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ABSTRAK 
 

Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb.) adalah satwa dilindungi endemic Borneo yang sebagian habitatnya 
berada di luar kawasan konservasi. Penelitian penyebaran bekantan dilakukan di Teluk Balikpapan, 
Kalimantan Timur. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebaran aktual bekantan dan potensi 
ancaman yang ada. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2010 menggunakan metode boat survey 
method, yaitu dengan perahu menyusuri Teluk Balikpapan, yang meliputi wilayah Balikpapan dan Penajam 
Paser Utara. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak lima belas lokasi penyebaran bekantan berdasarkan 
pengamatan langsung dan dua lokasi berdasarkan informasi masyarakat.Ancaman terhadap bekantan dan 
habitatnya adalah pembangunan tambak udang, industri, permukiman, tambang batubara, perkebunan 
kelapa sawit, pembangunan jalan dan jembatan. Strategi konservasi bekantan adalah dengan penunjukan 
kawasan lindung, kampanye kepada masyarakat sekitar, pengembangan ekowisata dan upaya terakhir 
dengan translokasi. 
 
Kata kunci: bekantan, sebaran, Teluk Balikpapan, ancaman, konservasi 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Bekantan (Nasalis larvatus) adalah salah satu satwa primata endemik Borneo dan termasuk 
ke dalam subfamili Colobinae. Bekantan dilindungi secara nasional maupun internasional. Secara 
nasional dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 (Pemerintah RI, 1999).  
Sedangkan secara internasional termasuk dalam Appendix I CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (Gron, 2009) dan masuk dalam kategori 
endengered species berdasarkan Red List IUCN (International Union for the Conservation of 
Natural and Natural Resources) sejak tahun 2000 (Meijaard et al., 2008). Selain itu, sejak tahun 
1990 Bekantan ditetapkan menjadi fauna maskot Provinsi Kalimantan Selatan (Saidah et al., 2002). 

Saat ini habitat dan populasi bekantan banyak mengalami kerusakan dan penurunan kualitas, 
khususnya yang berada di tepi sungai. Hal itu dikarenakan hutan di tepi sungai mudah dijangkau 
dan dialihfungsikan menjadi areal permukiman, tambak maupun areal pertanian. Luas hutan yang 
menjadi habitat bekantan pada awalnya diperkirakan 29.500 km2, dari luas tersebut, 40% 
diantaranya sudah berubah fungsi dan hanya 4,1% yang tersisa di kawasan konservasi (McNeely et 
al., 1990). Penyempitan dan penurunan kualitas habitat tersebut diikuti oleh penurunan populasi 
bekantan. Tahun 1987 populasi bekantan diperkirakan lebih dari 250.000 ekor dan 25.000 ekor 
diantaranya berada di kawasan konservasi (MacKinnon, 1987). Namun pada tahun 1995 populasi 
bekantan menurun menjadi sekitar 114.000 ekor dan hanya sekitar 7.500 ekor yang berada di dalam 
kawasan konservasi (Bismark, 1995). Dengan demikian dalam kurun waktu sekitar 10 tahun telah 
terjadi penurunan populasi sebesar 50%. Fakta bahwa sekitar 95% habitat bekantan berada di luar 
kawasan konservasi, maka sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia.   
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Habitat alami bekantan hanya bisa dijumpai di Borneo yang meliputi tiga negara yaitu 
Malaysia, Brunai Darusalam dan Indonesia. Penyebarannya di Indonesia meliputi seluruh provinsi 
di Kalimantan.  Meijaard dan Nijman (2000) melaporkan sebanyak 153 titik penyebaran bekantan 
di Borneo. Penyebaran bekantan di Kalimantan Timur meliputi Tanjung Redeb, Taman Nasional 
Kutai, Sungai (S) Kayan, S. Sesayap, S. Sebuku, S. Sebakung, Sangkulirang, Tenggarong, Sanga-
Sanga, S. Mariam, S. Sepaku, Delta Mahakam, S. Kuala Samboja, dan Teluk Balikpapan (Yasuma, 
1994; Bismark, 1995; Alikodra, 1997; Meijaard & Nijman, 2000).   

Teluk Balikpapan adalah salah satu areal prioritas untuk perlindungan bekantan (Meijaard & 
Nijman 2000). Teluk Balikpapan yang berada diantara dua wilayah administratif, yaitu kota 
Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara menyebabkan posisinya sangat strategis. Teluk 
Balikpapan mempunyai peranan penting sebagai sarana transportasi bagi masyarakat di kedua 
wilayah ini. Selain itu berbagai potensi yang ada di dalamnya meningkatkan aktivitas di lokasi ini 
sangat tinggi. Hampir seluruh areal Teluk Balikpapan berada di luar kawasan konservasi 
menyebabkan habitat dan populasi bekantan di Teluk Balikpapan banyak mengalami gangguan.  
Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyebaran, ancaman dan 
upaya konservasi bekantan yang berada di luar kawasan konservasi, khususnya di Teluk 
Balikpapan.  

 
II. METODOLOGI 

 
A.  Waktu dan Lokasi  

Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2010 di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara 
adminstratif pemerintahan Teluk Balikpapan termasuk wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten 
Penajam Paser Utara (PPU). Secara geografis terletak pada kisaran 01°25’ ~ 01°45’ LS dan 
116°20’ ~ 117°00’ BT. 

 
B.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah perahu mesin, teropong, kamera, dan GPS Garmin CSx 60, 
sedangkan bahan yang menjadi obyek penelitian adalah bekantan dan habitatnya di Teluk 
Balikpapan. 

 
C.  Metode Kerja 

Pengamatan penyebaran bekantan dilakukan dengan metode boat survey method (Salter & 
MacKenzie 1985; Atmoko et al. 2007; Ridzwan-Ali et al., 2009), yaitu dilakukan dari atas perahu 
dengan menyusuri sungai, anak sungai, pulau-pulau besar dan kecil. Pengamatan dilakukan mulai 
pagi hari jam 06.30 sampai sore hari jam 18.00. Jarak total penyusuran selama penelitian adalah  
213 km, meliputi areal Teluk Balikpapan seluas sekitar 34.366 ha (Tabel 1). Identifikasi dan 
pengenalan lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, meliputi nama sungai, anak 
sungai, pulau besar dan kecil yang ada di Teluk Balikpapan.   
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Tabel 1. Lokasi dan jarak penyusuran dalam pengamatan 

Areal Lokasi Jarak Penelusuran 
(km) 

Janebora dan 
sekitarnya 

S. Wain, Janebora, P. Kowangan, Pantai Langu, S. Solok Puda, 
S. Brengah, Pulau Kadongpit, S. Solok Loang 

43,4 

Pulau Balang 
dan sekitarnya 

Pulau Balang, S. Maridan, S. Tempadung, Pulau Benawan 
besar, Pulau Benawan Kecil, S. Kemantis 

56,8 

S. Pemaluan dan 
sekitarnya 

S. Pemaluan, S. Baruangin, S. Jali-jali, S. Sabut, S. Kalbi, Pulau 
Pantai Madak, S. Nyuru, S. Panggur 

45,4 

Mentawir dan 
sekitarnya 

S. Mentawir, S. Tiram Tambun, S. Penyanggulan, S. 
Sekambing, S. Daop, S. Loop 

13,3 

Sepaku dan 
sekitarnya 

S. Trunen dan S. Sepaku 26,1 

Semoi dan 
sekitarnya 

S. Turing Kecil, S. Turing Besar, S. Semoi, S. Sampanang, S. 
Malan, S. Tiro, S. Samban, S. Panjalu, S. Babatan, S. Tengin, S. 
Salawang 

28,1 

 Total Jarak 213 
 
Lokasi perjumpaan bekantan dicatat titik koordinat dan kondisi habitatnya. Disebut sebagai 

satu kelompok bekantan jika individu bekantan berada dalam radius 100 meter dalam 
kelompoknya, kecuali jika kelompok tersebut berada di seberang sungai maka dicatat sebagai 
kelompok yang lain (Salter & MacKenzie 1985). 

Titik perjumpaan bekantan dioverlay dengan peta dasar dan hasil penelitian Yasuma (1994) 
dengan menggunakan software ArcView 3.3. Kondisi habitat dideskripsikan dan dicatat jenis 
tumbuhan yang secara visual dijumpai secara umum.   
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A.  Kondisi Umum 
Teluk Balikpapan adalah nama geografi wilayah perairan semi-tertutup yang memisahkan 

antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Seiring waktu, degradasi 
mangrove mulai terjadi terutama akibat pembukaan lahan untuk tambak.   

 
B.  Penyebaran Bekantan 

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 15 lokasi perjumpaan bekantan dan dua lokasi 
berdasarkan informasi masyarakat (Gambar 1). Penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih banyak 
bila dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung Yasuma (1994) yang melaporkan sebanyak 6 
lokasi perjumpaan bekantan di Sungai Sepaku, 2 lokasi di Sungai Pemaluan, 3 lokasi di Sungai 
Wain dan 2 lokasi di Sungai Somber, sedangkan 7 lokasi berdasarkan informasi masyarakat.  Lhota 
(2010) memperkirakan populasi bekantan di teluk Balikpapan sebanyak 1.400 ekor. Sedangkan 
berdasarkan Analisis PVA (Population viability analysis) menggunakan program Vortexv 9.95 
menunjukkan bahwa populasi bekantan di Teluk Balikpapan diperkirakan akan punah dalam kurun 
waktu 14 tahun (Stark et al., 2010). 
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Gambar 1. Penyebaran bekantan di Teluk Balikpapan 

C.  Habitat 
Secara umum habitat bekantan dilaporkan bervariasi mulai daerah hutan yang masih 

dipengaruhi pasang surut air laut sampai bukit tepi sungai, hutan mangrove, rawa gambut, hutan 
tepi sungai (Matsuda et al. 2010), hutan rawa galam (Soedjoto et al., 2006), hutan 
Dipterocarpaceae, hutan kerangas (Salter et al. 1985), hutan karet, dan hutan bukit kapur/karst 
(Soedjoto et al., 2006).  Kondisi tersebut menyebabkan komposisi jenis tumbuhan penyusun habitat 
berbeda-beda, termasuk jenis pakan dan komposisinya. Pada habitat mangrove, bekantan banyak 
memakan daun, pucuk dan bunga jenis Sonneratia alba, Avicennia alba, Bruguiera gymnorrhiza 
(Salter et al., 1985), Rhizophora  apiculata, Avicennia officinalis, dan B. parviflora (Soerianegara 
et al., 1994), Rhizophora mucronata, Bruguiera parvifolia (Saidah et al., 2002) dan Sonneratia 
caseolaris (Alikodra dan Mustari, 1995; Sidiyasa et al., 2005; Atmoko et al., 2007), di habitat rawa 
gambut banyak memakan jenis Eugenia sp., Ganua motleyana, dan Lophopetalum javanicum 
(Yeager, 1989), di hutan karet banyak memakan jenis Syzygium stapfiana, Hevea brasiliensis, Vitex 
pubescens, Elaeocarpus stipularis, dan S. pyrifolium (Soedjoto et al., 2006). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi vegetasi habitat bekantan di Teluk 
Balikpapan secara umum terdiri dari dua tipe, yaitu vegetasi campuran di daerah hulu (Sepaku dan 
Semoi), yang terdiri dari S. caseolaris, Nypa fructicans, Xylocarpus granatum, Heritiera littoralis, 
Ficus sp., Syzygium sp., Vitex pinnata., bambu, Rhododendron sp., Ficus sp. dan Pandanus sp. 
Sedangkan daerah sekitar Pulau Benawan didominasi oleh Bruguiera sp. dan Rhizophora sp. 
dengan sedikit H. littoralis dan N. fruticans (Tabel 2). Sumber pakan bekantan di Teluk Balikpapan 
adalah S. caseolaris di daerah Sungai Sepaku dan R. apiculata di daerah sekitar Pulau Benawan. 
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Tabel 2.  Kondisi umum habitat lokasi perjumpaan bekantan 
 

No Lokasi Koordinat Jenis pohon dominan Kondisi 
habitat 

Ancaman gangguan 

1 Sungai 
Tengin 

S 00o 56’ 18,6”  
E116o 48’ 52,3” 

Sonneratia caseolaris, Nypa 
fructicans, Xylocarpus 
granatum, Heritiera littoralis, 
Ficus sp., Syzygium sp. 

Habitat 
overlap 
dengan lahan 
masyarakat 

Konversi habitat 
menjadi kebun dan 
permukiman 

2 Sungai 
Tengin 

S 00o 55’ 41,4”  
E116o 49’ 10,0” 

Sda Sda Sda 

3 Sungai 
Sepaku 

S 00o 58’ 00,0”  
E116o 45’ 21,6” 

Vitex sp. (sebagai tempat 
beraktifitas) dan           Nypa 
fruticans 

Habitat tipis 
di tepi sungai 

Konversi habitat 
menjadi kebun dan 
permukiman, 
aktivitas tambang, 
tambak 

4 Sungai 
Sepaku 

S 00o 56’ 39,1”  
E116o 45’ 28,2” 

Kondisi habitat rusak, hanya 
Nypa fruticans dan Sonneratia 
caseolaris yang nyaris gundul 
dimakan bekantan 

Sda Sda 

5 Sungai 
Sepaku 

S 00o 56’ 20,7”  
E116o 45’ 55,8” 

Bambu, Rhododendron sp., 
Vitex, sp., Nypa fruticans, 
alang-alang (bekas ladang) 

Sda Sda 

6 Sungai 
Sepaku 

S 00o 55’ 09,7”  
E116o 46’’ 17,4” 

Ficus sp., Pandanus sp., Nypa 
fruticans, Heritiera littoralis, 
Sonneratia caseolaris 

Sda Sda 

7 Sungai 
Sepaku 

S 00o 56’ 33,4”  
E116o 45’ 50,2” 

Nypa fruticans dan Sonneratia 
caseolaris 

Sda Sda 

8 Sungai 
Sepaku 

S 00o 57’ 19,6”  
E116o 45’ 16,5” 

Dominansi Nypa fruticans dan 
sedikit jenis lainnya 

Sda Sda 

9 Sungai 
Sepaku 

S 00o 59’ 38,6”  
E116o 44’ 45,1” 

Bruguiera sp.dan Rhizophora 
sp. 

Sda Sda 

10 Sungai 
Sepaku 

S 01o 00’ 00,6”  
E116o 44’ 49,8” 

Dominasi Rhizophora sp. Sda Sda 

11 Sungai 
Baruangin 

S 01o 05’ 25,0”  
E116o 44’ 04,2” 

 Sda Habitat selalu 
tergenang air 

Fragmentasi 
olehareal kelapa 
sawit 

12 Sungai 
Punggur 

S 01o 00’ 37,8”  
E116o 43’ 59,4” 

Di pinggir kebun kelapa sawit, 
jenis Rhizophora sp. Dan Nypa 
fruticans 

 Kebun kelapa sawit 

13 Cabang  
Sungai 
Pemaluan 

S 01o 04’ 20,2”  
E116o 42’ 24,9” 

Dominansi Rhizophora sp. Habitat baik 
hanya di tepi 
sungai 

Penebangan 
mangrove 

14 Cabang  
Sungai 
Pemaluan 

S 01o 02’ 38,5”  
E116o 40’ 14,0” 

Beraktifitas di Heritiera 
littoralis 

Sda Sda 

15 Sungai 
Maridan 

S 01o 07’ 54,7”  
E116o 42’ 42,0” 

Rhizophora sp., Bruguiera sp. Habitat 
terfragmentasi 

Pembangunan 
jembatan Pulau 
Balang dan jalan 
penghubungnya 

 
D.  Permasalahan 

1.  Kerusakan habitat  
Konversi hutan yang merupakan habitat bekantan menjadi penggunaan lainnya menyebabkan 

kerusakan dan fragmentasi habitat. Konversi tersebut antara lain dari hutan mangrove menjadi 
tambak, perkebunan, permukiman, pertambangan. Pembuatan tambak terjadi di sekitar Sungai 
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Riko, Sungai Sepaku dan Sungai Semoi. Menurut Pribadi et al. (2005) luas keseluruhan konversi 
mangrove di teluk Balikpapan mencapai 984,7 ha. Sejak tahun 1997 mangrove di kawasan 
konversi hutan habitat bekantan juga terjadi untuk perkebunan sawit, seperti di S. Punggur dan S. 
Maridan. Menurut Santoso et al. (2005) dari luas wilayah pesisir teluk Kab. PPU adalah seluas 
14.518 ha, sedangkan wilayah luar teluk seluas 338 ha dalam kondisi rusak akibat ekspansi 
kegiatan pertambakan. Indikasi perubahan mangrove menjadi tambak atau fungsi lainnya terjadi di 
Kelurahan Mentawir, Sungai Tempadung, Sungai Riko, Sungai Semoi, dan Sungai Sepaku. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya pembukaan mangrove dalam bentuk tanggul, pelabuhan batubara dan 
pemasangan papan nama kepemilikan lahan. 

Pembukaan dan penimbunan areal mangrove juga terjadi untuk keperluan eksplorasi 
batubara yaitu untuk membuat loading area, penempatan konveyor batubara, dan jalan 
pengangkutan batubara. Selain itu juga pembukaan mangrove untuk pembangunan dramaga oleh 
perusahaan CPO (crude palm oil) PT DKI. Teluk Balikpapan adalah lokasi yang strategis untuk 
sarana transportasi pengangkutan batubara, karena berhubungan langsung dengan laut lepas.  

Fragmentasi habitat bekantan menyebabkan kelompok-kelompok bekantan sulit atau bahkan 
tidak bisa berhubungan satu dengan lainnya karena tidak bisa berpindah antar patch yang ada.  
Isolasi antar kelompok bekantan ini beresiko terjadinya inbreeding yang berdampak pada  
penurunan kualitas genetik dan bermuara pada kepunahan. 

Kerusakan habitat berpengaruh langsung terhadap kehidupan bekantan, terutama 
ketersediaan sumber pakan dan tempat berlindung. Primata dari anak suku Colobinae, seperti 
bekantan memiliki sistem pencernaan mirip ruminansia dan lebih memilih sumber pakan dengan 
nutrisi yang tinggi (Bennett, 1983 dalam Bismark, 2009). Bekantan lebih memilih memakan daun-
daun yang masih muda untuk sumber pakannya, hal itu dikarenakan pucuk-pucuk daun 
mengandung protein yang tinggi namun serat dan anti-nutrisinya rendah. Pada beberapa lokasi di 
Sungai Sepaku, habitat bekantan hanya tersisa di tepi sungai dengan pohon S. caseolaris yang telah 
gundul karena pucuk-pucuk daunnya sudah habis dimakan bekantan. 

Karakteristik perilaku bekantan yang menarik adalah pemilihan pohon tidur yang berada di 
tepi sungai. Sebagai primata diurnal, bekantan pada siang hari mengembara mencari pakan dan 
pada sore hari akan ke pohon tidur yang berada di tepi sungai.  Pemilihan pohon tidur di tepi sungai 
adalah salah satu strategi bekantan untuk menghindar dari serangan predator.  Konversi habitat 
akan mengakibatkan hilangnya pohon tidur di tepi sungai, sehingga ancaman predator menjadi 
lebih tinggi, terutama predator darat. Predator bekantan yang telah dilaporkan adalah buaya 
(Tomistoma schlegeli) (Galdikas, 1985; Yeager, 1991) dan macan dahan (Neofelis diardi) (Matsuda 
et al., 2008). 
 2.  Jembatan Pulau Balang 

Pembangunan jembatan Pulau Balang akhir-akhir ini menjadi masalah yang banyak menuai 
kontra terutama oleh berbagai LSM lingkungan. Hal itu dikarenakan pembangunan jembatan dan 
jalan penghubungnya akan banyak mengakibatkan kerusakan areal mangrove teluk Balikpapan.  
Selain itu jalan penghubungnya berada di daerah penyangga Hutan Lindung Sungai Wain. Adanya 
akses jalan ini akan menambah tekanan terhadap areal mangrove yang merupakan habitat bekantan. 
 3.  Pencemaran 

Tingkat dan bentuk pencemaran di Teluk Balikpapan bervariasi menurut lokasi. Kegiatan 
industri, pelabuhan dan berbagai aktifitas di daerah hulu merupakan penyebab utama pencemaran 
teluk. Tumpahan minyak dari industri pengilangan minyak dan tingginya lalu lintas pengangkutan 
minyak juga berpotensi mencemari Teluk Balikpapan (Pribadi et al., 2005). Teluk Balikpapan 
merupakan pintu utama kapal besar maupun kecil dari dan menuju laut lepas, sehingga potensial 
menambah beban pencemaran. Arus lalu lintas air yang padat dapat berpengaruh terhadap kualitas 
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perairan, habitat dan tumbuhan sumber pakan bekantan. Penelitian Bismark (1997) di Cagar Alam 
Pulau Kaget menunjukkan bahwa tingginya arus lalulintas motor dan kapal air akan meningkatkan 
konsentrasi logam berat pada tanah dan akar S. caseolaris dan dapat berakibat kematian pohon 
pakan bekantan tersebut. 

Pertambahan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan cukup tinggi 
(Pribadi et al 2005), sehingga meningkatkan tingkat pencemaran sungai yang dapat menurunkan 
kualitas perairan, seperti pencemaran parasit yang penyebarannya melalui air. Endoparasit yang 
pernah dilaporkan pada bekantan diantaranya adalah Trichiuris sp. dan Ascaris sp. (Bismark, 
2009). Penyakit Ascariasis menyerang sistem pencernaan dan cukup berbahaya terhadap jenis 
monyet dan kera. Kasus fatal pernah dilaporkan terjadi pada monyet Rhesus (Macaca mulatta), 
Macaca philippinensis, dan Chimpanse (Pan troglodytes) (Toft & Eberhard, 1998). 
 
E.  Strategi Konservasi 
 1.  Penunjukan areal perlindungan 

Upaya konservasi yang juga mungkin dilakukan adalah menetapkan beberapa areal habitat 
bekantan yang relatif masih aman sebagai areal perlindungan bekantan seperti yang dilakukan di 
Kota Tarakan yaitu Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB). Cara tersebut dapat 
diadopsi dan diimplementasikan di Teluk Balikpapan. 

Lokasi yang berada di wilayah Balikpapan yang bisa dilakukan adalah di daerah sungai 
Somber, dan mulai dilakukan kegiatan wisata terbatas untuk menyusuri areal mangrove sambil 
melakukan pengamatan bekantan (Stanislav Lhota, kom.pri).  Untuk wilayah Kabupaten Penajam 
Paser Utara, areal di sekitar darmaga PT ITCI dan hutan lindung adat dapat direncanakan sebagai 
kawasan perlindungan. 
 2.  Sosialisasi kepada Masyarakat 

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan untuk menyampaikan tentang kondisi 
keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya, terutama bekantan dan habitatnya. Pengaruh dan 
akibat kerusakan-kerusakan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, serta 
memberikan solusi cerdas untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati dengan tetap 
mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Sosialisasi dapat juga dilakukan kepada anak-anak 
usia sekolah dasar. Memberikan dasar yang kuat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan 
keanekaragaman hayati kepada anak usia dini akan menjadikan benteng perlindungan 
keanekaragaman hayati di masa yang akan datang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 
memasukkan materi-materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada mata pelajaran muatan 
lokal di sekolah-sekolah di sekitar Teluk Balikpapan. Selain itu penyebaran liflet, stiker atau 
kalender yang berisi ajakan untuk melestarikan Teluk Balikpapan dapat dilakukan, terutama oleh 
lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. 
 3.  Kegiatan Ekowisata 

Salah satu upaya pelestarian bekantan dan habitatnya adalah dengan pengembangan 
ekowisata berbasis masyarakat. Konsep pengelolaan tersebut secara langsung akan memberikan 
manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Minat pariwisata saat ini mengarah back to nature 
sehingga ekowisata sangat potensial dikembangkan. Keberadaan bekantan dapat menjadi daya tarik 
utama ekowisata di Teluk Balikpapan. Berdasarkan pengalaman, kegiatan ekowisata paling 
diminati wisatawan adalah melihat satwa liar, menikmati pemandangan alam dan mendapatkan 
pengalaman baru (Drumm & Moore, 2002).   

Hal penting yang mendasari dan harus diperhatikan dalam mengusahakan ekowisata adalah 
kontribusi nyata dari wisatawan dan operatornya dalam dukungan usaha konservasi dan pelestarian 
keanekaragaman hayati dan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan mulai dari tahap 
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perencanaan, pembangunan dan pengoperasian. Menurut  Retnowati (2004) kegiatan ekowisata 
dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar, sehingga akan tumbuh rasa 
memiliki dan memelihara sumberdaya yang menjadi obyek ekowisata.   

Sungai Kemantis adalah kawasan yang dijadikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagai 
kawasan wisata alam mangrove. Areal ini secara administratif pemerintahan termasuk dalam 
kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Lokasinya berada pada koordinat S 10 04’ 
26,7” E 1160 44’ 41,3”.  Secara legal formal kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan wisata alam 
mangrove berdasarkan PERDA Kota Balikpapan Nomor 5 tahun 2006. Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2015. (Pemkot Balikpapan, 2006). Beberapa 
fasilitas yang dibangun oleh PT Inhutani, namun kondisinya tidak terawat dan jarang dikunjungi 
oleh masyarakat. Beberapa fasilitas wisata yang ada adalah track pengamatan/boardwalk dan 
shelter, namun kondisinya rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Jenis vegetasinya 
lebih bervariasi karena topografinya lebih bervariasi. Kawasan ekosistem mangrove, karang, Pulau 
Balang, dan Pulau Benawan Besar direncanakan sebagai sebagai kawasan ekowisata oleh 
pemerintah Kota Balikpapan (Santoso et al., 2005). 
 4.  Translokasi dan Konsesi Ex-situ  

Translokasi adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan individu 
atau populasi satwaliar dari habitatnya ke lokasi yang lain (Beck et al. 2007). Translokasi 
diharapkan menjadi langkah penyelamatan bekantan yang terakhir. Hal tersebut mengingat 
bekantan termasuk primata yang hidup berkelompok dan sangat sensitif dengan kehadiran manusia. 
Upaya translokasi bekantan dapat dilakukan dari areal yang sudah mengalami kerusakan atau 
terfragmentasi ke areal yang lebih aman dan representatif.  Lokasi tujuan translokasi dapat berupa 
lokasi di alam yang relatif aman dan dapat menjamin kehidupan bekantan. Lokasi di Sungai 
Kemantis dapat direncanakan dan didisain sebagai areal relokasi bekantan, terutama kelompok 
bekantan yang berada di sekitar lokasi ini. Namun demikian perlu dilakukan kajian lebih lanjut 
untuk menjadikan lokasi ini sebagai habitat bekantan. 

Selain itu populasi bekantan yang terancam dapat dipindahkan ke habitat buatan milik 
lembaga-lembaga konservasi ek-situ. Upaya konservasi eksitu dan translokasi satwa selama ini 
sudah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, namun sebagian besar mengalami 
kegagalan (IPPL, 1999; Agoramoorthy et al., 2004).   

Kegiatan konservasi ex-situ bekantan dapat dilakukan di penangkaran, kebun binatang dan 
taman safari, walaupun masih relatif sulit. Sejak tahun 1975 berbagai kebun binatang di dunia telah 
melakukan upaya penangkaran bekantan namun gagal. Penangkaran bekantan tetap mungkin untuk 
dilakukan, hal itu terbukti dengan berhasilnya beberapa lembaga konservasi ex-situ memeliharanya, 
seperti di Taman Safari Indonesia I Cisarua (Yasaningthias, 2010), Kebun Binatang Bronx (2 ekor 
dari 8 ekor pada tahun 1975), Kebun binatang Singapura (Agoramoorthy et al., 2004), Taman 
Safari Indonesia II Prigen, Pusat Satwa Primata Schmutzer dan Kebun Binatang Surabaya.   

Upaya translokasi bekantan yang bisa dikatakan gagal adalah pemindahan bekantan dari 
Pulau Kumala (Kalimantan Timur) dan pemindahan bekantan dari Pulau Kaget (Kalimantan 
Selatan) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS). Pada tahun 2000, Pulau Kumala seluas 75 ha di 
Tenggarong dirubah menjadi kawasan wisata modern. Untuk keperluan tersebut puluhan ekor 
bekantan di Pulau Kumala dipindahkan ke Pulau Jembayan, yang berjarak sekitar 30 Km dan 
masih masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2010 keberadaan 58 ekor 
bekantan yang dilepaskan di Jembayan tidak terlihat lagi dan tidak ada monitoring atau penelitian 
tentang keberadaan bekantan tersebut (Zulkarnain 2010). Pada tahun 1997, dengan alasan 
kerusakan habitat di Cagar Alam Pulau Kaget, maka dilakukan evakuasi sebanyak 148 bekantan 
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dan 61 ekor diantaranya  di kirim ke KBS. Berdasarkan IPPL (1999) pengangkutan bekantan ke 
KBS dilakukan dengan kapal selama 20 jam, dan selama pengangkutan 25 ekor dilaporkan mati. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam translokasi bekantan adalah: 
a. Perlu dipersiapkan standard operational procedure (SOP) dalam translokasi bekantan.  

Standard prosedur perlu disusun dan disiapkan sebelum kegiatan translokasi dilakukan.  
SOP harus mencakup berbagai hal baik teknis maupun non-teknis mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Penyusunan SOP harus melibatkan ahli berbagai 
disiplin ilmu dari lembaga yang berkompeten. Diantaranya adalah ahli perilaku satwa, 
dokter hewan, ahli nutrisi, dan ahli ekologi satwa. 

b. Status lokasi tujuan translokasi, ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat 
menentukan keberhasilan upaya konservasi yang akan dilakukan. Belajar dari pengalaman 
translokasi dari Pulau Kaget ke Pulau di sekitarnya yang tidak dilindungi, yaitu Pulau 
Burung, Tempurung dan Bakut, tidak ada upaya perlindungan selanjutnya bagi bekantan 
yang telah dipindahkan. Hal ini menyebabkan ke depannya keberlangsungan hidup 
bekantan tidak terjamin (IPPL, 1999).  Pertama yang harus dilihat adalah kepastian status 
areal tujuan relokasi, luasan kesesuaian bentang alam sebagai habitat bekantan, 
ketersediaan sumber pakan dan tempat beraktivitas bekantan, identifikasi jenis satwaliar 
lainnya, tingkat keamanan dan keberlangsungannya dalam jangka panjang.  

c. Informasi tentang perilaku alami bekantan perlu diketahui dengan baik sebelum dilakukan 
translokasi.  Perilaku bekantan tersebut diantaranya berkaitan dengan struktur kelompok, 
homerange, territory, corea area, perilaku menghindari predator, perilaku makan, dan 
perilaku tidur.  Informasi ini sangat penting dalam menentukan kelayakan lokasi dan 
penyusunan SOP. 

d. Kesejahteraan satwa (Animal walfare) adalah hal yang penting dalam penanganan satwa, 
namun hal ini masih kurang diperhatikan di Indonesia. Sehingga sebelum dilakukan 
translokasi idealnya ada kajian etik yang meninjau SOP yang digunakan, terutama dalam 
penanganan terhadap satwa yang ditranslokasi.  Dalam penanganan satwa selama 
translokasi harus memenuhi prinsip 5 kebebasan, yaitu bebas lapar, haus dan malnutrisi, 
bebas dari ketidaknyamanan yang disebabkan lingkungan, bebas dari perasaan nyeri, luka 
dan penyakit, bebas dari rasa takut dan cekaman, dan bebas untuk melakukan tingkah 
lakunya yang alami.  

e.   Translokasi harus melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kesehatan 
satwa, perilaku satwa, ekologi satwaliar, dan tenaga teknis lapangan yang terlatih.  
Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat menentukan keberhasilannya. Dokter hewan 
berperan penting, terutama untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan dan 
memberikan penanganan terhadap bekantan yang sakit. Personil yang menguasai bidang 
perilaku satwa dan nutrisi diperlukan untuk memberikan kesejahteraan satwa dan 
meminimalisir kondisi stress sehingga dapat mengurangi resiko kematian lebih lanjut.  Ahli 
ekologi berperan dalam mengkaji kondisi kesesuaian habitat yang akan menjadi lokasi 
tujuan translokasi. Kesesuaian habitat harus semirip mungkin dengan  habitat aslinya, baik 
itu ketersediaan pakan utama, struktur dan komposisi vegetasi, stratifikasi hutan, 
keberadaan predator, ketersediaan air, bentang alam, dan mendapat penerimaan masyarakat 
setempat.    

5.  Pembinaan habitat 
Ancaman kepunahan bekantan di Teluk Balikpapan terutama disebabkan oleh kerusakan 

habitat, sehingga untuk memperpanjang waktu kepunahan perlu segera mengatasi deforestasi 
(Stark et al., 2010). Upaya tersebut harus didukung oleh pemerintah kota Balikpapan dan 
Kabupaten Penajam Paser Utara serta berbagai stakeholder terkait. 
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Pengelolaan dan pembinaan habitat bekantan di luar kawasan konservasi harus 
memperhatikan beberapa hal penting, diantaranya: status hutan, tipe hutan, keragaman jenis flora 
fauna, pola kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sekitar kawasan dan luas areal yang 
akan di bina (Bismark et al., 2000). Habitat bekantan yang berada di luar kawasan konservasi harus 
mendapat kepastian hukum yang menjamin tidak akan ada kegiatan pemanfaatan. Pembinaan 
habitat bekantan yang sudah rusak dapat dilakukan dengan menanam jenis-jenis tumbuhan sumber 
pakan atau jenis pohon tempat beraktifitas bekantan. Penanaman lebih diarahkan ke pengayaan 
jenis asli dan meminimalkan penanaman jenis asing. 

 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A.  Kesimpulan  

1. Penyebaran bekantan di Teluk Balikpapan sebagian besar berada di wilayah Kabupaten 
Penajam Paser Utara (PPU), sehingga pemerintah daerah Kabupaten PPU perlu 
melakukan perhatian yang lebih banyak terhadap kegiatan pelestarian bekantan dan 
habitatnya. 

2. Habitat bekantan di beberapa tempat sudah mengalami kerusakan dan terfragmentasi 
oleh aktifitas pertambakan, batubara, industri, jalan, jembatan serta pencemaran. 

3. Upaya konservasi dapat dilakukan dengan melakukan penunjukan areal perlindungan 
bekantan, sosialisasi kepada masyarakat, pengembangan ekowisata dan translokasi ke 
areal yang lebih aman. 

4. Translokasi adalah upaya penyelamatan bekantan yang terakhir dan hanya dilakukan 
jika upaya lainnya tidak dapat dilakukan lagi, namun harus dipersiapkan secara matang. 

 
B.  Saran 

1. Perlu penunjukan kawasan perlindungan untuk Bekantan di Teluk Balikpapan, baik oleh 
Pemerintah kota Balikpapan maupun Kabupaten Penajam Paser Utara. 

2. Kegiatan konversi mangrove di Teluk Balikpapan harus dibatasi dengan tegas. 
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