
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman jenis primata 

tertinggi di dunia (MacKinnon, 1987; Supriatna dan Wahyono, 2000). Kukang 

(Nycticebus coucang) adalah jenis mamalia yang termasuk dalam sub-ordo 

porismian dari ordo primata. Terdapat empat marga kukang, yaitu Perodicticus, 

Arctocebus, Loris, dan Nycticebus (Rasmussen dan Nekaris, 1998; Nowak, 1999; 

Groves, 2001). Kukang (Nycticebus coucang) di dunia terdapat lima jenis, yaitu 

kukang Sumatera (Nycticebus coucang), kukang Kalimantan (Nycticebus 

menagensis), kukang Jawa (Nycticebus javanicus), kukang Bengal (Nycticebus 

bengalensis), kukang Pygmi (Nycticebus pygmeus). Kelima jenis kukang tersebut 

dapat dibedakan dari bentuk tengkorak, variasi genetik, ukuran tubuh, gigi, berat, 

tanda garis pada muka serta susunan warna atau kolorasi dan kemungkinan juga 

dari perilaku (Payne dan Francis, 1985). 

 

Pola aktivitas dan pergerakan kukang Sumatera yang lamban membuat kukang 

Sumatera rentan terhadap ancaman dari manusia seperti penebangan pohon, 

penjebakan dan perburuan (Radhakrishna dan Singh, 2002). Hal ini ditambah 

dengan kenyataan bahwa kukang merupakan satwa primata ke dua yang paling 

diminati sebagai satwa peliharaan di sepuluh kota di Jawa-Bali (Malone et al. 
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2002). Penangkapan dan perdagangannya yang kian marak adalah sebab lain 

penurunan populasi kukang di alam (MacKinnon dan MacKinnon, 1987; Nekaris 

dan Jaffe, 2007; Nursahid dan Purnama, 2007). Selain itu, masih sedikit sekali 

informasi mengenai perilaku, pola aktivitas, dan penggunaan habitat kukang di 

habitat alaminya (Barrett, 1981). Data mengenai perilaku dan penggunaan habitat 

kukang sangat penting untuk melakukan program konservasi kukang secara in-

situ (Pambudi, 2008). 

 

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah hilangnya habitat dan meminimalisir 

perdagangan ilegal serta punahnya spesies ini. Salah satunya yang dilakukan oleh 

lembaga konservasi Yayasan International Animal Rescue Indonesia yaitu 

rehabilitasi kukang. Salah satu bentuk awareness terkait pelestarian kukang 

adalah seminar kukang yang bekerjasama dengan Himasylva pada bulan Maret 

2012 di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Seminar 

tersebut membahas tentang ancaman hidup terhadap kukang.  

 

Yayasan IAR Indonesia melakukan program pelepasliaran di hutan lindung 

Batutegi Kabupaten Tanggamus Lampung. Monitoring dilakukan terhadap 

kukang yang dilepasliarkan dengan menggunakan radiotelemetri. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui perilaku kukang Sumatera serta untuk mengetahui 

perbandingan perilaku kukang Sumatera di kandang habituasi dengan perilaku 

kukang Sumatera monitoring di hutan lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten 

Tanggamus Lampung, agar dapat mempermudah upaya konservasi kukang 

sehingga kukang yang ada dapat lestari. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perilaku harian (aktif dan tidak aktif, makan, mencari makan, 

berpindah, menelisik, dan abnormal) kukang Sumatera pelepasliaran Yayasan 

IAR Indonesia di kandang habituasi dan hutan lindung Batutegi blok Rilau 

Kabupaten Tanggamus Lampung? 

2. Bagaimana perbandingan perilaku kukang Sumatera di kandang habituasi dan 

perilaku kukang Sumatera di hutan lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten 

Tanggamus Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perilaku harian kukang Sumatera pelepasliaran Yayasan IAR 

Indonesia di kandang habituasi dan kukang Sumatera di hutan lindung Batutegi 

blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. 

2. Mengetahui perbandingan perilaku harian kukang Sumatera pelepasliaran 

Yayasan IAR Indonesia di kandang habituasi dan kukang Sumatera di hutan 

lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi tentang perilaku kukang Sumatera pelepasliaran 

Yayasan IAR Indonesia di kandang habituasi dan kukang Sumatera di hutan 

lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. 
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2. Memberikan informasi dan masukan dalam pelestarian kukang yang baik bagi 

pihak terkait pengelolaan pelestarian kukang Sumatera di hutan lindung 

Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Kukang di Indonesia sudah dilindungi sejak tahun 1973 dengan Keputusan 

Menteri Pertanian tanggal 14 Pebruari 1973 No. 66/ Kpts /Um/2/1973.  Dengan 

adanya peraturan tersebut, maka semua jenis kukang yang ada di Indonesia telah 

dilindungi (Nekaris dan Streicher, 2008).  Walaupun kukang telah dilindungi 

dengan keputusan pemerintah, tetapi masih sedikit sekali informasi mengenai 

kukang Sumatera yang dapat digunakan acuan guna melestarikan kukang tersebut.  

 

Ketidakadaan data kondisi terkini kukang Sumatera di alam menyulitkan upaya 

konservasinya. Menurut WCU (Wildlife Crimes Unit), kukang termasuk dalam 

kelompok primata yang paling sering diperdagangkan di Indonesia, nomor dua 

setelah monyet ekor panjang (Setya, 2012). Oleh karena itu, dipilihlah satwa 

kukang Sumatera dalam penelitian ini.  

 

Kukang Sumatera merupakan satwa arboreal, soliter, monogami, nokturnal, 

bergerak lamban. Pengamatan perilaku kukang Suamtera di kandang habituasi 

dilakukan dengan menggunakan metode scan sampling. Metode tersebut 

dilakukan untuk mengamati perilaku kukang Sumatera selama berada di dalam 

kandang habituasi dengan interval waktu selama lima menit. Sedangkan untuk 

pengamatan kukang monitoring di hutan lindung, dilakukan pengamatan dengan 

menggunakan metode survey dan metode scan sampling. Metode survey 

dilakukan untuk menemukan kukang Sumatera monitoring yang berada di hutan 

http://id.wikipedia.org/wiki/1973
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=14_Pebruari_1973&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=No._66/_Kpts_/Um/2/1973&action=edit&redlink=1
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lindung untuk kemudian dilakukan pengamatan perilakunya menggunakan 

metode scan sampling. Metode scan sampling adalah metode yang digunakan 

untuk mencatat perilaku kukang berdasarkan titik interval yang telah ditentukan.  

 

Penelitian dilakukan untuk mengamati perilaku kukang Sumatera pelepasliaran 

Yayasan IAR Indonesia di kandang habituasi dan hutan lindung Batutegi blok 

Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. Perilaku kukang Sumatera yang diamati 

adalah perilaku aktif, tidak aktif, makan, mencari makan, berpindah, menelisik, 

dan abnormal. Selain dari penelitian yang akan dilakukan, diperlukan adanya studi 

literatur perilaku kukang dari lokasi lain sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Setelah dilakukan penelitian mengenai perilaku kukang Sumatera, 

dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase perilaku kukang Sumatera 

untuk kemudian dibuat grafik perilaku kukang Sumatera. Setelah didapatkan data 

perilaku kukang Sumatera di kandang habituasi dan perilaku kukang Sumatera 

monitoring di hutan lindung, dilakukan perbandingan perilaku kukang Smatera 

dari kedua lokasi penelitian. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran studi perilaku harian kukang Sumatera 

pelepasliaran Yayasan IAR Indonesia  di kandang habituasi dan hutan 

lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. 
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