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Bekantan (Nasalis larvatus) atau yang biasa disebut kera belanda merupakan primata endemik 

Kalimantan. Habitat bekantan berada pada ekosistem tepi sungai, terutama di bagian muara sungai 

dan ada juga yang bertempat mencapai 60 – 300 km ke arah pedalaman. Bekantan memiliki hidung 

yang khas dan memanjang terutama bagi bekantan jantan, berwarna cokelat kemerahan, berperut 

buncit dikarenakan gas hasil fermentasi daun yang dimakannya. 

Satwa ini beraktivitas ketika matahari terbit hingga matahari terbenam. Bekantan merupakan satwa 

arboreal, yang hidup di kanopi pohon. Kondisi vegetasi di habitatnya sangat menentukan kelangsungan 

pergerakan harian bekantan yang hidup di atas pohon. Seringkali dalam keadaan terpaksa, bekantan 

turun ke permukaan tanah untuk mencari makan ataupun air sambil menuju pohon istirahat atau 

pohon pakan. 

Status perlindungan bekantan berdasarkan IUCN termasuk dalam kategori endangered species (IUCN 

red list). Sedangkan dalam CITES bekantan terdaftar sebagai Appendix I, artinya spesies yang terancam 

punah, sehingga perdagangannya harus diatur dengan sangat ketat dan hanya dibenarkan untuk hal-

hal khusus. Di Indonesia sendiri, bekantan sudah termasuk sebagai satwa yang dilindungi undang-

undang sejak tahun 1931. 

Buku Bekantan Perjuangan Melawan Kepunahan ini berisi tentang penelitian-penelitian mengenai 

bekantan yang dilakukan di Kalimantan. 

Rawa gelam merupakan ekosistem hutan rawa yang didominasi gelam dan rumput rawa. Rawa gelam 

merupakan ekosistem yang khas dan semakin langka yang kaya dengan sumberdaya yang sangat 

diminati oleh manusia. Sehingga kebanyakan penduduk mengonversi rawa dan ini menyebabkan 

dampak yang sangat serius bagi kesejahteraan bekantan. Di bagian ini, penelitian dilakukan di rawa 

gelam yang berada di Kabupaten Tapin dengan luasan rawa gelam yang diteliti seluas 1.912 ha. Hutan 

rawa ini merupakan habitat penting bagi sekitar 258 individu bekantan. 

Bekantan di Rawa Gelam Berjuang untuk Bertahan Hidup 
Terdapat 6 kelompok bekatan yang berlokasi di titik km 9+000 – km 14+000 dari kantor PT AGM, 

dengan jumlah anggota 8 – 15 individu. Sehingga dapat diperkirakan bahwa jumlah populasi bekantan 

di titik ini sebanyak 48 – 90 individu. Populasi bekantan yang dijumpai hanya berada pada salah satu 

sisi hutan riparian sebelah kanal. Padahal sebelumnya bekantan menempati kedua sisi hutan riparian, 

diperkirakan ini disebabkan oleh kebakaran hutan. Dengan kondisi habitat yang terbatas, populasi 

bekantan di sekitar PT AGM ini tergolong berkembang baik dikarenakan masih dijumpai tiga individu 

bekantan betina yang memiliki anak. 
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Upaya yang dapat dilakukan PT AGM untuk memperbaiki habitat bekantan berupa restorasi di 

sepanjang kanal untuk menghubungkan hutan-hutan yang telah terfragmentasi dengan menanam 

tanaman lokal dan jenis bakau yang bisa berfungsi sebagai habitat dan sumber pakan. Selain itu, 

keberadaan populasi bekantan juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, 

pengembangan ekowisata dan CSR perusahaan. 

Habitat Bekantan di Rawa Gelam 
Dari 1.912 ha rawa gelam milik PT AGM, terdapat sekitar 346 ha hutan rawa yang bervegetasi hijau 

dan hanya 184 ha yang intensif digunakan sebagai habitat bekantan. Pohon-pohon yang berkanopi 

tinggi (A. angustiloba, D. fruticosum dan M. cajuputi) sangat disukai bekantan sebagai pohon tidur, 

beristirahat dan mencari makan. 

Populasi Bekantan di Rawa Gelam 
Populasi bekantan di rawa gelam semakin mengalami penurunan dan tersebar dalam populasi-

populasi kecil yang terancam kelestariannya. Terdapat 258 individu yang tersebar dalam 11 kelompok 

bekantan yang teramati di penelitian ini dengan kepadatan dan luasan habitat yang berbeda. 

Kepadatan tertinggi sebanyak 14 individu/ha dan terendah 1 individu/ha. 

Struktur umur bekantan di rawa gelam menggambarkan piramida terbalik dengan jumlah bayi dan 

anak sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah bekantan dewasa dan kondisi ini sangat 

mengkhawatirkan bagi keberlanjutan populasi bekantan. Tapi masih ada kesempatan untuk 

melakukan perkawinan antar individu yang anak, karena struktur nisbah kelamin tergolong relatif 

aman (1:2, 1:3, dan 1:4), walaupun ada dugaan prosesnya tidak akan berjalan terlalu baik dikarenakan 

stres dan gangguan manusia. 

Perilaku Bekantan di Rawa Gelam 
Perilaku bekantan terbagi menjadi aktivitas harian, perilaku (bergerak/berjalan, melompat dan 

berenang, istirahat, makan, menyelisik atau mengambil kutu, belajar dan bermain) serta penggunaan 

ruang pada kanopi. Perilaku dominan dalam aktivitas harian bekantan, ialah makan. Perilaku ini sangat 

bergantung pada kuantitas maupun kualitas pakan. Jika terjadi penurunan produktivitas pakan akan 

berdampak serius pada daya hidup bekantan. Makanan utama bekantan ialah pucuk daun dan bunga, 

tetapi ketika musim kemarau bekantan juga memakan serangga dan buah. 

Individu bekantan melakukan pergerakan/berjalan dari satu pohon ke pohon lain sambil memakan 

pucuk-pucuk daun dan terkadang terpaksa turun ke lantai hutan. Pergerakan harian di atas kanopi 

sangat ditentukan oleh jenis dan kerapatan pohon pakan dan tidur serta kondisi cuaca. Kegiatannya 

dimulai dari pohon tidur dan kembali ke pohon tidur yang sama. 

Dalam kondisi normal, perilaku melompat bekantan untuk mendapatkan pucuk daun dan bunga. 

Sedangkan dalam kondisi tidak normal, kegiatan ini sebagai cara untuk menghindari dari gangguan 

manusia dan satwa mangsa. Kerapatan vegetasi mempengaruhi keberhasilan melompat bekantan dan 

seringkali jarak antar kanopi (> 5m) menyebabkan kegagalan sehingga terjatuh ke lantai hutan atau 

kanal. 

Ekosistem Hutan Mangrove 
Hutan mangrove berperan penting dalam stabilitas wilayah pesisir dan laut. Hutan mangrove juga 

berfungsi sebagai tempat berpijah berbagai spesies (ikan, udang) dan habitat berbagai jenis burung, 

primata, serta mamalia (macan bakau). Ekosistem mangrove di muara sungai dan pantai berlumpur 

juga merupakan habitat penting bagi kehidupan bekantan. Selain itu, jasa lingkungan hutan mangrove 

berupa fungsi biologi, ekologi, sosial budaya dan ekonomi. 
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Pemanfaatan hutan mangrove masih terbatas dalam bentuk kayu mangrove yang diatur dalam sistim 

silvikultur mangrove, sebagai lokasi silvofishery, dan baru sedikit pemanfaatannya ke arah ekowisata 

atau wisata alam. 

Implementasi peraturan perundangan tentang mangrove belum sepenuhnya ditegakkan sebagaimana 

mestinya dan partisipasi para pihak masih sangat terbatas. Selain itu, implementasi konservasi 

mangrove belum terlaksana secara optimal dan pemahaman mengenai konservasi mangrove masih 

berbeda-beda. 

Bekantan di Hutan Mangrove 
Dalam 20 tahun terakhir, populasi bekantan mengalami penurunan hingga 90%. Ini diakibatkan 

menyempitnya hutan mangrove sebagai habitat bekantan yang disebabkan oleh degradasi hutan, 

polusi air, kebakaran hutan dan illegal logging. Hutan mangrove di Kalimantan yang masuk dalam 

kawasan konservasi hanya 8% dan ini jumlah luasan lahan yang sangat kecil dibandingkan habitat rawa 

gambut dan hutan daratan yang dapat dihuni bekantan. Populasi bekantan ini tersebar dalam populasi 

kecil 0,8 – 7 individu/km2, yang tersebar pada jarak 18 – 40 km. 

Bekantan berperilaku semi teresterial, yang mempunyai perilaku adaptasi yang baik dalam 

memafaatkan vegetasi tumbuhan bawah sebagai sumber pakan, terutama jenis tumbuhan yang 

memiliki kadar mineral esensial yang tinggi di habitat yang relatif terganggu dengan tegakan pohon 

jarang. 

Dengan kondisi habitat yang terancam ini, perlu upaya-upaya konservasi untuk mengurangi laju 

penurunan luas dan kualitas habitat serta populasi bekantan. Adapun upaya perlindungan habitat 

satwa yang telah dan bisa dilakukan di Kalimantan, yaitu melakukan rehabilitasi/restorasi habitat 

bekantan, survei dan monitoring bekantan yang lebih intensif, penelitian mengenai faktor lingkungan 

yang mempengaruhi bekantan, meningkatkan status kawasan eksIUPHHK menjadi kawasan konservasi, 

serta penetapan kawasan ekosistem esensial untuk habitat bekantan. Secara nasional, program 

konservasi bekantan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2013 

tentang Strategi Rencana Aksi dan Konservasi Bekantan tahun 2013. 

Habitat dan Penyebaran Bekantan di Delta Mahakam, Kalimantan Timur 
Delta Mahakam merupakan salah satu lokasi penyebaran habitat bekantan di luar kawasan konservasi 

di Kalimantan Timur dengan luasan 1.500 km2. Kondisi habitat bekantan di delta Mahakam juga banyak 

mengalami perubahan akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan areal tambak secara besar-

besaran dan tidak ramah lingkungan. Akibatnya habitat bekantan terfragmentasi menjadi populasi-

populasi kecil yang rentan terhadap kepunahan. 

Bekantan di DAS Kendilo Hutan Lindung Gunung Lumut, Kalimantan Timur 
DAS Sungai Kendilo merupakan salah satu habitat bekantan yang telah mengalami kerusakan dan 

beralih menjadi pertambakan (±3.261,80 ha), pemukiman, jalan untuk daerah yang terisolasi, 

pertanian dan pertambangan emas ilegal. 

Populasi bekantan di DAS Sungai Kendilo terdiri dari 18 kelompok dengan 370 individu, yang tersebar 

pada dua tempat, yaitu 8 kelompok di daerah hulu (138 individu) dan 10 kelompok di daerah hilir (232 

individu). Kualitas habitat di bagian hulu lebih terancam dibandingkan dengan bagian hilir DAS Sungai 

Kendilo. 

Bekantan di Kandelia dan Bios 
Bekantan di hutan mangrove PT Kandelia Alam dan PT Bina Ovivipari Semesta (Bios) memiliki tipologi 

habitat yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada ketersediaan sumber pakan, aksesibilitas, 

keamanan serta populasi bekantan terutama dari gangguan manusia, seperti perburuan, konversi 

lahan dan illegal logging. 
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Habitat bekantan berada di rear mangrove (areal yang paling dekat dengan daratan) dan riparian 

sungai, yang tersebar di Sungai Keluang, Kelabau, Sapar, Pa’wal, Rada, Sekh, dan Bunbun. Serta perlu 

dilakukan survei dan monitoring lanjutan untuk melihat lokasi yang diperkirakan terdapat habitat 

bekantan. Dalam upaya konservasi bekantan perlu adanya kolaborasi antar pihak, baik itu pemerintah, 

konsesi, LSM dan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan ekowisata dapat dikembangkan di PT 

Kandelia Alam. 

Bekantan di Hutan Karet 
Salah satu adaptasi bekantan karena rusaknya habitat yang terjadi akibat perladangan, yaitu 

menempati hutan karet seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Adaptasi ini merupakan salah satu 

cara bekantan mempertahankan diri dari gangguan manusia. Hutan karet berbeda dengan kebun karet, 

karena hutan karet menyediakan berbagai macam keperluan hidup bekantan seperti pakan, pohon 

tidur dan tempat bersembunyi. 

Populasi bekantan berada dalam keadaan sangat kritis, dikarenakan populasinya yang semakin 

menurun. Kerusakan dan konversi habitat, populasi air, kebakaran hutan dan illegal loging menjadi 

penyebab utama pemicu penuruan populasi bekantan. Sampai tahun 1995, tercatat habitat bekantan 

tersisa sekitar 39% dan yang berada pada kawasan konservasi hanya 15%. 

Saat ini, populasi bekantan dapat ditemui secara terbatas di kawasan konservasi, hutan produksi, 

hutan lindung dan kebun penduduk. Upaya konservasi bekantan masih sangat lemah. Penetapan 

bekantan menjadi maskot daerah pun masih belum berpengaruh terhadap upaya konservasi bekantan. 

Kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah mengenai konservasi bekantan pun masih sangat 

lemah. 

Salah satu upaya konservasi bekantan yang bisa dilakukan yaitu melalui ekowisata. Ciri kegiatan 

ekowisata mencakup kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam. Adapun yang bisa menjadi 

obyek wisatanya, yaitu bekantan, hutan mangrove, ekosistem rawa gelam, gambut, potensi sosial 

budaya masyarakat lokal serta keanekaragaman hayati yang terdapat di sekitar kawasan habitat 

bekantan. Keberhasilan ekowisata ini sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah, lembaga swasta, 

masyarakat dan lembaga penelitian. 

Potensi keanekaragaman hayati di habitat bekantan sangat penting perannya dalam pengembangan 

penelitian bioprospeksi. Hasil penemuan-penemuan ini sangat bermanfaat bagi industri biofarmasi. 

Pengembangan bioprospeksi ini berpotensi membuka lahan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal di 

sekitar habitat bekantan serta berperan dalam pengembangan industri bahan nabati. 


