
I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Siamang (Hylobates syndactylus) merupakan salah satu jenis primata penghuni 

hutan tropis sumatera yang semakin terancam keberadaannya. Tekanan terhadap 

siamang terutama disebabkan oleh hilangnya tutupan hutan sebagai habitat 

alaminya.  Hal ini terlihat dari populasi siamang yang telah kehilangan sekitar 

66% habitat aslinya, yang semula seluas 340.000 km
2
 menjadi hanya 120.000 

km
2
. Jumlah siamang di alam diperkirakan sekitar 31.000 ekor yang mendiami 

daerah seluas 20.000 km
2
 dari habitat yang tersisa (Supriatna dan Wahyono, 

2000). Sementara penyebaran satwa langka ini terbatas di Pulau Sumatera dan 

beberapa wilayah semenanjung melayu, menempati hutan tropis dataran rendah 

dan hutan tropis pegunungan hingga ketinggian 2000 mdpl. Saat ini, populasi 

siamang yang tersisa di Sumatera sebagian besar hanya terdapat di kawasan 

lindung dan konservasi (Nijman dan Geissman, 2006). 

 

Berdasarkan penafsiran citra satelit Forest Watch Indonesia (2014), Pulau 

Sumatera termasuk pulau yang mengalami deforestasi tertinggi bila dibandingkan 

dengan pulau-pulau lainnya.  Laju deforestasi Pulau Sumatera pada periode 2009-

2013 diperkirakan sebesar 1,5 juta hektar.  
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Menurut Forest Watch Indonesia (2014), dampaknya berupa kecenderungan 

bentuk-bentuk ekspansi lahan bagi kepentingan pembangunan hutan tanaman 

industri, pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam, perkebunan kelapa sawit 

dan pemberian lokasi-lokasi baru untuk  pertambangan. Pembukaan hutan yang 

hingga saat ini masih terus terjadi menjadi ancaman nyata bagi keberadaan 

populasi siamang yang semakin terdesak pada habitat yang semakin menyempit. 

Selain penyusutan habitat, siamang juga menghadapi ancaman perburuan dan 

diperdagangkan.  Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap siamang 

terjadi baik secara langsung pada spesies satwa tersebut maupun pada habitatnya.  

 

Upaya konservasi siamang melalui perlindungan spesies dan habitatnya sangat 

penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya kepunahan jenis satwa ini. 

International Union on Conservation for Nature (IUCN) redlist memasukkan 

siamang ke dalam daftar satwa terancam punah (endangered), serta melalui 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora) siamang masuk ke dalam kategori Appendix 1.  Upaya perlindungan 

satwa ini juga diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya serta aturan turunan di 

antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang memasukkan semua satwa jenis dari famili 

Hylobatidae dalam daftar satwa yang dilindungi.  Perlindungan satwa terancam 

punah dan habitatnya harus dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat maupun 

pemerintah sebagai pemangku kebijakan, mulai dari lokal, regional maupun 

global.   
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Upaya perlindungan habitat satwa liar hingga saat ini cenderung tumpang tindih 

dengan kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan lahan khususnya untuk 

perkebunan maupun pertanian. Namun, tidak semua lahan yang dikelola 

masyarakat mengakibatkan satwa liar kehilangan tempat hidupnya. Seperti yang 

ditemukan pada areal Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir 

Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung.  Repong Damar adalah 

salah satu contoh keberhasilan masyarakat dalam mengelola hutan secara 

berkelanjutan melalui kearifan lokal yang terus terjaga hingga saat ini. Repong 

Damar merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat lokal dalam menyebut 

kebun damar.  Repong Damar tidak hanya terdiri dari jenis damar saja melainkan 

terdapat jenis tumbuhan lain seperti durian, duku, manggis, jenis kayu-kayuan, 

semak belukar dan tanaman obat (Winarti, 2013). Secara geografis letak pekon 

Pahmungan berada di tepi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), 

sehingga memiliki peran penting sebagai penyangga kawasan pelestarian alam 

tersebut.   

 

Menurut Nainggolan (2011), ditemukan empat jenis primata di Areal Repong 

damar yaitu siamang (Hylobates syndactylus), monyet ekor panjang (Macaca 

fascicularis), cecah (Presbytis  melalophos), dan lutung kelabu (Fresbytis 

cristata).  Siamang merupakan spesies primata yang ditemukan dengan jumlah 

terbesar kedua setelah Macaca fascicularis yaitu lebih kurang  21 ekor.  Informasi 

ini menunjukkan bahwa Repong Damar seharusnya mendapat perhatian sebagai 

ekosistem penting yang teridentifikasi sebagai habitat siamang. Mengingat 

semakin menyusutnya habitat serta semakin menurunnya populasi siamang, maka 

studi kelompok siamang perlu dilakukan. Sehingga dapat menjadi acuan bagi 
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strategi konservasi khususnya pengelolaan habitat satwa terancam punah di 

wilayah penyangga kawasan TNBBS. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

1. Bagaimanakah ukuran kelompok siamang (Hylobates syndactylus) di Repong 

Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir 

Barat ? 

2. Bagaimanakah susunan komposisi umur siamang (Hylobates syndactylus) di 

Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten 

Pesisir Barat ? 

3. Bagaimanakah rasio seksual siamang (Hylobates syndactylus) di Repong 

Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten  Pesisir 

Barat ? 

4. Bagaimanakah kondisi habitat siamang (Hylobates syndactylus) di Repong 

Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir 

Barat ? 

 

C. Tujuan 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui ukuran kelompok siamang (Hylobates syndactylus) di Repong 

Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir 

Barat. 
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2. Mengetahui susunan komposisi umur siamang (Hylobates syndactylus) di 

Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten 

Pesisir Barat. 

3. Mengetahui rasio seksual siamang (Hylobates syndactylus) di Repong Damar, 

Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. 

4. Mengetahui kondisi habitat siamang (Hylobates syndactylus) di Repong 

Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

D. Manfaat penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai sumber informasi terbaru tentang kelompok Siamang (Hylobates 

syndactylus) di Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, 

Kabupaten Pesisir Barat untuk bahan pertimbangan dalam upaya pelestariaan 

populasi siamang. 

2. Sebagai dasar pertimbangan untuk rencana pengelolahan hutan dan Repong 

Damar di kawasan penyangga TNBBS, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir 

Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti 

masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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E. Kerangka pemikiran 

 

Siamang merupakan primata dari famili Hylobatidae yang termasuk spesies 

terancam punah akibat degradasi hutan sebagai habitat alaminya dan perburuan 

untuk diperdagangkan. Penyebaran siamang terbatas di Pulau Sumatera dan 

beberapa wilayah Semenanjung Melayu, menempati hutan tropis dataran rendah 

dan hutan tropis pegunungan hingga ketinggian 2000 mdpl. Saat ini, populasi 

siamang yang tersisa di Sumatera sebagian besar hanya terdapat di kawasan 

lindung dan konservasi (Nijman dan Geissman, 2006).  Siamang termasuk spesies 

yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 (serta termasuk dalam IUCN 

redlist endangered spesies dan CITES appensix I).  Kegiatan konservasi siamang 

melalui perlindungan terhadap spesies dan habitatnya sangat penting untuk 

dilakukan guna mencegah terjadinya kepunahan jenis satwa ini.  

 

Areal Repong Damar yang berada di Pekon Pahmungan, Kabupaten Pesisir barat 

merupakan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Areal ini 

teridentifikasi sebagai komponen habitat siamang (Nainggolan, 2011). Empat 

jenis primata ditemukan di areal repong damar yaitu siamang (Hylobates 

syndactylus), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), cecah (Presbytis 

melalophos), dan lutung kelabu (Fresbytis cristata). Siamang merupakan spesies 

primata yang ditemukan dengan jumlah terbesar kedua setelah Macaca 

fascicularis yaitu lebih kurang  21 ekor.  Penelitian tentang studi kelompok 

siamang perlu dilakukan mengingat hingga saat ini belum banyak diketahuinya 

kelompok siamang oleh masyarakat umum begitu juga data terbaru mengenai 

kelompok siamang di Repong Damar Pahmungan.  
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Penelitian mengenai studi kelompok siamang dilakukan dengan cara mencari data 

ukuran kelompok, komposisi umur, dan rasio seksual.  Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode titik terkonsentrasi (Concentration Count) 

(Bismark, 2009 dalam Setya, 2012), yaitu pengamatan dilaksanakan 

terkonsentrasi pada titik yang diduga memiliki intensitas penjumpaan terhadap 

satwa tinggi pada lokasi pengamatan.  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu informasi untuk bahan pertimbangan dalam upaya pelestariaan populasi 

siamang dan dasar pertimbangan untuk rencana pengelolahan hutan dan Repong 

Damar di Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. 

Bagan alir kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Studi Kelompok Siamang (Hylobates 

syndactylus) di Repong Damar Pahmungan Pesisir Barat. 

Siamang (Hylobates syndactylus) 

Termasuk dalam spesies terancam yang dilindungi 

(PP No. 7 Tahun 1999; IUCN redlist, CITES Appendix I) 

 

Tekanan spesies 

 Degradasi hutan sebagai habitat alami  

 Perburuan liar untuk diperdagangkan 

 

Upaya konservasi siamang 

di wilayah yang terindetifikasi sebagai habitat (Areal Repong Damar) 

 

Diperlukan data dan informasi kelompok siamang 

 

Penelitian 
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Metode Area Terkonsentrasi (Concentration Count) 

Studi Kelompok Siamang (Hylobates syndactylus) di Repong Damar 

Pahmungan Pesisir Barat 
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