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Abstract. Proboscis monkey (Nasalis larvatus) is an endemic primate species of Borneo that is protected in Indonesia 
and is endangered. This species could be found in Mount Kentawan, Loksado. The objective of the research was to 
count the density of proboscis monkey. The monkeys were counted by concentration count technique in 4 (2,000 x 50) m 
paths. The proboscis monkey density was 55 ind/km2.   
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1. PENDAHULUAN 
 
Satu dari tujuh kawasan konservasi di 

Kalimantan Selatan adalah Cagar Alam Gunung 
Kentawan. Cagar alam yang berada di daratan atau 
pedalaman provinsi terkecil di Kalimantan ini) 
berupa bukit yang di sekelilingnya mengalir Sungai 
Amandit. Di cagar alam yang tergolong alami ini 
dapat ditemukan bekantan (Nasalis larvatus), 
primata berhidung panjang dan telah dijadikan 
maskot fauna Provinsi Kalimantan Selatan.  

Bekantan di kawasan ini menarik untuk diteliti. 
Pertama, habitat bekantan di sini dapat digolongkan 
unik, karena selama ini habitat yang dikenal dan 
seringkali dijadikan rujukan adalah hutan mangrof, 
hutan rawa gambut, dan hutan riparian (Soendjoto, 
2005). Kedua, bekantan adalah primata endemik 
Borneo (Kalimantan, Indonesia; Sabah dan 
Serawak, Malaysia; dan Brunei Darussalam) yang 
dikategorikan rawan (vulnerable) (Soendjoto, 
Alikodra, Bismark & Setijanto, 2003) sebelum tahun 
2011 atau langka (endangered) sesudah tahun ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur atau 
menghitung kerapatan populasi bekantan di 
Kawasan Gunung Kentawan, Loksado, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan. Hasilnya dapat digunakan 
sebagai tolok ukur dalam pelestarian satwa yang 
statusnya sudah sangat mengkhawatirkan. 

 

2. METODE  
 
Metode penelitian adalah penjelajahan pada 

empat jalur berukuran (2.000 x 50) m per jalur. Di 

jalur ini bekantan dihitung secara terkonsentrasi 
(concentration count). Penghitungan seperti ini 
dapat dilakukan terutama pada saat bekantan 
makan atau beristirahat di lokasi atau titik tertentu. 
Perhitungan terkonsentrasi dapat dilakukan pada 
umumnya ketika jenis satwa liar berkumpul pada 
pagi hari sekitar pukul 07.00 – 09.00 di tempat yang 
memiliki sumber makanan (Fachrul, 2006). Jumlah 
individu terbesar yang ditemukan dari serangkaian 
pengamatan digunakan sebagai data utama. 
Dengan kalimat lain, jumlah individu yang lebih 
kecil belum akan dijadikan data, karena masih ada 
satu atau lebih individu lain yang tidak terlihat dan 
tidak dapat dihitung langsung selama pengamatan 
berlangsung. 

Kerapatan dianalisis menurut populasi 
bekantan secara keseluruhan dan juga menurut 
kelas umur. Kelas umur digolongkan ke dalam 
dewasa, muda, dan anak.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Kerapatan Populasi 

 
Dengan luas area pengamatan 40 ha dari luas 

seluruh Kawasan (Cagar Alam) Gunung Kentawan 
257,90 ha, kerapatan populasi bekantan disajikan 
pada Tabel 1, sedangkan kerapatannya menurut 

kelas umur pada Tabel 2. Jumlah individu yang 
didapat pada tiap jalur pengamatan berbeda-beda. 
Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi 
vegetasi yang dikategorikan sudah rusak. Di 
beberapa lokasi atau jalur pengamatan ditemukan 
(bekas) kegiatan masyarakat yang  mengambil 
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bambu sebagai bahan baku pembuatan 
rakit/lanting. Masyarakat tidak hanya menebang 
bambu, tetapi juga membuat jalur sebagai 
prasarana untuk menurunkan bambu dari lokasi di 
sekitar gunung ke lokasi lain yang memudahkan 
bambu diangkut dengan kendaraan bermotor, baik 
kendaraan roda dua, roda empat ke tepi sungai.  

 
Tabel 1. Kerapatan populasi bekantan di Kawasan 

Gunung Kentawan, Loksado 
 

Temuan 
Individu 

terbanyak 
Luas (ha) 

Kerapatan 
(ind./km2) 

1 22 40 55 
2 17 40 42,5 

Keterangan: 
Jumlah terbanyak ditemukan pada Jalur I 

 
Tabel 2. Kerapatan menurut kelas umur 

 

Umur 
Jumlah 
individu 

Kerapatan 
(ind./ha) 

Kerapatan 
(ind./km2) 

Dewasa 6 0.15 15 
Muda 12 0.3 30 
Anak 4 0.1 10 

 
 

 
  

Gambar 1. Bekantan ditemukan pada jalur IV 

 

Sungai Amandit digunakan oleh masyarakat 
sebagai prasarana dalam transportasi air, terutama 
wisata menaiki lanting/rakit. Lanting terbuat dari 
bambu yang didapat dari suatu lokasi yang menjadi 
bagian dari habitat bekantan. Meski belum 
ditemukan daun bambu sebagai pakan, rumpun 
bambu digunakan bekantan untuk bertengger atau 
berpindah dari lokasi tertentu ke lokasi lain.  

Sungai Amandit telah lama dijadikan kawasan 
ekowisata populer dengan lanting bambu serta 
pemandangan alami. Menurut masyarakat, 
bekantan juga kadang-kadang menampakkan diri di 
sekitar sungai pada saat wisatawan lewat sehingga 
merupakan objek wisata. Salah satu habitat 
bekantan adalah hutan tepi sungai. Ginting (2009) 
mengatakan bekantan merupakan satwa primata 

yang hidup pada habitat hutan riparian dan mangrof 
di Pulau Kalimantan.  

Kerusakan habitat berpengaruh langsung 
terhadap kehidupan bekantan, terutama terkait 
dengan ketersediaan sumber pakan dan tempat 
berlindung (Atmoko, Ma’ruf, Rinaldi & Sitepu, 
2011). Ketersediaan sumber pakan merupakan 
faktor yang penting bagi habitat satwa liar. Semakin 
tinggi keanekaragaman jenis tumbuhan yang 
ditemukan di dalam habitat, semakin banyak 
alternatif bagi bekantan mendapat tumbuhan 
sumber pakan (Atmoko, Ma’ruf, Sahbani & Rengku, 
2007). Bekantan digolongkan ke dalam primata 
folivora (pemakan daun). Namun, pakan bekantan 
bukan hanya dedaunan, melainkan juga bunga dan 
buah walaupun dalam persentase yang sangat 
sedikit (Soendjoto, Alikodra, Bismark & Setijanto, 
2006). Alikodra (1997) bagian tumbuhan yang 
dimakan bekantan adalah daun, pucuk, bunga dan 
buah.  

Pakan yang sering teramati dimakan oleh 
bekantan di Kawasan Gunung Kentawan adalah 
dedaunan beringin (Ficus benjamina). Selain itu, 
pakan yang beberapa kali juga teramati, tetapi tidak 
sesering daun beringin adalah daun karet (Hevea 
braziliensis), dan daun saga (Adenanthera 
microsperma). Karet adalah tumbuhan budidaya 
yang dikembangkan oleh masyarakat sejak tahun 
1900-an untuk dipanen getahnya. Soendjoto et al. 
(2006) menemukan daun karet sebagai salah satu 
pakan utama bekantan di hutan karet Kabupaten 
Tabalong. 

 

3.2 Status Kelangkaan 
 
Dengan jumlah terbanyak yang ditemukan 

sebanyak 22 individu yang sebagian besarnya 
tergolong muda (produktif) dan kerapatan 55 
individu/km2, populasi bekantan di Kawasan 
Gunung Kentawan masih cukup besar. 
Berdasarkan pada kerapatan, status 
kelangkaannya tidak masuk pada kategori I, II 
maupun III dalam status kelangkaan yang 
ditetapkan (Wolfhein dalam Fitri, 2010). Dengan 
kalimat lain, bekantan berpotensi berkembang biak, 
apalagi masih ada tumbuhan yang menjadi sumber 
pakan pokok dan tempat berlindung bagi bekantan.  
 

4. KESIMPULAN 
 
Kerapatan populasi bekantan di Kawasan 

Gunung Kentawan, Loksado 0,55 individu/ha atau 
55 individu/km². Kerapatan ini diperhitungkan dari 
luas sampel pengamatan 40 ha. 
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Dibandingkan dengan kerapatan populasi 
untuk kriteria kelangkaan Wolfhein, bekantan di sini 
tidak termasuk dalam status populasi rentan, 
terbahayakan, dan langka. 
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