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Abstract. Horsfield's Tarsier (Tarsius bancanus) is a small body, big round eye, and nocturnal animal. There was lack of 
people knowledge regarding the number of species, biological aspects, usability, and its conservation. The research 
aimed to calculate population density of Horsfield's Tarsier. Data was collected in line transect. The population density of 
Horsfield's Tarsier in the Area of Rampah Menjangan Waterfall was 7,84 individual/km² indicating that the status of this 
tarsier was scarce. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Aktivitas masyarakat, terutama alih fungsi 
lahan serta berkembangnya akses menuju Kawasan 
Air Terjun Rampah Menjangan, Loksado diduga 
menjadi penyebab utama penurunan populasi 
berbagai jenis primata. Salah satu primata yang 
diketahui menghuni kawasan adalah singapuar 
(Tarsius bancanus).  

Singapuar memiliki tubuh yang kecil dengan 
mata bulat besar tidak hanya dikelompokkan 
sebagai satwa eksotik atau unik, tetapi juga 
dilindungi peraturan perundang-undangan. 
Singapuar merupakan satwa dilindungi berdasarkan 
pada Undang-Undang No.5/1990 dan Peraturan 
Pemerintah No. 7/1999. Menurut IUCN (2008), 
singapuar termasuk dalam kategori rentan 
(vulnerable). 

Tujuan penelitian adalah mengukur kerapatan 
singapuar. Hasilnya dapat digunakan pihak terkait 
(BKSDA) atau masyarakat pencinta satwa sebagaii 
data awal pelestarian satwa unik dan dilindungi ini.  

 

2. METODE  
 
Lokasi penelitian adalah Kawasan Air Terjun 

Rampah Menjangan, Desa Lok Lahung, Kecamatan 
Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lima  
transek garis berukuran (50 m x 2.500 m) atau 
secara keseluruhan seluas 62,5 ha dibuat. Transek 
dibuat tegak lurus atau dengan arah dari tepi sungai 

ke hutan. Pada setiap 100 m dalam transek garis 
ditandai. Tiga dari 5 transek berada di hutan primer, 
1 di hutan sekunder, dan 1 di kebun karet.  

Dalam metode ini pengamat menyusur garis 
transek dan mengamati secara langsung atau tidak 
langsung (dari suara atau bunyi akibat aktivitas) jam 
20.00-05.00 wita. Singapuar yang merupakan famili 
Tarsiidae atau ordo primata adalah hewan nokturnal 
(Sumiyarni, 2005). Di transek garis ini dicatat jumlah 
populasi atau kemunculan ketika beraktivitas.  

Alat yang digunakan adalah sebagai berikut.  
1. Kamera tele: pendokumentasian singapuar dari 

jarak yang jauh maupun dekat. 
2. Handycam: pendokumentasian pergerakan 

singapuar. 
3. Meteran: pengukuran jarak transek. 
4. Alat tulis (pulpen, kertas, dan penggaris): 

penulisan data dan laporan. 
5. Termometer: pengukuran suhu udara ( 0C ). 
6. Hygrometer: pengukuran kelembaban udara 

(%). 
7. Anemometer: pengukuran kecepatan angin 

 (m/s) 
8. Altimeter: pengukuran ketinggian tempat (m dpl). 
9. Senter: penerangan jalan dan pengamatan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Hasil Penelitian 

 

Singapuar di kalangan masyarakat dikenal 
dengan sebutan warik bamban, tantalisan, atau 
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putra bayu (Gambar 1). Selama penelitian, 
singapuar ditemukan di lokasi hanya secara tidak 
langsung, yaitu melalui suara atau bunyi yang 
ditimbulkan akibat pergerakan singapuar saat 
meloncat dari pohon satu ke pohon lainya. Jumlah 
yang ditemukan secara tak langsung ini 15 kali atau 
individu (Tabel 1). Habitat tempat ditemukannya 
adalah daerah perkebunan karet, hutan primer dan 
hutan sekunder. Di kawasan hutan primer dan 
sekunder, habitatnya berupa rumpun bambu yang 
tumbuh dan mendominasi area dekat aliran sungai. 
Kondisi lingkungan di area penelitian disajikan pada 
Tabel 2. 

 

 
 

Gambar 1. Singapuar (Tarsius bancanus) 

 
Tabel 1. Kemunculan singapuar di daerah penelitian 

 

No 

Kemunculan di wilayah 
jelajah 

Jumlah 
kemun-
culan 

Kerapatan 

I II III IV V ind. /ha ind./km2 

1 3 4 0 5 3 15 0,08 8 
Keterangan:  
1.Wilayah jelajah I : jalur di hutan primer 1  
2.Wilayah jelajah II : jalur di hutan primer 2 
3.Wilayah jelajah III : jalur di hutan primer 3   
4.Wilayah jelajah IV : jalur di perkebunan karet  
5.Wilayah jelajah V : jalur di hutan sekunder  

 
Tabel 2. Parameter lingkungan 

 

No Parameter lingkungan Kisaran 

1 Suhu udara (oC) 24-27 

2 Kelembaban Udara (%) 97-100 
3 Kecepatan angin (m/s) 0-1,9 
4 Ketinggian tempat (m dpl) 221-354 

 
 

3.2 Pembahasan 
 

Kawasan hutan Loksado merupakan bagian 
dari kawasan Pegunungan Meratus yang memiliki 
kekayaan alam flora dan fauna. Kawasan hutan ini 
dikenal sebagai penghasil bambu.  

Menurut Qiptiyah & Setiawan (2012), 
singapuar mampu hidup di berbagai habitat, baik 
hutan primer maupun hutan sekunder. Menurut 
Sumiyarni (2005), habitat singapuar adalah berbagai 
tipe hutan, seperti hutan hujan tropis, hutan primer 
yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, 
perkebunan karet, semak berduri, hutan bakau 
(mangrove), dan ladang penduduk. Menurut 

Wirdateti & Dahrudin (2008), primata ini mendiami 
hutan-hutan sekunder dan semak belukar yang 
terdiri atas rumput dan gelagah.   

Selanjutnya menurut Qiptiyah & Setiawan 
(2012), primata ini menggunakan rumpun bambu 
sebagai tempat tidur, tempat berlindung (cover), dan 
bahkan bersarang terutama di bagian bawah 
rumpun bambu yang cukup rapat dan berpeluang 
terhindar serangan predator. Singapuar mendiami 
rongga-rongga pohon ataupun pada tumpukan akar 
( Lowing et al. 2013). Menurut Sesa (2014), 
singapuar dengan bentuk tubuh yang unik dapat 
hidup di area perkebunan dan hutan pegunungan. 

 Sebaran dan kualitas habitat memegang 
peranan penting bagi kelestarian satwa liar pada 
umumnya, termasuk singapuar. Berkurangnya 
luasan habitat karena berbagai sebab dan 
menurunnya daya dukung habitat akan 
menyebabkan terjadinya penurunan populasi satwa 
pada umumnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Kualitas habitat yang baik, akan 
mendukung seluruh aktivitas singapuar, termasuk 
perilaku reproduksi berjalan dengan normal.  

Kawasan yang paling banyak ditemukan yaitu 
pada kawasan perkebunan, di karenakan pada 
kawasan ini terdapat banyak semak belukar yang 
menjadi habitat dari serangga yang merupakan 
makanan bagi singapuar. Menurut Supriatna & 
Hendras (2000), makanan singapuar adalah 
serangga seperti belalang, kumbang, kepik,semut, 
tonggeret.  

Hasil pengamatan di lapangan juga 
didapatkan bahwa singapuar menyukai hutan 
primer. Di hutan ini ketersediaan pakan banyak dan 
vegetasinya rapat. Menurut Sandego et al. (2014) 
keaneakaragaman jenis vegetasi merupakan salah 
satu faktor pendukung bahwa singapuar lebih 
menyukai habitat yang memiliki jenis vegetasi yang 
beragam.Meskipun memiliki sebaran habitat yang 
luas, kualitas habitat juga memegang peranan 
penting bagi kelestarian satwa liar pada umumnya, 
termasuk singapuar. Dalam penelitian Sinaga et al. 
(2009) mengatakan bahwa pada kondisi kawasan 
yang ekstrim singapuar juga mampu bersarang di 
celah-celah akar pohon beringin, lobang-lobang 
batu dan apabila terdesak tarsius juga mampu 
bersarang di dalam lobang tanah atau 
menggunakan lobang tikus untuk tidur. 

Menurut Sumiyarni (2005) bahwa setiap 
mencari makan,  pertama singapuar akan 
mengamati mangsanya dan memastikan secara 
visual dari atas pohon, kemudian ia melompat ke 
arah mangsa dan memegang mangsanya dengan 
tangan dan melumpuhkan mangsa dengan gigitan 
yang mematikan pada leher dan punggung. Baik 
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seranggga dan vertebrata dimakan mulai dari 
bagian kepala. Saat melompat, menangkap mangsa 
kedua kaki atau tangan depan yang lebih dulu 
digerakkan. Hal ini digunakan untuk memutar badan 
agar dapat mengarah ke sasarannya dan melompat 
dengan tangan terbuka. 

Status kelangkaan singapuar di kawasan 
hutan Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam 
kategori rentan. Sesuai dengan Wolfheim dalam 
Kartono (2008), populasi suatu spesies rentan, bila 
kerapatannya 0,49 - 8,9 individu/km2.. 

Aktivitas penduduk di hutan diduga menjadi 
salah satu ancaman kelestarian singapuar. Bambu 
memiliki banyak manfaat bagi kehidupan 
masyarakat desa Lok Lahung Kecamatan Loksado. 
Pemanfatan bambu berpotensi mengurangi vegetasi 
habitat tidur singapuar yang berarti mengancam 
kelestarian singapuar di masa yang akan datang.  

Menurut Sandego (2014) bahwa keberadaan 
jumlah populasi singapuar di alam diperkirakan 
semakin lama semakin menurun. Faktor utama 
penyebab menurunnya populasi singapuar adalah 
pembukaan lahan hutan yang semakin luas 
sehingga berakibat semakin kurangnya habitat 
satwa tarsius dan mengancam keberadaan satwa 
serta pakannya. Populasi-populasi yang terisolasi 
tersebut dikhawatirkan akan mengalami kepunahan 
dalam jangka panjang karena erosi genetik akibat 
inbreeding.  

Menurut Qiptiyah & Setiawan (2012) faktor 
fisik lingkungan berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap ciri kehidupan singapuar. Fluktuasi faktor 
fisik lingkungan akan mempengaruhi pola fenologi 
vegetasi. Bagi singapuar, perubahan pola fenologi 
akan mempengaruhi komposisi dan kelimpahan 
serangga sebagai sumber pakannya. Vegetasi 
merupakan salah satu komponen habitat yang 
memiliki arti penting bagi peri kehidupan harian 
singapuar. Menurut Sandego et al. (2014) Selain 
tinggi tempat, penutupan tajuk suatu pohon juga 
akan mempengaruhi tinggi rendahnya suhu dan 
kelembaban udara. Kelembaban udara yang cukup 
tinggi pada habitat singapuar menjadi salah satu 
penunjang pertumbuhan tarsius. singapuar memilih 
tempat yang sejuk dan agak lembab untuk dijadikan 
sebagai tempat bersarang.  

Perusakan habitat yang berdampak pada 
penurunan populasi singapuar tentu harus diatasi. 
Singapuar memiliki keunikan dan keeksotisan yang 
dapat menjadi daya tarik eko wisata dan sedikit 
banyak dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pembatasan 
pemanfaatan bambu di habitat singapuar perlu 
diformulasikan agar singapuar tetap terjamin dan 

pada saat yang sama kebutuhan masyarakat 
terpenuhi.  
  

4. SIMPULAN 
 
Kerapatan populasi singapuar di Kawasan Air 

Terjun Rampah Menjangan, Loksado, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 7,84 individu/km². Faktor 
utama penyebab menurunnya populasi singapuar 
adalah berkurangnya habitat atau hilangnya sumber 
daya pakan akibat pembukaan lahan hutan. 
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