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ABSTRAK 
Kerusakan habitat primata menyebabkan tekanan terhadap keanekaragaman jenis primata semakin besar, 
sehingga upaya konservasi penting untuk dilakukan.  Salah satu dasar informasi untuk melakukan konservasi 
adalah pengenalan sistem kelompok pada primata.  Alasan primata berkelompok adalah mempertahankan 
sumberdaya, pertahanan dari predator, efesiensi foraging, dan kepastian reproduksi. Beberapa konsekuensi 
hidup berkelompok adalah adanya persaingan di dalam dan antar kelompok serta penyebaran penyakit 
menular.  Ukuran kelompok seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan sumber makanan, reproduksi, 
penggunaan energi dan predator.  Kelompok sosial primata diantaranya adalah soliter, berpasangan dan 
berkelompok (multi-male multi-female, harem, polyandrous, clan, fusion fision). 

 
Kata kunci: struktur kelompok, ukuran kelompok, konservasi primata 

 

I.  PENDAHULUAN 
 

Indonesia adalah negara mega-biodiversitas, salah satunya memiliki keanekaragaman jenis 
primata (non-human primate) yang tinggi. Dari 233 jenis primata yang ada di dunia (Goodman et 
al., 1998), lebih dari 40 jenis (17,17%) diantaranya ada di Indonesia 30% diantaranya adalah 
endemik (Mc Neely et al., 1990). Jumlah jenis tersebut belum termasuk beberapa jenis yang baru 
ditemukan akhir-akhir ini seperti Tarsius lariang (Merker & Groves, 2006) dan Tarsius wallacei 
(Merker et al., 2010). 

 Seiring dengan meningkatnya luas kerusakan hutan, habitat berbagai satwa primata juga 
semakin tertekan. Oleh karena itu upaya-upaya pelestarian harus dilakukan baik secara in-situ (di 
habitat alaminya) maupun ex-situ (di luar habitat alaminya). Upaya konservasi ex-situ diantaranya 
melalui penangkaran, kebun binatang dan taman safari, sedangkan secara in-situ melalui penetapan 
kawasan-kawasan konservasi dimana terdapat habitat primata di dalamnya. Informasi tentang 
perilaku alami primata sangat penting dalam upaya konservasi jenis primata.   

Pengenalan sistem kelompok jenis primata yang akan dikonservasi adalah hal yang sangat 
penting. Hal itu dikarenakan masing-masing jenis primata memiliki struktur dan komposisi 
kelompok yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penanganan dan upaya konservasi yang 
berbeda-beda. Secara umum primata hidup dalam kelompok sosial. Kehidupan sosial primata lebih 
rumit dan kompleks dibandingkan satwa lainnya, hal itu dikarenakan tingkat intelegensia primata 
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan satwa lainnya. Primata hidup secara berkelompok 
yang terdiri terdiri dari individu yang berbeda dalam usia, jenis kelamin, tingkatan dominansi dan 
kekerabatan (Cheney et al., 1987). Upaya konservasi primata pada prinsipnya adalah 
mempertahankan kehidupan primata sesuai dengan kondisi alaminya.   

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kelompok pada primata, meliputi 
proses pembentukannya, alasan pembentukan kelompok, kekurangan dan kelebihan hidup dalam 
kelompok dan struktur kelompok pada primata. 
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II.  KONSEP PEMBENTUKAN KELOMPOK 
 

Terbentuknya struktur kelompok sosial pada satwa diawali dari kebutuhan individu satwa 
untuk hidup. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan dasar, yang meliputi makan, 
minum, bereproduksi, bergerak, bermain, dan lain-lain.  Individu dari jenis yang sama akan 
memiliki kebutuhan sama dan cara mendapatkannya pun relatif sama. Oleh karena itu dalam 
memenuhi kebutuhan tersebut, satu individu satwa memerlukan interaksi dengan individu yang 
lain. Hubungan antara individu tersebut akan berlanjut antar beberapa individu yang lebih banyak.  
Hubungan selanjutnya akan menghasilkan suatu aturan sosial dan akan membentuk struktur sosial 
dengan kebiasaan yang diterapkan dalam kelompok tersebut (McFarland, 1999).   

 
A.    ALASAN PRIMATA BERKELOMPOK 
 

Seperti halnya satwa liar lainnya, primata secara alami memiliki naluri yang kuat.  Selain itu 
dengan didukung oleh kecerdasannya, primata memiliki strategi untuk mampu bertahan hidup 
secara efisien. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan hidup secara berkelompok.  
Terdapat beberapa alasan primata hidup secara kelompok diantaranya adalah untuk:   

1. Mempertahankan sumberdaya 
Mempertahankan sumberdaya pakan adalah aspek yang penting sehingga primata 

hidup secara berkelompok (McFarland, 1999).  Suzuki et al. (1998) memperkirakan betina 
yang hidup dalam hubungan kekerabatan dalam kelompok besar bertujuan untuk 
mempertahankan sumber makanan. Betina yang berada dalam suatu kelompok akan dapat 
meningkatkan aksesnya terhadap makanan terutama saat mereka bersama dengan bayinya.  
Selain itu keberhasilan bereproduksi betina sangat dipengaruhi oleh akses terhadap makanan 
daripada jantan. Hal itu ditunjukkan pada angka kelahiran yang tinggi pada Macaca fuscata 
setelah terjadi musim buah yang baik dibandingkan musim buah yang tidak baik (Suzuki et 
al., 1998) 

2. Perlindungan dari pemangsaan 
Hidup dalam kelompok adalah salah satu strategi untuk mengurangi tekanan 

lingkungan seperti predator dan persaingan makanan (van Schaik, et al., 1983). Primata yang 
hidup dalam kelompok akan lebih mampu bertahan dari pemangsa dibandingkan dengan 
primata yang hidup soliter. Menurut van Schaik et al. (1983) kemampuan primata 
mendeteksi keberadaan pemangsa secara cepat, sangat berperan penting dalam kehidupan 
kelompok. Umumnya kewaspadaan terhadap pemangsa akan meningkat jika hewan hidup 
dalam kelompok, selain itu antar individu dalam kelompok dapat saling menjaga dari 
serangan pemangsa.   

3. Efisien dalam mencari makan (foraging) 
McFarland (1999) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan primata 

hidup secara berkelompok adalah agar lebih efisien dalam mencari makan (foraging). Hidup 
berkelompok menyebabkan akses terhadap sumber daya akan semakin besar. Mencari 
sumber pakan secara berkelompok akan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan 
soliter. Keberhasilan salah satu anggota kelompok menemukan lokasi sumber pakan akan 
memberikan peluang kepada seluruh anggota kelompok untuk mendapatkan pakan. 

4. Kepastian keberhasilan reproduksi 
Kelompok yang di dalamnya terdiri dari jantan dan betina akan lebih menjamin akses 

terhadap pasangan secara reguler, jika dibandingkan dengan yang hidup soliter. Pada hewan 
soliter pada saat musim kawin atau betina sedang birahi (estrous), harus terlebih dahulu 
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mencari pasangannya sebelum perkawinan terjadi. Hal inilah yang menyebabkan satwa 
soliter cenderung lebih cepat mengalami kepunahan dibandingkan dengan satwa yang hidup 
secara berkelompok. 

 
B.   KERUGIAN HIDUP BERKELOMPOK 
 

Hidup berkelompok bagi primata memberikan beberapa keuntungan (benefit), namun ada 
konsekuensi (cost) yang harus dihadapi. Beberapa kerugian yang dialami jika jenis primata 
memilih hidup dalam kelompok diantaranya adalah: 

1. Kompetisi antar kelompok 
Kehidupan berkelompok menyebabkan terjadinya kompetisi antar kelompok terutama 

dalam hal mendapatkan sumber makanan dan tempat tidur yang baik. Kondisi tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya agonistik dan perebutan sumberdaya antar kelompok. Walaupun 
pada beberapa jenis primata seperti bekantan yang hidup secara simpatrik antar kelompok, 
bahkan dapat berbagi pohon tidur yang sama antar kelompok (Matsuda et al., 2010).  
Sedangkan kompetisi untuk mendapatkan makanan secara alami dapat terjadi di dalam 
maupun antar kelompok yang disebabkan oleh penyebaran sumberdaya pada habitat 
(Kappeler & van Schaik, 2002). 

2. Kompetisi dalam kelompok 
Persaingan dalam kelompok terjadi terutama dalam hal pakan dan pasangan kawin.  

Pada kelompok yang besar akan meningkatkan persaingan antar individu  (McFarland, 1999) 
karena selalu berdekatan antar individu dalam kelompok. Menurut Korstjens & Dunbar 
(2007) faktor pembatas utama dalam kelompok primata pemakan buah-buahan (frugivorous) 
adalah persaingan sumber pakan antar individu, seperti pada Piliocolobus yang akan 
meningkatkan pergerakannya jika persaingan pakan dalam kelompok makin besar.   

Persaingan dalam kelompok tersebut akhirnya membentuk struktur sosial, dimana 
yang lebih kuat (dominan) akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan 
sumberdaya (makanan, reproduksi dan lain-lain.) dibandingkan dengan yang sub-massive. 

3. Penyakit menular 
Pada kehidupan berkelompok, satwa lebih besar berpeluang terjangkit penyakit, hal itu 

berkaitan dengan dekatnya hubungan, tingkat interaksi dan kontak fisik antar individu dalam 
kelompok. Sumber penyakit yang dapat menular antar anggota kelompok primata 
diantaranya disebabkan oleh bakteri, parasit dan virus. Menurut Morand & Poulin (1998) 
kecepatan penyebaran parasit pada mamalia berkaitan dengan kepadatannya individu, 
dimana intensitas serangan parasit lebih besar terjadi pada satwa yang hidup berkelompok 
daripada yang hidup soliter.   

 
C.   UKURAN KELOMPOK 
 

Besar kecilnya ukuran kelompok sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya 
sumberdaya yang ada, tingkat reproduksi, penggunaan energi dan keberadaan predator. 
Terbentuknya ukuran kelompok yang efisien adalah hasil dari upaya untuk memaksimalkan 
keuntungan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Interaksi yang komplek antara 
variabel ekologi dan ukuran kelompok atau organisasi sosial akan menghasilkan strategi perilaku 
untuk menurunkan biaya dalam hidup berkelompok, diantaranya dengan memisahkan diri menjadi 
kelompok-kelompok kecil (Lehmann et al., 2007). Beberapa keuntungan dan kekurangan 
kelompok besar, diantaranya: 
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1. Keberadaan makanan 
Besar kecilnya kelompok ditentukan oleh kelimpahan sumber daya pakan yang 

tersedia. Satwa pemakan buah (frugivore) cenderung hidup dalam kelompok yang lebih 
besar dari pada pemakan daun (folivores). Kecenderungan ini berdasarkan kelimpahan 
sumber pakannya, yaitu ketersediaan dedaunan lebih melimpah dan tersebar dimana-mana 
dibandingkan ketersediaan buah yang tergantung pada musim, jumlahnya terbatas dan 
banyak satwa lain yang juga menggunakannya. Pada kelompok frugivora jumlah anggota 
kelompok yang banyak akan menguntungkan pada saat melakukan foraging, dan memiliki 
peluang mendapatkan sumber makanan lebih cepat dibandingkan kelompok dengan jumlah 
anggota sedikit. Penelitian Korstjens & Dunbar (2007) pada beberapa jenis Colobus dan 
Piliocolobus menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kelompok maka waktu yang 
digunakan untuk makan juga akan lebih banyak. 

Ukuran kelompok yang besar di satu sisi menguntungkan namun dari sisi lainnya 
persaingan berebut makanan dalam kelompok juga tinggi. Persaingan antar anggota 
kelompok dalam mendapatkan makanan juga membatasi ukuran kelompok dalam kelompok 
sosial (Borries et al., 2008). 

2. Reproduksi 
Ukuran kelompok mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan reproduksi. Pada 

Macaca fuscata menunjukkan pengaruh positif ukuran kelompok terhadap keberhasilan 
reproduksinya (Suzuki et al., 1998), sementara pada Macaca fascicularis menunjukkan 
bahwa dalam kelompok besar telah mengurangi keberhasilan reproduksi pada betina (van 
Noordwijk & van Schaik, 1999).  

Ukuran kelompok juga berpengaruh terhadap perkembangan bayi dan tingkat 
reproduksi betina. Seperti pada jenis Trachypithecus phayrei secara umum terdapat 
perbedaan tingkat ketahanan hidup (fitnes) antara kelompok besar dan kecil.  Pada jenis ini 
kelompok yang besar perkembangan bayinya lebih lambat, waktu menyapihnya lebih lama 
dan reproduksi betina lebih lambat (Borries et al., 2008). 

3. Penggunaan energi 
Ukuran kelompok yang semakin besar menyebabkan semakin banyak kebutuhan 

pakan, sehingga untuk memenuhinya memerlukan wilayah jelajah yang semakin luas.  
Wilayah jelajah yang luas akan menyebabkan perjalanan hariannya lebih jauh, lebih banyak 
energi yang dikeluarkan dan bahaya predator juga lebih besar (van Schaik et al., 1983).   

4. Keberadaan predator 
Besar kecilnya kelompok primata juga merupakan hasil adaptasi terhadap keberadaan 

pemangsa.  Pada Macaca yang hidup di pulau yang tidak ada predatornya secara signifikan 
membentuk kelompok yang kecil dibandingkan dengan yang hidup di pulau besar yang ada 
predatornya (van Schaik & van Noordwijk, 1985 dalam McFarland, 1999). Demikian juga 
pada Colobus yang terbiasa dengan kelompok kecil karena resiko predatornya lebih kecil 
dibandingkan Piliocolobus (Korstjens & Dunbar, 2007).   

Secara umum primata terestrial cenderung hidup dalam kelompok yang lebih besar 
daripada yang arboreal, hal itu sebagai upaya adaptasi terhadap pemangsa terestrial yang 
lebih banyak. Sebagai contoh pada jenis ‘babon hamadryas’ (Papio hamadryas) dimana 
variasi jumlah kelompok bisa mencapai 25 sampai 800 ekor dengan rata-rata 188 ekor/tropos 
(Zinner et al., 2001). Jumlah yang besar pada kelompok babon adalah salah satu upaya untuk 
mempertahankan diri dari predator terestrial yang cukup banyak jenisnya seperti macan tutul 
(Pantherea pardus), spot hyenas (Crocuta crocuta), striped hyenas (Hyaena hyaena) and 
serigala (Canis mesomelas dan C. aureus) (Zinner et al., 2001).   
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