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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli 

tanpa campur tangan manusia yang dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan Taman Nasional 

Meru Betiri (TNMB) sebagian besar merupakan hutan hujan tropic dataran rendah dengan 

berbagai tipe vegetasi seperti hutan pantai, hutan payau, hutan dataran rendah dan terdapat 

perkebunan bandealit seluas 1.057 Ha. Keanekaragaman jenis flora dan fauna pada kawasan 

TNMB merupakan sumber plasma nutfah yang sangat penting peranannya bagi pendidikan, 

penelitian, dan ilmu pengetahuan dan  pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

kesejahteraan masyarakat sekitar dan diluar Taman Nasional Meru Betiri. Hingga saat ini di 

kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah teridentifikasi fauna sebanyak 217 jenis, terdiri dari 

92 jenis yang dilindungi dan 115 jenis yang tidak dilindungi. Jumlah sebanyak itu meliputi 25 

jenis mamalia (18 diantaranya dilindungi), 8 reptilia (6 jenis diantaranya dilindungi), dan 184 

jenis burung (68 jenis diantaranya dilindungi). 

Hasil identifikasi primata tahun 2001 diketahui jenis-jenis primata yang terdapat di 

Taman Nasional Meru Betiri adalah lutung budeng (Trachypithecus auratus-auratus), kukang 

(Nycticebus coucang), dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Secara geografis, 

monyet ekor panjang (M. fascicularis) tersebar di kawasan Asia Tenggara hingga daratan utama 

Asia. Monyet ekor panjang banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, Filiphina, Kamboja, 

Thailand, Vietnam, Laos, Birma, dan India (Groves, 2001). Monyet ekor panjang menempati di 

berbagai tipe habitat di seluruh Asia Tenggara dan secara geografis telah berada di luar wilayah 

sebaran aslinya. Monyet ekor panjang merupakan salah satu satwa yang penting dalam ekosistem 

hutan. Komposisi makan monyet ekor panjang 60% buah-buahan, namun ketersediaan buah 
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rendah maka monyet ekor panjang memakan jenis makanan lain seperti bunga, daun muda, dan 

serangga. Keberadaan monyet ekor panjang memiliki fungsi ekologis, yakni sebagai penyemai 

biji tanaman yang penting sebagai konservasi jenis tumbuhan. Namun ketika ketersediaan pakan 

di hutan rendah maka monyet ekor panjang akan masuk ke area perkebunan warga untuk 

mencari makan. 

Monyet ekor panjang (M. fascicularis) ini disebut juga sebagai edge species karena 

menyukai wilayah pinggiran hutan, akibatnya di berbagai tempat keberadaannya sering overlap 

dengan manusia kondisi overlap dengan manusia dapat disebabkan oleh gangguan habitat dan 

pakan pada wilayah sebaran aslinya. Adanya perkebunan Bandealit yang di sebagian wilayah 

lahannya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami tanaman semusim seperti jagung, 

seringkali dijadikan sasaran monyet ekor panjang untuk memenuhi kebutuhan pakan. Ketika hal 

tersebut terjadi, banyak tanaman jagung yang rusak dan mengurangi nilai produktifitas 

perkebunan tersebut. Keadaan ini akan merugikan masyarakat pengelola lahan akibat kerusakan 

tanaman perkebunan yang ditimbulkan dan keberadaan monyet ekor panjang pada perkebunan 

dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Pada kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan 

adanya upaya pemberantasan monyet ekor panjang oleh masyarakat pengelola perkebunan yang 

mengakibatkan penurunan jumlah individu pada monyet ekor panjang pada Resort Bandealit. 

Berdasarkan informasi dari pihak pengelola resort, belum adanya penelitian tentang estimasi 

populasi monyet ekor panjang dan keberadaannya yang terancam, mendorong kegiatan penelitan 

monyet ekor panjang di Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri perlu dilakukan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengistimasi populasi dan struktur populasi 

monyet ekor panjang di Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

  Parameter demografi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan atau dasar kegiatan pengelolaan pelestarian dan perlindungan Monyet Ekor Panjang (M 

fascicularis) oleh pengelola kawasan Resort Bandealit Taman Nasional Meru Betiri. 




