi hektar persegi di 

koordinat 1°20’40”S terdapat 60,000m² 

sebesar 6 hektar dan koordinat 1°20’37”S 

terdapat 120,000m² sebesar 12 hektar, 

pada koordinat 101°43’02”E terdapat 

60,000m²  sebesar 6 hektar dan 

101°44’63”E 120,000m² sebesar 12 hektar, 

pada perhitungan koordinat yang 

dilakukan  untuk menetukan luas wilayah 

penepitian, terdapat luas keseluruhan 

wilayah penelitian yaitu sebesar 

360,000m² atau sama dengan 36 hektar 

Selamjutnya menentukan jarak 

jelajah pengambilan dokumentasi terhadap 

monyet ekor panjang dengan cara 

mengukur jarak langkah menggunakan 

koordinat 1°20’40”S dan 101°43’16”E 
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terdapat 100,000m² atau sama dengan 10 

hektar, dalam sepuluh hari dengan 100 

meter perdokumentasi, titik koordinat  

101°43’18”E dan 1°20’33”S 

terdapat 160,000m²  atau sama dengan 16 

hektar dalam lima belas hari dengan 100 

meter perdokumentasi, 101°43’52”E dan 

1°20’40”S terdapat 100,000 m² atau sama 

dengan 10 hektar dalam lima hari dengan 

100 meter perdokumentasi. 

Luas wilayah yang dijelajah dalam 

penelitian di hutan adat desa rantau ikil 

sebesar 36 ha persegi dengan luas wilayah 

hutan ada 143 ha, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui kerapatan populasi 

monyet ekor panjang di hutan adat desa 

rantau ikil dan karapatan hubungan antara 

jumlah individu dan satuan luas atau 

volume ruang yang di tempati pada waktu 

tertentu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Populasi Monyet Ekor Panjang 

Berdasarkan hasil pengamatan 

populasi monyet ekor panjang dengan 

menggunakan metode concentration count 

atau jelajah di hutan adat Rantau Ikil 

Kabupaten Bungo (Gambar 4.1) dengan 

luas areal jelajah 36 ha dari total luas hutan 

adat 143 ha ditemukan 73 ekor monyet 

ekor panjang. Populasi terbagi kedalam 

tiga kelompok yaitu Dewasa berjumlah 30 

ekor, Remaja berjumlah 33 ekor dan bayi 

monyet / infant berjumlah 10 ekor 

sehingga dapat diketahui kerapatan 

populasinya sebesar 2,02 ekor/ha (2 

ekor/ha). 

 

 

 

Gambar 4.1 Monyet ekor panjang di lokasi 

penelitian (Dokumentasi pribadi, 2017). 

 

Tabel 4.1. Populasi Monyet Ekor Panjang di Hutan 

Adat Rantau Ikil 

Keterangan:   

Luas areal pengamatan  :36 ha  

Populasi              :73 ekor  

Kerapatan populasi :2,02 ekor/ha (2 ekor/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Persentase Lingkungan Umur Monyet 

Ekor Panjang di Hutan Adat Rantau Ikil. 

Komposisi kelompok umur monyet 

ekor panjang di hutan adat Rantau Ikil 

terdiri atas dewasa 30 ekor (41,09%), 

remaja 33 ekor (45,20%), dan bayi monyet 

(Infant) 10 ekor (13,69%). Distribusi umur 

dari setiap kelompok monyet ekor panjang 

di hutan adat Rantau Ikil dapat terlihat 

pada Gambar 4.3. Distribusi umur monyet 

ekor panjang diketahui secara kualitatif 

dengan membandingkan besar tubuh  

monyet ekor panjang kemudian bisa 

diketahui juga dari morfologi dan pola 

perilaku monyet ekor panjang. Jalur A 

survei jalur darat jumlah individu 

sebanyak 23 ekor dengan distribusi umur 

yaitu dewasa 8 ekor, remaja 12 ekor dan 

bayi monyet (Infant) 3 ekor. Jalur B survei 

seksi sungai jumlah individu sebanyak 26 

ekor dengan distribusi umur yaitu dewasa 

13 ekor,  remaja 8 ekor dan bayi monyet 

Jalur 
Kelompok Jumlah 

Dewasa Remaja Bayi 
 

A 8 12 3 23 

B 13 8 5 26 

C 9 13 2 24 

Jumlah 30 33 10 73 
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(Infant) 5 ekor. Jalur C survei jalur air 

jumlah individu sebanyak 24 ekor dengan 

distribusi umur yaitu dewasa 9 ekor, 

remaja 13 ekor dan bayi/ Infant monyet 2 

ekor, Dalam pengambilan data foto 

dokumentasi monyet ekor panjang dengan 

jarak dokumentasi seratus meter 

perdokumentasi terhadap monyet ekor 

panjang. 

 
Gambar 4.3  Distribusi Kelompok Umur Monyet 

Ekor Panjang di Hutan Adat Rantau Ikil 

 

4.2 Pembahasan 

 Kerapatan populasi monyet ekor 

panjang yang ditemukan di hutan adat 

Rantau Ikil lebih rendah jika dibandingkan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan. Penelitian oleh 

Rasyid (2008:16) mengenai monyet ekor 

panjang (Macaca fascicularis) di hutan 

sekitar Kampus Pinang Masak Universitas 

Jambi didapatkan kerapatan populasi 

sebesar 2,04 ekor/ha. Selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan Laksana dkk, 

(2017: 224) mengenai monyet ekor 

panjang (M. fascicularis) di Taman wisata 

alam pananjungan Pangandran Jawa Barat 

didapatkan kerapatan populasi sebesar 

5,71 ekor/ha. Begitu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Gumert dkk (2012: 3) di 

Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) 

Kalimantan Tengah dengan kerapatan 

populasi sebesar 7500 individu/Ha. 

Rendahnya tingkat populasi monyet ekor 

panjang di hutan adat Rantau Ikil diduga 

dipengaruhi oleh faktor aktifitas manusia. 

Aktivitas pembukaan lahan dan 

fragmentasi yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Rantau Ikil yang 

berbatasan dengan hutan adat yang 

merupakan habitat monyet ekor panjang 

tentunya dapat memberi dampak terhadap 

kelestarian populasi monyet ekor panjang. 

Pembuatan jalan penghubung, 

penambahan areal perkebunan dan 

tingginya aktifitas berkebun oleh 

masyarakat menyebabkan terjadi 

fragmentasi habitat (Gambar 4.4). Kondisi 

demikian diperkirakan dapat menyebabkan 

semakin berkurangnya habitat alami bagi 

monyet ekor panjang. Menurut Supriatna, 

dkk (2017) bahwa aktifitas pembukaan 

lahan (deforestasi) dan fragmentasi 

menyebabkan habitat dari primata di hutan 

Sumatera rusak. Deforestasi di hutan 

Sumatera terus berlangsung dari tahun 

2000 hingga 2012, walau grafik 

menunjukan deforestasi yang menurun 

namun hal itu tetap membuat habitat 

primata rusak sehingga wilayah territorial 

primata yang sebelumnya ideal untuk 

mendukung kehidupan primate perlahan-

lahan menghilang dan mengisolasi 

kehidupan primata. 

Habitat yang semakin berkurang 

menyebabkan monyet ekor panjang yang 

berada di hutan adat Rantau Ikil sering 

dijumpai mencuri buah dan merusak 

tanaman di areal perkebunan masyarakat 

sekitar hutan adat Rantau Ikil, akibatnya 

warga sering berburu dan membunuh 

monyet ekor panjang di sekitar areal 

perkebunan karena dianggap sebagai 

hama. Aktifitas perburuan tersebut 

berdampak pada rendahnya kerapatan 

populasi monyet ekor panjang di hutan 

adat Rantau Ikil. Menurut Mackinnon 

(1987) dalam Gumert dkk (2012: 4), 

monyet ekor panjang sering menjadi hama 
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di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi rendahnya 

kerapatan populasi monyet ekor panjang di 

hutan adat Desa Rantau Ikil Muaro Bungo 

adalah struktur umur. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Supriatna, dkk (2017), 

bahwa habitat yang rusak menyebabkan 

primata sering masuk ke area perkebunan 

masyarakat sehingga terjadi konflik. 

Konflik antara primata dan masyarakat 

tercatat terjadi di 15 taman nasional dan 

hutan lindung di sumatera. Monyet ekor 

panjang (M. fascicularis) merupakan 

primate yang sering terlibat dalam konflik 

dengan manusia dengan kejadian di 14/15 

taman nasional dan hutan lindung di 

sumatera. 

Karateristik yang penting untuk 

analisis dinamika populasi adalah stuktur 

umur dan struktur umur dapat dijadikan 

nilai yang menentukan keberhasilan 

perkembangbiakan satwa liar. Hal ini juga 

diperkuat oleh Alikodra (1990: 303) yang 

menyatakan bahwa struktur umur dapat 

digunakan untuk menilai keberhasilan 

perkembangbiakan satwa. Menurut Dewi 

(2005) dalam Wijaya (2006: 44) secara 

garis besar, struktur umur populasi dapat 

digolongkan atas tiga pola, yaitu: struktur 

umur menurun, struktur umur stabil dan 

struktur umur meningkat.  

Struktur umur populasi monyet 

ekor panjang di hutan adat Desa Rantau 

Ikil menunjukan distribusi kelas umur 

yang didominasi kelas umur pre-

reproduktif dengan jumlah individu fase 

pre-reproduktif remaja yaitu 33 ekor 

(45,20%) dan bayi monyet (Infant) 10 ekor 

(13,69%) sedangkan jumlah individu fase 

reproduktif dewasa 30 ekor (41,09%) 

(Gambar 4.2). Persentase distribusi umur 

yang didapatkan pada penelitian ini 

mendekati angka penelitian yang sama 

terhadap monyet ekor panjang di hutan 

hujan tropis oleh Aldrich (1980: 39) yang 

menyatakan bahwa setiap kelompok 

monyet ekor panjang terdiri dari 50% 

dewasa dan 50% remaja dan bayi monyet 

(Infant). 

Sturuktur umur  yang didominasi 

oleh kelas pre-reproduktif yang tinggi 

dapat mengakibatkan proses reproduksi 

tidak dapat terjadi secara optimal karena 

jumlah individu dewasa yang dapat 

melakukan perkawinan sedikit. Menurut 

Lang (2006:4) monyet ekor panjang jantan 

mengalami kematangan seksual pada umur 

7 tahun. Monyet ekor panjang betina 

dominan mengalami kematangan seksual 

ketika berumur 4 tahun, dan mulai 

bereproduksi sebelum usia 5,5 tahun 

sedangkan yang bukan dominan akan 

bereproduksi setelah berumur 5,5 tahun. 

Populasi monyet ekor panjang di 

hutan adat Desa Rantau Ikil diperkirakan 

dapat mengalami peningkatan di masa 

mendatang. Hal ini dikarenakan tingginya 

jumlah individu muda yang ada 

dibandingkan jumlah individu dewasa dan 

struktur umur monyet ekor panjang di 

hutan adat Desa Rantau Ikil termasuk 

struktur umur yang meningkat. Hal ini 

diperkuat oleh Fakhri dkk, (2012:122) 

yang menyatakan bahwa struktur umur 

meningkat adalah struktur umur pada 

populasi dengan kerapatan kelompok umur 

muda paling besar, populasi dengan 

struktur umur demikian akan mengalami 

peningkatan populasi yang cepat pada 

periode mendatang Persentase kelompok 

umur monyet ekor panjang di Hutan Adat 

Rantau Ikil disajikan pada Gambar 4.2 
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PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap habitat dan populasi monyet ekor 

panjang di hutan adat Desa Rantau Ikil 

Muaro Bungo dapat disimpulkan: 

1. Populasi monyet ekor panjang yang 

ditemukan di hutan adat Desa Rantau 

Ikil Muaro Bungo yang terbagi dalam 

tiga kelompok. Persentase struktur 

umur monyet ekor panjang di hutan 

adat Desa Rantau Ikil Muaro Bungo 

yang ditemukan yaitu 13,69% bayi 

monyet (Infant), 45,20% remaja dan 

41,09% dewasa. 

2. Populasi monyet ekor panjang yang 

ditemukan di hutan adat Desa Rantau 

Ikil Muaro Bungo berjumlah 73 ekor 

dengan kerapatan populasi monyet 

ekor sebesar 2,02 ekor/ha. Hal ini 

menunjukan bahwa kerapatan 

populasi monyet ekor panjang rendah 

karena dalam satu hektar belum tentu 

dapat ditemukan monyet ekor 

panjang. 

5.2 Saran 

 1. Pada kerapatan monyet ekor 

panjang dapat diketahui sebesar 

2,02 ekor/ha             (2 ekor/ha).

  

 2. Populasi monyet ekor panjang di 

hutan adat Desa Rantau Ikil Muaro 

Bungo diharapkan dapat 

berkembang dengan baik dengan 

mengambil langkah-langkah 

strategis seperti peningkatan 

pengawasan terutama aspek 

perlindungan hutan dan 

perlindungan terhadap perburuan 

satwa liar. Selain itu juga perlu 

dilakukan edukasi terhadap 

masyarakat di sekitar hutan adat 

Desa Rantau Ikil untuk upaya 

pengelolaan habitat dan vegetasi 

sumber pakan dengan melindungi 

serta menanam pohon jenis pakan 

yang telah banyak berkurang. 
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