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RINGKASAN 

Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) atau Crab Eating Macaque merupakan satwa 
dengan habitat yang beragam, namun umumnya hidup pada kawasan hutan hujan tropis 
dengan curah hujan yang tinggi. Di kenal sebagai satwa dengan pesebaran cukup luas 
terutama di Indonesia dengan status belum termasuk satwa yang di lindungi atau terancam 
punah,menurut pp no.7/1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, merupakan 
satwa nocturnal dan tergolong ke dalam omnivore. Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
hidup sebagai mahluk sosial dalam suatu kelompok atau kawanan, yang dimana terdapat 
hirarki sosial di dalamnya, yang terdiri dari pejantan dewasa ketua (Alfa), pejantan dewasa 
selain Alfa, betina dewasa, remaja dan anakan/infant. Di dalam kelompok sosial tersebut, 
individu satu dengan individu lain saling bersosial atau berhubungan. Adapun bentuk 
hububungan sosial yang menjadi parameter ialah grooming/ menyelisik, seksual, agonistik dan 
main. Penelitian dilakukan selama 35 hari dengan interval waktu 10 menit, di mulai pada pukul 
08.00 pagi s/d 15. 30 sore. Dengan metode Focal animal sampling. Perilaku sosial yang paling 
dominan ialah grooming (80.52%), seksual (10.55%), agonistik (8.77%) dan main (0.16%). 
Sebagai pejantan ketua, Alfa cendrung memiliki sikap dan keistimewaan yang berbeda dari 
individu Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) lain pada umumnya. Sebagai ketua, Alfa 
memiliki peran sebagi yang terdepan dalam melindungi kelompoknya dari ancaman baik dari 
sesama Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), predator maupun ancaman atau 
gangguan lainnya. Keistimewaan yang dimiliki Alfa sebagai ketua yang tidak di miliki setiap 
individu Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) pada kelompoknya yaitu, disegani di dalam 
kelompoknya, diutamakan dalam hal pakan, lebih utama dalam mengawini banyak betina 
dalam kelompoknya. 
 
Kata kunci; Macaca fascicularis, perilaku sosial Alfa, Taman Wisata Alam Suranadi. 
 

ABSTRACT 

Long-tailed monkeys (Macaca fascicularis) or crab eating macaque are animals with diverse 
habitats, but generally live in tropical forests with high rainfall. Also known as a wild animal 
with wide spread especially in Indonesia, its status does not include wildlife or endangered in 
PP no.7/1999 about preservation of plants and animals, its diurnal and omnivore. Long-tailed 
monkeys (Macaca fascicularis) live as social beings in a group/ community, in which there is a 
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social hierarchy, consisting of alpha adult males, adult males besides alpha, female adult, 
young, and baby/ infant. Within the social grup individuals are related to each other. Form of 
social relationships that become parameters is grooming, sexual, agonistic and playing. 
Research for 35 days with interval  10 minutes, start from 08.00-15.30. with method focal 
animal sampling. Dominant social behavior is grooming (80.52%), sexual (10.55%), agonistic 
(8.77%), playing (0.16%). As stud chairman in group, alpha tent to have different attitudes and 
privileges on others appeals in general long-tailed monkeys (Macaca fascicularis). The role of 
alpha as the leader in protecting its group from threats in Long-tail monkeys (Macaca 
fascicularis) or predators on the others. Alpha privileges that other Long-tailed monkeys 
(Macaca fascicularis) lack are respects in group, primacy of feed and the virtue of mating with 
many females in this group. 
 
Keywords: macaca fascicularis, alpha social behavior, suranadi nature tourism park. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara 
dengan kekayaan alam yang melimpah baik 
itu tumbuhan maupun satwa yang tersebar 
dari ujung timur sampai ke ujung barat. 
Kekayaan Alam Indonesia baik tumbuhan 
maupun satwa, merupakan hal yang menarik 
untuk dibahas, salah satu satwa yang ada di 
Indonesia adalah Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis). Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) merupakan satwa asli 
Asia Tenggara dan kini telah tersebar hampir 
di seluruh kawasan Asia (Eudey 2008 cit 
Trisnawati 2014).  

Di Indonesia sendiri Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) memiliki habitat yang 
luas dan beragam mulai dari dataran tinggi 
sampai dengan dataran rendah, di Indonesia 
bagian timur yakni Nusa Tenggara Barat 
(NTB) merupakan salah satu areal 
penyebaran satwa ini tepatnya di kawasan 
TWA Suranadi Kabupaten Lombok Barat. 
(Wahyuni et al 2010). Dengan keberadaan 
populasi Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis) di kawasan tersebut memberikan 
peluang kepada mahasiswa maupun 
masyarakat umum untuk mempelajari dan 

meneliti serta mengkaji banyak hal terkait 
dengan Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis). 

Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
merupakan satwa yang aktif pada siang hari 
(diurnal) dengan pesebaran yang sangat luas 
(kosmopolitan). Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) hidup secara 
mengelompok dengan struktur hirarki sosial 
di dalamnya dimana terdapat pejantan 
dominan atau Alfa sebagai ketua kelompok.  

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian dimulai pada bulan April sampai 
dengan Agustus 2017. Dilaksanakan di  Blok 
Perlindungan Taman Wisata Alam Suranadi, 
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 
Barat. Bahan yang digunakan sebagai obyek 
penelitiannya adalah Alfa Monyet Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis) di Blok 
Perlindungan TWA Suranadi. sedangkan alat-
alat yang digunakan dalam pengambilan data 
selama pengamatan rusa timor ialah kamera, 
teropong binokuler, haga meter, rekorder, jam 
atau stopwatch, tally sheet dan alat tulis. 
 
Pengamatan perilaku sosial Alfa Monyet Ekor 
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Panjang (Macaca fascicularis) dilakukan di 
blok perlindungan TWA Suranadi, 
menggunakan metode pencatatan ethogram 
time sampling. Ethogram adalah bagan 
penulisan perilaku satwa yang di amati, 
khususnya perilaku individu atau interaksi 
antar pasangan. (Rifa’iet al, 2004). Aplikasi 
metode ini adalah dengan cara mengisi daftar 
kolom pada bagan, mengenai perilaku satwa 
yang diamati. 
 
Penentuan kelompok dilakukan secara 
purposive sampling, yaitu memilih kelompok 
berdasarkan ukuran yang paling mendekati 
ideal yaitu 20-50 individu berdasarkan 
(Farida, 2008). Adapun kaidah pemilihan 
objek pada penelitian ini menggunakan focal 
animal sampling. Focal animal sampling, 
dilakukan dengan cara mengikuti satu 
individu yang dapat mewakili kelompok, 
dalam hal ini adalah Alfa (Martin &Bateson 
1999). Pengamatan dilakukan dengan interval 
10 menit untuk setiap individu dalam satu kali 
pengamatan. Perilaku sosial Alfa yang 
diamati yaitu grooming, seksual, agonistik, 
dan bermain (Vallenti, 2013). 
 
Pengamatan perilaku sosial Alfa Monyet Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis) ini dilakukan 
selama 35 hari 4 jam di mulai pada pukul 
08.00 pagi  s/d 15.30 sore WIB (Vallenti, 
2013). Dengan tiga sesi waktu yaitu pagi 
pukul 08.00-11.00, siang pukul 11.00-14.00 
dan sore yakni pukul 14.00-15.30. (Rahayu 
2013, Febriyanti 2008, Sulistyadi et al,2013). 
Kegiatan identifikasi perilaku sosial dan aspek 
hirarki pada Alfa moyet ekor panjang  
dilakuka menggunakan metode  observasi.  
Data yang di ambil meliputi perilaku sosial 
Alfa, peran dan kedudukan Alfa dalam 
kelompok serta jenis suara-suara paggilan 
pada Alfa. Data hasil Pengamatan perilaku 
sosial Alfa Monyet Ekor Panjang (Macaca 

fascicularis) dianalisis secara deskriptif dan 
kuantitatif serta ditampilkan dalam bentuk 
ethogram dan tabel. Analisis deskriptif 
digunakan untuk mendeskripsikan perilaku 
sosial Alfa Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis), sedangkan analisis kuantitatif 
digunakan untuk mengetahui persentase 
perilaku sosial Alfa Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis). Perhitungan 
persentase frekuensi perilaku menurut Martin 
dan Bateson (1988) dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
Presentase frekuensi perilaku =   
 

 
         

 
Keterangan : 
A = Frekuensi kejadian suatu perilaku 
B = Total frekuensi seluruh perilaku 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Tempat Penelitian 

Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
hidup pada hutan primer dimana terdapat 
banyak sumber makanan bagi satwa ini, 
umumnya satwa ini di kenal sebagai 
omnivore (pemakan segala). Banyak 
penelitian yang mengungkap bahwa Monyet 
Ekor Panjang (Macaca fascicularis) mampu 
untuk hidup di berbagai tipe habitat seperti 
pesisir pantai sampai dengan daratan tinggi 
pegunungan. Satwa ini selain di kenal 
sebagai Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis), di kenal pula dengan nama Crab 
eating macacaque (kera pemakan kepiting), 
karena memang untuk Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) yang hidup di bagian 
pesisir cendrung untuk memenuhi kebutuhan 
makanya dengan memakan kepiting yang di 
dapatkan dari pesisir pantai. 



Program Studi Kehutanan Universitas Mataram 
Jl. Pendidikan No. 37 Tlp. 648294 Mataram 83125  4 
 

Berdasarkan hasil pengamatan Monyet Ekor 
Panjang (Macaca  fascicularis) di blok 
perlindungan TWA Suranadi diketahui 
berjumlah  dua kelompok. Kelompok yang 
diteliti dipilih berdasarkan ukuran populasi 
yang mendekati ideal. Berdasarkan hal 
tersebut dipilih kelompok  Monyet Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis) yang berada di 
sekitar kawasan pura majapahit pada blok 
perlindungan TWA Suranadi yang berukuran 
39 individu.  

Dari pengamatan di lapangan, diketahui 
bahwa perbandingan jantan dari betina 
atauseks rasio kelompok yang diamati ialah  
3:2,  berdasarkan hasil tersebut diketahui 
bahwa perbandingan seks rasio kelompok ini 
tidak ideal, karena tingginya jumlah pejantan 
dibanding betinanya, hal ini berdasarkan 
pendapat Anggraini (2013) menyebutkan 
bahwa rasio perbandingan normal jumlah 

jantan dan betina juga dalam satu kelompok 
lebih kurang adalah 1:2, hasil penelitian lain 
menunjukan ke sesuaian yang masih bisa di 
samakan, yakni Mulyati (2008) yang 
menyatakan perbandingan jumlah jantan dan 
betina  adalah 1:1,7 atau setara dengan 1:2 
dalam satu kelompok. 

Identifikasi Perilaku Sosial Alfa 

Alfa Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis) hidup secara berkelompok 
dengan sistem sosialdan hirarki di dalamnya. 
Bentuk interaksi sosial yang Alfa tunjukan 
diantaranya grooming, seksual, agonistik dan 
main. Hal ini sejalan dengan Vallenti (2013) 
yang menyatakanInteraksi sosial atar individu 
meliputi perilaku grooming, agonistik, bermain 
dan seksual.  Adapun detail perilaku sosial 
Alfa berdasarkan hasil pengamatan adalah 
sebagai..berikut

Tabel 1. Pengamatan perilaku sosial Alfa  Monyet  Ekor Panjang (Macaca fascicularis). 

No. Perilaku sosial Alfa 
Frekuensi 

Total Persen (%) 
Pagi Siang Sore 

1 Menyelisik 91 74 33 198 32.14 

2 Diselisiki 101 136 61 298 48.38 

3 Mengendus kelamin 0 0 0 0 0 

4 Kawin (kopulasi) 32 21 12 65 10.55 

5 Menolak kopulasi 0 0 0 0 0 

6 Menggigit 0 0 0 0 0 

7 Mengancam (menyeringai) 26 14 9 49 7.95 

8 Mengejar/memburu 3 1 1 5 0.81 

9 Main gulat, gigit, guling 1 0 0 1 0.16 

10 Berkejar kejaran 0 0 0 0 0 

  Total 254 246 116 616 100.00 

Sumber : Data Primer 2017
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Identifikasi Perilaku Sosial Alfa 

Alfa Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis) hidup secara berkelompok 
dengan sistem sosialdan hirarki di dalamnya. 
Bentuk interaksi sosial yang Alfa tunjukan 
diantaranya grooming, seksual, agonistik dan 
main. Hal ini sejalan dengan Vallenti (2013) 
yang menyatakan Interaksi sosial atar 
individu meliputi perilaku grooming, agonistik, 
bermain dan seksual.  Adapun detail perilaku 
sosial Alfa berdasarkan hasil pengamatan 
adalah sebagai berikut. 

Grooming (Selisik) 
Berdasarkan pengamatan perilaku sosial Alfa 
ini didapatkan hasil yaitu aktifitas sosial 
grooming menyelisiki tercatat dalam tiga 
variasi waktu dengan frekuensi yang 
bervariatif, dengan persentase total (32,14%), 
perilaku ini intensif ditunjukan oleh Monyet 
Ekor Panjang  (Macaca fascicularis)  pada 
pagi hari yakni pukul (08.00-11.00) yakni 
sebanyak 91 kali dengan persentase 
(45,96%) dan menurun pada waktu siang hari 
pukul (11.00-14.00) yakni 74 kejadian dengan 
persentase (37,37%)dan pada (14.00-15.30) 
mengalami penurunan yakni 33 kali dengan 
persentase (16,67%).Aktifitas lain yang 
tercatat selama pengamatan dalam sesi 
grooming ini adalah menyelisiki, dimana 
perilaku ini adalah perilaku menelisik yang 
menempatkan Alfa sebagai objek selisik 
(diselisiki). Tercatat jumlah frekuensi kejadian 
pada pukul (08.00-11.00) adalah 101 kali 
dengan persentase (33,89%), pada pukul 
(11.00-14.00) jumlah kejadiannya adalah 136 
kali dengan persentase (45,63%) dan yang  
terahir pukul (14.00-15.30) dengan jumlah 
kejadian 61 kali dengan persentase (20,46%). 
Karena tingginya persentase perilaku 
grooming maka dapat diasumsikan bahwa 
tingkat kesejaheraan Monyet Ekor Panjang 

(Macaca fascicularis) di kawasan tersebut 
tinggi, hal ini dapat menjadi parameter bahwa 
pengelolaan Monyet Ekor Panjang (Macaca 
fascicularis) di Kawasan tersebut telah baik. 

Seksual  
Aktifitas sosial seksual dijumpai yaitu 
sebanyak  65 kali dari total keseluruhan  
aktifitas sosial yang diamati  dengan 
persentase sebanyak (10,55%).  

Berdasarkan pengamtan di lapangan aktifitas 
sosial seksual kawin (kopulasi) yang terlihat 
adalah sebanyak 65 kali dengan presentase 
(11,38%). Berdasarkan data hasil 
pengamatan diketahui perilaku seksual pada 
Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
intensif ditunjukan pada pagi hari (08.00-
11.00) ditemui sebanyak 32 kali dengan 
persentase (49,23%) menurun pada waktu 
siang hari pukul (11.00-14.00) dan ditemui 
sebanyak 21 kali dengan persebtase 
(32,30%) terus menurun pada sore hari pukul 
(14.00-15.30) sebanyak 12 kali dengan 
pesentase (18,46%). Aktifitas dominan 
berdasarkan hasil pengamatan diketahui 
terjadi pagi hari. Adapun untuk perilaku sosial 
seksual mengendus kelamin tidak dijumpai, 
sebagaimana perilaku menolak kopulasi, 
dimana persentasenya bernilai sama-sama 
nol (0). Data perilaku seksual dapat di jadikan 
acuan dasar bagi pengelola untuk 
mengetahui dan memprediksi tingkat populasi 
Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
pada kawasan. 

Agonistik 
Sebagai ketua kelompok pejantan Alfa 
Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
memiliki salah satu peran sebagai pelindung 
bagi kelompoknya, hal ini dapat ditunjukan 
degan perilaku agonistik. Agonistik 
merupakan perilaku penyerangan yang 
dilakukan oleh individu terhadap individu lain 
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(Thierry,1985). Agonistik ada tiga jenis yaitu, 
menggigit, mengancam (menyeringai) dan 
mengejar (Djuwantoko, 2008). Berdasarkan 
perjumpaan di lapangan, perilaku sosial 
agonistik yang Alfa lakukan berupa mengejar 
dan meneriaki. Hal ini diduga ditunjukan oleh 
Alfa untuk memperingati anggotanya bahwa 
ia adalah pejantan penguasa. 

Adapun dari hasil penelitian ini diketahui 
bahwa perilaku sosial agonistik dilakukan 
sebanyak 54 kali dengan persentase sebesar 
(8,77%). Diketahui bahwa frekuensi  kejadian 
perilaku agonistik mengancam (menyeringai) 
dijumpai sebanyak 26 kali pada pukul (08.00-
11.00) dengan persentase (53,06%), 14 kali 
pada pukul (11.00-14.00) dengan persentase 
(28,57%) dan yang terahir 9 kali pada pukul 
(14.00-15.30) dengan persentase (18,36%). 
Adapun untuk perilaku sosial agonistik 
mengejar didapatkan hasil 3 kali pada pukul 
(08.00-11.00) dengan persentase (60%), 1 
kali pada pukul (11.00-14.00) dengan 
persentase (20%) dan 1 kali pada pukul 
(14.00-15.30) dengan persentase (20%). 
Untuk perilaku agonistik menggigit tidak 
dijumpai selama pengamatan atau  tidak 
didapatkan hasil dengan jumlah persentase 
kejadian nol (0). Berdasarkan hal ini dapat 
diketahui puncak perilaku agonistik 
mengancam ditunjukan pada pagi hari yakni 
pukul (08.00-11.00) kemudian menurun pada 
waktu berikutnya yakni pukul (11.00-14.00) 
dan terahir pada pukul (14.00-15.30).  

Sosial Main 
Bentuk interaksi sosial yang Alfa lakukan 
pada kelompok Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) pada umumnya 
bervariasi, salah satunya perilaku sosial main. 
Aktifitas sosial main ini dapat ditunjukan 
diantaranya dengan perilaku bergulat, saling 
gigit maupun berkejar kejaran. Perilaku 

bermain yang sering dilakukan yaitu berkejar-
kejaran, mengigit, berguling, bergulat serta 
belajar seksual  (Vallenti, 2013). Dari hasil 
pengamatan di lapangan di jumpai Alfa 
Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
melakukan kegiatan bergulat dengan Monyet 
Ekor Panjang (Macaca fascicularis) lain pada 
fase umur remaja, hal ini di jumpai hanya 
sekali dalam sesi pengamatan dan 
merupakan perilaku dengan jumlah terendah 
dibandingkan parameter lainnya. 

Berdasarkan data di lapangan total aktifitas 
main bergulat dijumpai sebanyak 1 (satu) kali 
dengan persentase sebanyak (0,16%).    

 
Hirarki Dominasi Alfa 
Carpenter (1971) cit Edward (2000) 
menyatakan hirarki sosial adalah hubungan 
seperangkat individu yang agresif dan 
mereka patuh secara terus menerus yang 
terjadi diantara hewan hewan tersebut. 
Monyet Ekor Panjang Alfa (Macaca 
fascicularis) sebagai mahluk sosial umumnya 
menghabiskan hidup mereka di dalam 
kelompok sosial yang besar atau bisa disebut 
masyarakat, individu dalam masyarakat 
tersebut memiliki pola atau bentuk bentuk 
interaksi sosial, dimana terdiri atas (1) 
Pejantan dewasa dominan (Alfa) (2) Pejantan 
yang kedudukannya satu tingkat di bawah 
Alfa adalah Beta, (3) Betina dewasa,  (4) 
juvenile/ remaja, (5) infant / bayi.  
 
Berdasarkan hasil penelitian, hirarki sosial 
Alfa bersifat tunggal, setiap individu 
khususnya pejantan dalam kelompok akan 
bertumbuh dan memiliki tubuh yang lebih 
besar di banding betinanya, hal ini diduga 
akibat genetik alami Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) antara pejantan dengan 
betina. Secara umum jantan memang akan 
bertumbuh dengan ukuran badan yang lebih 
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besar, hal ini mengakibatkan pejantan 
mendominasi atas betina,setelah betina 
didominasi di dalam kelompok, maka sIstem 
dominasi atar jantan akan di tentukan oleh 
usia, ukuran tubuh, kekuatan maupun 
kemampuan berkelahi. Dominasi adalah 
penguasaan  Alfa terhadap anggota 
kelompoknya, dalam penelitian ini dominasi di 
jelaskan melalui adanya jenis jenis panggilan 
pada Alfa dan peran Alfa sendiri dalam 
kelompok. 
 
Adapun kelompok Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) pada kelompok yang di 
teliti berjumlah 39 ekor dimana dipimpin oleh 
seekor Alfa sebagai pejantan unggul, 
kemudian 6 ekor pejantan Beta yakni 
pejantan yang posisisnya satu tingkat di 
bawah Alfa, kemudian terdiri dari 6 ekor 
betina dewasa, remaja dengan jumlah 21 
ekor dan 3 ekor infant pada hirarki terbawah. 
 
Monyet Ekor Panjang (Macaca faascicularis) 
hidup dalam kelompok sosial dimana Monyet 
Ekor Panjang (Macaca fascicularis) satu 
dengan yang lain saling berkomunikasi, baik 
untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seperti 
makan maupun bertahan hidup dari 
pemangsa.  

 
Bahasa komunikasi yang dipergunakan baik 
untuk berinteraksi pada Alfa dengan 
kelompok, atau dengan sesama Monyet Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis) dalam 
kelompok lain dikenal beberapa istilah. 
Menurut Fakhri, ddk. (2012). Monyet Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis) dalam 
berkomunikasi memiliki berbagai jenis suara 
panggilan yang digunakan untuk berbagai 
situasi yang berbeda. Berdasarkan hasil 
pengamatan, di ketahui terdapat dua jenis 
suara panggilan yakni panggilan kasar (harsh 
call) dan panggilan bersih/ halus (clear call), 

harsh call yaitu dikenal juga sebagaikra call, 
dinamakan kra call sesuai dengan bunyi 
panggilannya. Panggilan ini dilakukan oleh 
semua kelas umur Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) baik dewasa, remaja, 
maupun anakan, jantan atau betina dan 
bertujuan untuk memberi tanda/alarm jika ada 
predator yang datang atau jika mereka 
merasa terancam (Fakhriet al, 2012).  
 
Berdasarkan hasil pengamatan tentang 
harscall ditemukan sebanyak 49 kali dan 
frekuensi tertinggi terjadi pada priode pagi 
hari, yaitu sebanyak 26 kali dan terus 
menurun pada periode siang, yaitu sebanyak 
12dan konstanpada sore, yakni sebanyak 12 
kali. Di duga hal ini dimaksudkan sebagai 
komunikasi untuk menyampaikan maksud 
nonagresi baik itu untuk sesi 
grooming,seksual, maupun main. Clearcall 
dalam pengamatan  terjadi  sebanyak 66 kali 
dan frekuensi tertinggi terjadi pada  pagi hari, 
yaitu sebanyak 32 kali dan frekuensi terus 
menurun pada siang hari yakni 22 kali dan 
semakin rendah hingga  sore hari dengan 
frekuensi sebanyak 12 kali,  hal ini diduga 
sebagai pertanda pra terjadinya agresi atau 
perkelahian, maupun pertanda siaga. Suara 
yang terdengar seperti  ka…ka…ka…ka…ka 
dan umumnya pejantan lain selain Alfa pada 
satu kelompok yang sama meneriakan suara 
yang mirip atau sama, diduga bahwa suara 
tersebut tergolong ke dalam clear call karena 
suara tersebut cenderung dipergunakan Alfa 
selain pada saat agonistik. Pada saat 
berhadapan dengan kelompok lain ataupun 
ketika kelompok dalam keadaan bahaya 
maka Alfa mengeluarkan suara melengking 
keras yang terdengar seperti  
krra….krra…krra…...krra sambil menatap 
tajam. Suara yang keras dan melengking 
yang ditunjukan Alfa pada saat agonistik 
dikenal dengan nama onomapoinic, variasi 
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suara termasuk alat komunikasi utama 
primata, selain perilaku lain (Supriatna & 
Ramadhan 2016). 
 
Posisi Alfa sebagai ketua menjadikannya 
cenderung berbeda dari anggota Monyet Ekor 
Panjang (Macaca fascicularis) yang lain 
dimana Alfa memiliki beberapa keistimewaan 
di dalam kelompok baik itu dalam hal 
memperoleh pakan maupun sebagai pihak 
yang didengar atau di ikuti dalam 
kelompoknya. (penentuan jantan dominan 
dapat dilihat dengan memperhatikan Monyet 
yang selalu diikuti dan ditakuti oleh Monyet 
lain dalam grupnya dan selalu diberikan 
perlakuan yang spesial baik betina dewasa, 
jantan dewasa lain maupun juvenile (Ryan et 
al, 2016). Pejantan Alfa selalu melindungi 
anggota kelompoknya dari berbagai 
gangguan yang berasal dari luar atau dari 
kelompok lain (Supriatna & Ramadhan 2016). 
Alfa berperan menentukan kelompok, baik itu 
arah pergerakan, agresi, menegahi konflik, 
memperkuat hubungan atar sesama anggota 
dalam kelompok, serta bertangung jawab 
atas keamanan dan keselamatan kelompok. 
 

KESIMPULAN 

1) Berdasarkan hasil pengamatan di 
disimpulkan bahwa perilaku sosial Alfa 
Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) 
adalah perilaku (1) grooming, dimana perilaku 
grooming terdiri dari grooming menyelisiki 
(48,38%) dan grooming diselisiki (32,14%), 
(2) seksual terdiri dari seksual kopulasi 
(10,55%), seksual mengendus kelamin 
(0,00%), seksual menolak kopulasi (0,00%), 
(3) agonistik terdiri dari menggigit (0,00%), 
mengancam (menyeringai) (7,95%), 
mengejar/ memburu (0,81%), (4) main, 
dimana perilaku main terdiri dari main gulat 

(gigit, guling) (0,16%), dan main kejar kejaran 
(0,00%). 

2) Dari hasil pengamatan diketahui bahwa 
hirarki pada Alfa Monyet Ekor Panjang 
(Macaca fascicularis) di blok perlindungan 
Taman Wisata Alam Suranadi terdiri dari 
seekor pejantan Alfa sebagai pimpinan 
kelompok, 8 pejantan dewasa biasa yang ikut 
dalam kelompok tersebut dan 6 betina 
dewasa. Dua (2) diantara betina adalah 
betina yang berkedudukan dekat dengan Alfa, 
hal ini di tandai dengan seringnya  Alfa 
melakukan grooming terhadap betina tersebut 
dan begitu pula sebaliknya. Sementara 
remaja terdiri dari 21 ekor, dan  infant 3 ekor. 
Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa 
kelompok teramati memilii hirarki yakni 1 
pejantan Alfa sebagai pimpinan kelompok, 8 
pejantan dewasa, 6 ekor betina dewasa, 21 
remaja, dan 3 infant/ bayi. Sementara 
dominasi Alfa di tunjuan melalui perilaku 
selalu melindungi kelompoknya dari bahaya 
dan ancaman. 
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