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STATE PARTY REPORT 2016: STATE OF CONSERVATION OF WORLD
HERITAGE PROPERTY (INDONESIA)
TROPICAL RAINFOREST HERITAGE OF SUMATRA (N 1167)
In accordance with the recommendation of the 40th Session of the World Heritage
Committee in Istanbul - Turkey, 10 July – 20 July 2016 No. 40 COM 7A.48: Paragraph
10, the State Party wishes to report on the State of Conservation of the Tropical
Rainforest Heritage of Sumatra.
Executive Summary

In response to the recommendation of the 40th Session of the World Heritage
Committee in Istanbul - Turkey, 10 July – 20 July 2016 and as part of the efforts to
remove the property from the list of world heritage in danger, the Government of
Indonesia, together with relevant stakeholders, has taken measures to implement
Desired State of Conservation for Removal (DSOCR).
The Government of Indonesia reiterates its commitment to follow the guidance as
given by the World Heritage Committee to ensure the sustainability of the Tropical
Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) and restore it to such a state that the property
may be removed from the list of world heritage in-danger.
For this purpose, the Government of Indonesia has taken, inter alia, the following
measures:
 Established program on priority endangered species including Sumatran tiger,
Sumatran elephant, Sumatran rhino and Sumatran orangutan to be increased by
10% of 2013/2014 baseline data in specific monitoring site.
 Adopted and implemented SMART PATROL
 Completing the document of Strategic Environmental Assessment of Road
Development Plans in the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra
 Developed Wildlife Monitoring Module
 Conducted Training of Wildlife Monitoring
 Improved Monitoring Equipment
 Identified and Mapped the Human-Wildlife Conflict Areas
 Developed Rhino Sanctuary Center
 Conducted Routine SMART patrols
 Conducted Boundary maintenance, reconstruction and socialization
 Controlled and Handled Illegal Activities
The Government of Indonesia is also commited to not granting any concession or
permits with regard to exploration of geothermal energy and construction of ew roads
within the property.
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Response to the Decision: 40 COM 7A.48
In response to the recommendation of the 40th Session of the World Heritage
Committee in Istanbul - Turkey, 10 July – 20 July 2016, particularly the
recommendation related to the World Heritage Properties in Indonesia on Agenda item
7A.48: Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS), the State Party would like to
inform the World Heritage Committee that the Government of Indonesia, together
with relevant stakeholders, has taken measures to implement Desired State of
Conservation for Removal (DSOCR) which the state party has submitted to the WHC.
Decision: 40 COM 7A.48
The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC-/16/40.COM/7A.Add,
2. Recalling Decision 39 COM 7A.15, adopted at its 39th session (Bonn, 2015),
3. Commends the State Party for its commitment to secure the Leuser Ecosystem
by putting in place a moratorium on palm oil and mining, as well as a temporary
suspension of all land clearing operations by palm oil and mining companies in the
Leuser Ecosystem while a review of their licenses is being conducted, which will
consider key wildlife habitats among other aspects;
4. Considers that the designation of buffer zones should include key areas for
wildlife in the Leuser Ecosystem as well as ecological corridors connecting these
areas with the property to ensure these are legally protected, and encourages the
State Party to seek the advice of the World Heritage Centre and IUCN to identify
the areas in the Leuser Ecosystem that are crucially important to ensure the
integrity of the property;
5. Welcomes the State Party’s commitment to avoid any new road developments in
the property and the confirmation that no mining licenses overlap with the
property, and that illegal traditional mining sites in Kerinci Seblat National Park
have been closed and are in the process of being rehabilitated;
6. Urges the State Party to ensure that the Environmental Impact Assessment (EIA)
for the geothermal development license adjacent to Bukit Barisan Selatan National
Park includes a specific assessment of impacts on the Outstanding Universal Value
(OUV) of the property, in accordance with IUCN’s World Heritage Advice Note on
Environmental Assessment, and to submit a copy of the EIA to the World Heritage
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Centre, for review by IUCN, prior to making a decision to approve the
development;
Response:
The state party has previously mentioned in the state of conservation report of
TRHS in 2016, that the Government of Indonesia confirms that the preliminary
study to explore the possibility of Geothermal Energy will not be conducted within
the property.
7. Requests the State Party to provide detailed population data of Sumatran tiger,
elephant and rhino, as well as occupancy data for all three species and Sumatran
orangutan, including clarification of methodologies used for their statistical
analyses, in order to enable an assessment of progress achieved towards the
targets defined in the Desired state of conservation for the removal of the property
from the List of World Heritage in Danger (DSOCR);
Response:
The Government of Indonesia through The Ministry of Environment and Forestry,
for the 2015-2019 period, establishes program on priority endangered species
including Sumatran tiger, Sumatran elephant, Sumatran rhino and Sumatran
orangutan to be increased by 10% of 2013/2014 baseline data in specific
monitoring site. The program is a continuation of the previous period of 20102014 .The detailed guideline for the program and activities is documented in
“Roadmap to Increase the Population of 25 Endangered Species
according to IUCN Redlist”.

Figure 1. Cover Page of The
Roadmap to Increase the
Population of 25 Endangered
Species according to IUCN
Redlist

The roadmap development involved various
experts of species management from various
parties such as Biological Research Center of
Indonesian Institute of Sciences as scientific
authority, national universities, Forestry Research
Center and Directorate of Biodiversity Conservation
Ministry of Environment and Forestry, NGOs, as
well as other parties related to species
management. All experts were classified into 4
species specialist groups based on their expertise
as follows: big mammals, primates, birds, komodo
dragon, and turtles. With the involvement of
various experts/parties, it is expected that all
activities to achieve the target of increasing the
population of 25 endangered species by 10 % of
baseline data can be carried out accountably not
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only scientifically but also in managerially. The involvement of multi-stakeholder
experts is also expected to gather wide support to the national agenda to increase
the population of prioritized species by 10 % of baseline data (file attached as
Annex 1).
Population survey is conducted in specific monitoring site using various methods
depending on the species, location and previous method used in respective
monitoring site to create consistency in analysis. The methodology includes
capture recapture camera trap data, path occupancy (detection/non-detection),
transect (direct/indirect observation), and dung count technique. List of
population data survey for period of 2015-2019 program is attached in Annex 2.
In general, the population status of Sumatran tiger, Sumatran elephant, Sumatran
rhino and Sumatran orangutan monitored in site monitoring is relatively stable,
even though there is a dynamic increase or decrease of population. As part of
survey activities to count/estimate the population, various activities are also
conducted to ensure that the population is stable and increasing: including habitat
management, awareness, patrol, human wildlife conflict mitigation, wildlife
rescue, rehabilitation and release.
8. Also requests the State Party to provide details on the data collected through
the application of the Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) in order to
enable an assessment of the significance of forest crimes, illegal agricultural
activities, and poaching/wildlife trade, and their impacts on the OUV of the
property;
Response:
The management of the three National Parks within the Tropical Rainforest
Heritage Site have adopted and implemented SMART as a conservation area's
Management Information System. Currently, SMART is primarily used to record
field findings from law enforcement implementation and key species monitoring
activities. The detail data is attached as Annex 3.
9. Noting that the Strategic Environmental Assessment (SEA) of the road network
in the Bukit Barisan Mountain Range is expected to be available for public
consultation by end 2016, reiterates its request to the State Party to submit the
SEA, by 1 February 2017, to the World Heritage Centre, for review by IUCN;
Response:
The draft of Strategic Environmental Assessment of Road Development Plans in
the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra has been completed and has been
consulted with the related Ministries in a technical meeting in Jakarta on 24
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January 2017. The result of the meeting suggested that the draft to be further
reviewed and revised before being submitted to WHC. The complete SEA
document will be submitted by the State Party to WHC in early April 2017.
10. Further requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1
February 2017, an updated report on the state of conservation of the property
and the implementation of the above, for examination by the World Heritage
Committee at its 41st session in 2017;
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Progress of Desired State of Conservation for Removal (DSOCR), Corrective
Measure and Action Plan:
A. Forest Cover:
Based on satellite imagery analysis, forest cover dynamic in the property is still in
good condition. Even though forest degradation still exists in some parts of the
property, but in general the rate of forest loss is still under control by each park
managers. Management concerning forest cover dynamic on each national park
in details are as follows:
1. Bukit Barisan Selatan National Park
Satellite imagery analysis for Bukit Barisan NP was conducted by Tropenbos in
2014 by comparing two series of satellite imagery data in 2012 and 2014.
According to image on Figure 2 below, land cover dynamic in Bukit Barisan
Selatan NP is still in good condition and there is no significant forest degradation
in Bukit Barisan Selatan NP.

SPOT Image (2012)

Landsat Image (2014)

Figure 2. SPOT 4 (2014) and Landsat Imagery (2015)
Indicating No Encroachment Expansion in Bukit Barisan NP

Furthermore, based on land cover classification from three series of satellite
imageries, during the period of 2009 – 2015, forest area in Bukit Barisan Selatan
NP is relatively stable and this condition is shown on the percentage of forest
area on the Table 1 below. During 2009 – 2013, the forest area in Bukit Barisan
Selatan NP has changed from 81 % to 80 % of total area. In other words, the
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rate of forest loss is only about 1 % decreased for over four years, or 0.25 %
per year. Meanwhile, during 2013 – 2015, it is shown that the forest area in
Bukit Barisan Selatan is relatively stable or no significant forest cover change
and the forest area still covers 80% of total area in Bukit Barisan Selatan NP.
Table 1. Forest Cover Dynamic in Bukit Barisan Selatan in the Period of 2009 – 2015
Forest Cover
Classification

2009
Area (ha)
255,756.78
21,365.22
348.51
33,825.03
176.54
320.62
547.36
5,216.08

2013
%
81
7
0
11
0
0
0
2

Forest
Bushes/Shrubs
Bare land/Open area
Dryland farming
Built-up area
Paddy field
Water body
Mantangan
(Invasive
Species)
Grassland
13.05
0
Total
317,569.20 100
Source: Satellite Imagery Analysis, 2016

Area (ha)
254,931.88
16,520.38
68.6
39,040.36
180.73
334.37
557.29
5,922.72

2015
%
80
5
0
12
0
0
0
2

12.87
0
317,569.20 100

Area (ha)
254,313.73
15,106.74
191.74
38,916.12
255.18
396.2
555.04
7,821.85

%
80
5
0
12
0
0
0
2

12.6
0
317,569.20 100

Moreover, for completing the trend of forest cover change, since the end of
2016 until now (early 2017), technical division of Bukit Barisan Selatan NP in
collaboration with relevant stakeholders have been collecting and analyzing
satellite imagery of 2016 to produce land cover map of Bukit Barisan Selatan
NP in 2016.
2. Gunung Leuser National Park
Forest cover monitoring in GLNP was supported by satellite imagery analysis.
The analysis was done to identify how large the forest and non-forest areas in
the Park, and the imageries used in the analysis were SPOT 4, 2009 – 2012
series and Landsat 2015. The result of the analysis, showed by the table below.
Table 2. Proportion of Primary Forest and Non Forest Areas in Gunung Leuser National
Park in 2012 and 2015
Districts
Tapaktuan (South Aceh)
Kutacane (Gayo Lues;
Aceh Tenggara)
Stabat
Total
Source: GLNP

2012
(CITRA SPOT 4)
Forest
Non Forest
261,346.5
398,67
600,241.6
18.720,17

2015
(LANDSAT)
Forest
Non Forest
260,882.1
863,12
592,071.6
26.890,17

207,107.8
1,068,696

207,007.2
1,059,961

7.777,17
26.896,17

7.877,79
35.631,18
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The analysis classified the GLNP area into two type of covers, forest and nonforest. The non-forest cover constitutes bushes, dry farming, plantation, and
settlement on the GLNP. The result of analysis shows that forest cover in GLNP
decreased from 1,068,696 ha, on 2012 to 1,059,961 ha, on 2015. On that
period, the forest cover was degraded about 8,735 ha. The degradation mostly
occurred because of extension of the illegal plantation done by existing
encroachment.
The figures below show non forest cover on some parts of GLNP area. The
largest area of non-forest cover was situated on the middle of GLNP area, South
East District and Gayo Lues District (Figure 3 - 5).

Figure 3. Non Forest Area in Tapaktuan Region in 2012
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Figure 4. Non Forest Area in Kutacane Region in 2012
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Figure 5. Non Forest Area in Langkat Region in 2012

3. Kerinci Seblat National Park
During 2016 – 2017, Kerinci Seblat NP is still collecting the satellite imageries
data for the coverage area of KSNP in collaboration with some NGO’s as well
as KfW.
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B. Population Trend Data for Key Species of Fauna:
In general, population status of Sumatran tiger, Sumatran elephant, Sumatran
rhino and Sumatran orangutan monitored in monitoring site shows a stable
population although there is a dynamic decrease or increase of population. As part
of surveys activities to count/estimate population, various activities are also
conducted to ensure that the population is stable and increasing: including habitat
management, awareness, patrol, human wildlife conflict mitigation, wildlife
rescue, rehabilitation and release. List of population data survey for period of
2015-2019 program is attached in Annex 2.
Various methods are implemented to acquire the estimates population of key
species in the property among other capture re-capture, camera trap, path
occupancy, transect (direct encounter), trace (indirect encounter), and dung
count. The Government of Indonesia also involves and engages international NGO
to accompany the research in some monitoring sites such as World Conservation
Society (WCS), and Flora Fauna International (FFI).
Moreover, The Government of Indonesia has also taken the following measures
to manage the population of the key species’ in TRHS:
1. Monitoring of key species population within the area
Monitoring Sumatran tiger monitoring plots in Way Haru – Way Canguk –
Pemerihan – Sumberejo using video trap in October.
a. Based on the monitoring result, there is an increase of Sumatran tiger density
in BBSNP of 1.6 individual/km2 in 2002 to 3.2 individual/km2 in 2016 or 55
Sumatran Tigers.
b. 17 Sumatran Rhinos in BBSNP (update released in January 2016).
c. Monitoring of Sumatran Rhino using SCR Method in Resort Balai Kencana
and Balik Bukit.
d. Installation of camera traps in Kappi area, and based on this camera has
been found mudhole/wallow of Sumatran Rhino and 1 record of Sumatran
Tiger.
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Figure 6. Key Species Monitoring in Bukit Barisan Selatan NP

2. Development of Wildlife Monitoring Module
Recently, each national park has developed wildlife monitoring module as
guidance to carry out monitoring and inventorying of key species in the field.
This module was developed in collaboration with Bogor Agricultural University.
3. Training of Wildlife Monitoring
Each national park has conducted various trainings related to wildlife monitoring
in collaboration with some NGOs such as:
a. Training of biodiversity survey, in collaboration with WCS.
b. Training of CMR method and technical DNA Sample Analysis from Sumatran
Rhino Feces, in collaboration with WWF.
c. Training of Camera Trap Installation, in collaboration with WWF.
d. Training of Wildlife Conflict Data Analysis, in collaboration with WCS.
e. Training of SMART Patrol, etc.
4. Development of Permanent Monitoring Plots in Bukit Barisan Selatan
National Park
Permanent monitoring sites were established in 2012 to achieve the target of
increasing the number of population of priority species by 2 % annually.
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a.

The monitoring plot of Sumatran elephant covering an area of 10,400
hectares was established to monitor the areas of Way Haru, Way Canguk,
Pemerihan, Sumberejo, Cawang Awi, and Bukit Siwalana. Based on the
video traps records, the trend of elephant encounters indicates the increase
of number of population estimates of Sumatran elephant within the
monitoring areas. In 2012 the video traps record showed 28 – 20 elephants
while the number of elephant encounter in 2013 increased to about 20 –
24 elephants. Then, for three consecutive years during 2014 – 2016, the
number of Sumatran elephant captured by video traps also showed a
positive trend of increase in the number of population estimates namely 21
– 23 elephants (2014), 22 – 24 elephants (2015), and 23 – 24 in 2016.
b. In 2012, Sumatran tiger monitoring plot was created for the areas of
Peninggeman, Hulu Pemerihan, Pemerihan, Talang Pringsewu, Hulu Sungai
Bamban, and Talang Bamban. Camera traps data in 2012 and 2013 showed
7 Sumatran tigers within the monitoring areas. Meanwhile within the
protection area managed collaboratively by BBSNP and PT. Adhiniaga
Kreasi Nusa covering an area of 45,000 hectares in 2013, camera traps
captured 24 Sumatran tigers comprising of: 14 females, 6 males, 2 cubs,
and 2 unidentified. Then in 2014 4 new records of Sumatran tiger were
identified. In 2015, camera traps in monitoring plot succeeded in capturing
34 Sumatran tigers within the monitoring area.
c. In the same year, Monitoring plot of Sumatran rhino in the location named
Intensive Protection Zone (IPZ) was also made to monitor the population
estimates of Sumatran rhino in BBSNP.
5. Improvement on Monitoring Equipment
In 2016, the Government of Japan supported conservation area management
in Indonesia by providing surveying equipment grants through Japan's Grant
Aid for The Forest Preservation Programme in the Republic of Indonesia. A
collaboration programme between Directorate General for Conservation of
Natural Resources and Ecosystems (DG KSDAE) the Ministry of Environment
and Forestry with the Japan International Cooperation System (JICS).
This grant was addressed to all technical implementation unit of DG KSDAE
comprises of 43 national parks and 27 nature resources conservation offices.
The grant provides 13 types of surveying equipment namely: GPS Receiver
(280 units), digital camera (140 units), binocular (280 units), monocular and
tripod (140 sets), transceiver (132 units), measuring tape (28 units),
clinometer (28 units), drill (28 units), ring soil sampler (14 sets), spring scales
(28 units), compass (28 units), small saws (42 units) and plant scissor (42
units).
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Figure 7. Improvement on Monitoring Equipment

Figure 7. Equipment items

Figure 8. Inspection and shipping

6. Identifying and Mapping of Human-Wildlife Conflict Areas
In order to anticipate and mitigate the occurrence of human-wildlife conflict,
based on analysis of human-wildlife conflict data of 2015, each national park
has identified and developed The Map of Human-Wildlife Conflict Prone Areas
indicating the distribution of vulnerable areas to human-wildlife conflict inside
and around the three national parks.
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Figure 9. Map of Human-Wildlife Conflict in Bukit Barisan Selatan NP

Figure 9 above is an example of human-wildlife conflict distribution in Bukit
Barisan Selatan National Park. Red and cyan bullets indicate the geographic
location of each human-wildlife conflict. Based on the map, some conflicts
occurred relatively on the same location so as those locations could be identified
as the most vulnerable location of human-wildlife conflict areas in Bukit Barisan
Selatan NP and need more attention and action on how to mitigate the conflict.
Therefore, those areas are also considered as priority areas for anticipating and
mitigating human-wildlife conflicts in Bukit Barisan Selatan NP.
7. Development of Rhino Sanctuary Center
Besides the scheme of Intensive Protection Zone (IPZ) which is expected to
become a center of excellence of intensive protection efforts, Government of
Indonesia is also planning to build Rhino Sanctuary Center (RSC) in Bukit
Barisan Selatan National Park. RSC is planned to be built in Pemerihan Resort
and integrated to IPZ.
The SRC construction has the purpose of:
a. Increasing the number of population of Sumatran rhino;
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b. Preserving the germplasm of Sumatran rhino in their natural habitat (in the
wild);
c. Preparing individual Sumatran rhino before translocated to IPZ;
d. Establishing conservation education center;
e. Establishing nature conservation promotion center;
f. Establishing international biodiversity monitoring center.
8. Routine SMART patrols
When it was first widely adopted in 2014 in the entire TRHS, SMART was
implemented in 41 of 61 resorts. The coverage has been growing in 2016,
currently SMART covers 47 resorts. In 2016 all resorts in BBSNP has completely
been covered by SMART patrol, while in KSNP 7 of 14 resorts have been covered
since it was adopted, and in GLNP 23 of 30 resorts have been covered. A resort
is the smallest management unit of the conservation area management in
Indonesia. Government of Indonesia is improving management effectiveness
of the conservation areas through Resort-based management. The number of
SMART Patrol Unit has been growing. In 2013 TRHS management operated 23
patrol units and the number increased to 58 units by 2016.
9. Camera Trap Installation;
Recently, each national park has installed more than 100 units of camera traps
in their monitoring areas.
C. Road Development:
The State Party would like to reiterate that there are currently no new road
developments nor any requests for the development inside the property. To
prevent the emergence of any new plan of road development inside the property,
each park manager carries out routine patrol in the area of the property through
their technical officers (forest rangers, environment/forest technicians) to monitor
the existing road inside the property. Besides, each park manager also holds
routine coordinating meetings with other relevant stakeholders to engage them in
creating an understanding among stakeholders concerning the status of TRHS as
natural world heritage.
D. Mining:
The State Party would like to reiterate that there are no mining concessions or
mining exploration permits within the area of TRHS.
In order to prevent the emergence of illegal mining activities inside the property
and also to monitor the mining activities around TRHS, the Government of
Indonesia has conducted several activities, namely:
1. Mapping of existing mining concessions adjacent to the property
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2. Monitoring the activities of existing mining concessions adjacent to the
property.
3. Implementing collaborative activities with mining concessions adjacent to the
property not only in protection activities (patrol, etc.) but also other activities
such as rehabilitation, ecosystem restoration, and area preservation in the
property.
E. Boundary Demarcation:
Concerning boundary management of TRHS, in 2016, Government of Indonesia
conducted various activities and measures as follows:
1. Boundary maintenance
Boundary maintenance is a routine annual activity undertaken by each park
manager to maintain the boundary condition. This activity is also a significant
action to strengthen the spatial legal basis of the area particularly in the field.
Some important activities in boundary management are as follows:
a. Surveying the existing forest cover/land cover around boundary markers;
b. Maintaining the marker condition, including cleaning the area around the
boundary markers so as the boundary line and boundary markers can be
seen and found easily;
c. Identifying, inventorying, and marking the missing and damaged boundary
markers. All missing markers must be replaced with non-permanent
boundary markers while all damaged markers must be repaired based on the
damage level;
d. Mapping the boundary condition;
e. Proposing boundary reconstruction to replace the missing boundary markers
to Forest Area Gazettement Office (BPKH) under supervision of Directorate
General of Forestry Planning and Environment Management (DG PKTL).

Figure 10. Boundary Maintenance in Bukit Barisan Selatan NP
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2. Boundary Reconstruction
Based on data and map from boundary
maintenance activities, BPKH executes the
boundary reconstruction in the national
park. This activity is aimed to strengthen
and reinforce the legal basis of national
park boundaries. In general, boundary
reconstruction is carried out by restoring
any misplaced boundary marker to their
original position as shown in the
gazettement map and replacing the
Figure 11. Boundary Reconstruction Activities in missing boundary markers with new
Bukit Barisan Selatan NP
boundary markers.
3. Dissemination/awareness raising
This activity is aimed to disseminate information about the existence of the
property and its boundaries. Moreover, dissemination is also important activity
to deliver programs and activities of the national park management to local
communities living around the national parks and also to other relevant
stakeholders (local government, NGOs,). Therefore, dissemination is a routine
activity for raising people's awareness of conservation program.
F. Law Enforcement
In terms of forestry law enforcement, the Government of Indonesia has taken the
following measures:
1. Patrols
Since 2013, three national parks in TRHS have implemented Spatial Monitoring
and Reporting Tools in their routine patrols. SMART is a breakthrough to
analyze effectively and efficiently the conservation area condition and to
develop adaptive management of conservation area protection. This adaptive
management requires series information describing existing condition of
conservation area to find and to choose relevant strategies resulting from
proper analysis from verified data. Each national park undertakes two 7 – 10
day-patrol a month.

19

Figure 12. Patrol Activities

2. Cases Handling
Concerning forestry crimes in conservation areas, Government of Indonesia
has taken some actions as follows:
a. Civil investigators in Gunung Leuser National Park have handled 31 cases in
Gunung Leuser National Park, 15 cases have passed and the files are
complete and ready for trial.
b. Executing joint-operation involving park rangers and quick response forest
rangers, military army (Indonesia National Army), police institution, and
NGOs for eradicating illegal palm oil and rubber plantation covering area 42.4
hectares in Gunung Leuser National Park.
c. Following up the action mentioned in point b, Gunung Leuser National Park
has developed the Restoration Ecosystem Plan for rehabilitating the exencroachment areas.

Figure 13. Case Handling Activities: poaching (left), Encroachment (right)
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3. Controlling Illegal Activities
In terms of controlling on illegal activities in the property, Government of
Indonesia has taken following activities:
a. Law enforcement particularly for suppressing and controlling encroachment
and poaching inside and around the area in collaboration with relevant law
enforcement institutions
b. Mutual and regular communication and collaboration with police institution
through coordination meeting and join action;
c. Doing routine and joint patrols, two 7 – 10-day-patrol a month. Routine
patrols are implemented through SMART Patrols involving conservation
partners such as WWF, WCS-IP, RPU YABI.
d. Providing patrol equipment (vehicles, communication tools)
G. Management of The Wider Landscape
Concerning forestry regulations, the Government of Indonesia has carried out the
following measures:
1. Ecosystem services development as well as issuance of utilization permits of
water energy for people around the property;
2. Developing and promoting ecotourism;
3. Community empowerment, buffer zone designation and establishment of
conservation cadets and conservation villages;
4. Rehabilitation and ecosystem restoration;
In order to restore the environment of TRHS particularly in protecting the lifesupporting ecosystem, preserving biodiversity of both flora and fauna, as well
as sustainable use of natural resources including its environment, Bukit
Barisan Selatan National Park has implemented rehabilitation program
covering 210 hectares in rehabilitation zone with details 110 hectares in
Padamaran and 100 hectares in Biha. This rehabilitation program was
implemented under collaboration between BBSNP and Indonesia National
Army.
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KATA PENGANTAR

Sejalan dengan salah satu sasaran strategis pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah lima tahun 2015-2019, Salah
satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya alam dan Ekosistem (KSDAE) adalah
peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas sesuai
dengan the IUCN redlist of Threatened Species sebesar 10% dari
baseline data 2013. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut
diperlukan pedoman atau peta jalan (roadmap) yang dapat
mengarahkan kegiatan-kegiatan yang seharusnya diprioritaskan
selama lima tahun, baik di tingkat Direktorat teknis maupun
Unit Pelaksana Teknis serta mitra kerja lingkup Direktorat
Jenderal KSDAE.
Peta jalan (roadmap) ini berisi panduan mengenai skenario
peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas yang
meliputi metoda inventarisasi atau monitoring populasi, situs
prioritas monitoring dan situs pendukung; kegiatan-kegiatan
prioritas dan sistem pelaporan. Penyusunan Peta jalan ini
telah melibatkan para pakar di bidang pengelolaan jenis baik
dari Pusat Penelitian Biologi LIPI selaku otoritas keilmuan,
Perguruan tinggi negeri, Pusat Penelitian Kehutanan, Direktorat
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan LSM yang bergerak
dibidang pengelolaan jenis. Para pakar tersebut terbagi ke dalam
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4 species specialist group (SSG) yaitu Mamallia Besar, Primata,
Burung serta Komodo dan Penyu. Dengan pelibatan para
pakar diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan pencapaian target
peningkatan populasi 10% dapat dipertanggung jawabkan baik
secara ilmiah maupun manajemen. Pelibatan berbagai pihak
juga diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan dukungan
para pihak terhadap agenda nasional peningkatan populasi
terancam punah prioritas sebesar 10%.
Untuk menyempurnakan skenario peningkatan populasi
dari Renstra 2010-2014, beberapa hal mengalami perbaikan
seperti indikator kenaikan populasi, periode penghitungan
dan situs monitoring (dibagi menjadi situs prioritas dan
pendukung). Penyempurnaan ini diharapkan akan mampu
menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan populasi
nasional.
Akhirnya semoga peta jalan ini mampu memberikan
panduan terhadap upaya pencapaian target IKK peningkatan
populasi 25 satwa terancam punah prioritas sebesar 10% selama
lima tahun.
Direktur Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Dr. Ir.Tahrir Fathoni, M.Sc
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a.

b.

Taksonomi
−
Suku
−
Jenis
−
Anak Jenis
−
Nama Indonesia

: Felidae
: Panthera tigris
: Panthera tigris sumatrae
: Harimau Sumatera

Status konservasi
−
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
−
Kritis (Critically endangered: C2a(i)) Daftar Merah
IUCN (Linkie et al. 2008; Goodrich et al. 2015)
−
Apendik I (CITES & UNEP 2015)

c.

Sebaran dan Populasi
Harimau sumatera hanya terdapat di Pulau Sumatera,
Indonesia. Oleh karena itu, status konservasi harimau sumatera
mewakili status konservasi tingkat global. Harimau sumatera
tersebar di 27 dari 38 petak habitat dengan luas lebih dari 250
km2 di Pulau Sumatera (Wibisono & Pusparini 2010; Goodrich
et al. 2015). Di antara ke-27 petak habitat tersebut, terdapat
12 bentang alam prioritas harimau sumatera, yang dikenal
dengan nama Tiger Conservation Landscape (TCL) (Sanderson
et al. 2010). Di antara ke 12 bentang alam tersebut, terdapat
enam bentang alam yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentang
alam prioritas, yaitu Leuser – Ulu Masen, Kerinci Seblat, Bukit
Tiga Puluh, Bukit Barisan Selatan, Berbak – Sembilang, dan
Kampar - Kerumutan (Global Tiger Initiative 2010; Ministry
of Forestry of Republic of Indonesia 2010). Data terakhir rerata
ukuran populasi harimau sumatera adalah 670 (371 - 1,228)
1

individu pada 13 bentang alam (Goodrich et al. 2015). Data
tersebut merupakan hasil interpolasi perkiraan rerata kepadatan
individu harimau sumatera dari berbagai sumber yang diperoleh
dalam rentang waktu tahun 1999 – 2013.
d.

Ancaman
Ancaman terhadap harimau sumatera dapat dibagi
menjadi dua, yaitu ancaman langsung dan ancaman tidak
langsung. Ancaman langsung di antaranya adalah perburuan
harimau sumatera dan konflik antara harimau sumatera
dengan manusia (KHM). Kedua ancaman ini diketahui dapat
membunuh harimau secara langsung. Selain perburuan, pada
banyak kasus KHM misalnya, harimau yang terlibat konflik
dibunuh oleh warga masyarakat balas dendam akibat melukai
atau terbunuhnya manusia dan hewan peliharaan. KHM juga
ditengarai sering terkait dengan perburuan harimau sumatera.
Pada beberapa kasus, warga masyarakat yang merasa terancam
oleh harimau
yang berkeliaran
di sekitar
pemukiman atau
lahan mereka
minta bantuan
pawang atau
pemburu untuk
menangkap
harimau yang
b e r k o n fl i k
(Suhartono et al.
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2007; Linkie et al. 2008; Wibisono & Pusparini 2010; Wibisono
et al. 2012). Berkat upaya pencegahan dan penanganan yang
dilakukan bersama antara KLHK dan mitra LSM utamanya,
korban konflik baik dipihak harimau maupun manusia telah
dapat ditekan walaupun peristiwa konflik cenderung meningkat
dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini (Gambar 1,
Wibisono et al. 2012).
Ancaman tidak langsung adalah ancaman yang dapat
menyebabkan menurunnya populasi harimau pada suatu bentang
alam dalam jangka panjang. Ancaman langsung termasuk di
dalamnya adalah penyusutan dan fragmentasi habitat karena
pembangunan jalan dan infrastruktur pembangunan ekonomi,
perambahan liar, dan alih fungsi lahan untuk perkebunan dan
pertanian (Suhartono et al. 2007; Wibisono & Pusparini 2010;
Wibisono et al. 2012). Hingga tahun 2010, tercatat setidaknya
430 km jalan provinsi yang memotong taman nasional dan
6.400 km yang berdekatan dengan habitat harimau sumatera
di Pulau Sumatera (Wibisono & Pusparini 2010). Dengan
laju pembangunan dewasa ini, pembangunan jalan umum
merupakan ancaman utama terhadap integritas habitat harimau
sumatera. Pada tahun 1985, 57% (25 juta hektar) dari luas Pulau
Sumatera masih berupa hutan. Namun pada tahun 2007, luas
hutan tersebut hanya tersisa 30% (13 juta hektar) saja. Dengan
demikian, dalam kurun waktu 22 tahun, tutupan hutan di Pulau
Sumatera menyusut rata-rata 2.1% (550 ribu hektar) setiap
tahunnya, tertinggi di Asia Tenggara (Laumonier et al. 2010).
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e.

Peta Sebaran Nasional
Studi terakhir menunjukkan bahwa harimau sumatera
masih dapat dijumpai pada 27 dan hilang pada lima dari 38
petak habitat potensial seluas lebih dari 250 km2 di Pulau
Sumatera (Wibisono & Pusparini 2010) (Gambar 2).

Gambar 2. Peta distribusi harimau sumatera 2005 – 2010 (Wibisono &
Pusparini 2010)

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Situs Prioritas

Bentang alam prioritas harimau sumatera ditetapkan oleh
KLHK (saat itu Kementerian Kehutanan) di dalam dokumen
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Rencana Nasional Pemulihan Harimau (National Tiger Recovery
Program, Global Tiger Initiative 2010), yaitu Leuser – Ulu
Masen, Kerinci Seblat, Bukit Tiga Puluh, Bukit Barisan Selatan,
Berbak – Sembilang, dan Kampar – Kerumutan (Lampiran 1).
Lima dari enam bentang alam tersebut memiliki unit pelaksana
teknis taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser
(TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman
Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Taman Nasional Berbak
(TNB) dan Taman Nasional Sembilang (TNS), serta Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) (Lampiran 2). Secara
keseluruhan ke-enam bentang alam tersebut mencakup kawasan
seluas kurang lebih 82,000 km2. Di dalam ke-enam bentang
alam tersebut KLHK menetapkan target peningkatan populasi
harimau sumatera hingga dua kali lipat pada tahun 2022
(Ministry of Forestry of Republic of Indonesia 2010). Di dalam
dokumen ini, KLHK mencanangkan peningkatan ukuran
populasi harimau sumatera hingga 10% pada tahun 2019 di
empat bentang alam dengan lima taman nasional prioritas ,
yaitu TNGL, TNKS, TNB, TNS, TNBBS.
Situs Pemantauan

Situs pemantauan adalah sebagian areal di dalam
bentang alam prioritas yang ditetapkan sebagai wilayah untuk
melakukan kegiatan pemantauan parameter populasi harimau
sumatera secara berkala hingga tahun 2019. Pemantauan
berkala dilakukan untuk mengetahui kecenderungan antar
waktu populasi harimau sumatera sebagai tolok ukur kinerja
pengelolaan kawasan pada bentang alam prioritas. Beberapa
kriteria kawasan pemantauan adalah:
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1.

Berada di dalam wilayah taman nasional prioritas atau
di dalam bentang alam prioritas yang lebih luas, yang
memiliki koneksitas atau koridor, baik secara structural
maupun fungsional, dengan wilayah yang dilindungi
(taman nasional, hutan lindung, cagar alam, suama
margasatwa).
Berukuran setidaknya 500 km2 atau memiliki daya dukung
setidaknya 10 individu harimau sumatera dewasa, di
dalam bentang alam dengan daya dukung setidaknya 30
individu harimau sumatera dewasa.
Telah memiliki infrastruktur pengelolaan dan/atau mitra
kerja aktif KLHK dalam konservasi harimau sumatera
dan satwa liar kunci lainnya, baik lembaga swadaya
masyarakat, kelompok masyarakat pengelola hutan, atau
organisasi kemasyarakan lainnya.

2.

3.

Daftar dan lokasi situs pemantauan di dalam setiap
bentang alam dan taman nasional prioritas disajikan pada Tabel
1 dan Lampiran 2.
Tabel 1.

Distribusi dan luas wilayah pemantauan
populasi harimau sumatera di Sumatera.

Bentan Alam

Nama

Wilayah
Pantau

Taman Nasional

Luas (km2)

Nama

2
Luas (km ) Jumlah

Kepadatan di Dalam Wilayah Pantau

Luas

Individu/
100 km
(95% CI)

Tahun

Mitra
Pelaksana

Sumber

Leuser - Ulu Masen

41,000 Gunung Leuser

10,947

2

4,983

0.53 (0.35-0.80)

2013 WCS**

FFI, FKL, WCS, YLI

Kerinci Seblat

31,000 Kerinci Seblat

13,753

1

1,261

1.21 (0.68-2.13)

2013 FFI**

FFI

1,627

1

657

1.06 (0.27-2.40)

2012 Collin et al (2012)

ZSL

2,058

1

695

0.45*

3,650

2

933

1.22 (0.56-1.87)

32,035

7

8,529

Berbak - Sembilang

5,800 Berbak
Sembilang

Bukit Barisan Selatan
Total

4,400 Bukit Barisan Selatan
82,200

* rerata dan batas atas tidak tersedia.
** tidak dipublikasikan
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2013 ZSL**

ZSL

2006 Wibisono (2006)

WCS, WWF, YABI

Protokol Survei

Rancangan Pengambilan Contoh
Pendataan di dalam setiap wilayah pemantauan dilakukan
dengan perangkat kamera pengintai (cameratrap) pada
setidaknya 40 petak contoh berkesinambungan, masing-masing
berukuran maksimum 3.5 x 3.5 km. Secara umum, dimensi
wilayah pemantauan dirancang sedemikian rupa sehingga
mengurangi efek tepi (Gambar 3). Di dalam setiap petak
contoh ditempatkan setidaknya satu stasiun pengamatan dengan
kamera ganda saling berhadapan (Gambar 4).

Gambar 3. Dengan luas yang kurang lebih sama, wilayah pemantauan A
memiliki efek tepi lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pemantauan
B yang berbentuk memanjang dan memiliki banyak lekukan.
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Gambar 4. Diagram tata cara pemasangan camera pengintai pada satu
stasiun pengamatan.

Usaha Pendataan
Sebagai panduan umum, usaha pendataan minimal adalah
350 hari rekam/100 km2, di mana satu hari rekam (trapdays)
adalah 24 jam kamera aktif. Rumus penghitungan hari rekam
per kamera untuk mencapai usaha pendataan yang diinginkan
adalah:

Di mana
Td
= hari rekam per kamera
T
= target hari rekam / 100 km2 (minimal 350 hari rekam)
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A
S

= luas kawasan yang dipantau
= banyaknya stasiun kamera

Pemilihan Lokasi Stasiun Pengamatan
Stasiun pengamatan ditempatkan pada lokasi terbaik.
Setiap stasiun pengamatan harus memiliki identitas (ID) dan
koordinat XY. Kriteria pemilihan lokasi stasiun pengamatan
dari terbaik hingga terburuk adalah sebagai berikut (Gambar 5):
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Terbaik. Lokasi di mana tanda keberadaan harimau
ditinggalkan secara berulang dalam waktu yang lama,
sehingga memberi inidikasi bahwa harimau akan kembali
ke lokasi tersebut. Lokasi seperti ini jarang dijumpai di
hutan hujan tropis seperti di Sumatera.
Lokasi dengan tanda keberadaan harimau berupa bau
(urin, feses ataupun cakaran pada lantai hutan).
Lokasi dengan tanda keberadaan berupa tapak harimau.
Persimpangan atau pertemuan beberapa jalur yang aktif
digunakan oleh satwa mangsa harimau tetapi tanpa adanya
tanda keberadaan harimau.
Lokasi dengan kondisi jalur dengan topografi berupa
punggungan panjang yang aktif digunakan satwa mangsa
harimau.
Terburuk. Lokasi di sepanjang aliran sungai dengan jalur
meyerupai koridor tepian antara daratan/tebing dan badan
air.
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Gambar 5. Contoh beberapa pilihan lokasi yang dapat digunakan sebagai
panduan pencarian lokasi stasiun kamera pengintai sebelum survai di
laksanakan.

Waktu kegiatan
Tidak ada waktu tertentu dalam pelaksanaan survei
populasi harimau sumatera dengan kamera pengintai. Namun
demikian, beberapa praktisi konservasi harimau menyarankan
agar survei dilaksanakan pada peralihan musim hujan dan
musim kering. Selama masa tersebut, tanda keberadaan harimau
sumatera dan satwa mangsanya umumnya lebih mudah
dideteksi dan diidentifikasi.
Ulangan
Pemantauan adalah rangkaian kegiatan survei yang
dilakukan secara berulang dalam jeda waktu tertentu, atau
disebut dengan ulangan. Jeda waktu antar ulangan sangat
tergantung pada tingkat pertumbuhan populasi (population
growth rate). Dengan demikian, ulangan harus dilakukan pada
setiap kurun waktu tertentu untuk dapat mendeteksi perubahan
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ukuran populasi. Dua hal yang perlu dipertimbangkan di dalam
menentukan jeda antar ulangan adalah rentang antar kelahiran
dan tingkat ancaman. Secara umum, jeda waktu antar ulangan
disarankan sedikit lebih panjang dari rentang antar kelahiran
(fecundity). Namun demikian, jeda waktu antar ulangan harus
lebih pendek dengan semakin tingginya tingkat ancaman
terhadap populasi satwa tersebut. Dengan mempertibangkan
tingkat ancaman terhadap harimau sumatera saat ini, ulangan
survei disarankan dilakkukan setidaknya sekali setiap dua tahun.
Pengoperasian Kamera Pengintai
Kamera pengintai yang saat ini beredar dipasaran
menggunakan system digital. Setiap merek dan jenis kamera
pengintai memiliki modul operasi yang berbeda-beda. Oleh
karena itu, cara pengoperasian kamera pengintai tidak diulas
secara rinci di dalam panduan ini. Sebelum kegiatan survei
dilaksanakan, setiap unit kamera pengintai dan kartu memori
harus diberi identitas (ID). Data yang harus dicatat saat
pemasangan dan pengambilan kamera pengintai sekurangkurangnya adalah sebagai berikut (Lampiran 3: Lembar Data
Lapangan):
−

−

Sebelum survei dimulai, catat ID semua kamera pengintai
dan kartu memori terpasang yang akan dibawa survei pada
Lembar Data Lapangan. Pastikan ID kartu memori yang
dicatat sesuai dengan ID kamera di mana kartu memori
tersebut dipasang.
Saat pemasangan kamera pengintai pada stasiun
pengamatan, catat ID dan koordinat XY stasiun
pengamatan tersebut pada Lembar Data Lapangan.
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−

Setelah kamera selesai dipasang, catat jam dan tanggal
kamera mulai diaktifkan.
Saat pengambilan kamera, catat jam dan tanggal kamera
dimatikan.
Gunakan lembar data yang sama pada saat pemasangan
dan pengambilan kamera pengintai.

−

Analisa Data

Terdapat berbagai pilihan paket perangkat lunak (software)
yang dapat digunakan untuk melakukan analisa kepadatan dan
kelimpahan harimau sumatera dan satwa liar lain yang memiliki
corak individu yang khas. Tiga perangkat lunak yang umum
digunakan berikut panduan penggunaannya adalah:
−
−

DENSITY (http://www.otago.ac.nz/density/).
secr (paket analisa di dalam Program R: https://www.rproject.org/).
SPACECAP (http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/
spacecap.shtml).

−

Petunjuk penggunaan (user manual) untuk DENSITY
dan SPACECAP dapat diunduh dari link tersebut di atas.
Sedangkan untuk paket secr, petunjuk penggunaan dapat diakses
dan diunduh setelah paket secr dipasang (install) dan di muat
(load) pada Program R. Untuk pelatihan analisa kepadatan dan
kelimpahan populasi harimau sumatera, serta interpretasi hasil
dengan menggunakan ketiga perangkat lunak tersebut dapat
menghubungi Forum HarimauKita.
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Peralatan Utama
−
Perlengkapan, peralatan, dan perbekalan, standar
berkemah
−
Peralatan standar navigasi.
−
Lembar data lapangan (Lampiran 3).
−
Kamera pengintai dan kartu memori dengan kapasitas
yang disesuaikan dengan jenis kamera pengintai yang
digunakan.
−
Baterai Alkaline dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan
dengan jenis kamera pengintai yang digunakan.
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri dari setidaknya 1 orang ketua tim,
1 orang pencatat data, 1 orang navigator, dan 2 orang bantuan
local. Tugas utama ketua tim bertugas adalah memastikan
kegiatan survei dilaksanakan sesuai dengan rancangan dan
protocol survei.
Pendanaan:
Di dalam panduan ini, besaran dana oparasional
diperkirakan berdasarkan satuan petak survei. Dengan
demikian, perkiraan kebutuhan dana operasional pada setiap
wilayah pemantauan dapat dihitung dengan cara mengalikan
biaya satuan petak survei dengan banyaknya petak di dalam
setiap wilayah pemantauan. Perkiraan biaya di dalam panduan
ini tidak termasuk komponen gaji dan perdiem karyawan,
dan transportasi dari kantor atau pondok kerja ke petak survei
pertama. Perkiraan biaya survei lapangan adalah Rp. 1000.000,per petak (dibulatkan) (Lampiran 4).
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Lampiran 1. Bentang alam prioritas konservasi harimau
sumatera di Pulau Sumatera.
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Lampiran 2. Kawasan pemantauan di enam taman nasional
dan lima bentang alam yang ditetapkan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kawasan prioritas
konservasi harimau sumatera.

Kawasan pemantauan di hutan Ulu Masen dan Taman Nasional Kerinci
Seblat, Bentang alam Leuser – Ulu Masen.

Kawasan pemantauan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Bentang Alam
Kerinci Seblat.
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Kawasan pemantauan di Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional
Sembilang, Bentang Alam Berbak – Sembilang.

Kawasan pemantuan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Bentang
Alam Bukir Barisan Selatan.
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Stasiun

Identitas (ID)
Kamera
Kartu

Nama Ketua Tim
Nama Anggota Tim

X

Koordinat
Y

Lampiran 3: Lembar Data Lapangan

Bearing
Kamera
Jam

Tanggal Berangkat
Tanggal Pulang
Wilayah Pemantauan

Pasang
Tanggal
Jam

Ambil
Pasang

Keterangan

Lampiran 4. Perkiraan biaya operasional survei dengan
kamera penjebak.
Skenario yang digunakan sebagai dasar perhitungan pada
tabel di bawah ini adalah: 1) luas kawasan pemantauan 500 km2,
2) dua tim survei masing-masing beranggotakan lima orang,
3) 40 petak survei masing-masing seluas 3.5 x 3.5 km, 4) satu
stasiun pengamatan setiap petak, 5) 80 unit kamera pengintai
(dua unit kamera per stasiun pengamatan), dan 6) kemampuan
pemasangan kamera pada dua stasiun/tim/hari.
Jenis
upah tenaga lokal

Unit 1
4 orang

Unit 2
7 hari

Jumlah (Rp.)

Biaya per
Petak (Rp.)

150,000

4,200,000

105,000
131,250

Makanan

10 orang

75,000

5,250,000

Alat tulis

2 tim

1 paket

100,000

200,000

5,000

PPPK

2 tim

1 paket

150,000

300,000

7,500

7,500

2,400,000

60,000

Baterai kamera pengintai 80 kamera

7 hari

Harga/
satuan (Rp.)

4 bungkus

Baterai GPS

2 unit

4 bungkus

7,500

60,000

1,500

Terpal tenda

2 tim

4 lembar

250,000

2,000,000

50,000

500,000

5,000,000

125,000

4,500

180,000

4,500

Perlengkapan pribadi

10 orang

1 paket

Spiritus/minyak tanah

20 liter

2 tim

Total 1 survei

19,590,000

489,750

Total 2 survei (pasang dan ambil)

39,180,000

979,500
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Famili		
: Elephantidae
Spesies
: Elephas maximus sumatranus (Gajah
Sumatera)

Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
Sangat terancam kepunahan (critically endangered)
oleh IUCN (The World Conservation Union) mulai
Desember 2011, dan Appendiks I CITES sejak
tahun 1990 (Gopala et al., 2013).

Sebaran dan Populasi

Gajah Asia (Elephas maximus) di Indonesia hanya
ditemukan di Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan
Kalimantan bagian timur (Elephas maximus borneensis). Populasi
gajah sumatera tersebar di tujuh provinsi yaitu Aceh, Sumatera
Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung.
Adapun Gajah Kalimantan hanya terdapat di satu provinsi yaitu
Kalimantan Timur (Soehartono et al., 2007).
Berdasarkan penggunaan metoda ekstrapolasi dari
beberapa observasi langsung dan penaksiran secara cepat
(rapid assessment survey), diperkirakan populasi gajah di alam
berjumlah 2.800-4.800 individu dan tersebar di 44 lokasi
(Blouch dan Haryanto 1984; Blouch dan Simbolon 1985).
Dalam pertemuan lokakarya Gajah dan Harimau pada bulan
Agustus 2007, sementara ini diperkirakan jumlah populasi gajah
sumatera berkisar antara 2.400-2.800 individu dan jumlah
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populasi gajah kalimantan berkisar antara 60-100 individu
(Soehartono et al., 2007).
Gajah Sumatera sangat berpotensi semakin berkurang di
alam karena hanya sekitar 10-15% populasi tersebut berada
di kawasan lindung. Daerah konservasi alam utama yang
memiliki prospek untuk kelangsungan hidup gajah termasuk
Taman Nasional Gunung Leuser (9.400 km2) di Aceh dan
Sumatera Utara (Langkat), Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil
(1.200 km2) dan Taman Nasional Tesso Nilo (450 km2) di Riau,
lansekap SM Padang Sugihan (750 km2) di Sumatera Selatan
, Taman Nasional Way Kambas (1.235 km2) dan TN Bukit
Barisan Selatan (3.568 km2) di Lampung, dan Taman Nasional
Kerinci Seblat (14.846 km2) yang berada di provinsi Jambi ,
Sumatera Selatan, dan Bengkulu.
D.

Ancaman

Hilangnya habitat karena deforestasi dan degradasi hutan
dinilai sebagai ancaman terbesar terhadap kelestarian gajah
sumatera. Diperkirakan laju kerusakan hutan pada tahun 1985
hingga 1997 sebesar 1 juta hektar dan meningkat hingga 1.7 juta
hektar pada akhir 1980-an (Laumonier et al., 2010). Beberapa
wilayah telah mengalami kepunahan lokal, seperti wilayah Riau,
Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung (Azmi
and Gunaryadi, 2011; Hedges et al., 2005).
Dampak lain dari adanya deforestasi ini berupa fragmentasi
habitat yang menyebabkan pengurangan ruang gerak dalam
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memenuhi kebutuhan hidup dari sisi ekologisnya. Keadaan
ini sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara satwa
tersebut dengan kegiatan pembangunan di sekitar habitatnya.
Konflik dapat berakhir dengan korban di kedua belah pihak
tetapi umumnya korban kematian gajah akibat konflik lebih
banyak terjadi (Hoare, 1999).
Akibat konflik dengan manusia, gajah mati diracun,
ditangkap dan dipindahkan ke Pusat Konservasi Gajah yang
mengakibatkan terjadinya kepunahan lokal (misalnya di
Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Lampung). Di sisi lain,
konflik juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi
manusia. Kerusakan tanaman, terbunuhnya manusia dan
kerusakan harta benda sering terjadi akibat konflik dengan gajah
(Hasan, 2012; Hedges et al., 2005; Uryu et al., 2008).
Peningkatan jumlah penduduk, pemanfaatan pola ruang
yang sama yang berujung pada konflik gajah dan manusia,
serta tingkat kemiskinan penduduk di sekitar habitat gajah dan
permintaan pasar ilegal gading gajah secara komersial menjadi
pendorong utama dalam terjadinya pemburuan gading gajah
secara ilegal. Aktifitas ini dirasakan semakin meningkat dari
tahun ke tahun terutama di Sumatera (Gopala et al., 2013).
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E.

Peta sebaran

Gambar 2. Peta Sebaran Gajah Sumatera & Gajah Kalimantan (tahun 2007).

3.

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
A.

Situs Prioritas

Upaya peningkatan populasi Gajah Sumatera akan
dilaksanakan di 22 site monitoring yang tersebar di 10 UPT
(lihat Lampiran 1). Ke -22 site monitoring merupakan kantong
populasi prioritas yang memiliki luasan lebih dari 50.000
hektar. Penentuan lokasi didasarkan atas informasi dugaan
awal (guestimate) yang telah diklarifikasi melalui perjumpaan
langsung dan tidak langsung seperti kotoran, tapak, foto camera/
video trap, dan kerusakan akibat konflik (bila ada).
B.

Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok peningkatan populasi ditekankan pada
upaya perhitungan populasi dengan menggunakan metode yang
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terstndarisasi dan upaya mitigasi konflik gajah di masing-masing
kantong populasi tersebut.
1.

Perhitungan Populasi
Perhitungan populasi dilakukan melalui dua jenis metode
yang direkomendasikan oleh CITES MIKE (Monitoring the
Illegal Killing of Elephant) yang dikeluarkan sejak tahun 2006.
Metode yang direkomendasikan adalah perhitungan berdasarkan
kotoran (dung count survey) dan survei DNA (fecal DNA survey)
(Eggert et al., 2003; Reilly, 2002). Dalam prakteknya, survei
kotoran telah terbukti memberikan perkiraan yang seakurat
metode lainnya untuk berbagai mamalia, termasuk gajah, dan
bahkan untuk kadal. Survei kotoran memberikan perkiraan yang
lebih tepat daripada survei sampel udara dari gajah dan mamalia
besar lainnya (Jachmann 1991; Barnes 2002). Hal ini karena
survei kotoran mencatat akumulasi kehadiran hewan selama
beberapa minggu hingga bulan sebelumnya, sehingga variasi
antara transek rendah. Bahkan ketika simpangan kecepatan
buang kotoran dan kecepatan hilang kotoran dikombinasikan
dengan simpangan kepadatan kotoran, simpangan baku dari
perkiraan akhir kelimpahan gajah masih sederhana. Sebaliknya,
survei udara dan survei berbasis terestrial merekam distribusi
sesaat dari hewan, dan simpangan antara transek biasanya
tinggi, hal tersebut dapat memberikan estimasi dengan batas
kepercayaan lebar (Jachmann 1991; Barnes 2002).
Ada sejumlah isu yang perlu ditangani ketika merencanakan
wurvei kotoran, catatan tersebut adalah: (1) desain survei
yang optimal untuk memperkirakan kepadatan kotoran tumpukan, (2) klasifikasi konsisten kotoran - tumpukan ke
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tahap untuk memudahkan pemantauan tingkat peluruhan, (3)
metode yang tepat untuk memperkirakan tingkat peluruhan
kotoran - tumpukan, (4) tingkat kecepatan buang kotoran, (5)
masalah tertentu yang ditimbulkan oleh populasi kecil, dan (6)
penentuan umur gajah dari dimensi kotoran .
2.

Mitigasi Konflik
Gajah liar adalah binatang yang dilindungi dan terancam
punah, sehingga penanganan konflik yang terjadi haruslah
memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
-

Manusia dan gajah sama-sama penting
Situasi konflik manusia dan gajah liar menempatkan kedua
pihak pada situasi dirugikan. Dalam memilih opsi-opsi solusi
konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk
mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh masyarakat,
secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk
konservasi gajah liar yang terlibat konflik.
-

Site spesifik
Secara umum konflik muncul karena aktifitas pembukaan
areal yang sebelumnya merupakan habitat gajah dan dikonversi
menjadi lahan perkebunan atau budidaya lain, namun variasi
karakteristik habitat, kondisi populasi dan faktor lain seperti
jenis komoditas, intensitas dan potensi solusi yang bervariasi
di masing-masing wilayah membuat penanganan konflik
menuntut penanganan yang berorientasikan kepada berbagai
faktor spesific yang berperan dalam sebuah konflik. Sehingga
sangat memungkinkan terjadinya pilihan kombinasi solusi yang
beragam pula di masing-masing wilayah konflik.
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Solusi yang efektif disuatu lokasi bisa jadi tidak dapat
diterapkan pada situasi konflik di daerah lain, demikian pula
sebaliknya.
-

Tidak ada solusi tunggal
Isu konflik manusia dan gajah liar sebuah isu kompleks
menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang
tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang
komprehensif. Seringkali pendekatan pengelolaan habitat,
penjagaan tanaman oleh masyarakat, strategi barrier buatan yang
berorientasi kepada penguatan barrier alami yang sudah ada, dan
alternative pola penggunaan lahan dan pilihan jenis komoditas
yang tidak beresiko terhadap gangguan gajah menjadi ramuan
yang solusi yang perlu dikombinasikan dan saling mendukung
satu sama lainya.
-

Skala lansekap
Daerah jelajah gajah yang sangat luas membuat upaya
penanggulangan konflik yang komprehensive harus berdasarkan
penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya
(home range based mitigation). Rangakain konflik yang terjadi
di berbagai desa yang disebabkan oleh satu kelompok gajah
yang bersumber dari suatu habitat, penangananya tidak dapat
dilakukan secara terpisah dan parsial di masing masing desa.
Solusi konflik harus dipertimbangkan bagi keseluruhan desa
berikut habitatnya sehingga penanganan konflik bisa lebih
efisien, sekaligus efektif.
Sebagai contoh, kalau konflik menjalar dari satu titik
keluarnya gajah liar dari habitatnya ke desa-desa lain yang
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berada pada posisi yang lebih luar, maka strategi barier mestinya
diinfestasikan secara terfokus untuk membatasi habitatnya
dengan kawasan budidaya daripada membuat barrier di setiap
desa-desa yang mengalami konflik dan setiap kebun.
-

Tanggungjawab multi-pihak
Konflik mempengaruhi dan berdampak secara sosial dan
perekonomian di daerah. Sehingga konflik manusia dan gajah
liar harus melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk berbagi
tanggungjawab dengan jelas, termasuk dunia usaha.
C.

Metode

Peralatan Utama
−
Perlengkapan, peralatan, dan perbekalan, standar
berkemah
−
Peralatan standar navigasi.
−
Lembar data lapangan.
−
Kamera pengintai dan kartu memori dengan kapasitas
yang disesuaikan dengan jenis kamera pengintai yang
digunakan.
−
Baterai Alkaline dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan
dengan jenis kamera pengintai yang digunakan.
Anggota Tim Survei
Setiap tim survei terdiri dari setidaknya 1 orang ketua tim, 1
orang pencatat data, 1 orang navigator, dan 2 orang bantuan local.
Tugas utama ketua tim bertugas adalah memastikan kegiatan
survei dilaksanakan sesuai dengan rancangan dan protokol survei.
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a.

Taksonomi:
−
Suku : Rhinocerotidae
−
Jenis : 1. Rhinoceros sondaicus (Badak jawa)
2. Dicerorhinus sumatrensis (Badak
sumatera)

b.

Status konservasi:
−
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
−
Kritis (critically endangered) oleh IUCN (The World
Conservation Union) mulai Desember 2011
−
Appendix I CITES sejak tahun 1990.

c.

Distribusi dan Populasi
Badak Jawa
Penyebaran badak jawa di dunia terbatas di Indonesia,
Vietnam dan kemungkinan terdapat juga di Laos dan Kamboja
(Rahmat 2008). Pada tahun 2011, badak jawa yang ada di
vietnam sudah dinyatakan punah (IRF 2011, WWF 2012).
Di Indonesia, badak jawa hanya terdapat di Semenanjung
Ujung Kulon Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Penyebaran badak jawa di TNUK pada umumnya berada di
daerah bagian selatan Semenanjung Ujung Kulon, yaitu daerah
Cibandawoh, Cikeusik, Citadahan, dan Cibunar. Pada bagian
utara semenanjung, penyebaran badak jawa terdapat di daerah
Cigenter, Cikarang, Tanjung Balagadigi, Nyiur, Citelanca, dan
Citerjun (Rahmat, 2008).
Sejak tahun 1967, inventarisasi populasi badak jawa di
TNUK dilakukan dengan metode penghitungan jejak dalam
transek yang menghasilkan jumlah populasi berupa perkiraan.
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Diperkirakan jumlah populasi badak jawa pada tahun 2010
berjumlah 50 – 60 ekor, jumlah populasi tersebut stagnan sejak
tahun 1994 (Chandradewi, 2010). Pada tahun 2009, metode
inventarisasi dengan menggunakan ranggon di atas kubangan
juga pernah dilakukan dengan perkiraan populasi hanya 4-6
ekor. Dalam pelaksananaannya metode ini memiliki beberapa
kelemahan antara lain tidak semua kubangan yang diamati
digunakan oleh badak jawa, adanya gangguan aktivitas manusia
selama pembuatan ranggon, dan aktivitas manusia selama
pengamatan seperti memasak dan bersuara.
Sejak tahun 2011, untuk menghitung populasi badak jawa
di Taman Nasional Ujung Kulon digunakan Video Kamera
Pengintai jenis Trophy Camp dengan merk Bushnell model
119467 dan model 119405. Berdasarkan hasil monitoring
dengan menggunakan Video Kamera Pengintai, populasi Badak
jawa di TN. Ujung Kulon tahun 2014 minimal 57 individu
(TNUK 2015).
Badak Sumatera
Sedikit berbeda dengan badak jawa yang hanya ada di
Taman Nasional Ujung Kulon, penyebaran badak sumatera
di Indonesia saat ini hanya bisa dijumpai di kawasan TN.
Bukit Barisan Selatan (TNBBS), TN. Way Kambas (TNWK),
dan Kawasan Ekosistem Leuser (Pusparini et al. 2015; Isnan
dan Ramono 2013; Putra et al 2011). Populasi kecil yang
kemungkinan tidak bisa bertahan secara alami di alam juga
ditemukan di Kalimantan (WWF 2013, Meijaard and Nijman
2014).
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Populasi global Badak sumatera diperkirakan menurun dari
600 individu di 1985 ke kurang dari 300 individu di tahun 1995
(Foose and Strien 1997). Pada tahun 2007, populasi globalnya
(Indonesia dan Malaysia) diyakini sekitar 200 individu (MoF
RI 2007), hingga akhirnya di tahun 2013 dinyatakan kurang
dari 100 individu (IUCN SSC 2013). Konsensus terakhir dari
hasil PVA badak sumatera 2015 memperkirakan jumlahnya
diantara rentang 87 hingga maksimum 179 individu, dengan
sub-populasi berukruan antara 2 hingga 50 individu badak
(Miller et al. 2015). Keseluruhan populasi badak sumatera hanya
ada di Indonesia setelah populasi badak sumatera terakhir di
Malaysia dinyatakan punah di Sabah tahun 2015 (Havmøller et
al. 2015). Di Indonesia kepunahan lokal badak sumatera terjadi
di Taman Nasional Kerinci Seblat tahun 2006 (Isnan 2006).
Hasil kajian terbaru dengan menerapkan teknik sampling
deteksi/non-deteksi keberadaan badak sumatera di lebih dari 3
juta ha area sampling mengkonfirmasi sebaran yang tersisa di
Sumatera: TNBBS, TNWK dan Kawasan Ekosistem Leuser
(Pusparini et al. 2015a). Survey dilakukan meliputi 3 juta ha
area secara total di ketiga lokasi tersebut (5.861 km jalur transect
di dalam 421 grid sampling). Kawasan Ekosistem Leuser seluas
~2.5 juta ha, hanya 15%-nya yang dihuni oleh badak sumatera,
TNBBS (350.000 ha) dihuni badak sumatera sebesar 32% atau
82.000 ha, dan TNWK (130.000 ha) memiliki tingkat hunian
47% atau 63.400 ha.
Populasi di TNBBS pada awalnya diyakini merupakan
populasi yang besar dan terbaik dengan perkiraan populasi
sebesar 80 (MoF RI 2007). Akan tetapi, berdasarkan kajian
terkini populasi badak di TNBBS sudah sangat memprihatinkan
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dengan menyusutnya area sebaran (WCS - IP 2012) dan sangat
rendahnya deteksi dari kamera pengintai (dua foto dari survey
2012 hingga 2014, WWF Unpublished data). Di tahun sebaran
populasi terbesar ada di bentang alam Kawasan Ekosistem
Leuser, dengan populasi inti (core population) berada di dalam
kawasan Taman Nasional dan sebagian lainnya di kawasan
Hutan Lindung berbatasan dengan batas TN (Pusparini et
al. 2015; Gambar 4). Juga ditemukan keberadaan populasipopulasi kecil yang tersebar di luar kawasan Taman Nasional
Gunung Leuser (Hutan Lindung dan Hutan Produksi). Dari
ketiga lokasi di Sumatera, TNWK merupakan yang terkecil
luasan areanya. Badak sumatera pada awalnya dinyatakan telah
punah di TNWK, akan tetapi pada tahun 1990 ditemukan
kembali. Di tahun 2010, RPU mendeteksi keberadaan anak
badak (berhasil difoto) yang menunjukkan bahwa populasi liar
di TNWK masih berkembangbiak. Di TNWK pula terdapat
satu-satunya pusat penangkaran semi alami untuk badak
sumatera – Sumatran Rhino Sanctuary.
d.

Ancaman
Semenanjung Ujung Kulon di Taman Nasional Ujung
Kulon merupakan habitat bagi berbagi jenis satwa dilindungi
mulai dari badak jawa, banteng, macan tutul hingga berbagi
jenis burung. Dengan luas ± 38.000 ha, telah terjadi overlapping
penggunaan ruang yang tinggi antara badak jawa dan
banteng (TNUK 2014). Ditambah lagi, hampir 72% wilayah
semenanjung ujung kulon terganggu tumbuhan invasive (Arenga
obstusifolia) yang menjadi ancaman bagi ketersediaan pakan bagi
badak jawa (TNUK on prosess 2015).
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Masalah populasi yang kecil dan berada pada habitat yang
sama rentan terhadap bencana alam, perburuan, ketidakstabilan
demografi, inbreeding, dll dan merupakan ancaman seriusbagi
populasi badak jawa (Rahmat 2008). Selain itu, penyakit
menjadi ancaman potensial yang penting karena diduga
merupakan penyebab beberapa insiden kematian badak Jawa
(TNUK 2015).
Tingginya perburuan dan konversi habitat sejak beberapa
dekade lalu menjadi ancaman bagi populasi badak sumatera
(Rabinowitz 1995). Hal ini yang menjadi alasan IUCN/SSG
AsRSG mempertimbangkan badak sumatera lebih rentan punah
dibandingkan dengan badak jawa.
e.

Peta sebaran

Gambar 3. Peta Sebaran Badak Jawa (IUCN 2015)
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Gambar 4. Peta Sebaran Badak Sumatera dengan Populasi ‘Viable’ yang
Tersisa di Dunia. Seluruhnya berada di pulau Sumatera (IUCN 2015)

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Situs Prioritas

Situs prioritas untuk badak sumatera seluruhnya berada
di pulau Sumatera tersebar di Taman Nasional Gunung Leuser,
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional
Way Kambas.
Habitat badak jawa berada di Semenanjung Ujung Kulon
seluas ± 38.543 ha yang berada di Seksi Pengelolaan Taman
Nasional Wilayah II Handeuleum Taman Nasional Ujung
Kulon. Karena merupakan satu-satunya habitat badak jawa yang
ada di Indonesia, Semenanjung Ujung Kulon merupakan lokasi
prioritas tinggi dengan penekanan pada aktivitas pemantauan
populasi dan juga pembinaan habitat. (Tabel 1)
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Metode Survei
Badak Jawa

Protokol Survey
Tim Monitoring
Satu Unit Tim Monitoring terdiri dari 1 Kepala Regu (
UPT), 7 anggota regu
Peralatan Utama
Video Kamera Pengintai, Kartu Memori 4 GB, GPS 1
buah, kamera digital, baterai alkaline.
Waktu Kegiatan
waktu koleksi minimal 9 bulan dan pengecekan regular
kondisi baterai serta penggantian kartu memori dilaksanakan
setiap bulan. Selama proses pengamatan diusahakan dampak
kehadiran pengamat seminimal mungkin.
Teknik Kegiatan
1.

Pengambilan klip video

Pengambilan klip video dilakukan dengan mengoperasikan
video kamera pengintai, dengan tahapan sebagai berikut:
a.

Pemilihan lokasi pemasangan
Berdasarkan data sebelumnya dan informasi dari petugas
lapangan dipilihlah lokasi/ blok yang akan menjadi target
pemasangan kamera video. Lokasi/ blok tersebut merupakan
tempat yang sering dikunjungi badak jawa atau yang menjadi
daerah konsentrasi badak jawa pada saat akan dilakukannya
pemasangan kamera
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Pada setiap lokasi/ blok yang terpilih, kamera video
ditempatkan pada titik yang diduga paling sering didatangi
badak jawa, yaitu tempat dimana satwa tersebut biasa memenuhi
kebutuhan hidupnya, seperti :
1)
2)
3)
4)

Jalur dari / menuju tempat makan/ rumpang (feeding
ground).
Jalur dari/ menuju tempat buang kotoran (badak jawa
sering membuang kotoran pada lokasi tertentu)
Jalur dari / menuju tempat berkubang dan mandi
(kubangan, sungai dan muara)
Jalur yang biasa dilewati untuk berpindah dari satu lokasi
ke lokasi lainnya.

Gambar 2. Peta target lokasi pemasangan video kamera pengintai.
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b.

Pemasangan Video Kamera Pengintai
Pemasangan Video kamera dilakukan dengan teknis
sebagai berikut:
1)

2)

3)

4)

5)

Video Kamera Pengintai dipasang dengan cara diikat
pada batang pohon pada ketinggian sekitar 170 cm dari
permukaan tanah dengan durasi perekaman video selama
30 detik dan interval antar perekaman 3 detik. Hal ini
untuk menghindari sifat agresifbadak jawa terhadap
kamera video.
Jarak ideal antara kamera video dengan badak jawa antara
5 sampai 8 meter. Jarak tersebut akan mempengaruhi
kualitas (ketajaman) gambar yang dihasilkan yang sangat
diperlukan dalam proses identifikasi.
Untuk mendapatkan gambar yang baik, perlu diperhatikan
intensitas cahaya dan sudut kamera video terhadap badak
jawa.
Memperhatikan faktor keamanan baik dari faktor
manusia, faktor cuaca (panas, hujan), tipe hutan (hutan,
rawa, pegunungan, dll).
Mengurangiaktifitas tim, tidak makan dan tidak merokok
di sekitar tempat pemasangan kamera video. Hal ini
untuk meminimalisir dampak aktifitas tim terhadap
kondisi lingkungan di sekitar tempat pemasangan kamera.

Sketsa teknis pemasangan video kamera pengintai dapat
dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Sketsa Pemasangan Video Kamera Pengintai.

c.

Pencatatan data kamera video
Beberapa data kamera video yang perlu dicatat antara lain:
a. Identitas kamera video
b. Waktu pemasangan kamera video
c. Titik koordinat lokasi pemasangan (diambil dengan
Global Positioning System/ GPS).
d. Kondisi lingkungan sekitar

2.

Pengambilan data lain

Untuk melengkapi data klip video, tim mengumpulkan
data pendukung lain yaitu:
a.

Data jalur / track
Data jalur / track yang dilalui oleh tim direkam dengan
mengaktifkan GPS sejak berangkat sampai kembali dari
lapangan.
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b.

Data temuan lain
Tim mencatat dalam tally sheet beberapa jenis temuan lain
yang berkaitan dengan keberadaan Badak jawa seperti : tapak,
kotoran, urine, bekas pakan, bekas goresan, dll. Selain itu tim
mencatat data kondisi habitat seperti; kondisi hutan, kubangan,
rumpang (feeding ground), gangguan keamanan, dll.
c. Foto
Kegiatan tim dan beberapa temuan lapangan
didokumentasikan dengan kamera digital.
A.

Metode Pengelolaan Data

1.

Penamaan Species
Sistem penamaan terhadap species yang terekam oleh
camera video trap terdiri dari 6 (enam) huruf, 3 (tiga) huruf
pertama merupakan kode genus dan 3 (tiga) huruf terakhir
merupakan kode species.
Contoh : badak jawa (Rhinoceros sondaicus) = rhison
banteng jawa (Bosjavanicus) = bosjav
2.

Penamaan klip / Renamer
Pemberian kode pada setiap file klip temuan dilakukan
dengan menggunakan aplikasi software renamer. Dengan format
seperti di bawah ini :
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Keterangan :
StatID

= kode pada setiap stasiun pengamatan / Grid
1 km x 1 km,
Occ
= Occation/ ulangan ke
CardID
= kode pada setiap kartu memory ( 4 digit
angka )
Spp
= kode genus spesies ( 6 digit huruf )
Date Modified = tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan
nomor klip pada setiap rekaman klip video
(otomatis dengan software renamer).
Contoh
: 34AQ_01Occ03Card0288rhison201305
231629MVIV0041
3.

Pembangunan Data Base
semua file klip video di rekapitulasi dalam satu folder
microsoft office excel dengan menggunakan aplikasi software
Karen Directory Printer dan Pdf Creator untuk memudahkan
dalam melakukan identifikasi spesies dan analisa data.
4.

Identifikasi Individu Badak Jawa
Untuk membedakan satu individu badak jawa dengan
individu lainnya dilakukan proses identifikasi terhadap
morfologi badak jawa yang terdapat pada klip video dengan
tahapan sebagai berikut:
a)
b)
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Memisahkan klipyang menangkap gambar badak jawa.
Mengidentifikasiklip berdasarkan jenis kelamin. Parameter
yang digunakan adalah ada-tidaknya cula (badak jawa
jantan bercula, badak jawa betina tidak bercula). Untuk

c)

d)

klip yang tidak jelas parameter jenis kelaminnya, di simpan
dalam file “Meragukan”.
Mengidentifikasi klip berdasarkan kelas umur. Parameter
yang digunakan adalah apakah Badak jawa masih bersama
induknya atau tidak. Jika badak jawa tertangkap kamera
masih bersama induknya maka dikategorikan sebagai
anak, sedangkan yang tidak, dikategorikan remaja-dewasa.
Untuk klip yang tidak jelas parameter kelas umurnya
disimpan dalam file “Ditangguhkan”.
Membedakan antar individu dengan cara mengidentifikasi
morfologi badak jawa dengan beberapa parameter kunci
sesuai Griffit (1993) dan beberapa parameter tambahan
oleh tim monitoring.

Proses identifikasi untuk membedakan antar individu
badak jawa dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.

Gambar 4.Proses Identifikasi untuk Membedakan antar Individu Badak Jawa
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Parameter kunci yang digunakan dalam proses identifikasi
untuk membedakan antar individu badak jawa adalah:
1.

Ukuran, Bentuk dan Posisi Cula

Ukuran, bentuk dan posisi cula merupakan parameter
yang dapat digunakan untuk membedakan antar individu
Badak jawa jantan.
a.
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Bentuk Cula
Terdapat tiga bentuk cula yaitu:
1)

Tumpul (Cone)

2)

Runcing (funnel )

3)

b.

Meruncing atau mengerucut (Tower)

Ukuran Cula
Terdapat tiga ukuran cula yaitu:
1)

Ukuran Kecil (Small ), cula hanya berupa tonjolan.

2).

Ukuran Sedang (Medium ), cula sudah membentuk
tapi tidak besar
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3).

Ukuran Besar (Large), cula lebih panjang dan kokoh

c.

Posisi Cula
Posisi cula terhadap garis moncong, dapat dibedakan
menjadi:
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1)

Vertikal (tegak lurus)

2)

Mengarah ke belakang (back side)

3)

2.

Mengarah ke depan

Kerut Kulit di Sekitar Mata

Pola kerut (tekstur) kulit di sekitar mata badak jawa dapat
dibedakan menjadi :
1) Cakram
Kerut kulit di sekitar mata membentuk lingkaran
menyerupai obat nyamuk dan bola mata berada di tengah.

2)

Cekung
Kerut kulit di sekitar mata membentuk lingkaran
menyerupai obat nyamuk dan bola mata agak ke dalam.
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3)

Cembung
Kerut kulit di sekitar mata membentuk lingkaran
menyerupai obat nyamuk dan bola mata agak ke luar

4)

Menonjol
Kerut kulit di sekitar mata membentuk lingkaran
menyerupai obat nyamuk, dengan kelopak dan bola mata
menonjol.

3.

Kerut Wajah

Pola kerut (tekstur) wajah badak jawa dapat dibedakan
menjadi :
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a.

Padat/ halus/beraturan (Solid)

b.

Pecah/ kasar/ tidak beraturan (Broken)

c.

Beraturan, dengan pola lengkung (Curve)

4.

Lipatan Leher

Lipatan leher/ gelambir dapat dijadikan parameter untuk
membedakan antar individu badak jawa. Walaupun lipatan leher
tiap individu badak jawa berbeda tetapi perubahan akan terjadi
saat kepala badak bergerak kearah luar badan.Peregangan dan
pengerutan lipatan leher tampakseperti alat music akordion.
Pola perubahan lipatan leher tersebut perlu dipahami sebelum
membuat penentuan. Kondisi yang terbaik untuk menentukan
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pola lipatan leher adalah ketika posisi kepalabadak sejajar dengan
tubuhnya.
Untuk mempermudah menentukan pola lipatan leher,
dapat dilihat pada bagian depan saja, apakah lipatan leher
berbentuk menyambung atau terputus.Dalam beberapa kasus,
lipatan leher berbintil dimana lipatan dan lapisan leher menyatu.
Ada pula individu yang mempunyai lipatan leher depan seperti
pintalan tambang.Pola lipatan leher badak jawa dapat dibedakan
menjadi:
a.

Menyambung (Continuous)

b.

Terputus (Broken)

Jika terdapat lipatan diantara dua lipatan dan
tidakmenyambung dari atas hingga bawah leher.
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5.

Posisi dan Bentuk Telinga

Posisi dan bentuktelinga dapat digunakan sebagai
parameter untuk membedakan antar individu badak jawa.
a.

Posisi Telinga
Dilihat dari posisinya, telinga badak jawa dapat dibedakan
menjadi:
1)

Tegak lurus (Vertical)

2)

Menjorok ke depan (Front inclined)

3)

Menjorok ke belakang (Backside inclined)
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b.
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Bentuk Ujung Telinga
1) Runcing (Acutus)

2)

Membulat (Acuminatus)

3)

Segitiga (Triangle)

c.

Bentuk Tepi Telinga
1) Normal (tidak terdapat bentuk khusus pada tepi
telinga)

Tampak samping

6.

Tampak depan

2)

Bergerigi Tunggal, pada salah satu atau kedua
telinga

3)

Bergerigi Jamak, pada salah satu atau kedua telinga

Cacat

Beberapa jenis cacat (kelainan yang bersifat permanen)
yang sering ditemukan pada tubuh badak jawa yang dapat
digunakan sebagai parameter untuk membedakan antar individu
antara lain:
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a.

Cacat pada ekor
Contoh ekor normal
Tampak SampingTampak Belakang

Contoh ekor cacat :
1) Bentuk tidak simetris/ bengkok
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2)

b.

Ekor Putus

Cacat pada telinga
1) Ukuran dan bentuk tidak normal (kecil dan
membentuk segi tiga)

2)

Telinga melipat
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3)

Telinga mengkerut

4)

Telinga seperti tersayat

(pada telinga kiri dan kanan)

(pada salah satu telinga)
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5)

7.

Telinga terputus

Luka

Luka pada tubuh dapat membantu dalam proses
identifikasi badak jawa. Namun karena tidak semua luka
meninggalkan bekas yang bersifat permanen, maka luka hanya
dapat dijadikan sebagai parameter pendukung. Berdasarkan
data klip video yang ada, luka pada tubuh badak biasanya
terdapat pada:
a.

Bagian samping perut (kiri atau kanan)
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b.

Bagian belakang tubuh (sekitar pinggul atau paha)

c.

Bagian ekor (pangkal, tengah atau ujung)
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d.

Bagian Leher

8.

Warna Kulit

Warna kulit dapat dijadikan sebagai parameter jika gambar
tertangkap pada siang hari dan tubuh badak dalam keadaan
bersih tidak berlumpur. Pada umumnya kulit badak jawa
berwarna abu-abu atau hitam.
a. Warna Kulit Abu-abu
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b.

Warna Kulit Hitam

Analisis Data

Estimasi populasi badak jawa dihitung dengan
menggunakan Metode CMR (Capture Marked Recapture. Dalam
metode ini penghitungan dilakukan pada setiap periode/bulan
(occation). Individu badak jawa yang terekam kamera diberi nilai
1, dan individu badak jawa yang tidak terekam kamera diberi
nilai 0, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1
No
1

Nama Individu

Occasion n

Occasion n+1

Setelah data pada tabel di atas di running kedalam aplikasi
https://briangerber.shinyapps.io/App-ClosedCR-Analyses2/
hasilnya dapatdilihat dari 2 model yaitu :Likelihood Model
Comparison dan Bayesian Het Estimates.
Hasil yang diperoleh dari penghitungan dengan model
di atas kemudian diidentifikasi menggunakan Metode Album
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berdasarkan pada identifikasi morfologi badak jawa yang telah
ada sebelumnya.
Badak Sumatera

Badak sumatera merupakan satwa yang sangat sulit diamati
langsung dialam. Hal ini dikarenakan ukuran populasinya yang
kecil dan perilaku alami keduanya yang pemalu dan cenderung
menghindari manusia. Ada dua metode untuk melakukan
pemantauan badak sumatera dan badak jawa. Dua metode
ini memiliki tujuan dan hasil keluaran yang berbeda. Yang
pertama adalah survey occupancy (Mackenzie et al. 2002)
dengan hasil keluaran tingkat proporsi penempatan area, dan
yang kedua adalah metode capture mark recapture yang telah
mengalami banyak perkembangan sejak pertama kali diterbitkan
dalam monograf (Otis et al. 1978). Perkembangan terbaru
dalam metode capture mark recapture (CMR) adalah dengan
memasukkan faktor spasial didalam kalkulasi dan disebut
sebagai Spatially Explicit Capture Recapture (SECR) (Borchers
2007, Efford et al. 2009, Gopalaswamy et al. 2012).
Survey Occupancy
Survey occupancy merupakan metode pengukuran
proporsi area yang digunakan satwa langka secara akurat.
Metode ini akurat karena memasukkan pengaruh dari faktorfaktor penentu seperti lingkungan dan tekanan manusia ke
dalam pengukuran, serta memperhitungkan juga probabilitas
deteksi (MacKenzie and Royle 2005). Aplikasi awalnya di
Indonesia yaitu untuk survey seluruh pulau harimau sumatera
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di tahun 2007-2009 (Wibisono et al. 2011), dan untuk badak
sumatera di tahun 2007-2010 (Pusparini et al. 2015).
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 3 anggota.
Peralatan Utama
–
Peralatan dokumentasi: Kamera digital
–
Peralatan lapangan: tenda, ransel, P3K
–
Peralatan navigasi: peta (1:25.000), kompas, GPS
a)

Langkah pengamatan
Survey occupancy berusaha untuk memperkirakan
proporsi penggunaan area yang sebenarnya dari badak. Sehingga,
unit sampel yang dipakai harus mereleksikan perkiraan terbesar
dari ukuran area jealjah badak. Tiap unit sampel atau petak
diberi identifikasi unik, dan selanjutnya dilakukan survey
didalamnya untuk mencari tanda-tanda keberadaan badak.
Survey dilakukan oleh satu tim beranggotakan empat orang,
dan mencatat tanda keberadaan badak setiap interval 100 m
(gambar 7). Jika ditemukan tanda yang sama didalam interval
100m, maka hanya perlu dicatat sekali saja yaitu untuk tanda
yang pertama kali diemukan. Replikasi yang digunakan adalah
replikasi spasial, yaitu setiap interval 1 km diperlakukan sebagai
satu sampling occassion.
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Gambar 7. Proses pengambilan data dalam survey occupancy

b)

Waktu/musim pengamatan
Dapat dilakukan sepanjang tahun. Usaha minimal yang
diperlukan lebih dari 20 sampling grid pengamatan (@ 8,5 x
8,5 km), minimal 10 km panjang transek pergrid
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c)

Tabulasi parameter yang diinput

c.1 Tabel Koleksi Data
Analisis Data
Permodelan occupancy bisa dilakukan untuk satu musim
atau lebih dari satu musim. Permodelanya menggunakan
pendekatan maximum likelihood dan seleksi model berdasarkan
nilai AIC. Pada dasarnya permodelan occupancy merupakan
permodelan regeresi logistic bertingkat, dimana error dari proses
dan deteksi bisa dimodelkan terpisah
Input data: matriks deteksi (1) dan tidak terdeteksi (0),
variabel lingkungan dan tekanan antropogenis sebagai covariate.
Perangkat lunak: R dengan package Unmarked (https://
cran.r-project.org/web/packages/unmarked/index.html),
atau program PRESENCE. (www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/
presence.html)
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I.

Spatially Explicit Capture Recapture (SECR)

Metode SECR merupakan metode pendugaan populasi
untuk satwa yang sulit dihitung langsung. Metode ini
menggunakan pendekatan statistik berdasarkan hewan yang
terekam (capture) dan terekam kembali (recapture), serta
memasukkan informasi lokasi spasial dari satwa yang terekam.
Hasil keluaran informasi adalah kelimpahan dan kepadatan
populasi.
Peristilahan: Capture – satwa terekam kamera/video atau
teridentifikasi dengan DNA. Recapture – individu yang sama
terekam kemabli atau DNA-nya terkoleksi, lebih dari satu kali.
Asumsi: 1) populasi yang diamati tertutup, artinya tidak
ada penambahan dan pengurangan individu. Ketertutupan
secara demografis (kelahiran dan kematian) diatasi dengan
mempersingkat waktu survei. Ketertutupan secara geografis
(emigrasi dan imigrasi) diatasi dengan melakukan survey
di area yang memiliki batas-batas alam. 2) setiap individu
satwa memiliki kemungkinan yang sama untuk terekam. 3)
keberadaan pensurvey (kamera/video kamera pengintai) tidak
mempengaruhi perilaku satwa target. 4) tiap individu satwa yang
berbeda bisa diidentifikasi dengan meyakinkan.
1)

Video Kamera Pengintai

Menggunakan perangkat kamera-trap dengan kemampuan
merekam video, capture adalah footage video individu yang bisa
dibedakan dengaan video dari individu lain. Recapture adalah
video individu tertentu yang terekam kembali di waktu yang
berbeda, baik di lokasi yang sama/berbeda.
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Jumlah Anggota
Setiap tim terdiri atas 1 ketua tim dan 3 anggota
Alat Utama
–
Kamera-trap dengan kemampuan merekam video
–
Peralatan lapangan: tenda, ransel, P3K
–
Peralatan navigasi: peta (1:25.000), kompas, GPS
Teknik Kegiatan
Area survey dibagi menjadi petak-petak bujur sangkar
bersisi 2-3 km. Gunanya adalah untuk memastikan sebaran
spasial kamera yang merata. Di dalam tiap petak dengan
lokasi optimum (area yang sering digunakkan badak, banyak
ditemukkan tanda keberadaannya) diletakkan kamera-trap
berpasangan. Kamera ditinggalkan selama kurang lebih 3
bulan, diantara waktu pemasangan dan pengambilan dilakukan
pengecekan kamera untuk mengganti baterai dan megunduh
data.
Waktu Kegiatan
Perbedaan musim hujan/kering tidak terlihat terlalu
berbeda di dalam hutan tropis. Terutama dengan perubahan
iklim yang cepat, sulit untuk memprediksi musim hujan/kering
yang pasti. Sehingga, survey dapat dilakukan sepanjang tahun,
asalkan asumsi ketertutupan demografis terpenuhi dengan
waktu koleksi minimal 10 bulan dan pengecekan regular
kondisi baterai minimal 1,5 bulan. Selama proses pengamatan
diusahakan dampak kehadiran pengamat seminimal mungkin.
a)
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Tabulasi parameter yang diinput

Berikut adalah tabel data yang digunakan dalam proses
survey beserta dengan tabel penjelasan. Table data dibagi
menjadi tiga: pemasangan, pengecekan, dan pengambilan
kamera.

c.1 Lembar Pemasangan kamera
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c.2 Tabel Keterangan Pemasangan kamera

c.3 Lembar Pengecekan Kamera
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c.4 Tabel Keterangan Pengecekan Kamera

c.5 Lembar Pengambilan Kamera
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c.6 Lembar Pengambilan Kamera
Analisis Data
–

Input: daftar capture dan recapture individu dengan kode
nama unik, lokasi geografis (proyeksi UTM), sampling
occasion temporal (waktu 12 jam, atau satu hari),
informasi jumlah hari aktif kamera.
Perangkat lunak: R dengan Package SECR ( https://www.rproject.org/) atau SPACECAPE (http://www.mbr-pwrc.
usgs.gov/software/spacecap.shtml), program DENSITY
(http://www.otago.ac.nz/density/)

–

2)

DNA

a)

Alat utama
–
Tabung koleksi steril (falcon tube) berisi larutan
buffer, dan Spatula steril. Atau, swab sampling kit
2ml berisi 500ul larutan buffer stabil dan isohelix
swab.
–
Peralatan lapangan: tenda, ransel, P3K
–
Peralatan navigasi: peta skala 1:25.000, kompas, GPS

b)

Langkah pengamatan
Sama seperti di dalam metode SECR dengan video,
pertama yang harus dilakukan adalah membagi area survey
menjadi petak-petak survey. Selanjutnya tim bergerak mencari
DNA material (feses atau rambut) di lokasi yang sudah
ditentukan. Proses satu kali pencarian dicatat menjadi satu
periode. Proses pencarian bisa dilakukan hingga lima kali (lima
periode) atau lebih. Individu unik yang teridentifikasi dari DNA
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di periode pertama (capture) dan ditemukan kembali di periode
selanjutnya (recapture), menjadi dasar dalam analisa.
c)

Waktu/musim pengamatan
Sebaiknya tidak dilakukan pada saat hujan agar DNA di
kotoran tidak terblas dan hilang.
d)

Tabulasi parameter yang diinput
Berikut adalah tabel yang digunakan untuk manajemen
data dari survey DNA:
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c.1 Lembar Koleksi DNA

c.2 Tabel Keterangan Koleksi DNA
e)

Analisis Data
Mirip dengan proses analisis menggunakan video.
Perbedaan terletak pada infomasi capture dan recapture yang
menggunakan hasil dari analisis genotyping DNA.
–

Analisis genotyping DNA: PCR, sequencing, sexing dan
genotyping.
Input: daftar capture dan recapture individu dengan kode
nama unik, lokasi geografis (proyeksi UTM), sampling
occasion, informasi hari aktif kamera.
Perangkat lunak: R dengan Package SECR atau
SPACECAPE, program DENSITY

–

–
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Intervensi Manajemen

Badak Jawa
Aktifitas pembinaan habitat lebih ditekankan untuk
memperbaiki kualitas habitat badak jawa dan mamalia lain
yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon seperti banteng dan
macan tutul. Penyebaran langkap (Arenga obstusifolia) di habitat
badak jawa mempengaruhi pertumbuhan pohon pakan badak
jawa. Eradikasi langkap di lokasi yang menjadi wilayah jelajah
badak jawa diprioritaskan. Selain eradikasi langkap, pembinaan
padang penggembalaan sebagai wilayah konsentrasi banteng
perlu dilakukan. Banteng di Taman Nasional Ujung Kulon saat
ini tidak hanya berada di padang penggembalaan dan sekitarnya
akan tetapi sudah masuk ke dalam hutan yang menjadi wilayah
jelajah badak jawa.
Aktivitas pembangunan Javan Rhino Sanctuary and
Conservation Area (JRSCA) ditujukan untuk mempersiapkan
individu badak jawa yang akan ditranslokasikan ke habitat kedua
badak jawa. Selain itu, keberadaan JRSCA ditujukan sebagai
lokasi penelitian dan pengamatan badak jawa yang mendukung
aktifitas pembangunan habitat kedua bagi badak jawa.
Aktifitas perlindungan kawasan menjadi kegiatan yang
perlu dilaksanakan. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
bisa di akses baik melalui darat dan laut sehingga kegiatan
perlindungan dilakukan baik di darat maupun di perairan.
Ancaman terhadap badak jawa lebih berupa populasi yang kecil
dan hanya satu di Taman Nasional Ujung Kulon.
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Badak Sumatera
Dengan jumlah populasi terakhir diperkirakan kurang dari
100 individu (IUCN SSC 2013), intervensi manajemen yang
pertama dan utama bagi badak sumatra adalah pengamanan
dari perburuan untuk populasi yang masih menunjukkan
tanda berbiak di alam. Intervensi yang kedua dan tidak kalah
penting adalah mengkonsolidasi individu-individu terpisah,
atau populasi yang terlalu kecil untuk berbiak di alam, lalu
mengumpulkannya menjadi populasi yang lebih besar di lokasi
yang aman. Berikut adalah penjabaran untuk kedua intervensi
tersebut:
1.

Pengamanan
Saat ini ada ketimpangan yang signifikan antara jumlah
tim patroli pengamanan di taman nasional dengan luasan
area yang harus dipatroli. Sebagai gambaran, di tahun 2014
kekuatan pengamanan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
(diluar Tambling, ~2.700 km2) adalah 0,02ranger/km2, setara
dengan satu orang per 50km2 (Linkie et al. 2015). Bandingkan
ini dengan Suaka Margasatwa Hua Kha Khaeng – Thung Yai
Naresuan (Timur dan Barat) di Thailand, dengan kekuatan
patroli 0,07ranger/km2, merupakan lokasi penting untuk
harimau dan menjadi contoh implementasi patroli SMART
(Spatial Monitoring and Reporting Tool) yang berhasil. Investasi
yang tidak sedikit sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan
ini. Salah satu contoh keberhasilan konservasi spesies di dalam
kawasan adalah Taman Nasional Chitwan di Nepal. Dengan
kekuatan pengamanan 0.65ranger/km2, TN Chitwan berhasil
mencapai zero poaching badak, harimau, dan gajah di tahun
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2011 dan 2013. Untuk mencapai kepadatan ranger/km yang
paling tidak setara dengan Thailand, TNBBS (diluar Tambling)
membutuhkan 189 orang anggota patroli, sementara jumlah saat
ini adalah 54 orang anggota tim patroli aktif yang merupakan
gabungan antara staf TNBBS dengan WCS, YABI-RPU, dan
WWF (Linkie et al. 2015).
Disadari bahwa sangat sulit untuk mencapai perimbangan
tim patroli dan area yang mencukupi dalam waktu yang relatif
singkat. Sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi area
inti sebaran badak sumatra di dalam bentang alam yang menjadi
habitatnya, dan tim pengamanan dapat dikonsentrasikan di
area yang lebih kecil. Untuk menjawab ini telah dilakukan
permodelan habitat yang eksplisit secara spasial dengan
menggunakan data tanda keberadaan badak (tapak) di TNBBS,
TN Way Kambas, dan bentang alam Leuser, dengan luas total
area yang disurvey lebih dari 3 juta hektar (Pusparini et al.
2015). Diperkirakan bahwa badak sumatra hanya menempati
2.371km2 di bentang alam Leuser, 634 km2 di TN Way Kambas
dan 820 km2 di TNBBS, totalnya mereka hanya menghuni 13%
dari total area yang disurvei (Pusparini et al. 2015). Prioritas
area perlindungan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan
melalui konsep “Area Perlindungan Intensif ” (Intensive
Protection Zone - IPZ). Saat ini di TNBBS area seluas 1.000km2
diusulkan untuk ditetapkan menjadi IPZ. Untuk mencapai
kekuatan perlindungan minimum seperti yang dimiliki oleh
Thailand dengan 0.07ranger/km2, akan dibutuhkan 70 orang
anggota tim patroli, atau 18 tim pengamanan. Selain itu,
kelayakan area perlindungan intensif pun perlu dijaga dengan
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mempertimbangkan kembali rencana pembangunan, seperti
jalan lintas, di dalam kawasan.
2.

Konsolidasi Populasi Kecil
Populasi kecil sangat rentan terhadap keacakan (stochasticity)
demografis dan katastropis (alami dan/atau pengaruh manusia).
Berdasarkan permodelan PVA (Population Viability Modelling)
untuk badak sumatra, diketahui bahwa bahkan tanpa adanya
perburuan atau gangguan dari manusia, badak sumatera
dengan ukuran populasi kurang dari 15 dan masih berbiak
di alam memiliki resiko kepunahan yang tinggi dari ancaman
demografis (rasio kelahiran jantan:betina, ketimpangan rasio
jenis kelamin, dan tekanan silang dalam) (Miller et al. 2015).
Populasi dengan ukuran 15 hingga 40 kemampuannya untuk
bertahan dari kepunahan bergantung pada kemampuan dari
betina untuk berbiak. Saat ini, dari ketiga populasi yang tersisa
di pulau Sumatra dan satu di Kalimantan, populasi di bentang
alam Leuser adalah yang terbesar dan ada indikasi populasi
berkembang biak dari rekaman video pengintai (TNGL-LIF,
unpublished data). Konsolidasi seluruh populasi kecil yang
tersisa menjadi dua atau tiga populasi besar, dengan segera akan
menurunkan resiko kepunahan dari keacakan demografis dan
antropogenis, melambatakan akumulasi tekanan silang dalam,
dan meringankan dampak dari isolasi dan gangguan terhadap
kapasitas reproduksi betina (Miller et al. 2015). Permodelan
PVA menunjukkan bahwa mengkonsolidasi seluruh badak
sumatra yang tersisa menjadi dua populasi besar, menurunkan
resiko kepunahan menjadi 0%, dan 0,4% jika dikonsolidasi
menjadi tiga populasi besar, dengan catatan tidak ada perburuan
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atau penyakit (Miller et al. 2015). Konsolidasi populasi kecil
yang masih ada di Kalimantan, TNBBS, dan beberapa bagian
di luar TNGL dan di dalam bentang alam Leuser (Pusparini
et al. 2015), sangat penting untuk dilakukan dengan segera
selambat-lambatnya dalam 2-5 tahun kedepan (2017-2019).
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: Bovidae
: Bos javanicus

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Terancam/endangered (Baillie & Groombrigde,
1996; The IUCN Species Survival Commission, 2004).
–
Appendiks

c.

Distribusi dan Populasi
Perkiraan jumlah individu banteng di seluruh dunia saat
ini adalah antara 5.000-8.000 ekor (Hegdes & Tyson, 2002; The
IUCN Species Survival Commission, 2000). Populasi banteng di
Pulau Jawa saat ini tersisa hanya di TN Ujung Kulon, TN Meru
Betiri, TN Alas Purwo dan TN Baluran, sementara di pulau
Kalimantan ditemukan di Taman Nasional Tanjung Puting,
Kutai, Muara Kaman, Sembuku Sembakung serta di Kayan
Mentarang (Grzimek, 1968).
d.

Ancaman
Hilangnya habitat karena deforestasi dan degradasi
hutan dinilai sebagai salah satu faktor paling penting yang
mempengaruhi kepunahan lokal banteng. Menurut Curran
et al., (2004), penurunan luas hutan dataran rendah yang
dilindungi mencapai 56% (lebih dari 29 ribu km2) dari tahun
1985 sampai tahun 2001.
Konflik manusia dan banteng sering terjadi akibat
rusaknya habitat sehingga tidak mampu mendukung populasi
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yang ada. Kejadian-kejadian keluarnya banteng dari hutan
dan masuk ke areal pertanian atau bahkan perkampungan
terutama di musim kemarau menunjukkan daya dukung habitat
yang makin menurun sehingga banteng harus memperluas
pergerakannya untuk mendapatkan sumberdaya terutama air
dan pakan. Kejadian ini sering terjadi di Jawa Timur terutama
di daerah Jember
Perburuan terhadap banteng terjadi hampir di semua
tempat, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan
konservasi. Perburuan dilakukan dengan senjata api atau
dengan penjeratan. Studi yang dilakukan di Taman Nasional
Alas Purwo menunjukkan bahwa perburuan dilakukan secara
berkelompok dengan anggota enam sampai delapan orang.
Banteng diburu terutama untuk diambil dagingnya dalam
pemenuhan kebutuhan protein hewani oleh masyarakat
setempat.
Spesies-spesies asing yang bersifat invasif berpotensi
mengancam kelestarian banteng di Jawa antara lain kerinyu
(Chromolaena odorata) dan tembelekan (Lantana camara) dari
Amerika Selatan serta babul (Acacia nilotica indica) dari India
dan Pakistan. Pada masa yang akan datang Acacia mangium,
juga akan menjadi sebab penurunan kualitas habitat banteng
di Kalimantan. Di Taman Nasional Baluran penyebaran babul
menyebabkan kematian jenis-jenis rumput dan hilangnya
tempat terbuka yang penting untuk proses-proses interaksi
sosial banteng. Tumbuhan ini mendesak keberadaan tumbuhan
pakan banteng, sebagai akibatnya daya dukung habitat menjadi
menurun.
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e.

Peta sebaran

Gambar 4. Peta Sebaran Banteng (tahun 2010)

f.

Peta site monitoring
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: Felidae
: Panthera pardus melas, Cuvier, 1809

Status Konservasi
1. Dilindungi (PP No.7 Tahun 1999)
2. Kritis (critically endangered); IUCN Redlist (2008)
3. Appendiks I CITES (2002)

c.

Sebaran dan Populasi
Penyebaran macan tutul jawa merata dari ujung barat
pulau Jawa hingga ujung timur pulau Jawa, terutama di
kawasan konservasi seperti taman nasional, cagar alam dan
suaka margasatwa. Selain di kawasan konservasi, mereka
juga diketahui hidup di kawasan non konservasi seperti
hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Perum
Perhutani. Selain itu satwa ini diketahui juga hidup di pulau
Kangean dan Nusakambangan (Gunawan, 2010). Perkiraan
populasi macan tutul jawa di seluruh Jawa antara 350 – 700
individu (Santiapillai & Ramono, 1992), berkisar antara 491546 individu (Ario, et al, 2008). Kepadatan populasi macan
tutul jawa berdasarkan survei dengan camera trap diketahui satu
individu per 6.67 km2 di Taman Nasional Gunung Halimun
Salak (Syahrial dan Sakaguchi, 2003). Satu individu per 6,5
km2 Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Ario, 2007),
satu individu per 7,7 km2 di Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango adalah (Ario et al, 2009), dan satu individu per 7,6
km2 di Hutan Lindung Gunung Malabar (Ario et al, 2014).
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d.

Ancaman
Jumlah macan tutul jawa yang tersisa di alam diperkirakan
terus berkurang akibat penyusutan habitat, berkurangnya satwa
mangsa, aktivitas perburuan liar,dan maraknya konflik antara
macan tutul jawa dan manusia (Gunawan, 2010; Ario, 2010).
Ancaman serius yang masih terjadi hingga saat ini menuntut
segera dilakukannya upaya konservasi yang terintegrasi dan
kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
akademisi, LSM, perusahaan, media, dan pemerhati macan
tutul jawa lainnya.
e.
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Peta Sebaran Nasional

f.

Peta kawasan prioritas konservasi Macan tutul jawa

g.

Peta site monitoring
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Lokasi kegiatan pemantauan dilakukan pada situ
monitoring yang telah ditetapkan pada setiap Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Ditjen KSDAE Kementerian LHK RI.
Disarankan agar terintegrasi dengan Strategi dan Rencana Aksi
Konservasi Macan Tutul Jawa/SRAK (belum diterbitkan), maka
lokasi pemantauan juga berdasarkan kawasan lansekap prioritas
konservasi Macan tutul jawa.
Luasan area pemantauan

Dalam penentuan situs pemantauan dianjurkan untuk
mempertimbangkan kriteria keterwakilan seluruh kawasan
studi antara lain tipe habitat, kualitas habitat, ketinggian dan
topografi, kondisi biofisik lanskap, kekompakan kawasan,
keberadaan habitat dan biodiversitas fauna flora indikator,
aksesibilitas dan tingkat kerawanan. Parameter-parameter
tersebut dapat mempengaruhi keberadaan/ kehadiran dan/atau
kelangsungan hidup spesies yang hendak diduga.
Luasan setiap UPT berbeda satu sama lain. Tidak
disarankan menggunakan ektrapolasi dalam menentukan
populasi suatu spesies berdasarkan perwakilan blok area
pemantauan. Disarankan menggunakan penilaian populasi
berdasarkan area pemantauan yang telah ditetapkan. Meskipun
tidak ada ketentuan baku dalam menentukan luasan minimum
area pemantauan macan tutul jawa yang dapat mewakili seluruh
luasan kawasan, setiap UPT yang memiliki situs pemantauan
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macan tutul jawa disarankan untuk menggunakan area luasan
pemantauan tidak kurang dari 2.500 hektar (25 km2).
Tabel 1.

No
1

Situs pemantauan yang disarankan berdasarkan
kawasan lansekap prioritas konservasi Macan
tutul jawa

Lansekap

Kawasan

situs pemantauan

Prioritas aktivitas

Ujung
Kulon

Taman
Nasional
Ujung Kulon

USULAN

1. monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

2

Gedepahala

1.Taman
Nasional
Gunung Gede
Pangrango

Jublegan, resort
PTN Tagellega,
Seksi PTN Wilayah
II Gedeh, Bidang
PTN Wilayah I
Cianjur

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

2.Taman
Nasional
Gunung
Halimun Salak

Blok Cikaniki

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
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6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data
Gunung Luhur dan
Wates Cisoka

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

3

Bandung
Selatan

1.CA Gunung
Tilu

USULAN

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
5. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

2.CA Gunung
Simpang

USULAN

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

3.CA Gunung
Papandayan

USULAN

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
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4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data
4

Gunung
Ciremai

Taman
Nasional
Gunung
Ciremai

Taman Nasional
Gunung Ciremai

1. Rehabilitasi dan
pelepasliaran
2. Restorasi habitat,
3. Mitigasi konflik,
4. Perlindungan dan
pengamanan,
5. Penyadartahuan,
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

5

Gunung
MerbabuMerapi

1.Taman
Nasional
Gunung
Merbabu

USULAN

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

2.Taman
Nasional
Gunung
Merapi

USULAN

1. Restorasi habitat
2. Mitigasi konflik
3. Perlindungan dan
pengamanan
4. Penyadartahuan
5. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data
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6

Gunung
BromoTenggerSemeru

Taman
Nasional
Gunung
BromoTenggerSemeru

USULAN

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

7

MerubetiriBaluranAlas Purwo

1.Taman
Nasional Meru
Betiri

Blok Pantai, Blok
Parangkulon
dan sekitarnya
(resort Sukamade,
SPTN Wilayah I
Sarongan)

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

2.Taman
Nasional
Baluran

Blok Evergreen,
Blok Sumur Tua
dan sekitarnya
(resort Bama,
SPTN Wilayah I
Bekol)

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data
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3.Taman
Nasional Alas
Purwo

Resort Pancur

1. Monitoring populasi
2. Perlindungan dan
pengamanan
3. Mitigasi konflik
4. Restorasi habitat
5. Penyadartahuan
6. Pengelolaan dan
pengembangan
pangkalan data

Metode Survei

Jumlah Anggota
Dalam satu tim pelaksana berjumlah 3-4 orang/tim, yang
berasal dari staf UPT maupun keterlibatan mitra UPT maupun
masyarakat lokal.
Peralatan Utama
Dalam satu tim pemantauan membutuhkan peralatan
sebagai berikut:
–

–
–
–

Kamera pengintai, pada luasan situs pemantauan
aminimum 2.500 hektar (25 km 2 ) setidaknya
membutuhkan 10 unit (6 unit untuk pemasangan di
lapangan, 4 unit sebagai cadangan)
Kartu memori (memory card) bejumlah 10 buah (6 untuk
pemasangan di lapangan, 4 buah sebagai cadangan)
Baterai Alkaline dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan
dengan jenis kamera pengintai yang digunakan.
Kamera digital 1 buah per tim
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–

Rantai pelindung dan gembok camera trap sebanyak 6
buah
Tali bungee sebanyak 6 buah per tim
GPS 1 buah per tim
Kompas 1 buah per tim
Alat komunikasi HT 1 buah per tim
Peta lapangan / kerja 1 lembar per tim
Lembar isian data (secukupnya)

–
–
–
–
–
–

Waktu Kegiatan
Dilakukan minimal selama 3 bulan atau setidaknya
diperoleh 500 hari rekam (trap days) pada usaha pendataan
(sampling efforts) yang dilakukan. Kegiatan dilakukan
pengulangan setiap tahunnya.
Teknik Kegiatan
1.
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Tahap persiapan
–
Mempersiapkan peta kerja yang telah dibuat sistim
grid cell ukuran 2 x 2 km sebagai sampling area.
Untuk luasan sampling area 25 km2 terdapat 6 grid
cell.
–
Mempersiapkan perencanaan kerja (tim pelaksana
dan waktu yang dibutuhkan). Dalam pengoperasian
6 unit kamera pengintai, setidaknya membutuhkan
satu tim (2-3 orang) dan membutuhkan waktu 3
hari untuk setiap 30 hari (asumsi 2 hari dibutuhkan
untuk menempatkan/pengecekan sebanyak 2

–

kamera pengintai di lapangan). Namun hal ini
tentunya tergantung dari kondisi di lapangan.
Mempersiapkan logistik dan peralatan yang
dibutuhkan, serta membiasakan dengan peralatan
yang akan digunakan.

2. Tahap Pelaksanaan
2.1. Penempatan Kamera Pengintai
Kamera pengintai ditempatkan di lokasi-lokasi yang
berpeluang terdeteksinya macan tutul jawa berdasarkan jejak
yang ditinggalkan (tapak kaki, kotoran, bau urine, dan cakaran
di batang pohon). Umumnya macan tutul jawa di kawasan
hutan pegunungan menggunakan punggungan hutan sebagai
jalur yang umum digunakan. Setiap unit kamera pengintai
ditempatkan dalam satu grid cell, dengan jarak antar kamera
pengintai sejauh 2 km. Pada setiap grid cell dapat ditempatkan
satu atau dua kamera pengintai (berpasangan) sesuai ketersediaan
kamera pengintai. Selain itu penggunaan kamera pengintai
dapat digunakan untuk foto maupun video. Jika berpasangan,
keduanya dapat dioperasikan untuk pengambilan foto atau salah
satunya untuk foto dan satunya lagi untuk video.
2.2. Pengoperasian Kamera Pengintai
Dalam setiap pengoperasian kamera pengintai, setiap
unit dipastikan telah di set untuk waktu (jam, tanggal, bulan
dan tahun) selain itu juga set time delay (disarankan 1 menit)
antar jepretan kamera pengintai. Setiap jenis camera trap
memiliki sistem yang berbeda namun prinsip kerjanya sama.
Pengecekan kamera pengintai dilakukan setiap bulan (30 hari)
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untuk mendapatkan perolehan gambar, mengganti memory card
dan mengganti batrei. Hasil perolehan data dalam memory card
untuk setiap kamera pengintai dipindahkan dalam database.
Catatan: untuk meningkatkan efektifitas kerja setiap tim dalam
UPT, apabila terjadi kehilangan kamera pengintai pada saat
pemantauan berlangsung, hal tersebut merupakan konsekuensi
penggunaaan alat penelitian yang ditinggalkan di lapangan tanpa
pengawasan rutin.
3. Tahap Pelaporan
3.1. Ringkasan data
–
Memilah hasil foto yang dapat dijadikan sebagai data
(foto/video independen)
–
Mengelompokkan hasil foto kanan dan kiri
–
Mengidentifikasi setiap individu berdasarkan pola
tutul
–
Apabila mendapatkan hasil foto berupa macan tutul
jawa melanistik (macan kumbang) identifikasinya
relatif lebih sulit, namun dengan hasil kamera
pengintai yang pencahayaan kuat, maka hasil foto
dapat terlihat pola tutulnya. Selain itu dapat juga
dengan melihat ciri-ciri khusus seperti bentuk ekor
dan guratan luka pada tubuh.
3.2. Analisa data
a. Usaha pendataan (Sampling effort):
–
Hari rekam (trap days), merupakan jumlah hari
dimana kamera pengintai dianggap aktif merekam
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–

–

objek yang melintas di depannya. Satu hari rekam
adalah 24 jam camera trap aktif. Σi=1 TNi , dimana
i lokasi camera trap dan TN total hari rekam pada
setiap lokasi ke-i (Kawanishi et al., 1999).
Laju keberhasilan jebakan kamera pengintai (capture
rate) macan tutul jawa dan mangsa potensial
dihitung dengan CR = ni/ΣTN, dimana CR adalah
laju jebakan, ni jumlah foto/video independen
spesies ke-i dan ΣTN adalah total hari rekam.
RAI (Relative Abundance Index): indeks
kelimpaharan relatif per 100 hari rekam.

RAIi = n/ΣTN x 100, dimana RAIi adalah relative abundance
indeks, ni adalah jumlah foto/video independen spesies ke-i dan
ΣTN adalah total hari rekam (Kawanishi & Sunquist, 2004;
O’Brien et al., 2003).
b.

Memperkirakan kepadatan populasi
D = N / A(W), dimana D kepadatan macan tutul jawa
yang diperoleh, N ukuran populasi (by CAPTURE), dan A(W)
sampling area termasuk luasan penyangga
Luasan penyangga sampling (W) merupakan pendekatan
standar untuk poligon penyangga dengan setengah Mean
Maximum Distance Moved / MMDM (jarak linear maksimum
rata-rata) individu yang sama terfoto kembali dilokasi yang
berbeda (Wilson and Anderson, 1985; Karanth and Nichols,
1998).
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W = ( Σd / m ) / 2, dimana W luas garis batas yang
diperoleh, d jarak maksimum pergerakan, dan m jumlah jarak
maksimum yang dibandingkan.
c.

Capture-recapture
Software program CAPTURE http://www.mbr-pwrc.usgs.
gov/software/capture.html
C A M E R A B A S E v e r s i o n 1 . 5 . h t t p : / / w w w.
atriumbiodiversity.org/tools/camerabase/
Intervensi Manajemen
No
1

Aktivitas

Intervensi manajemen

UPT

Pembinaan
populasi

• Pembentukan tim
pemantau

• TAMAN NASIONAL:
Gunung Gede Pangrango,
Gunung Halimun Salak,
Ujung Kulon, Gunung
Ciremai, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu,
Gunung Bromo Tengger
Semeru, Baluran, Meru
Betiri, Alas Purwo

• Penyediaan peralatan
pemantauan
• Peningkatan kapasitas
staf (training)

• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim
2

Pembinaan
habitat

• Restorasi ekosistem
• Pengkayaan jenis yang
menjadi pakan satwa
mangsa
• Perlu inisiatif
konektivitas kawasan
hutan melalui
pembuatan koridor
konservasi bagi macan
tutul jawa
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• TAMAN NASIONAL:
Gunung Gede Pangrango,
Gunung Halimun Salak,
Ujung Kulon, Gunung
Ciremai, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu,
Gunung Bromo Tengger
Semeru, Baluran, Meru
Betiri, Alas Purwo
• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim

3

Perlindungan
& pengamanan

• Peningkatan patroli
kawasan
• Peningkatan
keterlibatan
masyarakat
• Intensif dalam
pengamanan jerat
satwa yang menjadi
satwa mangsa mancan
tutul jawa

4

Rehabilitasi dan
pelepasliaran

• Pendataan macan
tutul jawa korban
konflik yang berada di
Lembaga Konservasi

• TAMAN NASIONAL:
Gunung Gede Pangrango,
Gunung Halimun Salak,
Ujung Kulon, Gunung
Ciremai, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu,
Gunung Bromo Tengger
Semeru, Baluran, Meru
Betiri, Alas Purwo
• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim
• Taman Nasional Gunung
Ciremai
• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim

• Penanganan macan
tutul jawa korban
konflik sesuai kondisi
satwa, apakah akan
berada terus di LK
atau akan dilakukan
pelepasliaran
• Studi daya dukung
habitat termasuk
ketersediaan satwa
mangsa untuk
pelepasliaran macan
tutul jawa
• Rehabilitasi,
pelepasliaran dan
pemantauan macan
tutul jawa paska
pelepasliaran
• Peningkatan kapasitas
staf UPT dalam
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pelaksanaan program
rehabilitasi dan
pelepasliaran macan
tutul jawa
• Translokasi macan
tutul jawa yang berada
di habitat yang tidak
dapat lagi mendukung
populasi di alam.
• Koordinasi dengan
Perum Perhutani
yang bersebelahan
dengan kawasan
konservasi untuk
dapat meningkatkan
ketersediaan habitat
macan tutul jawa
5

Mitigasi
Konflik

• Perlu penertiban
apabila terdapat
masyarakat yang
memiliki kandang
ternak di dalam
kawasan hutan
• Perlu penertiban
terhadap masyarakat
yang melakukan
pengembalaan hewan
ternak di dalam
kawasan hutan
• Perlu dilakukan
upaya penyadaraan
masyarakat yang
memiliki kandang
ternak disekitar
kawasan hutan
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• TAMAN NASIONAL:
Gunung Gede Pangrango,
Gunung Halimun Salak,
Ujung Kulon, Gunung
Ciremai, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu,
Gunung Bromo Tengger
Semeru, Baluran, Meru
Betiri, Alas Purwo
• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim

• Perlu adanya tim
penanganan konflik
yang memiliki
kemampuan dalam
penanganan konflik
satwaliar dan manusia
6

Penyadartahuan

• Pendidikan dan
penyadartahuan
konservasi
• Pengembangan
modul-modul
pendidikan konservasi

• TAMAN NASIONAL:
Gunung Gede Pangrango,
Gunung Halimun Salak,
Ujung Kulon, Gunung
Ciremai, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu,
Gunung Bromo Tengger
Semeru, Baluran, Meru
Betiri, Alas Purwo
• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim

7

Pengelolaan &
pengembangan
pangkalan data

• Pengembangan
pangkalan data
(database)
• Pengelolaan data

• TAMAN NASIONAL:
Gunung Gede Pangrango,
Gunung Halimun Salak,
Ujung Kulon, Gunung
Ciremai, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu,
Gunung Bromo Tengger
Semeru, Baluran, Meru
Betiri, Alas Purwo
• KSDA: Jabar, Jateng, Jatim
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Taksonomi:
–
Suku		
–
Jenis		
–
Nama Indonesia

: Cervidae
: Axis kuhlii
: Rusa Bawean

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Kritis (Critically endangered) Red List IUCN
–
Apendiks I CITES

c.

Sebaran dan Populasi
Rusa Bawean (Axis kuhlii) merupakan jenis rusa endemik
Pulau Bawean, terletak di sebelah timur laut Jawa (5o40’-5o50’S;
112 o3’-112 o36’E ). Beberapa metode survey populasi telah
dikembangkan untuk mendokumentasikan tren populasi dan
distribusi di masa lalu: perhitungan kelompok kotoran (Blouch
& Atmosoedirdjo, 1978; Blouch, 1980; LIPI & IPB, 1999;
Semiadi, 2004; BBKSDA Jawa Timur, 2009), jejak kaki (UGM
& BBKSDA Jawa Timur, 2003), perhitungan suara (BBKSDA
Jawa Timur, 2009), dan survei kamera jebakan (UGM &
BBKSDA Jawa Timur, 2004). Adapun kegiatan monitoring
populasi dalam 15 tahun terakhir menunjukan kecenderungan
fluktuasi jumlah populasi yang cenderung stabil. Hasil studi
populasi oleh BKSDA Jatim I bekerjasama dengan Fakultas
Kehutanan UGM tahun 2003, menghasilkan dugaan jumlah
populasi rusa Bawean di habitat alaminya sebesar 307 -316 ekor.
Pendugaan jumlah populasi pada beberapa site, yaitu di Blok
Gunung Nangka (CA Pulau Bawean); blok Kumalasa, Blok
gunung batu, Blok Gunung Besar, Blok Tanah Poteh (SM Pulau
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Bawean) oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2013 berkisar 275 ekor. Survey populasi
terbaru menggunakan kamera jebakan dengan teknik Random
Encounter Model (REM) dan perhitungan kelompok kotoran,
memperkirakan jumlah populasi rusa Bawean berkisar antara
324-526 ekor dan 279-415 ekor (Rahman et al., submitted).
Survey populasi ini diterapkan pada seluruh lokasi di Cagar
Alam dan Suaka Margasatwa Pulau Bawean termasuk Pulau
(Tanjung) Cina.
Kepadatan tertinggi dilaporkan di sekitar Gunung
Dedawang, Gunung Nangka, Gunung Gadung, Gunung
Duren, Gunung Mangoneng, Gunung Bengkuang, Batulintang,
dan sebagian kecil area di sekitar Gunung Bulu. Kepadatan
terendah diperkirakan mencapai Gunung Besar, Gunung
Bajapati dan Klumpang Gubuk (Rahman et al., submitted).
Dibandingkan dengan Blouch & Atmosoedirdjo (1987),
populasi berpusat di sekitar Gunung Dedawang. Aktivitas rusa
terkonsentrasi di ketinggian rendah (di bawah 300 m dpl),
di mana pakan dan air melimpah. Rahman et al. (submitted)
menemukan bahwa sebaran populasi rusa Bawean cenderung
semakin menyempit dan terkonsentrasi pada daerah tepi
antara hutan dan pemukiman atau lahan pertanian sehingga
meningkatkan kerentanan terhadap konservasi spesies ini.
d.

Ancaman
Beberapa hasil studi populasi memberikan indikasi
populasi rusa Bawean yang semakin terancam, terutama oleh
perburuan liar, termasuk didalamnya perburuan tidak terkontrol
oleh spesies invasif, yaitu anjing kampung yang masuk ke dalam
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hutan dan fragmentasi habitat akibat kegiatan penebangan liar
(Blouch & Atmosoedirdjo, 1987; Semiadi, 2004, Rahman et
al., submitted).
e.

Peta Sebaran Nasional

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Situs Prioritas

Habitat rusa bawean terletak di Pulau Bawean dan
berada dibawah pengelolaan BBKSDA Jawa Timur. Kawasan
konservasi yang terdapat di pulau tersebut terdiri atas Cagar
Alam dan Suaka Margasatwa yang mencapai luas total 46,6
km2. Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah prioritas
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aktivitas terbagi atas dua kategori yaitu satu area, dengan
beberapa blok didalamnya, sebagai wilayah Site Prioritas untuk
aktivitas pemantauan populasi dan satu area lainnya, dengan
beberapa blok didalamnya, merupakan wilayah Site Pendukung,
dengan penekanan prioritas pada pembinaan habitat dan
penyadartahuan (Tabel 1).
Tabel 1.

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Rusa
Bawean di Pulau Bawean.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung
UPT, IPB, LIPI,
BEKI (LSM)

UPT, IPB, LIPI,
BEKI (LSM)
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Populasi Dasar (ekor)
(tahun, sumber) &
Site
Aktivitas Prioritas
Metode
Situs Prioritas
324-526 (2015, IPB) Blok Gn Bulu
(a) Survei Populasi
hingga
Gn.
Besar
Modified Capture(b) Habitat
Recapture, dengan
(c) Penyadartahuan
kamera jebakan,
teknik analisa
Random Encounter
Model (REM)
Situs Pendukung
279-415 (2015, IPB) Blok Gn.
(a) Habitat
Tinggi, Gn.
(b) Penyadartahuan
Beringin, Gn.
(c) Survey populasi
Payung-Payung, (d) Pelepasliaran
Klumpang
Gubuk, Danau
Kastoba, Tanjung
Cina (Cagar
Alam & Suaka
Margasatwa)

Metode Survey

Capture-Recapture
Jumlah anggota :
Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama:
Kamera pengintai minimal 10 buah, GPS 1 buah.
Waktu kegiatan:
Awal musim kemarau selama 3 bulan, akhir musim
penghujan selama 3 bulan, diulang setiap tahun
Teknik kegiatan:
Kamera ditempatkan minimal satu buah per blok
(atau Grid 2 km2), pada tiang tegak, sekitar 30-50 cm dari
atas permukaan tanah, di daerah yang diduga kuat sebagai
perlintasan atau merumput rusa (Gambar 1). Setiap lokasi
kamera dicatat posisinya secara akurat dengan bantuan GPS
sesuai Formulir 1.

Gambar 1. Posisi penempatan kamera jebakan (Sketsa: D.A Rahman)
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Semua kamera jebakan dipastikan telah diset waktunya
dengan benar (tanggal & jam) dan mode kamera pada set video
selama 30 detik perekaman dengan jeda waktu antar perekaman
60 detik. Untuk pemantauan keamanan alat, dapat dilakukan
pengecekan setiap 30 hari, sambil diganti memori dan baterei.
Hasil perekaman dipindahkan ke komputer sesuai dengan lokasi
dan waktu.
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Catatan

Tipe habitat

Tgl Pengecekan

Tgl Penempatan

Long

Lat

ID Memori

ID Kamera

Formulir 1. Pencatatan Lapang Data Dasar Survey Rusa Bawean.
Site/Blok :					
Anggota Tim:

Situs pemantauan :

Analisis data:
Tabulasi data hasil rekaman dilakukan dalam program
Excel (Table 2). Untuk mendapatkan estimasi kepadatan dari
tingkat pertemuan oleh kamera jebakan, analisa data digunakan
persamaan Random Encounter Model (REM) (Rowcliffe et al,
2008) dengan perhitungan :

di mana g = rerata ukuran kelompok, y = jumlah fotografi
independen rusa Bawean, t = upaya sampling atau sampling effort
(yaitu, jumlah hari kamera jebakan), v = rata-rata kecepatan
pergerakan harian rusa Bawean (km), r = zona atau radius deteksi
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kamera jebakan (km) dan θ = sudut atau zona deteksi kamera
jebakan (radian).
Berdasarkan hasil penelitian Rahman et al. (submitted),
masing-masing nilai untuk variable adalah:
g = sesuai hasil pendataan
t = jumlah kamera trap * jumlah hari aktif kamera terpasang
dilapangan
v = 0.25 ± 0.03 km, menggunakan data Axis porcinus
(Dhungel & O’Gara, 1991)
r = 11.30 ± 0.70 m
θ = 0.61 ± 0.03 radian

Catatan (bila ada
satwa lain)

Jumlah total

Anak + Muda

Betina

Jantan

Tanggal
perekaman

Tanggal Pasang

Tabulasi analisa data hasil rekaman kamera
jebakan pada rusa Bawean
ID Memori

ID Kamera

Tabel 2.

Intervensi Manajemen Rusa Bawean

Aktivitas pemantauan habitat lebih ditekankan pada upaya
penjagaan kualitas habitat dari segala bentuk gangguan fisik
yang akan merubah kondisi habitat yang ada, karena banyaknya
masyarakat yang masuk hutan untuk mencari kayu bakar,
menjadikan habitat yang ada semakin menurun, serta upaya
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identifikasi area terbuka padang rumput yang memerlukan
tindakan lebih lanjut untuk ditingkatkan kualitasnya.
Aktivitas penyadartahuan lebih ditekankan pada upaya
pendekatan pada masyarakat sekitar kawasan agar dilakukan
pencegahan penebangan liar, penghindaraan pemasangan
perangkap babi pada daerah padat rusa Bawean ataupun wilayah
pemantauan rusa, serta pemahaman dan pengendalian potensi
anjing kampung yang berkeliaraan masuk ke dalam wilayah
hutan yang akan berperan sebagai pemangsa rusa Bawean.
Kehadiran satu bentuk penangkaran di Pulau Bawean,
yang awalnya dikhususkan sebagai Pusat Penyelamatan Satwa
untuk rusa Bawean yang turun gunung dan atau cedera
oleh karena gigitan anjing kampung atau hal lainnya, dapat
dilanjutkan perannya walau saat ini pengelolaan berada pada
Pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui penangkaran ini
kemungkinan pelepasliaran rusa Bawean yang berlebih, lahir
didalam penangkaran, dapat dipertimbangkan setelah melalui
tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu catatan
silsilah kelahiran yang tertib serta perawatan yang baik sesuai
dengan aturan yang berlaku perlu selalu menjadi kegiatan
utama.
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Taksonomi:
–
Suku
–
Jenis
		

: Bovidae
: 1. Bubalus depressicornis
(anoa dataran rendah)
2. Bubalus quarlesi (anoa gunung atau
anoa dataran tinggi)

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Terancam punah/ endangered dalam daftar merah
IUCN.
–
Apendiks I CITES

Sebaran dan Populasi
Anoa atau disebut pula sebagai sapi kerdil Sulawesi
merupakan mamalia endemik Pulau Sulawesi dan Buton.
Terdapat dua klasifikasi jenis anoa yaitu anoa dataran rendah
(Bubalus depressicornis) dan anoa dataran tinggi atau anoa
gunung (Bubalus quarlesi) (Groves, 1969), walaupun pembagian
taksonomi ini masih diperdebatkan mengingat kedua jenis
tersebut sering dijumpai hidup simpatrik atau dapat ditemukan
pada habitat yang sama seperti kesamaan wilayah geografi
maupun tingkat ketinggian (Mustari 2003, Burton et al. 2005;
Semiadi et al. 2008a, 2008b).
Merujuk Permehut nomor P.54/Menhut-II/2013 tentang
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (Bubalus depressicornis
dan Bubalus quarlesi) tahun 2013-2022, terdapat sebanyak 14
kawasan prioritas utama untuk pengelolaan populasi dan habitat
anoa di pulau Sulawesi dan Buton, penunjukkan kawasan
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tersebut didasarkan pada kehadiran ataupun keterwakilan sub
populasi, ketersambungan antar tutupan hutan, keberadaan
pengelola kawasan seperti wilayah kawasan konservasi, hutan
lindung ataupun restorasi ekosistem (Mustari et al. 2012).
Kawasan prioritas tersebut meliputi Boganinani Wartabone dan
kawasan tersambung pegunungan Sojol – Nantu di Sulawesi
bagian utara dan tengah, Lore Lindu, Morowali, Bakiriang,
Lombuya di Sulawesi bagian tengah sampai timur, Pegunungan
Latimojong dan Pegunungan Takolekaju di Sulawesi bagian
barat, Tanjung Peropa, Pegunungan Mekongga, Pegunungan
Verbek, Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi bagian tenggara,
serta Lambusango dan Buton Utara di Pulau Buton.
Data populasi anoa sangat terbatas dan hanya tersedia
dengan luasan yang terbatas pada beberapa kawasan konservasi,
diantaranya di Suaka Margasatwa (SM) Tanjung Amolengo (luas
604 ha) dengan kepadatan populasi 1,3 - 2,0 anoa/ km2 terdapat
8 - 12 Anoa dataran rendah (Mustari, 1995); di SM Tanjung
Peropa (luas 38.927 ha), kepadatan populasi anoa 0,9 individu/
km2 dengan selang kepercayaan yang cukup lebar, secara umum
populasinya diperkirakan sekitar 350 individu (Mustari, 2003);
di SM Lambusango (luas 27.700 ha), Pulau Buton, diperkirakan
kepadatan populasi anoa berkisar antara 0,25 - 0,33 anoa/km2,
sehingga perkiraan populasi sekitar 150 - 200 anoa (Wheeler,
unpublished report, 2006). Dengan menggunakan data perkiraan
kepadatan anoa yang minimal yaitu berkisar 0,25 - 0,33 ekor/
km2, maka diperirakan populasi anoa di seluruh Sulawesi kurang
dari 5.000 individu (IUCN Red List, 2009).
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d.

Ancaman
Kedua jenis tersebut mengalami penurunan jumlah
populasi sehingga kelangsungan hidup kedua jenis anoa
ini semakin terancam disebabkan oleh perburuan liar,
degradasi dan fragmentasi habitat. Berkurangnya luas habitat
disebabkan oleh alih fungsi hutan untuk penggunaan lain serta
menurunnya fungsi hutan untuk menunjang kehidupan anoa
yang menyebabkan populasinya terus menurun. Berdasarkan
assessment IUCN yang terakhir anoa dataran rendah sangat
dimungkinkan lebih terancam populasinya dibanding anoa
dataran tinggi dikarenakan perubahan tata guna lahan yang
lebih banyak di dataran rendah dibanding hutan pegunungan
(Semiadi et al. 2008b). Anoa diburu untuk dikonsumsi
dagingnya dan atau diperdagangkan(Semiadi et al. 2008a,
2008b) dan serta tanduknya dijadikan trophy (Melisch 1995),
selain itu pula di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Tenggara teridentifikasi anoa merupakan sajian yang
istimewa untuk acara-acara tertentu (Rejeki 2015 observasi
personal).
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e.

Peta sebaran

Gambar 9. Peta Sebaran Anoa (tahun 2010)
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a.

Peta site Monitoring

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI

Lokasi Prioritas Bubalus quarlesi
Pelaksana kegiatan
& Pendukung
BBKSDA Sulsel
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Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode
162 individu,
tahun 2014,
Metode transek
jalur dan jejak dan
camera trap

Site
Site Pongko,
300 ha, CA
Faruhumpenai

Aktivitas Prioritas
Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BBKSDA Sulsel

32 individu, tahun Site Balabba,
2014, Metode
300 ha, CA
transek jalur dan
Faruhumpenai
jejak dan camera
trap

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BBTN Lore Lindu

11 individu, tahun
2014, line transek
dan foot print
count

Toro (Gn
Hananau Kanawanto)
BPTNW I
Saluki, 100 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BBTN Lore Lindu

33 individu, tahun
2014, line transek
dan foot print
count

Gn Sombu, Gn
Rorekatimbu,
Gn Tokoso
(BPTNW II
makmur), 421
ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BBTN Lore Lindu

33 individu, tahun Torire (BPTNW
2014, line transek III Poso), 50 ha
dan foot print
count

BKSDA Sulawesi
Tenggara

75 individu, tahun
2014, metode
transek jalur
dengan panjang
jalur pengamatan
untuk setiap jaluar
adalah 500m lebar
50m kanan kiri

Blok Hutan
Elehaji SM
Buton Utara,
20 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BKSDA Sulawesi
Tenggara

44 individu, tahun
2014, metode
konsentrasi dan
metode transek
jalur

Blok Hutan
Betau Ronta SM
Buton Utara,
20 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi
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Blok Hutan
Tanjung Gomo
SM Tanjung
Peropa, 16 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BKSDA Sulawesi
Tenggara

38 individu,
Tahun 2014,
metode transek
jalur dengan
panjang jalur
pengamatan untuk
setiap jalur adalah
500m lebar 4050m kiri kanan

BKSDA Sulawesi
Tenggara

24 individu, tahun Blok Hutan
Tambeanga SM
2014, metode
Tj Peropa, 16 ha
transek jalur
dengan panjang
jalur pengamatan
untuk setiap jalur
adalah 500m lebar
40-50m kiri kanan

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BKSDA Sulawesi
Utara

32 individu, tahun SM Nantu,
2014, line transek 31.172,20 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
penanganan pada
pedagang besar dan
pemilik modal,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BKSDA Sulawesi
Utara

141 individu,
tahun 2014, line
transek
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Gn Ambang
(site sinsingon,
temboan,
pomoman),
18,765.4

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
penanganan pada
pedagang besar dan
pemilik modal,
inventarisasi dan
monitoring populasi

BTN Boganinani
Wartabone

19 individu, tahun Gunung
2014, line transek Imandi/SPTN
Wilayah III
Maelang, 20 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
penanganan pada
pedagang besar dan
pemilik modal,
inventarisasi dan
monitoring populasi

Lokasi Prioritas Bubalus depressicornis
Pelaksana kegiatan
& Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Site

Aktivitas Prioritas

BTN Rawa Aopa
Watumohai

10 individu, tahun
2014, Metode
transek/jalur dengan
panjang jalur
pengamatan adalah
1.000 m dan lebar
jalur 40 m, jarak
antar jalur>500 m

Rawa ManduMandula (4,3
Ha);Laea (4,1
Ha);Lahalo
(4,2 Ha);Boolo
(4,1 Ha);Rawa
Lampopala
(4,2 Ha), total
20,9 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
inventarisasi
dan monitoring
populasi

BTN Boganinani
Wartabone

25 individu, tahun
2014, line transek

Lereng Poniki/
SPTN Wilayah
II Doloduo,
16 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
penanganan
pada pedagang
besar dan
pemilik modal,
inventarisasi
dan monitoring
populasi
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BTN Boganinani
Wartabone

15 individu, tahun
2014, line transek

Pinogu/SPTN
Wilayah I
Suwawa, 20 ha

Penyadartahuan,
pengendalian
perburuan
tradisional,
penanganan
pada pedagang
besar dan
pemilik modal,
inventarisasi
dan monitoring
populasi

Intervensi Manajemen

1.

2.
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Kegiatan program Pengendalian Perburuan dan
Perdagangan Ilegal dapat dicapai melalui peningkatan
kesadaran hukum publik diantaranya melalui pendidikan
lingkungan, mengidentifikasi kelompok masyarakat dan
simpul-simpul aktivitas perburuan dan perdagangan
anoa, memberi solusi alternatif dari pengalihan kegiatan
perburuan dan pemanfaatan anoa sebagai sumber
ekonomi dan protein, melakukan patroli regular yang
terstandar dengan melibatkan para pihak sebagai
tindakan pengawasan terhadap kegiatan perburuan dan
perdagangan anoa.
Kegiatan program Pengelolaan Populasi adalah melakukan
kegiatan survei dan moitoring populasi dan sebaran anoa
di kawasan prioritas dengan menggunakan pedoman yang
terstandar, melakukan pemetaan genetik dan struktur
populasi serta kajian parameter populasi (natalitas,
mortalitas, sex rasio, serta struktur umur), kajian untuk

3.

4.

5.

pelepasliaran, atau translokasi anoa yang mengalami
konflik, atau anoa yang hidup pada kawasan yang
terfragmentasi yang tidak viable dalam jangka panjang,
serta menyusun best management practices bagi pengelolaan
anoa di luar kawasan konservasi (seperti di kawasan hutan
lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain).
Kegiatan program pengelolaan habitat adalah pengamanan
habitat anoa pada areal prioritas melalui kegiatan patroli,
monitoring, dan penegakan hukum dan keterlibatan
masyarakat lokal, melakukan kegiatan pembinaan habitat
melalui rehabilitasi atau restorasi, serta melakukan
kegiatan pembinaan habitat berbasis lansekap.
Kegiatan program Peran Lembaga Konservasi adalah
menetapkan studbook keeper anoa, melakukan training
studbook, managemen populasi, husbandry, dll bagi staf
setiap Lembaga Konservasi yang memiliki anoa sebagai
salah satu spesies koleksinya, melakukan akreditasi
Lembaga Konservasi, melakukan kegiatan standardisasi
pengelolaan anoa ex-situ, melakukan optimalisasi fungsi
Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) anoa di kawasan sub
populasi untuk merehabilitasi anoa hasil sitaan dan/atau
hasil pengembalian oleh masyarakat.
Kegiatan program Pembangunan Sistem Pangkalan
Data dan Pendukung Keputusan adalah menyusun dan
menyediakan perangkat lunak (software) dan perangkat
keras (hardware), mengumpulkan data dari hasil survai
lapangan dan studi terkait anoa, meningkatkan kapasitas
SDM terkait database sistem, website, dan penyajian
informasi melalui training, ataupun studi banding, serta
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6.

7.

8.

updating data dan informasi terkait konservasi anoa secara
reguler baik di pusat dan daerah.
Kegiatan program Pendidikan dan Pelatihan Staf Pelaksana
adalah melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan
diklat terkait survai dan monitoring populasi dan habitat,
pengamanan dan penegakan hukum, pengelolaan
data, serta pelaporan, serta melaksanakan training yang
mendukung konservasi anoa, diantaranya fasilitator,
ekowisata, pendidikan lingkungan, patroli, pemandu
wisata, interpreter, penyuluhan, dll.
Kegiatan program Kerjasama dan Kemitraan adalah
pembangunan jejaring kerja konservasi anoa, penyiapan
MoU dengan mitra/stakeholders terkait untuk mencapai
program yang telah ditetapkan dan pelaksanaan kerjasama/
kemitraan terutama di 14 kawasan prioritas, serta fasilitasi
aktif pertemuan forum konservasi anoa.
Kegiatan program Pendanaan yang Berkelanjutan
adalah mobilisasi dana dari berbagai sumber di dalam
dan luar negeri baik pemerintah (pusat, provinsi dan
kabupaten/kota) maupun non pemerintah (badan usaha,
lembaga masyarakat, lembaga donor dan perorangan),
mengembangkan mekanisme pembiayaan melalui
program diantaranya jasa lingkungan seperti REDD+,
pemanfaatan air atau panas bumi, ekowisata, dll.

Metoda Inventarisasi dan Monitoring Populasi Anoa

.................
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A.

Taksonomi
–
Suku (ada daftar istilah) : Macropodidae
–
Jenis
: Dendrolagus mbaiso

B.

Status konservasi
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Trancam punah / Endangered (EN) (Redlist IUCN)
–
Non Appendiks CITES

C.

Sebaran dan Populasi
Kangguru-pohon mbaiso hanya dijumpai di Papua.
Populasi sangat terbatas di Tembagapura, pegunungan
Kwiyawagi, pegunungan Sudirman. Distribusi populasi
sangat terbatas pada ketinggian 2700-3500 m dpl. Spesies
ini merupakan jenis yang hidup di daerah sub-alpine, dapat
dijumpai di habitat pegunungan atas dan atau di habitat semak
belukar (scrub) di atas ketinggian 2700 m dpl. Perilaku hewan
ini cenderung jinak.
D.

Ancaman
Ancaman utama populasi Kangguru-pohon Mbaiso adalah
dampak aktivitas manusia terutama ekspansi lahan pertania dan
permukiman serta juga aktivitas perburuan. Perburuan biasanya
dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Climate change juga menjadi ancaman yang perlu diperhatikan
terkait potensi kehilangan habitat di area sub-alpine dimana
jenis ini hidup.
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E.

Peta Sebaran Nasional

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Situs Prioritas

Kangguru pohon adalah spesies endemik pulau New
Guinea. Spesies ini masuk dalam daftar spesies dilindungi (PP
7 tahun 1999) dalam kelompok genus Dendrolagus. Di Papau
sebaran jenis ini hanya terbatas pada wilayah Tembagapura dan
pegunungan Kwiyawagi (IUCN, 2015). Seluruh populasinya
berada di luar kawasan konservasi.
Informasi dari beberapa sumber menyebutkan bahwa
populasi di bagian barat daerah sebarannya cenderung aman
disebabkan faktor kearifan lokal / kepercayaan lokal. Sedangkan
di bagian timur daerah sebarannya cenderung terdesak oleh
pertumbuhan lahan pertanian dan permukiman.
Penetapan site prioritas untuk kegiatan survey populasi
ditetapkan pada wilayah yang tingkat ancamannya lebih
tinggi di kawasan bagian timur. Kawasan sebaran bagian barat
diperlukan monitoring dan penjagaan agar populasi tetap stabil.
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Table 1. Distribusi Wilayah Pemantauan
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung
UPT BTN
Lorentz

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Site

Aktivitas Prioritas

Sugapa
(a) Inven & monitor Populasi
(Kab. Intan (b) Perlindungan & pengamanan
Jaya)
(c) Penyadartahuan
a) Inven & monitor Populasi
(b) Perlindungan & pengamanan
(c) Penyadartahuan

Metode Inventarisasi dan Monitoring

Data populasi yang diperoleh secara rutin, akan membantu
pengelola dalam mengetahui dinamika populasi kangguru
pohon maupun perubahan daya dukung habitatnya dengan
cara inventarisasi dan monitoring.
Upaya untuk mengungkap status populasi dilakukan
melalui inventarisasi dan monitoring populasi kangguru pohon
mbaiso dengan menggunakan metode line transect. Data
tersebut akan digunaan untuk menentukan perkiraan kepadatan
dan kelimpahan populasi yang nantinya dapat digunakan
sebagai dasar pengelolaan lebih lajut.
Sebagai data pendukung dapat dilakukan dengan
wawancara terhadap masyarakat lokal di sekitar habitat
kangguru pohon.
Metode
Pengamatan Langsung dengan metode line transect
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Jumlah anggota
Minimal 1 kepala regu satu orang, dan anggota regu 5
orang
Peralatan Utama
Binokuler, Kamera digital, Kompas, Handy Talky, GPS,
Tally sheet
Waktu kegiatan
Sedapat mungkin pengambilan data dapat mewakili
musim basah-kering dan juga perbedaan siang-malam karena
spesies ini tercatat aktif siang dan malam hari.
Teknik kegiatan
–
Pembagian Kelompok
–
Penentuan Lokasi
o
Distribusi sangat terbatas pada ketinggian 2700-3500
mdpl. Secara teknis perlu dipertimbangkan secara
matang. Sebagian besar informasi menyebutkan
populasi berada di luar akawasan konservasi.
Bagaimana?
–
Panjang pengamatan
o
Luasan daerah pengamatan (panjang jalur dan lebar)
sangat menentukan kevalidan hasil. Oleh karena itu
penghitungan intensitas sampling harus tepat.
–
Pengamatan Kangguru-pohon Mbaiso
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Analisa data :
Kepadatan Populasi
N = n/L
N : Jumlah kepadatan kangguru-pohon mbaiso pada suatu
areal
n : Jumlah kangguru-pohon mbaiso yang teramati
L : Luasan area pengamatan
Intervensi Manajemen

Management harus fokus pada kegiatan-kegiatan
pengelolaan satwa target maupun habitatnya yang berimplikasi
langsung terhadap kelestarian satwa target. Wujud kegiatannya
bisa berupa pembinaan populasi, pembinaan habitat,
perlindungan dan pengamanan kawasan, penyadartahuan
(edukasi, penyuluhan, pendampingan masyarakat), serta jika
banyak kasus satwa sitaan juga perlu kegiatan rehabilitasi
dan pelepasliaran. Secara lebih teknis juga perlu dilakukan
pendampingan masyarakat dalam pendataan dan pengamatan
lapangan terhadap aktivitas di daerah prioritas (habitat).
Daftar Pustaka
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a.

b.

c.

Taksonomi:
–
Suku
–
Jenis

: Suidae
: Babyrousa babyrussa

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Anak jenis babirusa Pulau Buru (Babyrousa
babyrussa babyrussa) dan anak jenis babirusa Sulawesi
(Babyrousa babyrussa celebensis) termasuk rentan/
vulnerable, anak jenis Babirusa Togian (Babyrousa
babyrussa togeanensis) berstatus terancam punah/
endangered dalam daftar merah IUCN.
–
Apendiks I CITES (sejak tahun 1982)

Sebaran dan Populasi
Babirusa (Babyrousa babyrussa) merupakan mamalia
endemik dengan wilayah penyebaran terbatas di Pulau Sulawesi,
Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, dan Pulau Buru. Jenis ini
merupakan salah satu dari 7 jenis babi yang terdapat di kawasan
Asia Tenggara. Secara morfologi jenis ini memiliki keunikan
yang khas yaitu rambut lebih tipis dan jarang dibandingkan
dengan jenis babi lainnya, dimana pada satwa jantan ditandai
adanya taring yang tersulur melingkar ke atas dan melengkung
ke belakang dari kedua sisi mulutnya.
Merujuk pada Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2013
tentang strategi dan rencana aksi konservasi babirusa, terdapat
tiga anak jenis (Groves, 1980) atau tiga jenis (Groves and
Meijaard, 2002). Satu anak jenis terdapat Kepulauan Sula
dan Pulau Buru di Maluku di sebelah timur Sulawesi, yaitu
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Babyrousa babyrussa babyrussa. Keberadaan babirusa di dua
lokasi ini diperkirakan melalui introduksi (Groves, 1980). Anak
jenis babirusa togian (Babyrousa babyrussa togeanensis) yang
mendiami Kepulauan Togian di Sulawesi Tengah, serta babirusa
Sulawesi (Babyrousa babyrussa celebensis) yang terdapat di Pulau
Sulawesi. Sedangkan Babyrousa babyrussa bolabatuensis, anak
jenis babirusa yang terdapat di bagian selatan Provinsi Sulawesi
Selatan dinyatakan telah punah.
Saat ini, persebaran anak jenis babirusa Sulawesi
(Babyrousa babyrussa celebensis) hanya dijumpai di wilayah
TN Boganinani Wartabone dan di SM Nantu menyambung
sampai ke wilayah Boliyohuto di sebelah barat pada hutanhutan yang masih tersisa di Randangan. Berdasarkan informasi
dari masyarakat yang sering memasang jerat, jenis ini terkadang
masih ditemukan terjerat yang menunjukkan keberadannya
di wilayah Buol Toli-Toli sampai pegunungan Sojol yang
merupakan batas paling barat bagian utara Pulau Sulawesi. Di
Sulawesi Tengah yaitu Tinombala turun ke wilayah selatan yaitu
Parigi menyambung dengan hutan kawasan TN Lore Lindu,
CA Morowali dan di hutan wilayah Luwuk dan Balantak.
Di Sulawesi Selatan, babirusa dapat dijumpai di bagian utara
provinsi ini di kawasan hutan yang berbatasan dengan Sulawesi
bagian tengah, seperti di CA Faruhumpenai berdasarkan bukti
video trap yang dipasang tim dari Balai Besar KSDA Sulawesi
Selatan tahun 2014. Sedangkan di Sulawesi Tenggara tidak
banyak yang diketahui keberadaannya. Di Kepulauan Togean
anak jenis babirusa togean (Babyrousa babyrussa togeanensis)
ditemukan pada empat pulau yaitu Pulau Malenge, Talatakoh,
Togean dan Batudaka. Sedangkan pulau lainnya seperti Una-
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una, Waleako dan Waleabahi belum pernah dilakukan observasi.
Babirusa juga mendiami Pulau Buru, Sula dan Taliabu tetapi
informasi mengenai populasi belum banyak diketahui (Selmier,
1983; Ito et al., 2005; Ito et al., 2008).
Sampai saat ini belum ada gambaran lengkap mengenai
populasi babirusa di habitat alaminya. Populasi diperkirakan
sekitar 4.000 ekor, dan statusnya dikategorikan ”rentan”
(Vulnerable) (IUCN, 2008), dan dilindungi sejak tahun 1931.
Clayton (1997) menyatakan bahwa populasi babirusa di habitat
alaminya di seluruh Sulawesi tidak lebih dari 5000 ekor. Di
SM Nantu, Gorontalo dengan luas 32.000 ha, diperkirakan
terdapat 500 ekor babirusa, namun jumlah ini terus menurun
karena tingginya tingkat kerusakan hutan dan perburuan
(Clayton 1996).
d.

Ancaman
Perburuan liar merupakan ancaman terbesar bagi
kelestarian populasi babirusa. Walaupun telah dilindungi
undang-undang, kematian babirusa akibat perburuan liar masih
sangat tinggi disebabkan oleh masih lemahnya penegakan
hukum, tingginya perburuan dan perdagangan liar (Clayton et
al. 1997, Clayton and Milner-Gulland 2000), deforestasi dan
degradasi habitat, serta secara biologi reproduksi jumlah anak
yang dilahirkan per kelahiran yang sedikit yang menyebabkan
secara alami jenis ini rentan mengalami kepunahan (Ito et al.,
2005, Ito et al., 2008).
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Perdagangan daging babirusa ditemukan di beberapa
tempat di Sulawesi khususnya di Sulawesi Utara. Meningkatnya
aktivitas perburuan liar antara lain menyebabkan jumlah
populasi babirusa terus menurun dari waktu ke waktu, sehingga
diperkirakan populasi babirusa dewasa ini tinggal 4 000 ekor.
Pada tahun 1991 kegiatan perburuan dan perdagangan liar
daging babirusa ini mencapai jumlah 15 ekor setiap minggu.
Berdasarkan pantauan mingguan yang dilakukan oleh Clayton
Antara 2008 s/d 2009 di pasar tradisional Langowan Sulawesi
Utara, masih diperdagangkan 0-7 ekor babirusa (rata-rata 3 ekor
per hari). Saat ini masih ditemukan pula perdagangan babirusa
di pasar Ibolian dan Imandi wilayah Bolaang Mongondow
Sulawesi Utara dengan frekuensi jarang, hal ini dapat disebabkan
karena populasi babirusa yang sudah semakin sedikit di alam
(Rejeki 2015, pengamatan langsung). Selain perburuan untuk
dikonsumsi dan diperdagangkan, perburuan babirusa juga
dilakukan karena dianggap mengganggu tanaman hortikultura
dan ataupun pertanian khususnya sebagaimana terjadi di
Kepulauan Togean dan Pulau Buru.
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e.

Peta sebaran

Gambar 10. Peta Sebaran Babirusa (tahun 2010)
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f.

Peta site monitoring

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI

Lokasi Prioritas Babyrousa babirussa
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

BBTN Lore Lindu

13 individu, tahun
2014, line transek dan
footprint count

Lindu (Tumavu),
50 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
inventasisasi

BBTN Lore Lindu

11 individu, tahun
2014, line transek dan
footprint count

Rahmat dan Bobo
(BPTNW II),
150 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
inventasisasi

Site

Aktivitas Prioritas
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BBTN Lore Lindu

53 individu, tahun
2013, foot print
count dan pellet
grount count

Tuare (BPTNW III
Poso), 310-473 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
inventasisasi

BKSDA Sulawesi
Tengah

55 individu, tahun
2014, line transek

CA Gunung
Tinombala,
Kabupaten
Parigi moutong,
kabupaten tolitoli,
kabupaten buol
(luas 80 Ha)

Penyadartahuan
masyarakat,
inventasisasi

BKSDA Sulawesi
Utara

261 individu, tahun
2014, line transek

SM Nantu,
31,172.2 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
Pengendalian
perburuan dan
perdagangan illegal,
inventasisasi

BTN Boganinani
Wartabone

3 individu, tahun
2014, strip transek

Lereng Poniki/
SPTN Wilayah II
Doloduo, 20 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
Pengendalian
perburuan dan
perdagangan illegal,
inventasisasi

BTN Boganinani
Wartabone

26 individu, tahun
2014, strip transek

Lokasi Ongka
Desa lolanan/
SPTN Wilayah III
Maelang, 20 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
Pengendalian
perburuan dan
perdagangan illegal,
inventasisasi

BTN Boganinani
Wartabone

10 individu, tahun
2014, strip transek

Pinogu/ SPTN
Wilayah I Suwawa,
20 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
Pengendalian
perburuan dan
perdagangan illegal,
inventasisasi
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BTN Kepulauan
Togean

46 individu, tahun
3024, Pengamatan
terkonsentrasi pada
13 titik

Pulau Togean,
1.258 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
inventasisasi,
pembinaan habitat

BTN Kepulauan
Togean

399 individu, tahun
2014, Pengamatan
terkonsentrasi pada
23 titik

Pulau Batudaka,
7000 ha

Penyadartahuan
masyarakat,
inventasisasi,
pembinaan habitat

Intervensi Manajemen

A.

Pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal
1. Identifikasi kelompok pemburu dan simpul-simpul
aktivitas perburuan dan perdagangan babirusa.
2. Memutus jalur perdagangan babirusa melalui
kegiatan intelegen dan penegakan hukum.
3. Patroli intensif menggunakan metode terstandar
dan dilakukan secara regular sebagai tindakan
pengawasan terhadap gangguan habitat babirusa dan
kegiatan perburuan dan perdagangan babirusa.
4. Pembentukan tim/kelompok relawan pengendali
perburuan dan perdagangan babirusa.

B.

Meningkatkan pengelolaan populasi babirusa di habitat
alaminya
1. Menyusun standar survei dan monitoring populasi
babirusa.
2. Melakukan survei menyeluruh (island-wide survey)
populasi dan penyebaran babirusa di Sulawesi,
Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, dan Pulau Buru.
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3.
4.
5.

C.
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Melakukan kajian ekologi, biologi, dan perilaku
babirusa.
Menentukan status taksonomi atau jumlah spesies/
sub spesies babirusa di habitat alaminya.
Mempertahankan minimal 13 populasi babirusa
yang stabil, mewakili setiap region di Sulawesi,
Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, serta Pulau
Buru di Maluku.

Meningkatkan pengelolaan habitat babirusa
1. Mempertahankan habitat yang sudah ada melalui:
a. Identifikasi habitat yang sesuai untuk
kehidupan babirusa baik di dalam maupun di
luar kawasan konservasi.
b. Pe n e g a k a n h u k u m t e r h a d a p p e l a k u
perambahan hutan, penebangan liar, dan
kegiatan ilegal lainnya.
c. Monitoring dan patroli kawasan secara rutin
menggunakan metode yang terstandar dengan
melibatkan secara partisipatif masyarakat
peduli babirusa dan pengawas hutan swakarsa.
d. Peningkatan kesadaran dan kepeduliaan
masyarakat untuk menjaga kelestarian habitat
babirusa.
2. Meningkatkan kualitas habitat babirusa, melalui:
a. Rehabilitasi dan restorasi habitat yang rusak
dan terfragmentasi.

b.

Membuat koridor antar habitat babirusa yang
terfragmentasi.

D.

Peningkatan peran lembaga konservasi
1. Menunjuk Studbook Keeper babirusa yang terlatih
dan berpengalaman di Indonesia.
2. Menyusun rencana pengelolaan dan penilaian
konservasi (conservation assessment management
plan/CAMP), serta pengembangbiakan spesies
babirusa pada unit lembaga konservasi.
3. Menyusun rencana kegiatan penangkaran global
(global captive management plan) babirusa skala
nasional dan internasional.
4. Mengoptimalkan fungsi Pusat Rehabilitasi Satwa
(PRS) babirusa di kawasan sub populasi untuk
merehabilitasi babirusa hasil sitaan dan/atau hasil
pengembalian oleh masyarakat.
5. Kampanye dan promosi lembaga konservasi babirusa
sebagai salah satu tujuan ekowisata unggulan
di kawasan sub populasi, baik untuk wisatawan
domestic maupun internasional.
6. Membangun ex-situ link to in-situ

E.

Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung
keputusan
1. Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung
pengambilan keputusan.
2. Membangun jejaring (networking) multi-pihak antar
stakeholders dalam dan luar negeri khususnya dalam
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penyediaan data dan informasi terkait konservasi
babirusa.
F.

Pendidikan, komunikasi, dan penyadartahuan publik
1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan
bagi staf TN dan KSDA, serta masyarakat dan para
pemangku kepentingan (stakeholder) lain
2. Memberikan penyuluhan dan aksi-aksi promosi
tentang nilai konservasi babirusa dan kebanggaan
masyarakat dan pelajar di sekitar wilayah habitat
terhadap kelestarian babirusa
3. Membuat berbagai media penyebarluasan informasi
konservasi babirusa (leaflet, buku, majalah, poster,
cd-program, web, dll.)

G.

Pengembangan kerjasama dan kemitraan
1. Forum Babirusa
a. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi
konservasi babirusa.
b. Mendorong kerjasama dari donor, perguruan
tinggi, lembaga penelitian, dll dalam dan luar
negeri terkait konservasi babirusa.
c. Membangun jejaring kerja multi-pihak, baik
pemerintah dan non-pemerintah yang peduli
terhadap konservasi babirusa, termasuk
jejaring kerja antar peneliti/ahli babirusa.
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2. Aturan lokal dan adat
a. Menyusun peraturan desa/aturan adat untuk
pelestarian babirusa.
b. Memperkuat fungsi kelembagaan adat dan
lokal untuk pelestarian babirusa.
H.

Pendanaan yang berkelanjutan
1. Peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/
kota dalam konservasi babirusa dengan penyediaan
dana konservasi di dalam APBD.
2. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
memasukkan upaya konservasi babirusa dalam
rencana strategis daerah dan dalam anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD).
3. Mendorong perusahaan/LSM untuk melakukan
restorasi ekosistem pada kawasan prioritas babirusa.
4. Mobilisasi dana dari berbagai sumber di dalam dan
luar negeri baik pemerintah (pusat, provinsi dan
kabupaten/kota) maupun non pemerintah (badan
usaha, lembaga masyarakat, lembaga donor dan
perorangan).
5. Melakukan integrasi kegiatan konservasi spesies
dengan program seperti CSR, REDD+, jasa
lingkungan dan wisata alam, donor dan lainnya pada
kawasan prioritas babirusa.

Metoda Inventarisasi dan Monitoring Populasi

…….
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a.

Taksonomi
Suku
: Hominidae
Anak suku : Ponginae
Marga
: Pongo
Jenis
:
–
Pongo pygmaeus (Orangutan kalimantan)
–
Pongo abelii (Orangutan sumatera)

b.

Status konservasi
–
Dilindungi (Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun
1999)
–
Orangutan kalimantan: Genting/ Endangered
A2cd+3cd+4cd; Orangutan sumatera: Kritis/
Critical Endangered A2cd; IUCN Red List 2008
–
Appendix 1 CITES (2009)

c.

Sebaran dan populasi
Orangutan adalah kera besar satu-satunya di Asia. Berbeda
dengan jenis primata lainnya, orangutan cenderung hidup soliter
(sendiri). Orangutan berkembang sangat lambat, dengan jarak
antar kelahiran 6-9 tahun, melahirkan 1 bayi per kelahiran,
umur pertama melahirkan sekitar 14 tahun untuk betina dan
sekitar 25 tahun untuk jantan. Daerah jelajahnya sangat luas
(300-5000 ha per individu). Sebaran mereka di alam 90%
berada di wilayah Indonesia.
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Orangutan Kalimantan

Sebaran orangutan kalimantan 78% berada di luar
kawasan konservasi (Wich dkk, 2012). Spesies Orangutan
kalimantan sebagian besar mendiami hutan dataran rendah
dan hutan rawa mulai dari Sabah (Malaysia), Kalimantan
Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Barat, hingga bagian barat daya Sarawak (Malaysia). Namun,
orangutan tidak dijumpai di Brunei dan Kalimantan Selatan
(?). Dalam perkembangannya populasi orangutan kalimantan
disepakati dibedakan menjadi tiga anak jenis, yaitu:
–

–

–

Pongo pygmaeus pygmaeus, di bagian Barat Laut Kalimantan,
yaitu utara dari Sungai Kapuas (Kalimantan Barat) sampai
ke Timur Laut Sarawak (Malaysia);
Pongo pygmaeus wurmbii, di bagian Selatan dan Barat
Daya Kalimantan, yaitu antara sebelah Selatan Sungai
Kapuas (Kalimantan Barat) hingga Timur Sungai Barito
(Kalimantan Tengah); serta
Pongo pygmaeus morio, di Sabah (Malaysia) sampai dengan
Sungai Mahakam di Kalimantan Timur.

Populasi terbesar dijumpai di hutan gambut hingga
bagian Selatan Sungai Kapuas (Kalimantan Tengah). Tetapi
populasi tersebut tidak berada di dalam sebuah habitat yang
berkesinambungan, melainkan tersebar ke dalam beberapa
kantong habitat dengan ukuran populasi yang berbeda-beda.
Populasi orangutan ini sangat terkait dengan perubahan hutan di
Kalimantan. Kerusakan hutan yang cukup tinggi di Kalimantan
menyebabkan banyak habitat orangutan yang hilang. Perkiraan
populasi anak jenis Pongo pygmaeus pygmaeus pada luas kawasan
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sekitar 7.500 km2 terdapat sekitar < 4.500 individu, untuk Pongo
pygmaeus wurmbii pada luas kawasan sekitar > 46.250 km2
terdapat sekitar > 34.975 individu, dan Pongo pygmaeus morio
pada luas kawasan 10.750 km2 terdapat sekitar 4.825 individu
(Soehartono dkk, 2007; Wich dkk, 2008).
Populasi baru, di luar kawasan populasi liar orangutan
kalimantan, yang merupakan program pelepasliaran orangutan
di Kalimantan terdapat di HL Batikap (Kalimantan Tengah),
selebihnya berada di Kalimantan Timur (Sungai Wain, HL
Beratus dan Kehje Sewen). Sementara pelepasliaran orangutan
lainnya, juga terjadi di SM Lamandau dan TN Tanjung Puting
di Kalimantan Tengah.
Orangutan sumatera

Saat ini hampir semua orangutan sumatera liar hanya
ditemukan di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Aceh,
dengan CA Sibual-buali sebagai batas paling selatan sebarannya.
Populasi orangutan sumatera terbagi menjadi 3 populasi unit
besar, yaitu Leuser Barat (2.508 individu) dan Leuser Timur
(1.052 individu; termasuk Rawa Singkil sekitar 1.500 individu)
yang dibatasi sungai Alas, serta Batang Toru Barat dan Sarulla
Timur di sebelah Selatan Danau Toba. Populasi lain yang
diperkirakan potensial untuk bertahan begenerasi dalam jangka
panjang (viable) terdapat di Batang Toru, Sumatera Utara,
dengan ukuran sekitar 400 individu.
Di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah Propinsi
Aceh, daerah rawa menggambarkan habitat yang optimal bagi
orangutan, seperti di Kluet yang merupakan daerah rawa dan
tercatat lebih dari 8 individu orangutan setiap km2. Sementara
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di Ketambe yang merupakan hutan dataran rendah berbukit,
kepadatan populasi orangutannya lebih rendah yaitu sekitar 4
- 5 individu/km2. Keberadaan koridor yang menghubungkan
antara populasi di ujung Selatan Leuser (Pakpak Bharat) dengan
populasi di Batang Toru dan sekitarnya, masih dalam proses
survei. Total saat ini ada 13 kantong populasi orangutan liar
sumatera dengan perkiraan populasi sekitar 6.600 individu
(Soehartono dkk, 2007; Wich dkk, 2008).
Populasi baru, di luar kawasan populasi liar orangutan
sumatera, yang merupakan program pelepasliaran orangutan di
Sumatera terdapat di CA Jantho (Propinsi Aceh) dan TN Bukit
30 dan sekitarnya (Jambi).
d.

Ancaman
Ancaman terhadap populasi orangutan diantaranya adalah
hilangnya habitat hutan menjadi perkebunan kelapa sawit,
pertambangan, pembukaan jalan, legal dan illegal logging,
kebakaran hutan dan perburuan liar. Deforestasi dan degradasi
hutan dinilai sebagai ancaman terbesar terhadap kelestarian
orangutan. Selama periode tahun 1980-1990, hutan Indonesia
telah berkurang akibat konversi menjadi lahan pertanian,
perkebunan, dan permukiman, kebakaran hutan, serta praktek
pengusahaan hutan yang tidak berkelanjutan.
Dampak lain dari adanya deforestasi ini berupa konflik
antara manusia dan orangutan, yang menyebabkan korban di
kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya
orangutan dari habitatnya. Ancaman lainnya dari aktivitas
manusia adalah perburuan serta perdagangan ilegal orangutan.
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e.

Peta sebaran

Gambar 1. Sebaran populasi orangutan sumatera dan orangutan kalimantan
(FORINA, 2013).

Skenario Peningkatan Populasi
Situs prioritas

Situs-situs ini mewakili sebaran populasi dua jenis
orangutan di Indonesia (Kalimantan dan Sumatera) serta anak
jenis orangutan Kalimantan. Tidak hanya di dalam kawasan
konservasi, namun juga ada di kawasan essensial, hutan buru
maupun di hutan sekunder lainnya yang menjadi kawasan riset
orangutan. Hal ini untuk dapat mewakili sebaran orangutan
yang lebih banyak di luar kawasan konservasi (terutama di
Kalimantan). Sehingga kita dapat terus memantau situs-situs
penting ini untuk konservasi orangutan ke depan.
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Sementara penentuan situs pendukung di Kalimantan
dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah situs
yang mewakili Pongo pygmaeus wurmbii cukup banyak jika
dibandingkan situs yang mewakili sub-jenis lainnya. Kemudian,
populasi orangutan di situs tersebut, telah tercampur antara
populasi liar dengan individu-individu orangutan yang telah
dilepasliarkan dari pusat rehabilitasi. Namun, tetap menjadi
informasi penting untuk dapat memantau perkembangan
populasi orangutan di lokasi tersebut.
Tabel 1a. Distribusi wilayah pemantauan populasi
Orangutan kalimantan.
Pelaksana kegiatan
& Pendukung

Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT, WWF-KalBar

P.p. pygmaeus
361 (2013, UPT)
Line transect

UPT, WWF-KalBar

P.p. pygmaeus
46 (2014, UPT)
Line transect
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TN Betung
Kerihun, Kapuas
Hulu, Kalimantan
Barat: DAS
Embaloh (Sebabai
& camp Derian);
236,9 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Danau
Sentarum,
Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat:
Landscape Bukit
Semujan-SemangitMenyukungMelingkung; 6.826
ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT, masyarakat
desa, Yayasan
Palung, FFI

P.p. wurmbii
10 (2014, Patroli
Desa)
Line transect

UPT, masyarakat
desa, Yayasan
Palung, FFI

P.p. wurmbii
47 (2014, Patroli
Desa)
Line transect

UPT, Yayasan
Palung, Boston
Univ.

P.p. wurmbii
63 (2014,
Universitas)
Sensus di Riset
Area

UPT

P.p. wurmbii
25 (2014, UPT)
Line transect

UPT, KPHL Model
Kapuas, Universitas
Nasional (UNAS),
Zurich Univ.,
Rutgers Univ.,
BOSF

P.p. wurmbii

UPT, WWFKalteng

P.p. wurmbii

54 (2014,
Universitas)
Sensus di Riset
Area

103 (2012, UPT)
Line transect

Kawasan Essensial
(Hutan Desa/
APL) Laman
Satong, Ketapang,
Kalimantan Barat;
2.096,4 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Kawasan Essensial
(Hutan Desa/
APL) Gunung
Putri, Ketapang,
Kalimantan Barat;
91.429,5 ha

Penelitian model
pengelolaan habitat
pada Kawasan
Esensial (pembinaan
populasi) dan
perlindungan/
pengamanan

TN Gunung
Palung, Kalimantan
Barat: Stasiun Riset
Cabang Panti;
2.100 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Bukit Baka
Bukit Raya,
Kalimantan Barat:
Resort Belaban,
SPTN wilayah
I Nanga Pinoh;
9.889,5 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Mawas Area,
Kapuas, Kalimantan
Tengah: Stasiun
Penelitian
Orangutan Tuanan;
1.098 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Sabangau,
Kalimantan
Tengah: SSI-Resort
Mangkok SPTN
wilayah II; 20.000
ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan
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UPT, WWF
KalTeng

P.p. wurmbii
109 (2014, UPT)
Line transect

UPT, Universitas
Mulawarman
(UNMUL)

P.p. morio

UPT, UNMUL,
Kutai Orangutan
Project

P.p. morio

UPT, UNMUL

P.p. morio

341 (2014, UPT)
Line transect

188 (2014, UPT)
Line transect

280 (2014, UPT)
Line transect

TN Sabangau,
Kalimantan Tengah:
Sungai Panggu AlasResort Baun Bango
SPTN wilayah III;
20.000 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Kutai,
Kalimantan Timur:
Sangkima; 37.082
ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Kutai,
Kalimantan Timur:
Mentoko; 40.810 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Kutai,
Kalimantan Timur:
Menamang; 53.879
ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

SM Sungai
Lamandau,
Kalimantan Tengah:
Hulu; 2.560 ha

Pembinaan populasi
dan habitat
terkait kegiatan
pelepasliaran, serta
perlindungan/
pengamanan

SM Sungai
Lamandau,
Kalimantan Tengah:
Buluh; 5.966 ha

Pembinaan populasi
dan habitat
terkait kegiatan
pelepasliaran, serta
perlindungan/
pengamanan

Kegiatan Penunjang
UPT, OF-UK

P.p. wurmbii
Sensus di Riset
Area: Pemantauan
kelahiran &
kematian
Orangutan
Pelepasliaran &
Translokasi
34 (Tahun??, UPT
& OF-UK)
Line transect

UPT, OF-UK

P.p. wurmbii
Sensus di Riset
Area: Pemantauan
kelahiran &
kematian
Orangutan
Pelepasliaran &
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Translokasi
192 (Tahun??,
UPT & OF-UK)
Line transect
UPT, OF-UK

P.p. wurmbii
Sensus di Riset
Area: Pemantauan
kelahiran &
kematian
Orangutan
Pelepasliaran &
Translokasi

SM Sungai
Lamandau,
Kalimantan Tengah:
Teringin; 2.505 ha

Pembinaan populasi
dan habitat
terkait kegiatan
pelepasliaran, serta
perlindungan/
pengamanan

SM Sungai
Lamandau,
Kalimantan Tengah:
Mangkung/Rasau;
7.134 ha

Pembinaan populasi
dan habitat
terkait kegiatan
pelepasliaran, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Tanjung Puting,
Kalimantan Tengah:
Sekonyer; 86.583 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Tanjung Puting,
Kalimantan Tengah:
Tatah Jie; 3.300 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

21 (Tahun??, UPT
& OF-UK)
Line transect
UPT, OF-UK

P.p. wurmbii
Sensus di Riset
Area: Pemantauan
kelahiran &
kematian
Orangutan
Pelepasliaran &
Translokasi
23 (Tahun??, UPT
& OF-UK)
Line transect

UPT

P.p. wurmbii
739 (2013, UPT)
Line transect

UPT

P.p. wurmbii
24 (2013, UPT)
Line transect
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UPT

P.p. wurmbii
133 (2013, UPT)
Line transect

TN Tanjung Puting,
Kalimantan Tengah:
Sekonyer; 16.500 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Tabel 1b. Distribusi wilayah pemantauan populasi
Orangutan sumatera.
Pelaksana kegiatan
& Pendukung

Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) & Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT, SOCP-YEL

55 (2014, SOCPYEL)

CA Jantho, Aceh
Besar; 14.027 ha

Pembinaan populasi
dan habitat
terkait kegiatan
pelepasliaran, serta
perlindungan/
pengamanan

Hutan Buru
Lingga Isak; … ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

CA Dolok Sibual
Buali, Tapanuli
Tengah, Sumatera
Utara; 5.000 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

CA Dolok Sipirok,
Tapanuli Tengah;
6.895 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Sensus di Riset
Area: Pemantauan
kelahiran &
kematian
Orangutan
Pelepasliaran &
Translokasi
UPT, STIK Banda
Aceh

… (2014, STIK)

UPT, BPK Aek
Nauli

15 (2014, UPT)

UPT, Balai
Penelitian
Kehutanan Aek
Nauli

34 (2015, UPT)
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Line transect

Line transect

Line transect

UPT, UNAS,
Zurich Univ.,
SOCP-YEL

21 (2014,
Universitas)
Sensus di Riset Area

TN Gunung
Leuser: Stasiun
Riset Suaq
Balimbing; 1.160
ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

SM Siranggas,
Pakpak Bharat;
5.000 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Kegiatan Penunjang
UPT, OCSPUSAID

111 (2010, OCSPUSAID)
Line transect

Intervensi manajemen

Dalam pelaksanaan skenario peningkatan populasi
untuk orangutan cukuplah sulit untuk mendapatkan grafik
peningkatan, terutama jika hanya dilaksanakan dalam periode
kurang dari lima tahun pemantauan. Namun, kegiatan
pemantauan ini sangatlah penting untuk melihat fluktuasi
populasi, terutama terkait dengan kondisi kualitas habitat
dan ancaman yang ada di masing-masing situs. Oleh karena
itu, intervensi manajemen yang perlu dilakukan, tidak hanya
sekedar pembinaan populasi, namun juga habitat dan patroli
pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan/status
masing-masing situs. Kerjasama dengan mitra yang bekerja di
lokasi yang sama, akan sangat membantu terjaganya kualitas
hasil kegiatan ini.
1.

Pembinaan populasi
Adalah pemantauan populasi yang dilakukan tidak hanya
dalam bentuk survei tidak langsung (menghitung sarang),
namun juga survei langsung dengan mencatat keberadaan
individu-individu orangutan di Pusat Riset Orangutan
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(orangutan liar yang terhabituasi), maupun di situs pelepasliaran
orangutan. Hal ini penting, agar kita dapat memantau mortalitas
dan natalitas orangutan, baik orangutan liar maupun orangutan
yang dilepasliarkan. Untuk situs pelepasliaran (dan translokasi)
seperti SM Lamandau (Kalimantan Tengah) dan CA Jantho
(Propinsi Aceh), kenaikan yang dihitung adalah individu yang
dilahirkan dari induk yang dilepasliar/ ditranslokasi.
Sampling (non-invasive) dan analisa DNA, juga perlu
dilakukan di beberapa situs yang memang belum memiliki data
DNA populasi (struktur populasi, unit konservasi dan sebaran
geografik), yaitu: TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun,
TN Bukit Baka Bukit Raya, SM Lamandau, Taman Buru Lingga
Isak, SM Siranggas, CA Dolok Sipirok dan CA Sibual-buali.
Untuk memaksimalkan hasil pemantauan populasi,
diperlukan tahapan aktivitas:
a.
b.
c.

d.
e.
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Pembentukan tim pemantauan
Penyediaan peralatan pemantauan
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk: (1) pemantauan populasi
(pengambilan dan analisa data; termasuk pengambilan
dan penyimpanan sampel DNA) dan (2) pengelolaan
pangkalan data.
Melakukan pemantauan populasi dan pengambilan sampel
DNA
Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data

2.

Pembinaan habitat
Pembinaan habitat diperlukan terutama di situs yang telah
mengalami degradasi. Restorasi habitat menggunakan jenisjenis yang ada disekitar, terutama tumbuhan endemik, akan
menjadi nilai lebih, karena selain melestarikan tumbuhan asli,
dapat juga membantu kebutuhan makan orangutan dan pohon
sarang mereka. Pembinaan habitat, harus mencakup tumbuhan
liana/akar selain pohon. Orangutan sangat memerlukan liana/
akar (selain pohon), terutama dalam pergerakan. Orangutan
juga sangat membutuhkan buah, bunga dan daun liana/akar,
terutama disaat ketiadaan buah pohon.
Dibeberapa situs yang rawan kebakaran (seperti di SM
Lamandau, TN Sabangau, TN Kutai, Tuanan-Mawas Area),
juga diperlukan restorasi habitat (terutama di buffer/ daerah
penyangga) dengan ditanami dengan jenis yang relatif tahan
kebakaran yang dipelihara dan difungsikan sebagai sekat bakar.
Jenis-jenis pohon yang cocok untuk sekat bakar di dataran
rendah/bukit adalah Asam Payau (Irvingia malayana), Jelutung
Bukit (Dyera costulata), Pulai (Alstonia spp), Nyatoh (Madhuca
spp) dan di rawa antara lain Meranti (Shorea sp), Jelutung Rawa
(Dyera lowii) (FORINA 2014 a).
3.

Perlindungan dan pengamanan
Status konservasi orangutan yang kritis (orangutan
sumatera) dan genting (orangutan kalimantan), sangat
memerlukan perlindungan dan pengamanan disemua lini.
Kegiatan perlindungan dan pengamanan orangutan selain
berupa usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan habitat
dan kawasan hutan, tetapi juga terkait dengan perburuan di alam
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dan perdagangan orangutan. Penegakan hukum sebagai kunci
untuk meredam semua ancaman bagi pelestarian orangutan,
sangat perlu ditingkatkan dan direalisasi di lapangan. Tanpa
komitmen yang kuat disemua lapisan, mengalirnya orangutan
ke perdagangan gelap dan akhirnya (yang masih beruntung) ke
pusat-pusat rehabilitasi, akan sulit dihentikan.
a.

b.

c.
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Bentuk tim yang terdiri atas UPT, penegak hukum
dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau
kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan khusus
(contohnya, OPMU di TN Gn Palung). Tujuan utama
dari pembentukan tim ini adalah untuk mewujudkan
perlindungan orangutan dan habitatnya secara efektif dan
efisien yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk: (1) patroli kawasan
(termasuk pembuatan laporan) dan (2) mitigasi konflik.
Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan pengamanan
hidupan liar ini adalah menanggulangi perburuan dan
perdagangan orangutan dan satwa liar langka lainnya dan
perusakan habitatnya, serta meminimalisasi terjadinya
konflik antara orangutan dengan masyarakat (lihat
Panduan Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas,
FORINA 2014 b). Kegiatannya berupa:
–
Peningkatan patroli kawasan
–
Peningkatan upaya penegakan hukum perburuan di
alam

4.

Penyadartahuan
–
Pendidikan dan penyadartahuan konservasi
(FORINA 2014 c)
–
Pengembangan modul-modul pendidikan konservasi

Metode survey

Jenis metode :
(1) Transek Garis (line transect): tidak langsung/ sarang
orangutan
(2) Sensus di riset area dan pelepasliaran/ translokasi: langsung
(absensi orangutan di situs)
(3) Sampling DNA
Ad. 1. Transek Garis (line transect)

2-3 tim survei yang setiap timnya terdiri atas 1 ketua tim
dan 2-3 anggota yang berasal dari staf UPT maupun keterlibatan
mitra UPT ataupun dengan masyarakat lokal.
Peralatan utama (masing-masing 1 buah/ team):
–
–

Peralatan navigasi: Peta (1:50.000 atau 1: 25.000), GPS,
Kompas
Peralatan lapangan: Binokuler (8x40mm), jam tangan,
parang, meteran, topofil (+ benang), DBH meter,
pita tagging, alat komunikasi (HP), lembar isian data
(secukupnya)
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–
–

Peralatan penunjang: tenda, sepeda motor, sampan motor/
kelotok, buku panduan (Utami-Atmoko dan Rifqi, 2012)
Peralatan dokumentasi: Kamera digital

a).

Langkah pengamatan
Jalur-jalur dalam pemantauan sebaiknya dibuat baru
(bukan jalur orang/ wisata), dapat mengunakan desain survey
yang dirancang dengan program DISTANCE dan ArcGIS.
Panjang setiap jalur disarankan minimal 1 km.
Untuk mengumpulkan data dengan cara menelusuri jalur
transek (line transect) saat transek baru dibuat (atau pertama
kali pengumpulan data), dibutuhkan suatu tim yang berjumlah
sekitar empat orang. Namun untuk selanjutnya (pemantauan)
cukup dua-tiga orang:
–
–

–

–
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Orang (1) (di jalur) membuka jalur transek sesuai arah
kompas
Orang (2), (di jalur) 5 meter di belakang orang ke (1),
membawa topofil, kompas dan alat GPS untuk memandu
pembuka jalur dan pergerakan seluruh tim
Orang (3) (di jalur) berjalan maksimal 10 meter di
belakang orang ke (2), mengambil data perjumpaan sarang
orangutan atau orangutan
Orang (4) (di jalur) berjalan 5 meter di belakang orang
ke (3), mengambil data fruit trail & ficus

Pengambilan data sarang dilakukan bolak-balik. Alasan
utama adalah; pertama sinar matahari dari arah yang berbeda,
kedua menghindari sarang yang terlewatkan, ketiga yang paling
penting sarang yang diatas transek, sering terlewatkan karena
pengamat terlalu konsentrasi pada sarang di sisi jalan.
Dalam pengambilan data sarang, kemampuan mengenali
sarang orangutan sangatlah penting. Ada beberapa sarang yang
dibuat mamalia lainnya yang menyerupai sarang orangutan,
misalnya sarang beruang dan sarang tupai besar (Ratufa afinis).
Sarang orangutan memiliki ciri khas dengan adanya patahan/
lekukan cabang utama sebagai fondasi sarang yang membentuk
sudut, ciri ini hanya bisa dilakukan oleh primata besar.
Informasi yang dicatat dalam line transect survey tidak
langsung adalah: (1) ID transek, (2) posisi GPS awal-akhir line
transect, (3) arah transek, (4) cuaca, (5) panjang transek, (6)
Meter di jalur transek dari titik awal transek ke titik tegak lurus
perjumpaan sarang OU, (7) waktu perjumpaan sarang OU, (8)
koordinat GPS tepat diposisi sarang OU yang dijumpai, (9)
Perpendicular Distance (PPD) jarak posisi sarang OU tegak
lurus (900) dengan transek, (10) atau Direct Distance (DD)
jarak langsung posisi sarang dengan jalur transek (terutama
di lereng), harus disertai pengambilan sudut derajat ke posisi
sarang, (11) posisi sarang OU di transek, sesuai arah mata angin
(utara, selatan, timur, dan barat).
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Gambar 2. Pengambilan data survei sarang orangutan dengan metode
Transek garis.

Parameter tambahan yang diperlukan dalam pengambilan
data sarang orangutan adalah: (a) kelas sarang, kelas 1 (segar,
sarang baru, semua daun masih hijau), kelas 2 (daun sudah
mulai tidak segar, semua daun masih ada, bentuk sarang masih
utuh, warna daun sudah coklat terutama di permukaan sarang,
belum ada lubang yang terlihat dari bawah), kelas 3 (sarang tua,
semua daun sudah coklat bahkan sebagian daun sudah hilang;
sudah terlihat adanya lubang dari bawah) dan kelas 4 (hampir
semua daun sudah hilang; sudah terlihat struktur rantingnya),
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Gambar 3. Kelas sarang orangutan (Utami-Atmoko dan Rifqi, 2012).

(b) tinggi sarang: tinggi tegak lurus sarang dari permukaan
tanah, (c) posisi sarang: ada 5 posisi sarang orangutan (van
Schaik dkk 1995 dan Prasetyo dkk 2009; Gambar 2), (d) nama
pohon sarang: jika terdiri dari lebih dari 1 pohon (posisi sarang
4), harus dicatat semua nama pohon-pohon tersebut. Nama
pohon sarang sangat penting dalam perhitungan ‘t’, (e) keliling
pohon sarang (cm), diukur sebatas dada pengamat (dbh): jika
terdiri dari lebih dari 1 pohon, harus diukur semua keliling
pohon-pohon tersebut.
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Gambar 4. Posisi sarang orangutan: 1. di pangkal cabang utama, 2. di bagian
tengah atau ujung cabang, 3. di pucuk pohon, 4. dibentuk dari cabang dua
atau lebih pohon yang berbeda, 0. di tanah (van Schaik dkk, 1995; Prasetyo
dkk, 2009).

Parameter Ekologi
a. Di Sumatera keberadaan beringin/rambung
pencekik/ara raksasa menyediakan pakan alternatif
dan arena sosial yang penting bagi primata terutama
orangutan disaat musim kurang buah (van Schaik
dkk 1995; Utami dkk 1997; Wich dkk 2006).
Untuk mendapatkan data kepadatan rambung
pencekik raksasa di area penelitian ini: satu orang
surveyor akan mencatat keberadaan rambung/ara ini
dengan berjalan pelan sepanjang jalur transek serta
mencatat jarak (PPD) tegak lurus antara rambung
ke jalur. Ada dua kelas beringin/rambung/ara yang
dicatat: kelas 1 adalah beringin/ara pencekik yang
sudah penuh kanopinya tetapi masih memiliki
pohon induk/inang, kelas 2 adalah beringin/ara
pencekik yang sudah penuh kanopinya, pohon
inangnya sudah tidak terlihat lagi (mati).
b. Parameter ekologi lainnya untuk mengukur kualitas
habitat primata pada saat survei adalah dengan
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c.

b).

c).

menghitung kelimpahan tumbuhan (pohon dan
akar/liana) berbuah per km sepanjang jalur transek
(disebut juga dengan metode “Fruit trail”) (van
Schaik dkk 1995; Buij dkk 2002). Jika menjumpai
buah di jalur transek, cari pohon asal buah disisi jalur
transek, cek apakah pohon tersebut masih berbuah,
jika ya, catat jenis buah tersebut, golongkan antara
buah berdaging/ berair dengan buah keras/ berkayu.
Bekerjasama dengan tim vegetasi/botanist untuk
menganalisa jumlah jenis pohon makan orangutan
dari hasil survey vegetasi (termasuk kelimpahan,
frekuensi dan dominansi).

Waktu/ musim pengamatan: Setidaknya dilakukan pada
dua musim, masa musim berbuah dan tidak musim
berbuah, dan dilakukan pengulangan setiap tahunnya.
Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 2.
Tabel 3.

Tabulasi data survei transek garis untuk sarang
orangutan (Lampiran 1)
Tabel data Ficus sp. (ara/rambung).

Tanggal
:
# ID Transek :
No.

Meter di
transek

Pengamat
Waktu mulai/selesai
Nama jenis
Ficus

Kelas**

PPD (m)

:
:
Keterangan
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No.

Meter di
transek

Nama jenis
Ficus

Kelas**

PPD (m)

Keterangan

Catatan: Kelas 1: Ficus sudah penuh kanopinya pohon inangnya masih ada
atau hidup. Kelas 2: Ficus sudah penuh kanopinya pohon inangnya sudah
tidak ada.

Tabel 4. Tabel data fruit trail.
Tanggal
:
# ID Transek :
No.

Meter di
transek

Pengamat
Waktu mulai/selesai
Nama buah

Tipe
buah*

Kondisi
buah**

:
:
Keterangan

Catatan: *buah berdaging/berair (D) atau keras/berkayu (K). ** M (matang),
s (setengah matang), m (mentah). Keterangan: dimakan OU/ tidak, manfaat
untuk masyarakat lokal.
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Tabulasi rekapitulasi hasil pemantauan
orangutan (Line transect).

Long

:
:
:
:

Fruit
Trail
D

K

Ficus
Trail
K1

K2

Satwa
lain

Lat

Rerata
PPD

Koordinat
Transek

Musim
UPT
Kondisi Hutan
Ancaman
∑ kelas 1
&2

:
:
:
:

∑ kelas 1
&2

Panjang
Transek

# ID
Transek

Lokasi

Pengamat
Periode (tanggal)
Tipe Hutan
Topografi

∑ sarang

Tabel 5.

Catatan: D= berdaging, K= berkayu, K1= kelas 1, K2= kelas 2

d).

Analisa data:
Analisis yang digunakan untuk memperkirakan kepadatan
sarang orangutan adalah: d = N / (L x w x 2)
dimana:
d = kepadatan primata atau sarang orangutan (/km2)
N = jumlah primata atau sarang orangutan yang teramati
sepanjang jalur transek
L = panjang transek (km)
W = estimasi lebar efektif pengamatan (km)
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Persamaan untuk mengubah kepadatan sarang menjadi
kepadatan orangutan (individu/km2) menurut van Schaik et
al, 1995 adalah: D = d / (p x r x t)
dimana:
D = kepadatan orangutan (individu/km2)
p = proporsi orangutan yang membuat sarang dalam populasi
r = rata-rata produksi sarang harian (N sarang per kapita / hari)
t = estimasi umur sarang (hari)
Tabel 6

168

Informasi nilai p, r, t berdasarkan sub-jenis dan
tipe habitat untuk analisis densitas orangutan

Ad. 2. Sensus

a).

b).
c).

Langkah pengamatan:
Bekerjasama dengan tim peneliti orangutan atau
manajemen pelepasliaran (pemantauan paska pelepasliaran)
untuk mendata: individu-individu orangutan yang berada/
dijumpai/ diambil datanya, individu yang sakit, individu
yang mati (jika ditemukan), individu yang baru lahir,
individu yang berganti kelas umur, dll (Tabel 7).
Waktu/ musim pengamatan: setiap bulan
Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 7.

Tabulasi data sensus orangutan di area riset/
pelepasliaran.

Stasiun riset:
UPT:

Tahun:

Kehadiran orangutan: Ada, tidak ada, lahir, mati
Nama OU

Sex/Kelas umur

Januari

Februari

Maret, dstnya

Contoh:
PUTRA

Jantan/ dewasa
berpipi

Tidak ada

ada

mati

Contoh:
PUTRI

Betina/ bayi

-

Lahir (dari
betina AYU)

ada

Ad. 3. Sampling DNA

Sampling (non-invasive) dan analisa DNA, juga perlu
dilakukan di beberapa situs yang memang belum memiliki data
DNA populasi (struktur populasi, unit konservasi dan sebaran
geografik), yaitu: TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun,
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TN Bukit Baka Bukit Raya, SM Lamandau, Taman Buru Lingga
Isak, SM Siranggas, CA Dolok Sipirok dan CA Sibual-buali.
Peralatan lapangan: tabung sampel, amplop, sarung tangan
pelastik, pinset, tali panjat, alkohol 90%, silica gell, box plastic,
lakban, spidol, kertas label, plastik kantong tahan panas ukuran
1 kg.
a).

Langkah sampling DNA (non-invasive):
Untuk menghindari kontaminasi, pengambilan sampel
harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan sarung
tangan plastik.
1.

2.
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Kotoran orangutan (faecal): ambil dengan stik
kayu/ ranting pohon, sekitar 5 gram kotoran OU
dimasukkan dalam tabung sampel tertutup yg berisi
alkohol 90% (Utami dkk, 2002; Nater dkk, 2011),
atau rendam sekitar 5 gram kotoran OU di alkohol
90% selama 48 jam, kemudian keringkan dengan
silica gell (yg dibungkus terpisah) di dalam tabung
tertutup (Nsubuga dkk, 2004). Ambil koordinat
titik lokasi dikoleksinya sampel dengan GPS. Beri
label di masing-masing tabung: # ID sampel, lokasi,
koordinat titik sampel, nama pengambil sampel,
tanggal pengambilan sampel.
Rambut orangutan: ambil setidaknya 3 helai
rambut berakar (harus lengkap dengan akar
rambut) dari sarang orangutan (kelas 1 atau kelas
2), sebaiknya dengan pinset (tidak boleh mengenai
akar rambut). Masukkan dalam amplop bersih,
kemudian masukkan amplop ke plastik kantong

yg sudah diberi satu sendok teh silica gell, simpan
dalam box dengan silica gell (Nater dkk, 2011).
Ambil koordinat titik lokasi dikoleksinya sampel
dengan GPS. Tulis di masing-masing amplop: #
ID sampel, lokasi, koordinat titik sampel, nama
pengambil sampel, tanggal pengambilan sampel.
b).

c).

Waktu pengambilan sampel:
Bersamaan dengan survei orangutan, terutama di musim
buah.
Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 8. Tabulasi data sampel DNA.
Tanggal
:
# ID Transek/ Lokasi :
No.

d).

# ID sampel

Pengamat
:
Waktu mulai/selesai :

Koordinat sampel

Jenis sampel

Keterangan

Analisa sampling: dilakukan di laboratorium DNA di
Eijkman Institute

Peta pemantauan
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Meter di
transek

Nama
Waypoint

Jam

Koordinat UTM
Sudut

PPD (m)

#ID

Posisi
sarang
(mata
angin)

Lampiran Tabulasi Sarang Orangutan
DD (m)
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Kelas
sarang

Tinggi
sarang
(m)
Posisi
sarang
Nama pohon
sarang

Keliling pohon
sarang (cm)
Kanopi

Keterangan

Be
ka
nt
a
n

(
Na
s
a
l
i
sl
a
r
va
t
us
)

a.

Taksonomi
–
Famili
: Cercophitecidae
–
Spesies
: Nasalis larvatus
–
Nama Indonesia : Bekantan

b.

Status konservasi
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Genting (Endangered) A2cd; IUCN Redlist 2008
–
Appendiks I, CITES (2009)

c.

Sebaran dan Populasi
Bekantan (Nasalis larvatus) merupakan spesies primata
tergolong langka dan endemik Kalimantan, dengan habitat
lahan basah terbatas pada hutan bakau, hutan di sekitar
sungai rawa gambut dan dataran rendah yang sebagian telah
terdegradasi oleh berbagai aktivitas manusia.
Bekantan sangat sensitif terhadap kerusakan habitat
(Wilson dan Wilson, 1975) sehingga populasi bekantan dapat
dijadikan spesies indikator terhadap tingkat kerusakan hutan
tepi sungai di mangrove dan rawa gambut. Sungai termasuk
komponen ekologis penting yang memengaruhi, pemilihan
habitat bekantan di hutan bakau dan hutan rawa gambut.
Sungai berfungsi sebagai sumber air minum dan sarana untuk
berenang bekantan, sedangkan pohon di tepi sungai selain
sebagai pohon tidur malam hari juga sebagai sumber pakan pada
pagi dan sore hari. Pada siang hari bekantan menuju ke dalam
hutan, 500-700 m dari tepi sungai sebagai bagian dari daerah
jelajah hariannya (Bismark,1994).
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Pada tahun 1986 McKinnon menaksirkan jumlah
populasi bekantan hanya 250.000 individu, 25.000 diantaranya
berada di Kawasan Konservasi. Berdasarkan Yeager dan Blondal
(1992), bekantan yang ada di kawasan konservasi kurang dari
5000 individu, sedangkan habitat bekantan yang berada dalam
kawasan konservasi hanya 4,1% dari seluruh habitat bekantan
(McNeely dkk, 1990). Pada tahun 1994 populasi bekantan di
Kalimantan ditaksir sejumlah 114.000 individu (Bismark, 1994)
dan dalam simposium PHVA bekantan tahun 2004, populasi
bekantan ditaksir tinggal 25.000 individu, dan yang berada
di kawasan konservasi hanya sekitar 5.000 individu. Suzuki
(1986) melaporkan bahwa sebaran sub populasi bekantan di
Taman Nasional Kutai antara 4–25 km (rata-rata 10,6 km).
Pada tahun 1997 sub kelompok dilaporkan berada dalam jarak
rata-rata 30 km (Bismark dan Iskandar, 2002), dan pada tahun
2005 dilaporkan berjarak 40 km (Ma’ruf, 2005). Keadaan ini
merupakan indikasi dari menurunnya kualitas habitat.
d.

Ancaman
Laju degradasi hutan riparian habitat bekantan berlangsung
dengan cepat karena pada umumnya kawasan tersebut
mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat yang tinggal
di sekitar bantaran sungai. Dalam kehidupan sehari-hari,
sungai merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat,
sedangkan hutan riparian dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai pemukiman dan ladang. Kondisi tersebut menyebabkan
populasi bekantan menurun dan sebaran sub populasi menjadi
lebih terkotak-kotak (jarak antar sub populasi semakin jauh)
(Bismark, 2002; Ma’ruf, 2004). Selain itu, anggapan masyarakat
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bahwa bekantan merupakan hama pengganggu ladang dapat
mengancam kelestarian populasi bekantan di alam (Sunjoto dkk,
2005). Perburuan terhadap kelompok bekantan (diburu seluruh
anggota kelompok) berdasarkan pemesanan mulai terindikasi
di sekitar Danau Sentarum di tahun 2009.
e.

Peta sebaran

Gambar 8. Sebaran bekantan (Modifikasi dari Meijaard dan Nijman, 2000).
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs prioritas

Pemilihan situs prioritas untuk pemantauan populasi
bekantan berdasarkan: (1) mewakili semua propinsi sebaran
bekantan di Kalimantan, (2) selain berada di kawasan konservasi,
beberapa situs juga sebagai kawasan penyangga Taman Nasional
dan pelepasliaran, (3) situs mewakili habitat riparian, bakau dan
rawa gambut yang penting, (4) populasi awal berukuran sedang
hingga besar, (5) relative aman, (6) populasi berpeluang tumbuh
dengan baik, dan (7) akses relatif mudah.
Tabel 1. Distribusi wilayah pemantauan populasi Bekantan.
Pelaksana kegiatan
& Pendukung

Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) & Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

74 (2014, UPT)
Strip transect

TWA P. Bakut,
Kalimantan
Selatan; 63,6 ha

Pembinaan populasi
dan habitat terkait
kegiatan rehabilitasi
dan pelepasliaran,
serta perlindungan/
pengamanan

UPT

170 (2014, UPT)
Strip transect

SM Kuala Lupak,
Kalimantan
Selatan: Handil
Bahagia, Mercu
Suar; 3.307,96 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan
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UPT, IPB

258 (2013, IPB)
Strip transect

Rawa Gelam,
Sungai Puting,
(Kawasan esensial)
kabupaten Tapin

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

158 (2014, UPT)
Strip transect

CA Muara Kaman,
Sedulang, Kutai
Kartanegara,
Kalimantan Timur:
Kedang Rantau
Kepala; 657 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

103 (2014, UPT)
Strip transect

CA Teluk Adang,
Paser, Kalimantan
Timur: Kuaro
Mayang; 6.198 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

455 (2014, UPT)
Strip transect

TN Gunung
Palung, Kalimantan
Barat: Sungai Batu
Barat-Matan;
260 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

24 (2015, UPT)
Strip transect

TN Kutai,
Kalimantan Timur:
Sungai Sangata;
900 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

57 (2015, UPT)
Strip transect

TN Kutai,
Kalimantan Timur:
Sungai Teluk
Pandan, sungai
selimpus dan sungai
kanduung; 94 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

17 (2015, UPT)
Strip transect

TN Kutai,
Kalimantan Timur:
Sungai Padang,
Sungai Sangkima;
104 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan
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UPT

679 (2014, UPT)
Strip transect

TN Danau
Sentarum,
Kalimantan Barat:
Sungai Tawang,
S. Seputung, S.
Batang Ketam, S.
Batang Leboyan, S.
Belitung; 48.500 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT, WWFKalBar

Hasil survey
(2013,WWF)
Strip transect

HL Kubu Raya,
Sukadana KalBar

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

123 (2014, UPT)
Strip transect

TN Sabangau
(SPTN wilayah
III): Sungai
Musang, Sungai
Bulan; 2.838 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

73 (2012, UPT)
Strip transect

CA Muara
Kendawangan,
Kabupaten
Ketapang,
Kalimantan
Barat: Air Hitam;
69.365,2 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

431 (2014, UPT)
Strip transect

TN Tanjung
Putting,
Kalimantan
Tengah: Sungai
Sekonyer; 5.110 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Situs Pendukung
UPT

30 (2014, UPT)
Strip transect

TWA P. Bakut,
Kalimantan
Selatan; 18,7 ha

Perlindungan/
pengamanan dan
Pembinaan habitat
serta populasi

UPT

21 (2013, UPT)
Strip transect

TWA P. Kembang,
Kalimantan
Selatan; 60 ha

Perlindungan/
pengamanan dan
Pembinaan habitat
serta populasi
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UPT

24 (2012, UPT)
Strip transect

Kawasan esensial
(APL) Cermai,
Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat;
193,25 ha

Penelitian model
pengelolaan habitat
pada kawasan esensial
dan perlindungan/
pengamanan, serta
pembinaan populasi

UPT

47 (2012, UPT)
Strip transect

Kawasan esensial
(APL) Setinggak,
Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat;
225,34 ha

Penelitian model
pengelolaan habitat
pada kawasan esensial
dan perlindungan/
pengamanan, serta
pembinaan populasi

Intervensi Manajemen

Kegiatan pemantauan ini sangatlah penting untuk melihat
fluktuasi populasi, terutama terkait dengan kondisi kualitas
habitat dan ancaman yang ada di masing-masing situs. Oleh
karena itu, intervensi manajemen yang perlu dilakukan, tidak
hanya sekedar pembinaan populasi, namun juga habitat dan
patroli pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan/status
masing-masing situs. Kerjasama dengan mitra yang bekerja di
lokasi yang sama, akan sangat membantu terjaganya kualitas
hasil kegiatan ini.
1.

Pembinaan populasi
Adalah pemantauan populasi yang dilakukan dalam
bentuk survei langsung (menghitung individu bekantan).
Untuk memaksimalkan hasil pemantauan populasi,
diperlukan tahapan aktivitas:
a.
b.

Pembentukan tim pemantauan
Penyediaan peralatan pemantauan
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c.

Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk:
1.

2.
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pemantauan populasi (pengambilan dan analisa
data)
Mentraining staf lapangan (PEH) selama 3
minggu untuk dapat menerapkan metode, khususnya
untuk melatih kemampuan mendeteksi bekantan,
menggunakan GPS dan Kompas. Untuk menguji
reliabilitas pendengaran dalam mengestimasi jarak
kelompok bekantan dengan pengamat yang berada
di atas perahu/kelotok.
Latihan identifikasi bekantan untuk
membedakan dengan jenis satwa primata lain sangat
diperlukan pada saat survei populasi menggunakan
metode modifikasi strip transect sampling di sungai.
Kemampuan team survei dalam membedakan jantan
dan betina dewasa, remaja dan anak bekantan akan
sangat berguna dalam pengumpulan data jenis satwa
tersebut.
Pengelolaan pangkalan data
Mentraining staf lapangan (PEH) dan bersamasama membangun pangkalan data serta pelatihan
pengelolaan data selama 1 minggu.
d. Melakukan pemantauan populasi
e. Pengembangan dan pengelolaan pangkalan
data

2.

Pembinaan habitat
Pembinaan habitat diperlukan terutama di situs yang telah
mengalami degradasi. Restorasi habitat menggunakan jenis-jenis
yang ada disekitar, terutama tumbuhan endemik, akan menjadi
nilai lebih, karena selain melestarikan tumbuhan asli, dapat
juga membantu kebutuhan makan bekantan dan pohon tidur
mereka. Pembinaan habitat, harus mencakup tumbuhan liana/
akar selain pohon.
3.

Perlindungan dan pengamanan
Status konservasi Bekantan genting, sangat memerlukan
perlindungan dan pengamanan disemua lini. Kegiatan
perlindungan dan pengamanan Bekantan selain berupa usaha
untuk mencegah dan membatasi kerusakan habitat dan kawasan
hutan (terutama daerah riparian), tetapi juga terkait dengan
perburuan di alam dan perdagangan Bekantan. Penegakan
hukum sebagai kunci untuk meredam semua ancaman bagi
pelestarian Bekantan, sangat perlu ditingkatkan dan direalisasi
di lapangan. Tanpa komitmen yang kuat disemua lapisan,
mengalirnya Bekantan ke perdagangan gelap dan akhirnya
(yang masih beruntung) ke pusat-pusat rehabilitasi, akan sulit
dihentikan.
a.

Bentuk tim yang terdiri atas UPT, penegak hukum
dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau
kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan
khusus. Tujuan utama dari pembentukan tim ini
adalah untuk mewujudkan perlindungan Bekantan
dan habitatnya secara efektif dan efisien yang
melibatkan masyarakat secara aktif.
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b.

4.

Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan
(training) oleh ahli bersama mitra, untuk patroli
kawasan (termasuk pembuatan laporan) dan mitigasi
konflik.
c. Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan
pengamanan hidupan liar ini adalah menanggulangi
perburuan dan perdagangan Bekantan dan satwa
liar langka lainnya dan perusakan habitatnya.
Kegiatannya berupa:
–
Peningkatan patroli kawasan
–
Peningkatan upaya penegakan hukum
perburuan di alam
Penyadartahuan
–
Pendidikan dan penyadartahuan konservasi
–
Pengembangan modul-modul pendidikan konservasi

Metode survei

1.
2.

Metode Transek dengan lebar jalur tetap (Fixed-width
transects yang dimodifikasi untuk jalur sungai) (prioritas)
Analisa vegetasi habitat riparian Bekantan (pelengkap)

Jumlah Anggota
1-2 tim survei yang setiap timnya terdiri atas 1 ketua tim
dan 2-3 anggota yang berasal dari staf UPT maupun keterlibatan
mitra UPT ataupun dengan masyarakat lokal.
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Peralatan Utama
Peta (1: 25.000), GPS, Kompas, Binokuler (8x40mm),
jam tangan, parang, pita tagging, alat komunikasi (HP), lembar
isian data (secukupnya), sampan motor/kelotok, Kamera digital
Teknik Kegiatan
Metode ini menganut faham bahwa lebar jalur yang
diamati untuk mendeteksi dan menghitung (jumlah individu)
primata adalah konstan (tetap sepanjang jalur). Lebar jalur
ditetapkan sebelum pengamatan yang disesuaikan dengan
kemampuan deteksi observer terhadap spesies primata tertentu
(yang hendak diamati) pada kondisi kawasan studi.
Umumnya lebar jalur yang dianut dalam metode ini adalah
100 meter; dengan asumsi bahwa peneliti dapat mendeteksi
keberadaan primata dalam jarak 50 meter di kiri jalur dan 50
meter di kanan jalur. Tetapi tidaklah harus demikian; karena
yang terpenting dalam penetapan lebar jalur adalah kita harus
yakin bahwa semua individu yang berada dalam jalur (dengan
lebar jalur yang kita tetapkan) dapat terdeteksi.
Parameter survey:
1. Parameter utama : Posisi peneliti berada, Bekantan (objek)
yang terlihat serta sudut pandang dimana sudut yang
terbentuk antara arah transek dengan posisi Bekantan.
2. Parameter penunjang : kondisi lingkungan (cuaca),
ketersediaan makanan, jarak pengamatan antara peneliti
dan objek
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Cara kerja dalam pembuatan transek:
–
Jalur transek dibuat memanjang sesuai dengan dengan
arah dan lebar sesuai dengan kondisi sungai yang dijadikan
transek.
–
Panjang setiap jalur 100 meter. Panjang keseluruhan
jalur disesuaikan dengan kondisi lapangan (sungai yang
bersangkutan).
–
Masing-masing jalur diberi tanda dan diberi nomor
(O1,O2,O3, … On) untuk menandakan tiap-tiap 100
meternya dan jalur diberi nama sesuai dengan nama
sungai yang dijadikan jalur transek tersebut.
–
Penghitungan jarak pengamat dengan objek didasarkan
pada jarak datarnya.
Pengambilan data dilakukan dengan dua kali pengamatan
per jalurnya, pada pagi hari penyelusuran (pencatatan) pukul
06.00 hingga pukul 08.00 dan pada sore hari penyelusuran
pukul 16.00 hingga pukul 18.00.
Struktur komposisi jenis kelamin dan umur merupakan
informasi yang penting didapat untuk mengetahui apakah
kelompok tersebut merupakan kelompok yang populasinya
berkembang dengan baik atau tidak. Dalam menentukan jenis
kelamin, umur dan komposisi kelompok ini, ketika dapat
melihat seluruh individunya dengan jelas maka dengan mudah
dapat mencatat dan menentukannya. Namun ketika tidak
kelihatan seluruhnya atau hanya dengan samar dapat melihat
maka penentuan jenis kelamin dan umur dapat dilakukan
dengan melihat ciri-ciri fisiknya seperti besar tubuh, warna

188

tubuh, bentuk muka (jantan dan betina dapat dibedakan dengan
jelas) serta berdasarkan tanda-tanda lainnya.
Data penggunaan habitat adalah data mengenai perkiraaan
rata-rata tinggi pohon dari permukaan air tempat kelompok
yang ditemukan beraktifitas. Jenis pohon pakan, dll. Hal ini
akan dapat menunjukan kondisi habitat yang disenangi oleh
kelompok Bekantan.
b).
c).

Waktu/ musim pengamatan: 2 x setahun: musim kering,
musim hujan
Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 2a. Tabulasi data survei pemantauan Bekantan.
Nama/No Jalur :

Musim:

Tanggal:

Titik GPS permulaan jalur:

Cuaca:
Titik GPS akhir jalur:

No.

Meter di
jalur
sungai

Arah jalur:
Panjang jalur:

Pengamat:
Jenis
Primata

Waktu

Koordinat Primata (GPS)
Lat

Long

PPD
(m)

DD
(m)

Sudut
DD

Tinggi
Posisi
Primata

JD

BD

Remaja Anak

Bayi

∑

Rata2 tinggi pohon
bekantan dari
permukaan air

Jenis pohon
pakan/ tidur
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Tabel 2b. Tabulasi rekapitulasi untuk laporan pemantauan
Bekantan.
Pengamat
:
Periode (tanggal) :
#ID

Panjang

Transek

Transek

Musim
UPT

Koordinat
Transek
Lat

Long

Komposisi kelompok

Jumlah
Individu

:
:

JD

BD

Remaja

d).

Anak

Bayi

Analisa data:
Densitas akan diperoleh dengan membagi jumlah total
individu yang ditemukan dengan luas areal contoh yang diamati;
seperti diformulasikan dalam rumus berikut (Tobing 2008):
d = N / Lj x Pj

dimana
d = densitas (kepadatan)
N = total individu yang terdeteksi di dalam jalur
Lj = Lebar jalur
Pj = Panjang jalur (sungai)
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Struktur umur
Struktur umur merupakan perbandingan jumlah individu
didalam setiap kelas umur dari suatu populasi (Alikodra, 1990).
Sebelum menghitung jumlah individu dalam setiap kelas umur
maka perlu diketahui batasan-batasan kelas umur secara jelas.
Dari jumlah inventarisasi akan diperoleh jumlah tiap kelas umur
yang berhasil dijumpai.
Jumlah yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukan
jumlah individu secara total dari tiap kelas umur, hasil yang
diperoleh dihitung dengan perbandingan persentase tiap kelas
umur dan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dan
dibandingkan dengan model struktur umur yang ada.
Sex rasio
Sex ratio adalah proporsi jantan terhadap betina atau
jumlah jantan per 100 atau 1000 betina atau sebaliknya (van
Lavieren, 1983). Untuk nisbah kelamin (sex ratio) bekantan
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai
berikut:
Keterangan :
S = Seks ratio
J = Jumlah jantan dewasa
B = Jumlah betina dewasa
Ad. 2. Analisa vegetasi habitat riparian Bekantan

1 tim survei yang setiap timnya terdiri atas 1 ketua tim dan
2-3 anggota yang berasal dari staf UPT maupun keterlibatan
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mitra UPT ataupun dengan masyarakat lokal. Jumlah team per
area tergantung luasan kawasan pemantauan.
Peralatan utama (masing-masing 1 buah/ team):
–
–

–
–
a).

Peralatan navigasi: Peta (1: 25.000), GPS, Kompas
Peralatan lapangan: Binokuler (8x40mm), jam tangan,
parang, meteran, DBH meter, pita tagging, alat komunikasi
(HP), lembar isian data (secukupnya)
Peralatan penunjang: sampan motor/kelotok, buku
panduan pengenalan jenis tumbuhan riparian
Peralatan dokumentasi: Kamera digital

Langkah Pengamatan
Minimnya informasi terkait kualitas habitat Bekantan di
kawasan riparian, memerlukan pengamatan vegetasi (termasuk
persentase jumlah jenis tumbuhan pakan Bekantan di plot
pengamatan) di habitat Bekantan sebagai base line data dalam
menganalisa hasil survei pemantauan populasi Bekantan di alam.
Analisis vegetasi hutan bertujuan untuk mengetahui komposisi
dan struktur vegetasi hutan (M. Bismark, 2011). Metode analisis
vegetasi yang digunakan adalah metode garis berpetak.
Pada areal penelitian dibuat jalur dengan patokan jalur
sungai sebagai base line, pembuatan garis transek dimulai dari
tepi sungai dan mengarah ke dalam hutan yang dapat mewakili
seluruh areal penelitian dengan batasan luas wilayah jelajah
bekantan yaitu sekitar 50-270 ha (Khalwani, 2013), banyaknya
plot contoh yang diambil sebanyak 28 plot pada 2 titik jalur
yang dapat mewakili seluruh areal penelitian. Pada garis transek
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dibuat petak-petak contoh berukuran 2 m x 2 m, 5 m x 5 m,
10 m x 10 m, dan 20 m x 20 m.
Untuk setiap petak ukur dilakukan pengukuran terhadap
semua tingkat tumbuhan, yaitu :
a.

b.

c.

d.

Petak 2 m x 2 m dilakukan pengamatan serta pengukuran
untuk tingakat semai. Parameter yang diamati meliputi :
nama jenis dan jumlah setiap jenis, dengan batasan anakan
pohon mulai dari tingkat kecambah sampai yang memiliki
tinggi < 1,5 m.
Petak 5 m x 5 m dilakukan pengamatan serta pengukuran
untuk tingkat pancang. Parameter yang diamati atau
diukur meliputi : nama jenis dan jumlah setiap jenisnya,
dengan batasan pohon muda yang berdiameter < 10 cm.
Atau anakan pohon dengan tinggi > 1,5 m.
Petak 10 m x 10 m dilakukan pengamatan serta
pengukuran untuk tingkat tiang. Parameter yang diamati
atau yang diukur meliputi : nama jenis, jumlah dan
diameter tumbuhan pada tingkat tiang, dengan batasan
diameter yang diambil adalah antara 10 ≤ dbh < 20 cm
Petak 20 m x 20 m dilakukan pengamatan serta pengukuran
untuk tingkat pohon. Parameter yang diamati dan yang
diukur meliputi : nama jenis, jumlah dan diameter pohon.
Diameter yang diambil adalah diameter setinggi 130 cm
dari tanah serta ukuran diameternya ≥ 20 cm. Kegiatan
pembuatan profil tajuk digunakan data tambahan yaitu
panjang transek, lebar transek, tajuk terpanjang dan tajuk
terpendek.
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Gambar 4. Plot contoh untuk analisis vegetasi

Keterangan : a : 2 m x 2 m; b : 5 m x 5 m; c : 10 m x 10 m;
d : 20 m x 20 m
b).
c).

Waktu pengamatan: satu kali pengambilan data untuk
setiap situsnya.
Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 3.

Tabulasi data plot vegetasi habitat riparian
Bekantan.

Plot

Pengamat
:
Periode (tanggal) :
UPT
:
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ID
pohon

Nama Jenis

Musim
:
Transek (GPS) :
Lokasi
:
Family

DBH
(cm)

Tinggi
(m)

Pakan Bekantan
(Ya/tidak)

d).

Analisa data
Data yang diperoleh dari pengukuran di lapangan
kemudian diolah dengan formulasi metode petak kuadrat untuk
menghitung besarnya kerapatan jenis, frekuensi, dominansi dan
indeks nilai penting (INP).
a.

Kerapatan jenis
Kerapatan suatu jenis (K)

Kerapatan relatif suatu jenis (KR)
b.

Frekuensi
Frekuensi suatu jenis (F)

Frekuensi relatif suatu jenis (FR)
c.

Dominansi
Dominansi suatu jenis (D)

Dominansi relatif suatu jenis (DR)
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d.

Indeks Nilai Penting (INP)
Untuk mencari INP pada tingkat pohon dan tiang dengan
formula:
Untuk mencari INP pada tingkat pancang dan semai
dengan formula

Indeks keanekaragaman jenis
Keanekaragaman ditentukan dengan menggunakan rumus
kenekaragaman menurut Shannon- Wiener (1984) dalam
Soegianto (1994), sebagai berikut.

Keterangan:
H’ = Indeks diversitas jenis
ni = Jumlah individu masing-masing jenis
N = Jumlah total individu semua jenis
Menurut Barbour dkk.,1987 dalamNingsih, 2008, tingkat
keanekaragaman vegetasi dapat ditentukan berdasarkan nilai
indeks keanekaragaman jenis (H’) dengan kriteria sebagai
berikut:
Tinggi jika
Sedang jika
Rendah jika
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H’ > 3
2 < H’ < 3, dan
0 < H’< 2

Indeks kemerataan jenis
Menurut Odum (1997) dalam Fachrul (2007) untuk
melihat indeks kemerataan jenis dapat dihitung dengan formula
sebagai berikut:
Keterangan:
E = Indeks kemerataan jenis- Pielou
H’= Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener
S = Jumlah jenis
Nilai indeks kemerataan jenis ini berkisar antara 0 – 1
dengan deskripsi kondisi sebagai berikut :
E =

E =

0, kemerataan antara spesies rendah, artinya kekayaan
individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat
jauh berbeda
1, kemerataan antar spesies relatif merata atau jumlah
individu masing-masing spesies relatif sama

Peta pemantauan
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a.

Taksonomi:
–
Suku : Tarsiidae
–
Jenis : Tarsius fuscus

b.

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Rentan/ Vulnerable A2c; IUCN Red List 2008
–
Appendix I, CITES (2009)

c.

Sebaran dan Populasi
Tarsius fuscus adalah sinonim dari Tarsius tarsier (Erxleben,
1777). Penamaan Tarsius fuscus adalah revisi oleh Groves dan
Shekelle (2010) dari Tarsius tarsier sementara Tarsius tarsier
valid untuk tarsius Selayar. Perbedaan kedua species tersebut
berdasarkan morfologi yaitu kaki belakang T. fuscus lebih
pendek dibandingkan T. tarsier, warna bulu T. fuscus lebih
coklat kemerahan dan hanya sedikit bagian yang berwarna abuabu, persentase panjang ekor T. tarsier terhadap panjang tubuh
adalah lebih tinggi dari T. fuscus. Perbedaan secara genetik
dan morfologi tengkorak (skull) belum dilakukan, sehingga
penamaan T. fuscus dari T.tarsier belum valid.
Tersebar di sepanjang Semenanjung Barat Daya Sulawesi
termasuk kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung
sampai ke danau Tempe. Tidak semua kawasan TN Babul
terdapat populasi tarsius. Menurut Shagir KJ dkk (2011), tarsius
di TN. Babul di Kabupaten Maros ditemukan pada kisaran
ketinggian 45 - 626 m dpl dengan kondisi topografi kemiringan
lahan datar, berbukit hingga curam. Kemungkinan Tarsius juga
dapat hidup lebih dari ketinggian 626 m dpl atau di atas kawasan
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hutan Mallenreng, yaitu Tondong Karambu yang merupakan
gugusan pegunungan Bulusaraung. Sementara, tarsius di TN.
Babul di Kabupaten Pangkep ditemukan di antara ketinggian
2 - 1.200 mdpl (Chaeril dkk, 2011). Berdasar hasil penelitian,
tarsius di kawasan Patunuang bersarang di beberapa tempat
dengan karakteristik habitat seperti kawasan sekitar aliran sungai
Patunuang, celah tebing karst, Parang Tembo dan Pute.
Pohon tidur merupakan pusat kehidupan bagi tarsius
dan terdapat paling sedikit satu pohon tempat tidur dalam
satu wilayah. Pohon tidur atau sarang tarsius lebih banyak
menempati jenis-jenis pohon Bambusa sp., Ficus sp., Imperata
cylindrica, Arenga piñata dan umumnya jenis berongga,
terlindung dari sinar matahari dan agak gelap terutama pada
hutan primer seperti pohon Fiscus sp. (Sinaga dkk, 2009).
Tarsius memilih sarang pada rumpun bambu yang rapat sebagai
upaya menghindar dari predator. Selain sebagai sarana dalam
mobilisasi, kehadiran berbagai jenis tumbuhan juga berperan
dalam menciptakan mikroklimat untuk kehidupan serangga
yang merupakan sumber pakan utama. Tarsius banyak
ditemukan di luar hutan lindung atau area perbatasan hutan
antara hutan primer dengan hutan sekunder, hutan sekunder
dengan perkebunan masyarakat serta areal perladangan atau
pertanian. Sedangkan pohon tidur atau sarang tarsius umumnya
ditemukan di sekitar hutan sekunder dan perladangan dengan
vegetasi yang rapat dengan ketinggian pohon 0-30 m (Wirdateti
& Dahrudin 2006).
Dari beberapa hasil penelitin tercatat di TN. Babul
kabupaten Maros, sepanjang sungai Pattunuang (3.000 m)
memiliki kepadatan populasi sebesar 66,80 individu/km²
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dengan jumlah individu masing-masing kelompok berkisar
antara 2 - 6 individu (Shagir dkk 2011). Lokasi pengamatan
di TN. Babul Kabupaten Pangkep diperoleh jumlah total 67
kelompok dengan perkiraan jumlah Individu 2 - 4 per kelompok
dan jumlah total individu 190 (2011), hasil inventarisasi
dengan TN. Babul di desa Tompobulu (Mansyur, 2012)
kabupaten Pangkep ditemukan 44 ekor dengan populasi
terbanyak berada di hutan sekunder, yaitu sebanyak 31 ekor, 9
ekor di kebun masyarakat dan 4 ekor yang berada pekarangan
rumah penduduk. Kepadatan tarsius di lokasi ini adalah 151
individu/ km² di dalam lokasi hutan sekunder, sedangkan
kepadatan di sekitar perumahan masyarakat lebih rendah,
yaitu 36 individu/km² di dalam kebun masyarakat dan 23
individu/ km² di pekarangan rumah penduduk. Sementara
hasil inventarisasi tahun 2014 yang dilakukan oleh Balai Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung tarsius yang ada di kawasan
Patunuang adalah 82 individu berkelompok antara 2-8 individu
dengan kepadatan populasi adalah sebesar 70,15 individu/km2.
d.

Ancaman
Habitat tarsius di Bantimurung merupakan salah
satu lokasi wisata baik wisata massal maupun wisata minat
khusus. Meskipun mungkin menunjukkan beberapa toleransi
konversi hutan, ancaman utama terhadap tarsius diyakini
hilangnya habitat karena pembukaan lahan untuk pertanian,
penggunaan pohon sarang seperti bambu oleh penduduk
lokal, dan pembalakan liar. Hal ini juga di bawah ancaman
dari pertambangan, penggunaan pestisida pertanian (yang
dapat mempengaruhi mangsanya serangga) mengingat sebaran
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tarsius banyak di kawasan perkebunan, perladangan, dan
hutan sekuender serta penangkapan untuk perdagangan
hewan peliharaan. Selain itu, adanya pemburu dari masyarakat
lokal yang tidak mengetahui manfaat ekologi dari tarsius juga
mengancam keberadaan tarsius. Menurut masyarakat setempat,
saat ini tarsius lebih sulit ditemukan karena vegetasi bambu yang
menjadi lokasi sarang tarsius didaerah ini telah banyak berkurang
akibat banyaknya masyarakat setempat yang mengambil bambu
dari hutan. Selain gangguan dari manusia. Gejala alam yang
berpotensi dapat mengganggu habitat tarsius adalah angin
kencang yang terjadi pada saat musim peralihan musim hujan ke
musim kemarau sampai awal musim kemarau. Angin ini dapat
menyebabkan robohnya tanaman terutama yang masih berada
pada tingkat pancang yang cukup banyak ditemukan dilokasi
hutan sekunder Tombolo. Namun, perusakan habitat secara
sengaja yang dilakukan oleh warga sekitar desa Tompobulu dan
dapat mengganggu kelestarian populasi sampai saat ini tidak
ada. Bahkan, warga desa dapat hidup berdampingan dengan
tarsius. Hal ini terbukti dari banyaknya tarsius yang ditemukan
di sekitar kawasan perumahan penduduk baik di pekarangan
maupun di kebun dan pinggir sawah. Kegiatan illegal logging
atau penebangan pohon secara ilegal juga tidak dilakukan warga
setempat karena adanya peraturan desa yang dibuat oleh kepala
desa yang melarang kegiatan tersebut. Walaupun sebagian besar
masyarakat usia lanjut tidak mengetahui dampak ekologi dari
illegal logging, namun mereka berpegang pada peraturan yang
dibuat oleh kepala desanya tersebut.
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e.

Peta sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Tarsius

Gambar . Peta sebaran Tarsius fuscus, Sulawesi Selatan
Peta Pemantauan
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Sampai saat ini telah ditemukan 16 populasi tarsius di
Sulawesi yang kemungkinan masing-masingnya dapat menjadi
spesies tersendiri. Dari populasi tersebut sekitar delapan species
sudah tercatat sebagai spesies yang valid dan dimungkinkan
populasi lain dengan revisi taksonomi akan terdiskripsi sebagai
spesies baru, sehingga beberapa populasi cendrung lebih
terancam dari populasi lain. Disamping itu tarsius bersifat
monogami yang memiliki kemampuan perkembangbiakan
terbatas di alam dan lebih banyak ditemukan di luar hutan
lindung, hutan sekunder, perkebunan masyarakat serta areal
perladangan atau pertanian yang berkaitan dengan sumber
pakan sebagai insectivore.
Tabel 1.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi wilayah pemantauan populasi Tarsius
fuscus.
Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) & Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT, UNHAS,
LIPI

82 (2014, UPT)
Consentration count
(titik)

TN Bantimurung
Bulusaraung, Sulawesi
Selatan: Sungai Pa
tanuang; 86,75 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT, UNHAS,
LIPI

44 (2012)
Consentration count
(titik)

TN Bantimurung
Bulusaraung. Desa
Tompobulu, Resort
Balocci

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan
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Metode Survei

Jenis metode
Consentration count (titik konsentrasi) di pohon sarang/
tidur
Jumlah Anngota
Satu tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
Peta (1: 25.000), GPS, Kompas, Binokuler (8x40mm),
jam tangan, parang, meteran, DBH meter, pita tagging,
Voice recorder dengan microfon external (untuk merekam
suara tarsius), Digital camera SLR plus lensa tele dan flash
light, Handycam dengan fitur nightshoot, senter kepala, alat
komunikasi (HP), lembar isian data (secukupnya)
Waktu Kegiatan
Pengamatan dilakukan pada musim buah dan tidak pada
musim buah atau dua kali setahun. Apabila hanya satu kali
setahun maka pengamatan dalam lima tahun dilakukan tiga
kali pada musim buah dan dua kali pada musim tidak berbuah,
sehingga penambahan anggota baru dalam populasi dapat
teramati.
Teknik Kegiatan
Pengamatan dilakukan terkonsentrasi pada sutau titik
sebagai tempat perjumpaan tinggi. Pada tarsius dapat dilakukan
dengan keberadaan sarang berdasarkan suara. Data yang
diambil adalah jumlah individu (langsung dan analisis suara),
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struktur kelompok, jenis kelamin, pohon tidur, luas lokasi
pengamatan untuk menduga kepadatan populasi.
Penentuan sarang tidur antara lain: melakukan survei
dengan mendengarkan suara tarsius pada pagi hari sebelum
masuk pohon tidur (sarang), kemudian menentukan lokasi asal
suara dengan mencari lokasi asal suara tarsius. Suara panggilann
tarsius dapat didengar dari jarak 300 sampai 400 m selama tiga
sampai lima menit (MacKinnon & Mackinnon, 1980; Niemitz
1984 dalam Gursky 2007). Dari suara tersebut mampu untuk
menentukan lokasi kelompok tarsius dalam luasan 1 ha. Dapat
juga dilakukan dengan bau urin yang dtinggalkan tarsius pada
sarang tidur yang umumnya berupa pohon yang rimbun seperti
Ficus sp. dan bamboo. Menurut Rowe et al. (1996), salah
satu ciri penandaan keberadaan tarsius berasal dari urine yang
memiliki bau khas sehingga manusia pun bisa mendeteksinya.
Waktu pengamatan adalah pada pagi hari sebelum tarsius
masuk pohon tidur yaitu sekitar pukul 04.00 – 06.00 WITA
dan pada saat tarsius keluar pohon tidur untuk beraktifitas
pada sore hari sebelum matahari terbenam sekitar pukul 16.3018.30 WITA. Jumlah lokasi pengamatan akan disesuaikan
dengan jumlah pohon tidur yang terdeteksi pada site yang
telah ditentukan. Jumlah individu dari masing-masing pohon
tidur dicatat umur dan jenis kelamin. Tarsius dewasa adalah
diperkirakan pada BB 100 g atau lebih, BB 75 g atau ¾ dewasa
diperkirakan subadult, individu yang kecil (1/2 BB dewasa) yang
tidak selalu dibawa induk adalah juvenile dan bayi yang selalu
dibawa induk dengan mulut adalah bayi (Gursky 2007). Jumlah
individu dalam kelompk juga akan dihitung berdasarkan suara
dengan melakukan perekaman suara. Masing-masing lokasi
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pengamatan tersebut dilakukan dengan tiga kali pengulangan
untuk setiap kelompok agar mendapatkan hasil yang lebih
akurat.
b).

Waktu/ musim pengamatan:
Pada musim buah dan tidak pada musim buah atau dua
kali setahun. Apabila hanya satu kali setahun maka pengamatan
dalam lima tahun dilakukan tiga kali pada musim buah dan dua
kali pada musim tidak berbuah, sehingga penambahan anggota
baru dalam populasi dapat teramati.
c).

Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 2.

Tabulasi data pemantauan populasi Tarsius
fuscus

Ket: DP = Diamater pohon
TP = Tinggi pohon
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Tabel 3.

Tabulasi rekapitulasi untuk laporan pemantauan
populasi T. fuscus

Aktivitas pendukung

Kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan
aktifitas ini adalah koleksi data biologi diantaranya koleksi
material genetic, jenis pakan terutama serangga dan habitat.
Koleksi material genetic adalah untuk melihat tingkat
keragaman, tingkat in breeding, dan mendukung data tingkat
perkembangan biakan. Sampel yang akan dikoleksi adalah feces
dan rambut bila memungkinkan. Sampel dapat di preservasi
dengan etanol dan disimpan dalam waktu lama. Pengamatan
dilakukan pada saat monitoring pada musim buah dan tidak
berbuah atau musim hujan dan basah.
Koleksi jenis pakan tarsius terutama adalah pakan
serangga sebagai hewan insectivore. Koleksi dilakukan dengan
metode perangkap cahaya (light trap) dan handnet. Jenis serangga
yan terkoleksi disimpan atau diawetkan pada kertas papilot
dan selanjutnya diidentifikasi jenisnya. Jenis pakan juga dapat
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dilakukan dengan koleksi feces, identifikasi dapat dilakukan
secara langsung atau melalui analisa DNA dari sisa pakan
melalui feces.
Habitat : Pengamatan hanya terbatas pada jenis tumbuhan
yang terdapat di dalam lokasi pengamatan. Untuk mengetahui
jenis tumbuhan dilakukan koleksi herbarium untuk identifikasi.
Data yang dicatat adalah nama lokal, tinggi pohon, diameter
batang, kelembaban, ketinggian tempat dan dominasi jenis.
Data komposisi dan struktur vegetasi dilakukan dengan
melakukan analisis vegetasi yang menggunakan metode petak
tunggal (Indriyanto, 2006). Dalam metode petak tunggal, hanya
dibuat satu petak contoh yang akan mewakili suatu tegakan
hutan atau suatu komunitas tumbuhan lokasi ditemukan
kelompok tarsius. Petak contoh berukuran 20 x 50 m (0.01
ha). Data yang diambil semua jenis tingkat tumbuhan: Pancang
:tumbuhan muda (permudaan) tinggi 1.5 m dengan d = 10
cm; tiang (pohon muda) diameter 10 – 20 cm dan pohon
(pohondewasa) diameter 20cm atau lebih.
d).

Analisa data:
Perhitungan ukuran populasi tarsius dengan metode titik
konsentrasi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
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Keterangan:
Pi = ukuran populasi di lokasi konsentrasi ke-i (individu)
Xi = jumlah individu yang dijumpai pada pengamatan ke-i
P = total populasi di seluruh areal penelitian
N = jumlah ulangan pengamatan
Kepadatan populasi didapatkan dengan membagi jumlah
individu yang ditemukan dengan luas areal pengamatan.
Kepadatan Populasi = Jumlah individu yang teridentifikasi
Total area penelitian x Jumlah Ulangan
(individu/km2)
Intervensi Manajemen

Kegiatan pemantauan ini sangatlah penting untuk melihat
fluktuasi populasi, terutama terkait dengan kondisi kualitas
habitat dan ancaman yang ada di masing-masing situs. Oleh
karena itu, intervensi manajemen yang perlu dilakukan, tidak
hanya sekedar pembinaan populasi, namun juga habitat dan
patroli pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan/status
masing-masing situs. Kerjasama dengan mitra yang bekerja di
lokasi yang sama, akan sangat membantu terjaganya kualitas
hasil kegiatan ini.
1.

Pembinaan populasi
Adalah pemantauan populasi yang dilakukan dalam
bentuk survei langsung (menghitung individu/ kelompok).
Untuk memaksimalkan hasil pemantauan populasi,
diperlukan tahapan aktivitas:
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a.
b.
c.

Pembentukan tim pemantauan
Penyediaan peralatan pemantauan
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk:
(1) pemantauan populasi (pengambilan dan analisa
data)
Mentraining staf lapangan (PEH) selama 1
minggu untuk dapat menerapkan metode, khususnya
untuk melatih kemampuan mengidentifikasi
tarsius untuk membedakan dengan jenis satwa
primata lain sangat diperlukan pada saat survei
populasi menggunakan metode consentration count.
Kemampuan team survei dalam membedakan jantan
dan betina dewasa, remaja dan anak tarsius akan
sangat berguna dalam pengumpulan data jenis satwa
tersebut.
(2) pengelolaan pangkalan data
Mentraining staf lapangan (PEH) dan bersamasama membangun pangkalan data serta pelatihan
pengelolaan data selama 1 minggu.

d.
e.

Melakukan pemantauan populasi
Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data

2.

Pembinaan habitat
Pembinaan habitat diperlukan terutama di situs yang
telah mengalami degradasi. Restorasi habitat menggunakan
jenis-jenis yang ada disekitar, terutama tumbuhan endemik,
akan menjadi nilai lebih, karena selain melestarikan tumbuhan
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asli, dapat juga membantu kebutuhan tarsius, terutama pohon
tidur mereka. Pembinaan habitat, harus mencakup tumbuhan
liana/akar selain pohon.
3.

Perlindungan dan pengamanan
Status konservasi tarsius yang rentan, sangat memerlukan
perlindungan dan pengamanan disemua lini. Kegiatan
perlindungan dan pengamanan tarsius selain berupa usaha
untuk mencegah dan membatasi kerusakan habitat dan kawasan
hutan, tetapi juga terkait dengan perburuan di alam dan
perdagangan tarsius. Penegakan hukum sebagai kunci untuk
meredam semua ancaman bagi pelestarian tarsius sangat perlu
ditingkatkan dan direalisasi di lapangan. Tanpa komitmen yang
kuat disemua lapisan, mengalirnya tarsius ke perdagangan gelap,
akan sulit dihentikan.
a.

b.

c.
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Bentuk tim yang terdiri atas UPT, penegak hukum
dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau
kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan khusus.
Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk
mewujudkan perlindungan tarsius dan habitatnya secara
efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk: (1) patroli kawasan
(termasuk pembuatan laporan) dan (2) mitigasi konflik.
Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan pengamanan
hidupan liar ini adalah menanggulangi perburuan dan
perdagangan tarsius dan satwa liar langka lainnya dan
perusakan habitatnya. Kegiatannya berupa:

–
–

Peningkatan patroli kawasan
Peningkatan upaya penegakan hukum perburuan di alam

4.
–

Penyadartahuan
Pendidikan dan penyadartahuan konservasi, terutama
di desa disekitar TN Bantimurung berkerjasama
dengan sekolah, pemerintah lokal dan peneliti untuk
meningkatkan kesadartahuan akan perlindungan hutan
dan alam
Pengembangan modul-modul pendidikan konservasi
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a.

Taksonomi:
–
Suku : Hylobatidae
–
Jenis : 1. Hylobates moloch (Owa jawa)
2. Hylobates klosii (Bilou)
3. Hylobates albibarbis (Kelawet)
4. Symphalangus syndactylus (Siamang)

b.

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Owa jawa: Genting/ Endangered C2a; Bilou:
Genting A2cd; Kelawet: Genting A4cd; Siamang:
Genting A2cd; IUCN Red List 2008
–
Appendix I, CITES (2009)

c.

Sebaran dan Populasi

Owa jawa

Di dalam dunia primata, Owa jawa (Hylobates moloch)
merupakan satu-satunya satwa yang digolongkan sebagai kera
kecil (lesser apes) dan primata endemik yang hanya ditemukan
di Pulau Jawa. Owa jawa dijumpai di Jawa Barat dan sebagian
Jawa Tengah. Satwa itu menempati hutan hujan tropis dataran
rendah sampai perbukitan hingga ketinggian 1.500 meter dpl.
Di Jawa Barat owa jawa dapat ditemukan di Taman Nasional
Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Gunung HalimunSalak, Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Gunung
Simpang, dan Cagar Alam Leuweng Sancang. Sementara itu,
di Jawa Tengah owa jawa tersebar di sekitar Gunung Slamet
dan Pegunungan Dieng (Supriatna dkk, 1994), namun dengan
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kondisi hutan yang sudah terfragmentasi oleh perkebunan,
pemukiman dan lahan pertanian, dan hutan tanaman (Setiawan
dkk, 2012).
Owa jawa hidup berpasangan (monogami), keluarga ini
terdiri dari kedua induk dan 1-2 anak yang belum mandiri. Jarak
kelahiran anak berkisar antara 3-4 tahun. Umumnya Owa jawa
dapat hidup hingga 35 tahun. Primata arboreal ini memiliki
daerah jelajah 16-17 ha dengan jelajah harian mencapai 1.500
meter (Supriatna dan Wahyono, 2000).
Hasil berbagai penelitian melaporkan estimasi populasi
owa jawa yang bervariasi. Hasil survei pertama oleh Asquith dkk
(1995) melaporkan jumlah owa jawa di 18 kantong habitatnya
sekitar 3.000 individu. Enam tahun kemudian Supriatna dkk
(2001) melaporkan jumlah yang berbeda, yaitu antara 400
sampai 2.000 individu. Hasil survei selanjutnya oleh Nijman
(2004) dan Djanubudiman dkk (2004) melaporkan ukuran
populasi yang jauh lebih besar, yaitu berturut-turut 4.000
– 4.500 individu dan 2.600 – 5.300 individu. Data terbaru
berdasarkan hasil penelitian Iskandar dkk (2010) dan Wedana
dkk (2010) yang dilakukan di beberapa lansekap prioritas di
Jawa memperkirakan jumlah owa jawa sekitar 2.140 sampai
5.310 individu. Kepadatan tertinggi ditemukan di Taman
Nasional Gunung Halimun (2,6-8,6 individu/km2), sementara
di berbagai lokasi lain kepadatan rata-rata dilaporkan 0,26,3 individu/km2 (Setiawan dkk, 2012; Wedana dkk, 2010;
Iskandar dkk, 2010; Ario dkk, 2010; Djanubudiman dkk,
2004; Nijman, 2004; Rinaldi, 2003; Malone, 2002). Melalui
simulasi pemodelan populasi (Vortex) terlihat populasi owa jawa
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akan menghadapi kemungkinan kepunahan > 1% dalam kurun
waktu 100 tahun(Supriatna dkk, 1994).
Bilou

Dikenal juga sebagai “siamang kerdil” merupakan kera
kecil endemik kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), tersebar
di pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Satwa
ini umumnya menempati hutan primer, namun terkadang
dapat dijumpai di hutan sekunder hingga hutan bakau. Primata
monogamous ini, di beberapa lokasi, hidup sympatric dengan
lutung mentawai (Presbytis potenziani). Primata arboreal ini
memiliki daerah jelajah sekitar 34 ha dengan jelajah harian
mencapai 1-2 km (Supriatna dan Wahyono, 2000).
Survey populasi di kepualauan Mentawai yang dilakukan
Whittaker (2005) memperlihatkan penurunan populasi, paling
tidak di Pulau Siberut, yaitu dari 36.000 individu (WWF, 1980)
menjadi 13.000-15.000 individu. Populasi bilou di ke-empat
pulau utama Mentawai sekitar 20.000-25.000 individu yang
tersebar disekitar 30.000 ha hutan yang tersisa (Whittaker,
2005). Hasil survey terakhir dengan menggunakan metode yang
sama di luar TN Siberut menghasilkan kerapatan bilou 2,39
kelompok/km2 dengan ukuran kelompok 3,63 (2-6 individu/
kelompok) (FFI-Indonesia program report, 2011), sementara
sebelumnya ukuran kelompok bilou adalah 5,7 (Whittaker,
2005).
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Kelawet

Kelawet (Hylobates albibarbis) dahulu dikenal sebagai
sub spesies dari Ungko (Hylobates agilis) di Sumatera, namun
hasil analisa genetik, suara dan morfologi, menetapkan kelawet
sebagai spesies yang terpisah dengan Ungko (Groves, 2001;
Geissmann dkk, 2007; Roos dkk, 2014). Sebaran Kelawet
mulai dari bagian selatan-timur Sungai Kapuas di Kalimantan
Barat hingga barat Sungai Barito di Kalimantan Tengah, selatan
dari Sg Busang (Kalimantan Tengah) terus ke utara dan barat
pegunungan Schwanner. Di Sg Rekut, Barito Ulu, Kabupaten
Murung Raya, Kalimantan Tengah ada populasi hybrid dengan
Hylobates muelleri.
Kelawet dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder,
mulai dari rawa gambut hingga dataran rendah berbukit
(Cheyne, 2007). Estimasi populasi Kelawet jarang dilaporkan,
kemungkinan populasi terbesar yang pernah diukur adalah di
DAS Sabangau (TN Sabangau dan sekitarnya) dengan estimasi
sekitar 30.000 individu atau kepadatan 2,6 individu/ km2
(Cheyne, 2007; Hamard, 2008). Kelawet tersebar diantaranya
di beberapa kawasan dengan populasi yang baik di Kalimantan
Tengah (DAS Sabangau, TN Tanjung Putting, TN Bukit Baka
Bukit Raya, CA Hampapak, SM Lamandau, Tuanan, Arut
Belantikan) dan Kalimantan Barat (HL Rongga Perai, CA
Kendawangan, Sg Puteri dan TN Gn Palung) (Campbell dkk,
2008).
Kelawet yang teramati di TN Gunung Palung (Stasiun
Riset Cabang Panti) memiliki daerah teritori sekitar 30-40
ha/kelompok (tanpa tumpang tindih dengan kelompok lain)
dengan jelajah harian mencapai 1-2 km (Mitani dkk, 1990).
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Kepadatan Kelawet di Cabang Panti yang memiliki 7 habitat,
antara 0,44-10,7 individu/km2 atau total 33 kelompok di area
seluas 2.100 ha (Marshall, 2004; Marshall dkk, 2006).
Siamang

Bahwa informasi sebaran siamang hingga saat ini masih
sangat terbatas. Sebaran Siamang merupakan sebaran terluas
dari suku Hylobatidae, mulai dari semenanjung Malaysia hingga
seluruh pulau utama Sumatera. Siamang menempati hutan
tropik primer dan sekunder, mulai dari dataran rendah hingga
perbukitan 2000 m diatas permukaan laut. Ukuran kelompok
primata ini sekitar 2-10 individu/kelompok. Jarak kelahiran
anak berkisar antara 3-4 tahun dan umumnya dapat bertahan
hidup hingga 35 tahun. Primata arboreal ini memiliki daerah
jelajah sekitar 47 ha dengan jelajah harian mencapai 1.000 meter
(Supriatna dan Wahyono, 2000).
Habitat primata ini telah menyusut 66% dari sekitar
340.000 km2 menjadi 120.000 km2. Jumlah di alam sekitar
31.000 individu yang mendiami daerah seluas 20.000 km2
(Supriatna dan Wahyono, 2000)
d.

Ancaman
Secara umum ancaman keberlangsungan populasi
owa jawa, bilou, kelawet dan siamang karena konversi
hutan (perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri,
penambangan, pembalakkan liar) dan kerusakan habitat
termasuk kebakaran hutan yang cenderung meningkat sejak
lima tahun terakhir serta perburuan termasuk perdagangan
untuk dijadikan hewan peliharaan.
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e.

Peta sebaran

Gambar 7. Peta Sebaran Kelawet, Owa jawa, Bilou dan Siamang (IUCN 2013).

f.
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Peta site monitoring

Skenario Peningkatan Populasi Hylobatidae
Situs Prioritas

Penentuan situs prioritas dalam upaya meningkatkan
populasi Hylobatidae ditentukan berdasarkan beberapa aspek,
antara lain 1) usulan dari Unit Pelaksana Teknis di masingmasing wilayah sebaran; 2) situs tersebut telah memiliki data
dasar populasi yang dihasilkan oleh peneliti maupun UPT; 3)
adanya kerjasama dengan organisasi atau LSM diantaranya
yang memiliki program pelepasliaran; 4) kesiapan UPT untuk
melakukan kegiatan survey dan monitoring; 5) habitat potensial
yang benar-benar terfragmentasi dan memerlukan kegiatan
monitoring populasi dan habitat secara berkelanjutan.
Sementara penentuan situs pendukung dilakukan
berdasarkan pertimbangan bahwa jenis tersebut diidentifikasi
berada di dalam kawasan dengan tingkat keterancaman yang
rendah, lokasi yang tidak mudah dijangkau, tingkat kesulitan
deteksi satwa yang tinggi, dan kesiapan sumberdaya manusia
dalam melakukan kegiatan survey dan monitoring.
Lokasi pelaksanaan

Lokasi kegiatan pemantauan dilakukan pada situs
monitoring selain yang telah ditetapkan pada setiap Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE Kementerian LHK
RI, namun juga terintegrasi dengan kawasan lansekap prioritas
konservasi Hylobatidae.
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Luasan area pemantauan

Dalam penentuan situs monitoring telah dipertimbangkan
kriteria keterwakilan seluruh kawasan studi antara lain tipe
habitat, kualitas habitat, ketinggian dan topografi, kondisi
biofisik lanskap, kekompakan kawasan, keberadaan habitat
dan biodiversitas fauna flora indikator, aksesibilitas dan tingkat
kerawanan. Parameter-parameter tersebut dapat mempengaruhi
keberadaan/kehadiran dan/atau kelangsungan hidup spesies
yang hendak diduga.
Luasan setiap UPT berbeda satu sama lain. Dalam analisa
hasil survei, tidak disarankan menggunakan ektrapolasi dalam
menentukan populasi suatu spesies berdasarkan perwakilan blok
area pemantauan. Disarankan menggunakan penilaian populasi
berdasarkan area pemantauan yang telah ditetapkan. Meskipun
tidak ada ketentuan baku dalam menentukan luasan minimum
area pemantauan Owa jawa yang dapat mewakili seluruh luasan
kawasan, setiap UPT yang memiliki situs monitoring Owa jawa
disarankan untuk menggunakan area luasan pemantauan tidak
kurang dari 1.000 ha (10 km2).
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Tabel 1a. Distribusi wilayah pemantauan populasi owa
jawa (Hylobates moloch).
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar (ind.)
(tahun, sumber) &
Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT, Yayasan
Owa Jawa, CIIndonesia

31 (2014, UPT)

TN Gunung Gede
Pangrango: Pusat
Penelitian Konservasi
Alam Bodogol
(PPKAB), Resort
PTN Bodogol, seksi
PTN Wilayah V
Bodogol, bidang
PTN wilayah III
Bogor; 2.759 ha

Pembinaan populasi
dan habitat

UPT, Aspinall
Foundation

31 (2013, UPT)
Line transect
40-42 (2010,
Aspinall)
Release 8 (20142015)

CA Gunung Tilu;
8.000 ha
Lokasi liar,
Lokasi pelepasliaran

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

UPT, IPB, korea

26 (2014, UPT)
Line transect

TN Gunung
Halimun Salak:
Cikaniki; 4.191,1 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

UPT

184 (2013, UPT)
Line transect

TN Ujung Kulon:
Pasir Ipis, Cinibung,
G. Honje, G. Ciung;
19.500 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

UPT, (LSM)

19 (2014, UPT)
Line transect

CA Leuweung
Sancang; 2.313 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT, Swaraowa
(Arif Setiawan)

25 (2014, UPT)
Line transect
51 (2012, Swaraowa)
Line transect
42,82 km

KPH Pekalongan
Timur: HL
Petungkriono,
BKPH Doro (3000
ha); 80 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

Line transect
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UPT, Swaraowa
(Arif Setiawan)

10 (2014, UPT)
Line transect
10 (2012, Swaraowa)
Line transect
20 km

UPT, Swaraowa

5 (2012, Swaraowa)
Line transect

KPH Pekalongan
Timur: Linggoasri
(..), BKPH Kesesi;
20 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

Gn Selamet: Curug
Cipendog 3.600 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

CA Burangrang;
2.700 ha (disarankan
Gn Simpang)

Perlindungan/
pengamanan dan
pembinaan habitat

TN Gunung
Halimun Salak:
Ciptarasa-Ciptagelar;
788,5 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

Kegiatan Penunjang
UPT, (LSM)

8 (2014, UPT)
Line transect

UPT

20 (2014, UPT)
Line transect

Tabel 1b. Distribusi wilayah pemantauan populasi BILOU
(Hylobates klosii).
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar (ind.)
(tahun, sumber) &
Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT, Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Barat
(UMSB)

14 (2014, UPT &
UMSB)
Line transect

TN Siberut,
Mentawai: Bojokan;
20 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

UPT, UMSB

10 (2014, UPT &
UMSB)
Line transect

TN Siberut,
Mentawai:
Cimpungan; 20 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan
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UPT (BKSDA
SumBar), FFIIndonesia

4,16 group/km2
(2011, FFI)

Pulau Siberut: Bat
Makerumonga
Koordinat: 502431
9805484

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT (BKSDA
SumBar), FFIIndonesia

Pulau Sipora:
Goisoinan koordinat:
Lat 2o5’18.77”S
Long 99o39’13.74”E

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT (BKSDA
SumBar), FFIIndonesia

Pulau Pagai Selatan:
Lakkau koordinat:
Lat 3o14’38.39”S
Long 100o23’38.93”E

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Listening point (LPS)

Tabel 1c.

Distribusi wilayah pemantauan populasi
KELAWET (Hylobates albibarbis).

Pelaksana kegiatan
& Pendukung

Populasi Dasar (ind.)
(tahun, sumber) &
Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT, Yayasan
Palung,
Universitas

21 (2014,
Universitas)
Line transect

TN Gunung Palung:
Cabang Panti; 2100
ha

Pembinaan
populasi dan
perlindungan/
pengamanan

UPT, OUTrop,
CIMTROP

2,6 ind/km2 (2007,
OUTrop

TN Sabangau

Pembinaan
populasi dan
perlindungan/
pengamanan
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Tabel 1d. Distribusi wilayah pemantauan populasi
SIAMANG (Symphalangus syndactylus).
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT

14 (???,???)
???
verivikasi

TN Bukit Dua Belas:
Sako Kedungdung;
??? ha
verivikasi

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

20 (???,???)
???

TN Bukit Dua Belas:
Rengkiang Petoambion
(lokasi demplot
tanaman obat); ??? ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT

11 (???,???)
???

TN Bukit Dua Belas:
Kepala Tengkorok;
??? ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

Metode survei

Jenis metode :
(1) Transek Garis (Line transect) (prioritas)
(2) Vokalisasi Fixed-point count (pelengkap)
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim.
Peralatan Utama
Binokuler (8x40mm), Kamera digital, GPS, Parang/golok,
Kompas, Alat komunikasi HT, Peta lapangan/ kerja (1: 25.000),
jam tangan, meteran, DBH meter, pita tagging masing-masing
1 buah setiap tim dan lembar isian data (secukupnya). Peralatan
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penunjang: tenda, sepeda motor, sampan motor/kelotok, buku
panduan (National Research Council [1981])
Waktu Kegiatan
Survei dilakukan dua kali setiap tahun dan dilakukan pada dua
musim, masa musim berbuah dan tidak musim berbuah.
Teknik Kegiatan
Jalur-jalur dalam pemantauan sebaiknya dibuat baru (bukan
jalur orang/ wisata), dapat mengunakan desain survey yang
dirancang dengan program DISTANCE dan ArcGIS. Panjang
setiap jalur disarankan minimal 1 km. Waktu yang tepat
dilakukan pengamatan pada pagi hari pukul 06.00-09.00 dan
sore hari 15.00-17.00 WIB. Semakin banyak pengulangan yang
dilakukan (jumlah hari pengamatan dalam satu periode), data
akan semakin baik dalam proses analisa. Konsistensi dalam
penggunaan metode pemantauan, penting dalam menentukan
hasil pemantauan yang optimal. Data yang dikumpulkan
dalam satu tim pemantauan antara lain jumlah individu,
komposisi individu dalam kelompok, jika memungkinkan dapat
mengumpulkan data aktivitas satwa.
Metode ini sering digunakan dalam pengumpulan data
jenis dan jumlah individu primata. Panjang dan lebar jalur
yang digunakan disesuaikan dengan kondisi topografi dan
kerapatan tegakan di lokasi pengamatan. Metode transek
garis menentukan jarak antara satwa dan pengamat (jarak
lurus; PPD/PerPendicular Distance) atau jarak pengamatan,
serta sudut kontak antara posisi satwa yang terdeteksi dengan
jalur pengamatan atau sudut pengamatan (sudut DD/Direct
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Distance). Dengan menggunakan metode ini, lebar atau luas
dari lokasi pengamatan tidak langsung ditetapkan.
Data dari perjumpaan langsung Transek Garis, adalah
sangat penting untuk informasi owa tetapi juga primata
yang lain, ukuran kelompok, habitat yang digunakan, dan
pengamatan parameter ekologi lainnya. Catat titik GPS dimana
kita melihat primata-primata tersebut, mengestimasi jarak dari
transek, ukuran kelompok, struktur kelompok (dewasa, remaja,
dan bayi), diskripsi habitat secara umum.
Pengamat, dapat mencatat setiap jenis primata yang
teramati sesuai dengan kemampuan jarak pandang masingmasing pengamat. Metode ini mensyaratkan pelan dalam
berjalan, diam, dan berhenti setiap 100m untuk melihat dan
menunggu suara owa, semua data di catat dalam kertas kerja
yang telah disiapkan (Tabel 2a, b dan c).

Gambar 2. Pengambilan data survei pemantauan Hylobatidae dengan
metode Transek garis.
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Parameter ekologi untuk mengukur kualitas habitat
primata pada saat survei pemantauan adalah dengan menghitung
kelimpahan tumbuhan (pohon dan akar/liana) berbuah per km
sepanjang jalur transek (disebut juga dengan metode “Fruit
trail”) (van Schaik dkk 1995; Buij dkk 2002). Jika menjumpai
buah di jalur transek, cari pohon asal buah disisi jalur transek,
cek apakah pohon tersebut masih berbuah, jika ya, catat jenis
buah tersebut, golongkan antara buah berdaging/ berair dengan
buah keras/ berkayu (Tabel 2b).
b).

Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 2a. Tabulasi data pemantauan owa (Line transect).
Nama/No Jalur :

Musim:

Tanggal:

Titik GPS permulaan jalur:

Cuaca:
Titik GPS akhir jalur:

Pengamat:

No.

Meter di
jalur

Ket:

Arah jalur:
Panjang jalur:

Nama
Obyek

Waktu

Koordinat Primata (GPS)
Lat

Long

PPD
(m)

DD
(m)

Sudut
DD

Tinggi
Jantan
Betina Remaj
Primata Dewasa Dewasa
a

Anak

Bayi

Jumlah

Jenis tumbuhan
berbuah di jalur

Kondisi
buah*

Tipe
buah**

PPD = jarak tegak lurus pengamat di jalur dengan primata
DD = jarak langsung pengamat dengan primata
* M (matang), SM (setengah matang), U (mentah)
** D (berdaging/berair), K (berkayu/keras)
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Tabel 2b. Tabulasi rekapitulasi untuk laporan pemantauan
Hylobatidae (Line transect).
Musim :
UPT
:

Bayi

Long

Anak

Jumlah
Individu

Remaja

Lat

Komposisi kelompok

BD

Koordinat
Transek

JD

Panjang Transek

# ID Transek

Pengamat
:
Periode (tanggal) :

Jumlah
tumbuhan
berbuah
M

m

Catatan: Buah M (matang), m (mentah)

c).

Analisa data:
Pendugaan kepadatan populasi untuk metode TRANSEK
GARIS dilakukan dengan menggunakan persamaan: Pі = Ni /
2DL, dimana Pi kepadatan populasi pada jalur ke i (individu/
ha), Ni jumlah individu pada jalur pengamatan ke i (individu),
D rata-rata lebar jumlah yang merupakan perkalian antara jarak
satwa dengan pengamat dengan sinus sudut pandang pengamat
ke satwa (m), dan L panjang jalur (m). Mendapatkan kepadatan
populasi juga dapat menggunakan program DISTANCE
5.0. Perkiraan ukuran populasi dapat diperkirakan dengan
menggunakan persamaan P=D x A, dimana P ukuran populasi,
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D kepadatan populasi, dan A luasan sampling area. Jika karena
keterbatasan ukuran sampel yang terlalu kecil untuk analisis
yang lebih detail. analisis yang dilakukan adalah berdasarkan
encounter rate (Buckland dkk, 2001).
Ad.2. Vokalisasi Fixed-point count

a).

Langkah Pengamatan:
Gunakan titik tertinggi (puncak bukit atau igir gunung)
sebagai listening point (LPS), kemudian segera berjalan kearah
datangnya suara owa dilengkapi GPS, mode track dihidupkan
ketika mulai berjalan dan dimatikan ketika sudah sampai ke
tempat owa bersuara, kemudian dicatat jarak hasil penghitungan
dalam GPS dari titik awal (listening point) (Gambar 3). Sesuaikan
jam pengambilan data dengan perilaku bersuara masing-masing
spesies, misalnya untuk Bilou jantan dewasa mulai bersuara jam
2.00 dini hari, sementara betina dewasa mulai bersuara ketika
matahari terbit (jam 6.00) (Whittaker, 2005). Semakin banyak
pengulangan yang dilakukan (jumlah hari pengamatan dalam
satu periode), data akan semakin baik dalam proses analisaCatat
arah suara owa, cuaca, waktu mulai bersuara, dan waktu terakhir
bersuara serta estimasi jarak dari titik dengar. Jarak reliable
terbaik, misalnya untuk Bilou adalah radius 600 m untuk
menghitung luasan yang berbentuk lingkaran (Tabel 3a dan b).
Pertimbangannya adalah hampir semua LPS terletak didekat
pusat aktifitas manusia, seperti contohnya suara chainsaw mulai
pada pagi hari juga sangat menganggu pendengaran untuk
mendengarkan suara Bilou betina dewasa.
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Gambar 3. Gambaran penetapan posisi jika hanya terdapat 1 LPS (A) dan
posisi jika dipakai 2 LPS atau metode triangulasi (B) (Brockelman dan
Ali,1987).

b).

Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 3a. Tabulasi data pemantauan Hylobatidae
(Vokalisasi)
Pengamat :
Tanggal
:
No.
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Waktu mulai
suara

Stasiun Fixed Point (koordinat):
Musim:
Cuaca:
Waktu akhir
suara

Arah suara
(kompas)

Jarak (m)

Tabel 3b. Tabulasi rekapitulasi untuk pemantauan
Hylobatidae (Vokalisasi)

Koordinat
Fixed Point
Lat

Long

Musim :
UPT
:
Jumlah hari

#ID
Fixed
Point

Elevasi (m)

Pengamat
:
Periode (tanggal) :
Jumlah group
yg terdengar

Jumlah group
radius … m

Kepadatan
group

Tipe
habitat

c).

Analisa data:
Rumus untuk kerapatan populasi berdasarkan survey
VOKALISASI-FIXED POINT COUNT (Whittaker 2005):
D = n/p(m)A, dimana, D = estimasi kerapatan; n= jumlah
kelompok yang terdengar, p(m)= proporsi kelompok yang
diharapkan bersuara selama sampel waktu m (= 0,85 untuk
maximum estimasi populasi) ; dan A=luas area. n adalah jumlah
tertinggi kelompok bersuara yang terdengar dalam satu hari
(Brockelman dan Ali,1987).
Intervensi Manajemen

Kegiatan pemantauan ini sangatlah penting untuk melihat
fluktuasi populasi, terutama terkait dengan kondisi kualitas
habitat dan ancaman yang ada di masing-masing situs. Oleh
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karena itu, intervensi manajemen yang perlu dilakukan, tidak
hanya sekedar pembinaan populasi, namun juga habitat dan
patroli pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan/status
masing-masing situs. Kerjasama dengan mitra yang bekerja di
lokasi yang sama, akan sangat membantu terjaganya kualitas
hasil kegiatan ini.
1.

Pembinaan populasi
Adalah pemantauan populasi yang dilakukan tidak hanya
dalam bentuk survei langsung (menghitung Hylobatidae),
namun juga survei tidak langsung dengan mencatat suara
Hylobatidae yang terdengar.
Untuk memaksimalkan hasil pemantauan populasi,
diperlukan tahapan aktivitas:
a.
b.
c.
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Pembentukan tim pemantauan
Penyediaan peralatan pemantauan
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk:
(1) pemantauan populasi (pengambilan dan analisa
data)
Mentraining staf lapangan (PEH) selama
3 minggu untuk dapat menerapkan metode,
khususnya untuk melatih kemampuan estimasi
suara owa menggunakan GPS dan Kompas.
Untuk menguji reliabilitas pendengaran dalam
mengestimasi jarak kelompok owa yang bersuara
dari puncak bukit atau igir gunung.

Latihan identifikasi owa untuk membedakan
dengan jenis satwa primata lain sangat diperlukan
pada saat survey populasi menggunakan metode line
transect sampling. Kemampuan team survey dalam
membedakan jantan dan betina dewasa, remaja
dan anak owa jawa akan sangat berguna dalam
pengumpulan data jenis satwa tersebut.
(2) pengelolaan pangkalan data
Mentraining staf lapangan (PEH) dan bersamasama membangun pangkalan data serta pelatihan
pengelolaan data selama 1 minggu.
d.
e.

Melakukan pemantauan populasi
Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data

2.

Pembinaan habitat
Pembinaan habitat diperlukan terutama di situs yang telah
mengalami degradasi. Restorasi habitat menggunakan jenis-jenis
yang ada disekitar, terutama tumbuhan endemik, akan menjadi
nilai lebih, karena selain melestarikan tumbuhan asli, dapat
juga membantu kebutuhan makan Hylobatidae dan pohon
tidur mereka. Pembinaan habitat, harus mencakup tumbuhan
liana/akar selain pohon. Hylobatidae sangat memerlukan liana/
akar (selain pohon), terutama dalam pergerakan. Hylobatidae
juga sangat membutuhkan buah, bunga dan daun liana/akar,
terutama disaat ketiadaan buah pohon.
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3.

Perlindungan dan pengamanan
Status konservasi Hylobatidae genting, sangat memerlukan
perlindungan dan pengamanan disemua lini. Kegiatan
perlindungan dan pengamanan Hylobatidae selain berupa
usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan habitat dan
kawasan hutan, tetapi juga terkait dengan perburuan di alam
dan perdagangan Hylobatidae. Penegakan hukum sebagai kunci
untuk meredam semua ancaman bagi pelestarian Hylobatidae,
sangat perlu ditingkatkan dan direalisasi di lapangan. Tanpa
komitmen yang kuat disemua lapisan, mengalirnya Hylobatidae
ke perdagangan gelap dan akhirnya (yang masih beruntung) ke
pusat-pusat rehabilitasi, akan sulit dihentikan.
a.

b.

c.
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Bentuk tim yang terdiri atas UPT, penegak hukum
dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau
kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan khusus.
Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk
mewujudkan perlindungan Hylobatidae dan habitatnya
secara efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat
secara aktif.
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk: (1) patroli kawasan
(termasuk pembuatan laporan) dan (2) mitigasi konflik.
Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan pengamanan
hidupan liar ini adalah menanggulangi perburuan dan
perdagangan Hylobatidae dan satwa liar langka lainnya
dan perusakan habitatnya. Kegiatannya berupa:
–
Peningkatan patroli kawasan
–
Peningkatan upaya penegakan hukum perburuan di alam

4.

Penyadartahuan
–
Pendidikan dan penyadartahuan konservasi
Pengembangan modul-modul pendidikan konservasi
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Taksonomi:
−
Suku
−
Jenis

: Cercopithecidae
: Presbytis comata

Status konservasi:
−
Dilindungi (PP 7 tahun 1999)
−
Genting/ Endangered C2a(i); IUCN Red List. 2008
−
Appendix II, CITES 2009

Sebaran dan Populasi
Surili (Presbytis comata) tersebar hanya di Pulau Jawa bagian
Barat dari Ujung Kulon mengarah ke pegunungan Selamet,
Cupu, Dieng dan Merbabu (Jawa Tengah) (Supriatna dan
Wahyono, 2000; Setiawan dkk, 2010; Roos dkk, 2014). Surili
dikenal sebagai nama lokal di daerah Jawa Barat, sementara di
Jawa Tengah lebih dikenal sebagai Rekrekan. Menempati hutan
primer dan sekunder, hingga pegunungan pada ketinggian 2000
m diatas permukaan laut. Mereka seringkali dijumpai di zona
antara hutan dan kebun.
Surili hidup berkelompok (4-9 ekor/kelompok) dengan
luas daerah jelajah 9-20 ha/kelompok dan jelajah harian 7501500 m/hari/kelompok. (Supriatna dan Wahyono, 2000). Di
Jawa tengah Rekrekan terdapat di Gunung Slamet , Pegunungan
Dieng, Pegunungan Pembarisan (Setiawan et al 2007; Setiawan
et a 2010), saat ini sebaran paling timur Rekrekan terdapat di
Taman Nasional Gunung merbabu (pers comm Handayani,
2014) Estimasi populasi di Gunung Slamet terdapat kurang
lebih 1172-1621 individu.
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d.

Ancaman
Kebakaran, pertambahan penduduk telah menghilangkan
habitat (perambahan) surili sekitar 96% dan konflik surilimanusia di lahan masyarakat (di pekalongan memakan bunga
durian, cabang muda sengon, di Gunung Slamet memakan
singkong, wortel & sayuran), menjadi hewan buruan untuk
diperdagangkan.
e.

Peta sebaran

Gambar . Peta sebaran surili. Sumber (adaptasi dari IUCN Red list 2008)

243

Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Saat ini sebaran surili terfragmentasi di hutan konservasi
dan di luar kawasan konservasi. Lokasi ini dipilih untuk
pemantauan karena potensi populasi yang tinggi, namun
sekaligus memiliki potensi ancaman yang tinggi pula. Lokasi
dipilih juga untuk menarik perhatian publik, dan sebagai flagship
species di wilayah tersebut serta mendorong pemerintah daerah
untuk memberikan prioritas konservasi untuk jenis primata ini
dan habitatnya.
Tabel 1.

Distribusi wilayah pemantauan populasi surili.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar (ind.)
(tahun, sumber) &
Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan Pokok
UPT, SwaraowaKelompok Studi
dan Pemerhati
Primata
Yogyakarta

10 (2013, UPT)
Line transect

KPH Pekalongan
Timur: Linggoasri
(1800 ha), BKPH
Kesesi; 20 ha

Pembinaan populasi
dan perlindungan/
pengamanan

UPT, SwaraowaKelompok Studi
dan Pemerhati
Primata
Yogyakarta

233 individu
(Setiawan et al,
2010) Line transect

Curug Cipendog
, KPH Banyumas
Timur Gunung
Slamet

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

UPT, UGM

5 kelompok , 21
individu 2014, UPT)
Line transect
(modifikasi)

TN Gunung
Merbabu, Jawa
Tengah: Blok
Pandean (jalur
pendakian Selo)

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan
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UPT

169 (2014, UPT)
Line transect

UPT

TN Gunung
Ceremai; 15.403,
12 ha

Pembinaan populasi
dan habitat, serta
perlindungan/
pengamanan

TN Gunung
Gede Pangrango:
Pusat Penelitian
Konservasi Alam
Bodogol (PPKAB),
Resort PTN
Bodogol, seksi PTN
Wilayah V Bodogol,
bidang PTN
wilayah III Bogor;
2.759 ha

Pembinaan populasi
dan habitat

Metode survey

Jenis metode
Transek garis (line transect) modifikasi dengan jalur pendakian
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
Setiap tim memerlukan Binokuler (8x40mm), Kamera digital,
GPS, Laser Range Finder, Kompas, Alat komunikasi HT, Peta
lapangan/ kerja, Lembar isian data (secukupnya), Meteran
transek untuk plot vegetasi, DBH meter untuk mengukur
diameter at breast height (DBH) tanaman, Pita tagging
Waktu Kegiatan
Survei dilakukan dua kali per tahun yaitu pada musim hujan
dan musim kering,
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Teknik Kegiatan
Jalur-jalur dalam pemantauan karena disesuaikan dengan jalur
pendakian, sebaiknya dilakukan saat tidak (minim) pengunjung/
pendaki. Waktu yang tepat dilakukan pengamatan pada pagi hari
pukul 06.00-09.00 dan sore hari 15.00-17.00 WIB. Semakin
banyak pengulangan yang dilakukan (jumlah hari pengamatan
dalam satu periode), data akan semakin baik dalam proses
analisa. Konsistensi dalam penggunaan metode pemantauan,
penting dalam menentukan hasil pemantauan yang optimal.
Data yang dikumpulkan dalam satu tim pemantauan antara
lain jumlah individu, komposisi individu dalam kelompok,
jika memungkinkan dapat mengumpulkan data aktivitas satwa.
Metode ini sering digunakan dalam pengumpulan data
jenis dan jumlah individu primata. Panjang dan lebar jalur
yang digunakan disesuaikan dengan kondisi topografi dan
kerapatan tegakan di lokasi pengamatan. Metode transek
garis menentukan jarak antara satwa dan pengamat (jarak
lurus; PPD/PerPendicular Distance) atau jarak pengamatan,
serta sudut kontak antara posisi satwa yang terdeteksi dengan
jalur pengamatan atau sudut pengamatan (sudut DD/Direct
Distance). Dengan menggunakan metode ini, lebar atau luas
dari lokasi pengamatan tidak langsung ditetapkan (Gambar 2).
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Gambar 2. Pengambilan data survei pemantauan Surili dengan metode
Transek garis yang dimodifikasi.

Data dari perjumpaan langsung Transek Garis, adalah
sangat penting untuk informasi Surili tetapi juga primata
yang lain, ukuran kelompok, habitat yang digunakan, dan
pengamatan parameter ekologi lainnya. Catat titik GPS dimana
kita melihat primata-primata tersebut, mengestimasi jarak dari
transek, ukuran kelompok, struktur kelompok (dewasa, remaja,
dan bayi), diskripsi habitat secara umum.
Pengamat, dapat mencatat setiap jenis primata yang
teramati sesuai dengan kemampuan jarak pandang masingmasing pengamat. Metode ini mensyaratkan pelan dalam
berjalan, diam, dan berhenti setiap 100m untuk mendeteksi
Surili, semua data di catat dalam kertas kerja yang telah
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disiapkan. Data penggunaan habitat adalah data mengenai
perkiraaan rata-rata tinggi pohon tempat kelompok yang
ditemukan beraktifitas. Jenis pohon pakan, pohon tidur dll.
Hal ini akan dapat menunjukan kondisi habitat yang disenangi
oleh kelompok Surili.(Tabel 2a dan b).
b).
c).

Waktu kegiatan: Dilakukan 2x setahun: musim hujan dan
musim kering.
Tabulasi parameter yang diinput:

Tabel 2a. Tabulasi data survey pemantauan Surili.
Nama/No Jalur :

Musim:

Tanggal:

Titik GPS permulaan jalur:

Cuaca:
Titik GPS akhir jalur:

No.

Meter di
transek
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Arah jalur:
Panjang jalur:

Pengamat:
Jenis
Primata

Waktu

Koordinat Primata (GPS)
Lat

Long

PPD
(m)

DD
(m)

Sudut
DD

Tinggi
Posisi
Primata

JD

BD

Remaja Anak

Bayi

∑

Rata2 tinggi pohon
aktivitas

Jenis pohon
pakan/ tidur

Tabel 2b. Tabulasi rekapitulasi untuk laporan pemantauan
Surili.
Pengamat
:
Periode (tanggal) :
#ID
Transek

Panjang
Transek

Musim
UPT

Koordinat
Transek
Lat

Long

Jumlah
Individu

:
:

Komposisi kelompok
JD

BD

Remaja

Anak

Bayi

d).

Analisa data:
Analisis yang digunakan untuk memperkirakan kepadatan
primata adalah :

d = N / (L x w x 2)
dimana
d = kepadatan primata (/km2)
N = jumlah primata yang teramati sepanjang jalur transek
L = panjang transek (km)
W = estimasi lebar efektif pengamatan (km)
Lebar jalur efektif yang digunakan adalah rata-rata jarak
langsung antara pengamat dan hewan target (primata) saat awal
terdeteksi (DD/Direct Distance). Metode ini dipilih karena akan
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menghasilkan data yang lebih rasional dalam hal menduga
kepadatan populasi. Sedangkan metode lain umumnya lebar
jalur didasarkan pada jarak antara hewan target (primata)
dan jalur pengamatan secara tegak lurus (PPD/PerPendicular
Distance), sehingga jika hewan target berada tepat pada jalur
pengamatan, maka lebar jalur adalah nol dan kepadatan populasi
menjadi tak terhingga (tidak mungkin).
Intervensi Manajemen

Kegiatan pemantauan ini sangatlah penting untuk melihat
fluktuasi populasi, terutama terkait dengan kondisi kualitas
habitat dan ancaman yang ada di masing-masing situs. Oleh
karena itu, intervensi manajemen yang perlu dilakukan, tidak
hanya sekedar pembinaan populasi, namun juga habitat dan
patroli pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan/status
masing-masing situs. Kerjasama dengan mitra yang bekerja di
lokasi yang sama, akan sangat membantu terjaganya kualitas
hasil kegiatan ini.
1.

Pembinaan populasi
Adalah pemantauan populasi yang dilakukan dalam
bentuk survei langsung (menghitung individu/ kelompok surili).
Untuk memaksimalkan hasil pemantauan populasi,
diperlukan tahapan aktivitas:
a.
b.
c.
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Pembentukan tim pemantauan
Penyediaan peralatan pemantauan
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk:

(1) pemantauan populasi (pengambilan dan analisa
data)
Mentraining staf lapangan (PEH) selama
3 minggu untuk dapat menerapkan metode,
khususnya untuk melatih kemampuan mengestimasi
jarak individu/kelompok Surili ke pengamat di
transek (PPD).
Latihan identifikasi Surili untuk membedakan
dengan jenis satwa primata lain sangat diperlukan
pada saat survei populasi menggunakan metode line
transect sampling. Kemampuan team survei dalam
membedakan jantan dan betina dewasa, remaja dan
anak Surili akan sangat berguna dalam pengumpulan
data jenis satwa tersebut.
(2) pengelolaan pangkalan data
Mentraining staf lapangan (PEH) dan bersamasama membangun pangkalan data serta pelatihan
pengelolaan data selama 1 minggu.
d.
e.

Melakukan pemantauan populasi
Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data

2.

Pembinaan habitat
Pembinaan habitat diperlukan terutama di situs yang telah
mengalami degradasi. Restorasi habitat menggunakan jenis-jenis
yang ada disekitar, terutama tumbuhan endemik, akan menjadi
nilai lebih, karena selain melestarikan tumbuhan asli, dapat juga
membantu kebutuhan makan Surili dan pohon tidur mereka.

251

Pembinaan habitat, harus mencakup tumbuhan liana/akar selain
pohon. 3. Perlindungan dan pengamanan
Status konservasi Surili genting, sangat memerlukan
perlindungan dan pengamanan disemua lini. Kegiatan
perlindungan dan pengamanan Surili selain berupa usaha untuk
mencegah dan membatasi kerusakan habitat dan kawasan hutan,
tetapi juga terkait dengan perburuan di alam dan perdagangan
Surili. Penegakan hukum sebagai kunci untuk meredam semua
ancaman bagi pelestarian Surili, sangat perlu ditingkatkan
dan direalisasi di lapangan. Tanpa komitmen yang tegas/kuat
disemua lapisan, mengalirnya Surili ke perdagangan gelap dan
akhirnya (yang masih beruntung) ke pusat-pusat rehabilitasi,
akan sulit dihentikan.
a.

b.

c.
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Bentuk tim yang terdiri atas UPT, penegak hukum
dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau
kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan khusus.
Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk
mewujudkan perlindungan Surili dan habitatnya secara
efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk: (1) patroli kawasan
(termasuk pembuatan laporan) dan (2) mitigasi konflik.
Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan pengamanan
hidupan liar ini adalah menanggulangi perburuan dan
perdagangan Surili (termasuk di media offline maupun
media sosial) dan satwa liar langka lainnya dan perusakan
habitatnya. Kegiatannya berupa:

–
–
4.

Peningkatan patroli kawasan
Peningkatan upaya penegakan hukum perburuan di
alam

Penyadartahuan
–
Pendidikan dan penyadartahuan konservasi
–
Pengembangan modul-modul pendidikan konservasi

Mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan Surili/
Rekrekan sebagai flagship species
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a.

Taksonomi
–
Suku
–
Jenis

: Cercopithecidae
: Macaca nigra (Yaki)
Macaca maura (Dare)

b.

Status Konservasi
–
Dilindungi (PP No.7 tahun 1999)
–
Sangat terancam kepunahan/critically endangered
(Macaca nigra), terancam punah/ endangered
(Macaca maura); IUCN Red list. 2013
−
Appendix II CITES (2009)

c.

Distribusi dan Populasi

Macaca nigra

Habitat monyet hitam sulawesi adalah hutan hujan tropis
dengan ketinggian sedang. Satwa ini tersebar mulai dari Cagar
Alam Tangkoko-Batuangus sampai Sungai Onggak Dumoga,
yang merupakan perbatasan dengan distribusi Macaca nigrescent.
Jenis monyet ini hanya terdapat secara alami di Sulawesi bagian
utara dan dua pulau yang berdekatan yaitu Pulau Manadotua
dan Pulau Talise. Beberapa kawasan konservasi yang merupakan
habitat dari monyet hitam sulawesi adalah Cagar Alam (CA)
Tangkoko, CA Duasudara, CA Gunung Ambang, CA Gunung
Manembonembo, Gunung Lokon dan juga Taman Nasional
Bunaken (Supriatna dan Andayani, 2008). Monyet hitam
sulawesi juga telah diintroduksi ke Pulau Bacan Maluku pada
tahun 1867. Di CA Tangkoko dan CA Duasudara, monyet ini
dapat ditemukan di berbagai tipe habitat seperti hutan primer,
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hutan sekunder dan bekas terbakar, semak belukar, dan kebun
warga (O’Brien dan Kinnaird, 1997). Populasi di Pulau Bacan
saat ini mencapai 300 ekor/km2. Macaca nigra dapat dijumpai
pada hutan primer dan sekunder (Rowe, 1996). Macaca nigra
lebih sering melakukan aktivitas di perkebunan masyarakat dan
mengambil hasil panen perkebunan sehingga seringkali jenis ini
dianggap sebagai hama perkebunan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa
tingkat kepadatan kelompok kera hitam telah meningkat dari
3,6 kelompok per kilometer persegi di tahun 1999 menjadi
3,9 kelompok di tahun 2005 dan menjadi 4,3 kelompok di
tahun 2011. Mereka juga menemukan adanya peningkatan
secara bertahap dalam jumlah individu per kilometer persegi,
yaitu sekitar 32,4 ekor di tahun 1999, menjadi 53,8 ekor di
tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 61,5 ekor di tahun
2011 (Kyes et al. 2013). Supriyatna dan Andayani (2008),
menyatakan kepadatan Macaca nigra di alam diperkirakan
3 ind/km2 dan di CA Tangkoko kepadatannya diperkirakan
sebesar 60 ind/km2.
Macaca maura

Macaca maura adalah salah satu jenis monyet endemik di
Sulawesi. Spesies ini tersebar mulai dari Bontobahari di bagian
Barat Daya Semenanjung Sulawesi Selatan hingga ke utara
sampai di Danau Tempe. Satwa ini hidup di hutan primer,
hutan sekunder, seperti di Taman Nasional BantimurungBulusaraung (TN. Babul) kabupaten Maros-Pangkep yang
memiliki ekosistem karst, dan di Bontobahari kawasan hutan
monsoon kering dekat perkampungan sampai pada ketinggian
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2.000 m dpl. Di TN. Babul seperti Bantimurung, Pattunuang
dan Karaenta merupakan lokasi monyet hitam dare yang mudah
dijangkau dari kota Makassar. Selain itu juga banyak menempati
perkebunan masyarakat, dan lahan perladangan.
Monyet hitam dare lebih banyak memakan buah
(frugivorous) dibandingkan daun-daunan. Mereka sering
dijumpai ketika makan di pohon-pohon yang sedang berbuah.
Selain itu beberapa jenis serangga dan jamur. Seperti halnya
macaca lain, monyet hitam dare aktif pada siang hari (diurnal).
Mereka hidup di pohon (arboreal), namun kebanyakan hidup
di permukaan tanah (teresterial) karena kerapatan pohon yang
rendah di hutan. Mereka tidak membuat sarang, di Karaenta
mereka beristirahat di pohon-pohon tinggi, batuan dan gua-gua
dan pohon-pohon yang sedang berbuah. Pada musim kemarau
mereka sering memasuki gua untuk beristirahat, dan lebih
memilih pohon-pohon tinggi untuk beristirahat pada musim
hujan. Mereka juga sering mengunjungi beberapa pohon yang
sedang berbuah, kemudian beristirahat di tempat yang sama.
Populasi di dalam kawasan Tabo-Tabo Kab. Pangkep
(2010) adalah 588 individu yang terdiri: umur bayi 40 individu
(7%), anak 93 individu (16 %), betina muda 149 individu (25
%), jantan muda (sub adult males) 97 individu (16 %), betina
dewasa 151 individu (26 %), dan jantan dewasa 58 individu
(10%). Kepadatan populasinya 0,98 individu/ha. Populasi
dare di alam dikhawatirkan terus menurun. Jumlahnya saat ini
ditaksir tidak melebihi 4.000 ekor. Penelitian Macaca maura
masih sangat sedikit publikasinya.
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d.

Ancaman

Macaca nigra

Populasi yaki terus mengalami penurunan dihabitatnya,
faktor yang mendorong meningkatnya laju kepunahan satwa
ini antara lain pemukiman dan komersialisasi habitat alaminya,
ekstensifikasi pertanian, pemanfaatan energi dan pertambangan,
sistem transportasi dan putusnya koridor habitat, penggunaan
sumber daya biologi, serta aktivitas manusia (termasuk di
dalamnya budidaya konsumtif satwa liar). Saat ini yaki
kehilangan 60% habitat dari 12.000 km2 menjadi 4.800 km2,
dan mereka menempati areal seluas 2.750 km2 dalam kawasan
konservasi.
Macaca maura

Kera hitam dare menghadapi ancaman kepunahan
akibat pengurangan habitat dan perburuan oleh masyarakat
karena dianggap sebagai hama pertanian. Pembukaan hutan
menyebabkan satwa ini telah kehilangan sekitar 88% habitat
awalnya, dari seluas 23.000 km2 menjadi hanya 2.800 km2.
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e.

Peta Sebaran

Gambar . Peta sebaran Yaki (Macaca nigra) dan Dare (Macaca maura) sumber
IUCN 2015 (Supriatna, J. & Andayani, 2008; Supriatna dkk 2008)

Peta pemantauan
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Cagar Alam Tangkoko-Batu Angus merupakan lokasi
yang paling viable untuk populasi M. nigra di dalam sebaran
alaminya (Rosenbaum et al., 1998; Melfi, 2010). Populasi lain
yang cukup signifikan bagi M. nigra adalah dipulau Bacan
namun merupakan hasil introduksi manusia di tahun 1867
dan berada di luar sebaran alaminya (Rosenbaum et al., 1998).
Tabel 1a. Distribusi wilayah pemantauan populasi Yaki.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) & Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT, IPB,
Washington
University,
Gottingen
University,
UNSRAT

256 (2014, UPT,
Universitas)
Line transect

CA Tangkoko-Batu
Angus (kombinasi
luas 8.867 ha)&
TWA BatuPutih,
Sulawesi Utara;
615 ha luas TWA
batuputih

1. Monitoring populasi
2. Pengamanan kawasan
3. Pembinaan habitat

Tabel 1b. Distribusi wilayah pemantauan populasi Dare.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ind.) (tahun,
sumber) &Metode

Situs (luas)

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT, LIPI

31 (2014, UPT)
Line transect

TN Bantimurung
Bulusaraung:
Karaenta; 29,27
ha

1. Monitoring populasi
2. Pengamanan kawasan
3. Pembinaan habitat
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UPT

17 (Tahun???,
UPT)
Line transect

TN/???, Sulawesi
Selatan: Mario;
100 ha

1. Monitoring populasi
2. Pengamanan kawasan
3. Pembinaan habitat

UPT

15 (Tahun???,
UPT)
Line transect

TN/???, Sulawesi
Selatan: Lejja;
100 ha

1. Monitoring populasi
2. Pengamanan kawasan
3. Pembinaan habitat

Metode Survei

Transek Garis (Line transect) (Buckland et al., 2001)
Jumlah Anggota
Satu tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
Setiap tim memerlukan Binokuler (8x40mm), Kamera digital,
GPS, Laser Range Finder, Kompas, Alat komunikasi HT, Peta
lapangan/ kerja, Lembar isian data (secukupnya), Meteran
transek untuk plot vegetasi, DBH meter untuk mengukur
diameter at breast height (DBH) tanaman, Pita tagging
Waktu Kegiatan
Setidaknya dilakukan pada dua musim, masa musim berbuah
dan tidak musim berbuah dan dilakukan pengulangan setiap
tahunnya.
Teknik Kegiatan
Jalur-jalur dalam pemantauan sebaiknya dibuat baru (bukan
jalur orang/ wisata), dapat mengunakan desain survey yang
dirancang dengan program DISTANCE dan ArcGIS. Panjang
setiap jalur disarankan minimal 1 km. Team berjalan antara 2-4
transek per hari dengan kecepatan 1-1.5 km/jam dan berhenti
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setiap 50-100 m untuk memindai hutan dan meminimalisasi
gangguan suara.
Informasi yang dicatat dalam line transect survey langsung/
tidak langsung adalah: (1) ID transek, (2) posisi GPS awal-akhir
line transect, (3) arah transek, (4) cuaca, (5) panjang transek,
(6) Meter di jalur transek dari titik awal transek ketitik tegak
lurus perjumpaan grup Macaca (7) waktu perjumpaan grup
Macaca, (8) koordinat GPS lokasi perjumpaan grup Macaca
pada transek, (9) Perpendicular Distance (PPD) jarak posisi
pusat dari grup tegak lurus (900) dengan transek (dengan
menggunakan laser range finder) dan jarak terdekat, (10) ukuran
grup M. nigra dan M. Maura, Komposisi kelompok serta jarak
terdekat dengan aktifitas manusia (pemukiman, jalan raya (jalan
utama desa), bangunan , dan sawah).

Gambar 2. Pengambilan data survei pemantauan monyet sulawesi dengan
metode Transek garis.
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Parameter Ekologi
a.

Sebagai tambahan data vegetasi diambil dengan membuat
plot 25x25m2 sepanjang jalur transek setiap 250 m. Pada
setiap plot semua pohon dengan diameter at breast height
(DBH) ≥10 cm di identifikasi dan tinggi DBH diukur
(Palacios dkk 2012).
Parameter ekologi lainnya untuk mengukur kualitas habitat
primata pada saat survey adalah dengan menghitung
kelimpahan tumbuhan dari jenis Ficus dan Dracontomelum
pada per 40-m pada setiap sisi transek (Palacios dkk.
2012). Jika menjumpai buah di jalur transek, cari
pohon asal buah disisi jalur transek, cek apakah pohon
tersebut masih berbuah, jika ya, catat jenis buah tersebut,
golongkan antara buah berdaging/ berair dengan buah
keras/ berkayu.
Bekerjasama dengan tim vegetasi/botanist untuk
menganalisa jumlah jenis pohon pakan primata dari hasil
survey vegetasi (densitas pohon kanopi, densitas pohon
per plot termasuk kelimpahan, Shannon species diversity
index, frekuensi dan dominansi).

b.

c.

Tabel 2.

Tabulasi data monitoring Yake-Dare.

Nama/No Jalur :

Musim:

Tanggal:

Titik GPS permulaan jalur:

Cuaca:
Titik GPS akhir jalur:

Arah jalur:

Pengamat:

No.

Meter di
jalur

Ket:
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Panjang jalur:
Nama
Obyek

Waktu

Koordinat Primata (GPS)
Lat

Long

PPD (m) Ukuran Jantan
Betina
ke Grup
Grup Dewasa Dewasa

PPD = jarak tegak lurus pengamat di jalur dengan pusat grup primata
* M (matang), SM (setengah matang), U (mentah)
** D (berdaging/berair), K (berkayu/keras)

Remaja Remaja
Jantan

Betina

Anak

Bayi

Jumlah

Jenis tumbuhan
berbuah di jalur

Kondisi
buah*

Tipe
buah**

Tabel 3.

Tabulasi rekapitulasi untuk laporan monitoring
monyet dare

Nama/No Jalur :

Musim:

Cuaca:

Panjang Jalur :
Tanggal:
Pengamat:

No.

Jumlah
Grup

Komposisi Kelompok
JD
BD
RJ

RB

Anak

Bayi

Jumlah
Primata

Jumlah
Tumbuhan Berbuah

Keterangan
Buah Masak/Mentah Buah Daging/Kayu

Analisa data :
Jumlah populasi dan kepadatan akan diketahui setelah dilakukan
perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Populasi (P) = A x N
2xWxL
Kepadatan (D) = P
A
Keterangan : P
D
N
A
L
W

= Populasi (Estimasi)
= Kepadatan
= Jumlah individu yang dijumpai
= Luas areal pengamatan
= Panjang jalur/transek
= Jarak antara pengamat dengan satwa
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Intervensi manajemen Monyet Sulawesi

Kegiatan pemantauan ini sangatlah penting untuk melihat
fluktuasi populasi, terutama terkait dengan kondisi kualitas
habitat dan ancaman yang ada di masing-masing situs. Oleh
karena itu, intervensi manajemen yang perlu dilakukan, tidak
hanya sekedar pembinaan populasi, namun juga habitat dan
patroli pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan/status
masing-masing situs. Kerjasama dengan mitra yang bekerja di
lokasi yang sama, akan sangat membantu terjaganya kualitas
hasil kegiatan ini.
1.

Pembinaan populasi
Adalah pemantauan populasi yang dilakukan dalam
bentuk survei langsung (menghitung individu/ kelompok).
Untuk memaksimalkan hasil pemantauan populasi,
diperlukan tahapan aktivitas:
a.
b.
c.
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Pembentukan tim pemantauan
Penyediaan peralatan pemantauan
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk:
(1) pemantauan populasi (pengambilan dan analisa
data)
Mentraining staf lapangan (PEH) selama
3 minggu untuk dapat menerapkan metode,
khususnya untuk melatih kemampuan estimasi
monyet menggunakan GPS dan Kompas. Untuk
menguji reliabilitas dalam mengestimasi jarak
individu/ kelompok monyet.

L a t i h a n i d e n t i fi k a s i m o n y e t u n t u k
membedakan dengan jenis satwa primata lain sangat
diperlukan pada saat survey populasi menggunakan
metode line transect sampling. Kemampuan team
survey dalam membedakan jantan dan betina
dewasa, remaja dan anak monyet sulawesi akan
sangat berguna dalam pengumpulan data jenis satwa
tersebut.
(2) pengelolaan pangkalan data
Mentraining staf lapangan (PEH) dan bersamasama membangun pangkalan data serta pelatihan
pengelolaan data selama 1 minggu.
d.
e.

Melakukan pemantauan populasi
Pengembangan dan pengelolaan pangkalan data

2.

Pembinaan habitat
Pembinaan habitat diperlukan terutama di situs yang telah
mengalami degradasi. Restorasi habitat menggunakan jenis-jenis
yang ada disekitar, terutama tumbuhan endemik, akan menjadi
nilai lebih, karena selain melestarikan tumbuhan asli, dapat juga
membantu kebutuhan makan monyet dan pohon tidur mereka.
Pembinaan habitat, harus mencakup tumbuhan liana/akar selain
pohon. Monyet sangat membutuhkan buah, bunga dan daun
liana/akar, terutama disaat ketiadaan buah pohon.
3.

Perlindungan dan pengamanan
Status konservasi monyet Sulawesi kritis dan genting,
sangat memerlukan perlindungan dan pengamanan disemua
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lini. Kegiatan perlindungan dan pengamanan monyet sulawesi
selain berupa usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan
habitat dan kawasan hutan, tetapi juga terkait dengan perburuan
di alam dan perdagangan monyet sulawesi. Penegakan hukum
sebagai kunci untuk meredam semua ancaman bagi pelestarian
monyet sulawesi sangat perlu ditingkatkan dan direalisasi
di lapangan. Tanpa komitmen yang kuat disemua lapisan,
mengalirnya monyet sulawesi ke perdagangan gelap, akan sulit
dihentikan.
a.

b.

c.
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Bentuk tim yang terdiri atas UPT, penegak hukum
dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau
kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan khusus.
Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk
mewujudkan perlindungan monyet sulawesi dan
habitatnya secara efektif dan efisien yang melibatkan
masyarakat secara aktif.
Peningkatan kapasitas tim, melalui pelatihan (training)
oleh ahli bersama mitra, untuk patroli kawasan (termasuk
pembuatan laporan) dan mitigasi konflik.
Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan pengamanan
hidupan liar ini adalah menanggulangi perburuan dan
perdagangan monyet sulawesi dan satwa liar langka lainnya
dan perusakan habitatnya. Kegiatannya berupa:
–
Peningkatan patroli kawasan
–
Peningkatan upaya penegakan hukum perburuan di
alam

4.

Penyadartahuan
–
Pendidikan dan penyadartahuan konservasi,
terutama di desa disekitar CA Tangkoko-Batu Angus
&TWA Batu Putih berkerjasama dengan sekolah,
pemerintah lokal dan peneliti untuk meningkatkan
kesadartahuan akan perlindungan hutan dan alam
–
Pengembangan modul-modul pendidikan konservasi
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a.

Taksonomi
Famili : Sturnidae
Spesies : Leucopsar rothschildi

b.

Status Konservasi
–
Dilindungi PP Nomor 7 Tahun 1999
–
Kritis / (critically endaangered); IUCN Redlist
–
Appendiks I CITES

c.

Distribusi dan Populasi
Sejarah persebaran Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)
mulai dari Desa Bubunan (Buleleng), Singaraja sampai dengan
Gilimanuk. Dari tahun ke tahun daerah persebarannya menjadi
lebih kecil dan menyempit yang terbatas pada habitatnya bertipe
hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim dan savana. Saat
ini persebaran Jalak Bali terbatas di Taman Nasional Bali Barat
(TNBB), antara Semenanjung Prapat Agung, khususnya di
wilayah Teluk Kelor yang meliputi Asam Kembar, Kali Ombo,
Bukit Kelor, Bukit Utama, Kesambi Pos, Gondang Barat dan
Lembah Kesambi. Wilayah sebaran lainnya di Teluk Berumbun
meliputi daerah Trianggulasi, Kesambi Tali, Gondang Timur,
Laban lestari, Menara Shaolin, Kemloko bawah/ belakang atas
pos, Bukit Ponton timur kubah dan Kelompang. Pada wilayah
hunian yang ada di Tanjung Gelap hanya berada pada kisaran
Kandang pelepasan, Pertigaan Bali Tower, Belakang Bali Sadle,
dan Pertigaan Monsoon Forest.
Hasil inventarisasi pada tahun 2010, yang dilakukan oleh
para Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Taman Nasional Bali
Barat, diketahui bahwa jumlah Jalak Bali yang terpantau pada
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wilayah sebaran Brumbun sebanyak 6 individu, Tanjung Gelap
sebanyak 22 individu dan di Kotal sebanyak 6 individu.
Di sisi lain, soft release jalak bali hasil penangkaran FNPF
(Friends National Park Foundation) di Nusa Penida dimulai sejak
tahun 2006-2007 dengan 64 individu. Namun demikian hasil
survei pada tahun 2014-2015 menunjukkan jumlah individu
yang teramati sangat sedikit.
d.

Ancaman
Jalak bali merupakan salah jenis burung bernilai tinggi
yang banyak diminati sebagai satwa peliharaan, hal ini
menyebabkan tingkat keterancaman yang tinggi dialam.
Selain itu, faktor-faktor pembatas terhadap perkembangan
populasi spesies ini dikarenakan daya biak yang rendah, dan
kondisi habitatnya (ketercukupan sumber air, vegetasi, predator,
indikasi tempat bersarang).
e.

Peta Sebaran
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Habitat Jalak Bali saat ini hanya terbatas di hutan pamah
kering di ujung barat pulau Bali. Tepatnya di dalam kawasan
Taman Nasional Bali Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa
wilayah prioritas aktivitas terbagi atas dua kategori yaitu satu
area, dengan beberapa blok didalamnya, sebagai wilayah
Prioritas Tinggi untuk aktivitas pemantauan populasi dan satu
area, dengan beberapa blok didalamnya, merupakan wilayah
Prioritas Rendah, dengan penekanan prioritas pada pembinaan
habitat dan penyadartahuan (Tabel 1).
Tabel 1.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Jalak
Bali di Taman Nasional Bali Barat.
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Blok Teluk
Brumbun,
Blok Teluk
Kotal, Blok
Tanjung Gelap,
Blok Lampu
Merah/Segara
Rupek

(a) Monitoring populasi
(concentration, point count,
and banding/ringing)
(b) Habitat
(c) Pelepasliaran (pemantauan
perkembangan populasi
dalam penangkaran)
(d) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan
liar, perburuan liar)

Situs Prioritas
UPT

39 (2014, UPT)
Konsentrasi,
titik hitung, dan
pencincinan
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Metode Survey
Konsentrasi dan Point Count
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 kepala tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
Satu buah Binokuler 8 x 42 mm setiap anggota regu, 1 buah
GPS, 1 buah kamera, buku panduan lapangan, microchip, dan
cincin
Waktu Kegiatan
Dilakukan selama 5 hari perbulan sepanjang tahun dilakukan
pada pagi hari pukul 05.30 hingga 10.00 dan sore hari pukul
15.00 hingga pukul 17.30.
Teknik Kegiatan
Pengambilan data untuk pemantauan populasi Jalak bali dengan
metode konsentrasi dan point count. Metode konsentrasi
dilakukan dengan menghitung jumlah burung yang terlihat
baik individu dewasa maupun anakan.
Seluruh burung hasil penangkaran diberikan microchip
untuk monitoring, demikinan juga untuk anakan hasil
perkawinan di alam diberikan cincin dan dipasang microchip.
Data hasil monitoring bulanan dan tahunan dapat
menunjukkan kecenderungan peningkatan populasi di alam
dari burung-burung hasil penangkaran yang dilepasliarkan di
habitat alaminya.
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Intervensi Manajemen

Beberapa kegiatan manajemen spesies yang sederhana
dapat dilakukan oleh BTN Bali Barat untuk memastikan
kelestarian dan peningkatan populasi burung Jalak bali di dalam
kawasan.
1.

Pengamanan dan Perlindungan habitat
Pengamanan dan perlindungan habitat dilakukan bersama
antara POLHUT dan/atau Masyarakat Mitra Polhut (MMP)
di setiap blok hutan yang menjadi area prioritas dari aktivitas
manusia. Tim gabungan ini dapat menjadi sebuah Unit Patroli
Khusus Pengamanan Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat.
2.

Monitoring keberadaan Jalak bali
Petugas dari taman nasional akan memantau keberadaan
jalak bali di setiap blok hutan yag menjadi area prioritas
monitoring. Jumlah individu yang tercatat selama periode
pamantauan populasi akan dicatat untuk kebutuhan pendugaan
populasi.
3.

Montoring ancaman
Patroli pengamanan habitat hutan penting dilakukan
untuk memastikan bahwa habitat penting bagi Jalak bali aman
dari gangguan pengrusakan. Setiap bentuk ancaman terhadap
keberadaan Jalak bali, aktivitas illegal lainnya akan di pantau
dan dievaluasi setiap bulannya.
4.
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Penyediaan lokasi-lokasi sumber air untuk Jalak bali
terutama di musim kemarau.
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a.

Taksonomi:
–
Suku : Accipitridae
–
Jenis : 1. Nisaetus bartelsi (Elang jawa)
2. Nisaetus floris (Elang flores)

b.

Status konservasi:
1. Nisaetus bartelsi (Elang jawa)
–
Dilindungi (PP No. 7 Tahun 1999)
–
Genting (Endangered) IUCN
–
Appendix II CITES
2. Nisaetus floris (Elang flores)
a. Dilindungi (PP No. 7 tahun 1999)
b. Kritis (Critically endangered) IUCN
c. Appendix II CITES

c.

Sebaran dan Populasi

Elang jawa

Jenis elang jawa (Nisaetus bartelsi) merupakan burung
endemis yang hanya dapat dijumpai di Pulau Jawa (Andrew,
1992; Ferguson-Lees & Christie, 2001). Jenis ini termasuk
yang menghadapi resiko kepunahan karena berkurangnya
habitat yang telah banyak berubah peruntukannya dan masih
maraknya perburuan untuk perdagangan satwa (Sözer et al.,
1998). Elang jawa masih dapat dijumpai di blok-blok hutan
yang masih tersisa di daerah pegunungan. Awal tahun 2000,
persebaran elang jawa tercatat di 62 lokasi (Sözer et al., 1998;
BirdLife International, 2001).
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Awalnya, perkiraan persebaran dan populasi elang jawa
sangat rendah, karena penelitian jenis tersebut tidak terlalu
intensif. Namun sejak tahun 1990, data dan informasi terkait
dengan penyebaran dan populasi elang jawa mulai terungkap
dan terdapat catatan terbaru yang banyak diinformasikan
dari para peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Informasi terbaru mengenai rasio antara elang dewasa dengan
elang remaja menghasilkan perkiraan populasi baru, yaitu
antara 141 sampai 204 pasang (van Balen et al., 2000). Nijman
et al. (2000), memperkirakan populasinya sekitar 141–195
pasang elang jawa, yang menunjukkan pandangan bahwa ”total
populasi dunia elang jawa saat ini maksimum 200 pasang”.
Dalam Sozer et al (2012), dari hasil pengamatan langsung
dan telemetri yang kemudian diekstrapolasi Jan Ove Gjershaug
dkk pada tahun 2004 menyatakan bahwa populasi elang jawa
adalah 270 – 600 pasang dengan nilai tengah 435 pasang.
Sedangkan penelitian Syartinilia pada tahun 2010 dengan
metode ekstrapolasi mendapatkan populasi elang jawa adalah
108 – 542 pasang dengan nilai tengah 325 pasang.
Elang flores

Elang flores merupakan raptor (burung pemangsa)
endemis Nusa Tenggara yang hanya dapat ditemukan di pulau
Flores, Sumbawa, Lombok, Satonda, Paloe, Komodo, dan
Rinca. Burung ini biasa mendiami hutan-hutan dataran rendah
dan hutan submontana sampai ketinggian 1600 meter di atas
permukaan laut (m. dpl). Populasi raptor endemis Flores ini
di alam bebas diperkirakan tidak lebih dari 250 ekor individu
dewasa (IUCN Redlist, 2005).
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d.

Ancaman
Pengurangan kawasan dari habitat yang pantas dengan
populasi manusia yang meningkat dalam 4–5 dekade yang
terakhir, mempunyai suatu dampak yang negatif bagi penurunan
populasi elang jawa. Beberapa kawasan yang penting untuk
elang jawa mulai berkurang dengan berkurangnya kawasan
perlindungan, sedangkan kecenderungan penurunan jumlah
populasi elang flores berkaitan erat dengan penyusutan luas
tutupan hutan di kawasan Nusa Tenggara..
Aktivitas pemburuan serta perambahan turut andil dalam
penurunan populasi dan tekanan terhadap luasan habitat.
Adanya perubahan peruntukan kawasan di daerah perbukitan
dan pegunungan, contohnya keberadaan proyek-proyek
pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Gunung
Salak, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, Gunung Talaga
Bodas dan Kawah Kamojang mengakibatkan dampak lainnya
terhadap terbukanya akses untuk perambahan kawasan hutan
dan perburuan satwa.
Perdagangan baik elang jawa maupun elang flores masih
dinilai terus meningkat untuk diperjualbelikan khususnya di
Jakarta. Beberapa survei secara berkesinambungan menunjukkan
bahwa 30–40 elang jawa secara terbuka ditawarkan untuk
diperjualbelikan di pasar-pasar burung di Jawa. Burung yang
terpantau ini adalah burung yang selamat hidupnya, sedangkan
yang lain banyak yang mati selama proses penjeratan dan
pengangkutan. Di sisi lain, tingginya permintaan elang jawa ini
dikarenakan juga adanya status burung nasional yang mungkin
telah meningkatkan minat sebagai simbol status.
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Selain perdagangan yang dilakukan secara terbuka,
perdagangan elang juga terjadi melalui dunia maya. Data yang
dikumpulkan oleh Suaka Elang selama bulan Januari – Oktober
2015, tercatat 117 ekor elang jawa dari total 2291 ekor burung
pemangsa diurnal dari 21 jenis yang ditawarkan melalui jejaring
media sosial.
f.

Peta Sebaran
Elang jawa

Gambar 1. Peta Sebaran Elang Jawa (www.iucnredlist.org)

Elang flores

Gambar 2. Peta Sebaran Elang Flores (www.iucnredlist.org)
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f.

Peta site monitoring (mungkin peta ini juga sebaiknya
tidak ditampilkan)

Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Habitat elang jawa saat ini tersebar di beberapa kantong
tersisa di pulau Jawa. Pesatnya pembangunan juga membuat
situs-situs ini kini terfragmentasi antara situs yang satu dengan
situs yang lainnya. Situs-situs tersebut tersebar mulai dari ujung
barat hingga ujung timur pulau Jawa. Sementara itu, dari hasil
pengamatan yang dilakukan semenjak tahun 2013, habitat elang
flores hanya diketahui ada di beberapa kawasan konservasi.
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Hasil kajian menunjukan bahwa wilayah prioritas aktivitas
terbagi bagi elang jawa atas dua kategori yaitu satu area, dengan
beberapa blok di dalamnya, sebagai wilayah situs prioritas untuk
aktivitas pemantauan populasi dan satu area dengan beberapa
blok di dalamnya, merupakan wilayah situs pendukung,
dengan penekanan prioritas pada pembinaan habitat dan
penyadartahuan. Sementara itu, hasil kajian untuk prioritas
aktivitas elang flores menunjukan bahwa semua situs tersebut
merupakan area dengan prioritas tinggi terutama untuk aspek
pemantauan dan peningkatan populasi elang flores.
Tabel 1.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa Di Kawasan BBKSDA Jawa Barat
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT
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14 (2014, UPT)
penjelajahan
lapangan dan
concentration point

Cagar Alam Telaga
Warna, Cagar Alam/
Taman Wisata Alam
Kamojang, Cagar
Alam/Taman Wisata
Alam Tangkuban
Perahu

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)

Tabel 2.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa Di Kawasan BBKSDA Jawa Timur
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

5 (2014, UPT)

Blok Pancur,
Perkebunan
Kaliasat-Jampit,
PTPN XII,
Situbondo

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan
liar dan perburuan liar)

CA/TWA Kawah
Ijen, Banyuwangi
Kastoba, Tanjung
Cina (Cagar
Alam & Suaka
Margasatwa).
Cagar Alam
Gunung Picis,
kabupaten
Ponorogo

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan
liar dan perburuan liar)
(c) Survey populasi

Situs Pendukung
UPT

Tabel 3.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

6 (2014, UPT)

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa di Kawasan Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

13 (2014, UPT)
metode consentration
count

Blok Bendolawang,
RPTN Jabung,
Blok Coban
Trisula, RPTN
Coban Trisula

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)
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Tabel 4.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

Tabel 5.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

4 (2014, UPT)
nest protection dan
consentration count

Citugunung, resort
PTN Situgunung,
seksi PTN wilayah IV
Situgunung, bidang
PTN wilayah II
Sukabumi

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa di Kawasan Taman Nasional Gunung
Halimun-Salak
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT
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8 (2014, UPT)
cooperativemethod

Cikaniki

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan
liar dan perburuan liar)

Tabel 6.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

Tabel 7.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

2 (2014, UPT)
Point Count

Jalur
pengamatan
burung resort
rowobendo

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)
(c) Survey populasi

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

7 (2014, UPT)
Metode
Konsentrasi

Blok Cilengkrang
(5,29 ha) dan blok
awilwga (3,12 Ha),
Kawasan TN Gunung
Ciremai (ekosistem
dataran rendah
1.000 luas 4.531,09
Ha), ekosistem
sub pegunungan
(ketinggaian 1.0001.500 luas 4.885,52
Ha), ekosistem
hutan pegunungan
(ketinggian 1.5002.400 luas 5.986,51 Ha

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)
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Tabel 8.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa Di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

3 (2014, UPT)
Pengamatan
langsung

Blok Teparan
(resort Sukamade,
resort rejegwesi)
SPTN Wilayah I
sarongan

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)

Blok Pringtali
(resort Bandealit,
resort Andongrejo)
SPTN Wilayah II
ambulu

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)
(c) Survey populasi

Situs Pendukung
UPT

Tabel 9.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

3 (2014, UPT)
Pengamatan
langsung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa Di Kawasan Taman Nasional Merapi
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Plawangan
Turgo
Tegal Mulyo

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar dan perburuan
liar)
(c) Survey populasi

Situs Pendukung
UPT
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3 (2014, UPT)
Konsentrasi

Tabel 10. Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Jawa Di Kawasan BKSDA Jawa Tengah
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

7 (2014, UPT)
Direct Counting

HL Petungkriono,
BKPH Doro, KPH
Pekalongan Timur,
Kab. Pekalongan.
HL Gn. Slamet,
BKPH Gunung
Slamet Barat, KPH
Banyumas Timur,
Kab. Banyumas

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)

Tabel 11. Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Flores Di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

3 (2014, BTN
Gunung Rinjani)

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)
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Tabel 12. Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Elang
Flores Di Kawasan Taman Nasional Gunung
Kelimutu
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

4 (2014, BTN
Gunung Kelimutu)

Pos Moin (96,5 Ha),
Waturaka (210 Ha),
Wolojita (193 Ha)
SPTN Wilayah Moni
Wolokoro (29,5 Ha),
Okisobe (70 Ha)
SPTN wilayah II
Detusoko

(a) Survei Populasi
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan
penebangan liar dan
perburuan liar)

Metode Survey

Elang jawa dan elang flores menempati habitat yang
beragam, mulai dari pegunungan sampai dataran rendah.
populasi utama elang jawa banyak dijumpai di dataran tinggi,
sedangkan elang flores dijumpai di daerah dataran rendah
sampai ke dataran tinggi. Oleh karena itu, untuk menentukan
jumlah populasi elang tersebut ada beberapa metode dapat
dilakukan.
Point Count

Metode point count digunakan untuk studi keberadaan,
kelimpahan dan distribusi elang. Penerapan point count untuk
elang sedikit berbeda dengan burung lainnya. Lokasi-lokasi
point count dapat dipilih secara acak namun sistematis. Titik
penghitungan adalah daerah terbuka atau dengan jarak pandang
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yang luas sehingga memiliki sudut pandang sekitar 180O. Titik
penghitungan tersebut dapat memiliki radius sampai 2 km
atau jarak maksimal dimana kedua jenis elang tersebut dapat
diidentifikasi. Area titik penghitungan dengan luasan tertentu,
sehingga dapat ditentukan kepadatan dan kelimpahan relatifnya
(cara perhitungan dapat mengikuti metode Variable Circular
Point).
Nesting Count

Metode nesting count digunakan untuk mengetahui
jumlah individu, terutama yang berbiak, dalam suatu kawasan.
pada beberapa studi, elang jawa menggunakan sarang yang
sama dalam beberapa periode musim berbiak. oleh karena
itu, pemantauan dan inventarisasi sarang dapat memberikan
angka yang cukup akurat terhadap jumlah populasi elang yang
menetap di suatu kawasan. Nesting count harus membedakan
antara sarang yang aktif dan sarang yang sudah ditinggalkan,
oleh karena itu kemampuan untuk mengidentifikasi sarang
dan pemantauan terhadap sarang tersebut pada musim berbiak
sangat diperlukan.
Jumlah Anggota
Satu tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
Binokuler 10x42 mm waterproof untuk tiap orang, 1 buah
spotting scope dengan perbesaran 60 kali optical zoom, 1 buah
GPS, buku catatan lapangan, buku panduan lapangan, 1 buah
kamera dengan lensa minimal 300 mm.
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Waktu Kegiatan
Pengambilan data dilakukan selama 5 hari setiap bulan
sepanjang tahun, namun diintensifkan pada saat musim berbiak
(Maret – September) Waktu pengamatan terbaik untuk elang
adalah 07.00 – 11.00 dan 14.00 – 16.00.
Teknik Kegiatan
Metode mengacu pada Thiollay,J.M. 1989. Censusing Of
Diurnal Raptors In A Primary Rain Forest: Comparative
Methods And Species Detectability. J. Raptor Res. 23 (3):72-84.
Intervensi Manajemen

Pada saat ini ancaman terhadap kelestarian elang jawa dan
elang flores dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu perubahan
habitat dan perburuan (perdagangan). Oleh karena itu intervensi
manajemen yang dapat dilakukan adalah:
1.
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Perlindungan habitat
BKSDA harus dapat menjaga habitat utama elang jawa
dan elang flores terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi
tempat persarangannya. Pada saat ini untuk elang jawa,
sebagaian besar lokasi sarang berada dalam kawasan
konservasi. namun demikian mengingat daerah jelajah
elang yang luas dan seringkali mengunjungi daerah
pemukiman, pertanian dan perkebunan, maka program
penyadartahuan masyarakat tentang konservasi elang
harus dilakukan.

2.

3.

4.

Identifikasi, perlindungan dan monitoring sarang saat
berbiak
Elang menggunakan sarang yang sama setiap musim
berbiak apabila tidak mengalami gangguan, dan sebagian
besar elang yang diperdagangkan adalah anakan yang
diambil dari sarang. Oleh karena itu perlu untuk
melakukan identifikasi lokasi, melakukan perlindungan
dan monitoring sarang pada saat musim berbiak.
Keberhasilan elang berbiak adalah metode yang paling
mudah untuk melihat peningkatan populasi elang di alam.
Monitoring perdagangan satwa
Elang termasuk salah satu komoditas satwa yang sering
dijumpai di pasar-pasar burung baik yang terbuka maupun
yang gelap. BKSDA dan pihak otoritas terkait harus
mengawasi perdagangan satwa ini sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Penegakan hukum dan penyadartahuan
harus dilakukan.
Sanctuari dan pelepasliaran
Terkait dengan monitoring dan penegakan hukum
terhadap perdagangan satwa, elang-elang yang disita
karena perdagangan illegal saat ini ditempatkan di
pusat penyelamatan satwa. Untuk menunjang program
rehabilitasi yang baik, BKSDA dan pihak terkait
harus meningkatkan kualitas dan kemampuan pusat
penyelamatan satwa tersebut, baik dalam hal sumber
daya manusia, fasilitas dan penelitian, sehingga program
pelepasliaran dapat dilakukan dengan baik dan benar.
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Saat ini, sanctuary elang terkonsentrasi di bagian
barat Pulau Jawa. Namun berdasarkan data yang
dikumpulkan Suaka Elang pada tahun 2015, diketahui
bahwa perdagangan elang juga tinggi di bagian timur
Pulau jawa. Oleh karena itu, perlu adanya sanctuary elang
yang berada di bagian timur Pulau jawa.
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a.

Taksonomi:
–
Suku : Psittacidae
–
Jenis : 1. Cacatua sulphurea (Kakatua-kecil
			jambul-kuning)
2. Cacatua moluccensis (Kakatua maluku)
3. Cacatua alba (Kakatua putih)
4. Cacatua galerita triton (Kakatua koki)

b.

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Resiko Rendah (Least Concern) / (Cacatua galerita
triton)
–
Rentan (Vulnerable) / (Cacatua moluccensis)
–
Genting / (Endangered) / (Cacatua alba)
–
Kritis / (Critically endangered) (Cacatua sulphurea)
IUCN Red List.
–
Appendiks I CITES (Cacatua sulphurea, Cacatua
moluccensis)

c.

Sebaran dan Populasi

Cacatua sulphurea

Kakatua-kecil jambul-kuning (Cacatua sulphurea)
merupakan salah satu burung paruh bengkok endemik
Indonesia. Spesies ini memiliki empat sub spesies, yaitu;
Cacatua sulphurea sulphurea yang tersebar di Sulawesi; C. s.
parvula, tersebar di Kepulauan Nusa Tenggara mulai dari Bali
hingga Timor bagian barat (kecuali Sumba), C.s. citrinocristata,
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di Sumba, dan C. s. abotti yang tersebar di kepulauan Masalembo
(White dan Bruce, 1986, Coates dan Bishop, 1997).
Sampai tahun 2007, menurut informasi IUCN, populasi
kakatua diperkirakan 2.500-9.999 ekor. Angka kisaran ini
masih cukup tinggi. Populasi tertinggi tercatat pada anak spesies
parvula terutama sebaran di Pulau Kómodo, Pulau Rinca, Alor
dan Pantar, dan yang paling kecil (sedikit) pada sub spesies C.
s. abbotti yang hanya ada di Pulau Masakambing, Jawa Timur.
Secara keseluruhan perkiraan populasi kakatua sekitar
2.988 – 5.211 individu. Berdasar penghitungan estimasi
populasi yang dilakukan dengan cara ekstrapolasi, populasi
tertinggi terdapat di Pulau Sumba yaitu 1.000 – 3.000 individu
untuk anak spesies C. s. citrinocristata, dan yang terendah
adalah anak spesies C. s. abbotti hanya 10 individu di Pulau
Masakambing.
Cacatua moluccensis

Burung kakatua maluku merupakan salah satu jenis
burung paruh bengkok yang dilindungi, populasinya di alam
beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Sebaran
kakatua maluku adalah di Maluku Selatan, spesies ini paling
banyak ditemui pada hutan primer dan hutan sekunder di
Pulau Seram, Ambon, Pulau haruku, dan Saparua. Burung
kakatua maluku betina memiliki kenampakan morfologi serupa
dengan kakatua maluku jantan, tetapi ukuran tubuhnya lebih
besar. Menurut data Red List IUCN, populasi burung kakatua
maluku berada dalam status rentan. Ancaman terhadap populasi
kakatua maluku adalah hilangnya habitat dan perburuan liar.
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Cacatua moluccensis merupakan satwa endemik Pulau
Seram, Saparua, dan Haruku di Maluku Selatan. Berdasarkan
hasil penelitian pada tahun 1998 menyebutkan bahwa
kepadatan populasi kakatua maluku sebesar 7,78 (±1,98) ekor/
km2 dengan ukuran populasinya 110,385 ekor (Kinnaired et al
2003). Habitat burung kakatua maluku adalah di hutan dataran
rendah dengan ketinggian maksimal 1000 mdpl.
Cacatua alba

Burung jenis kakatua putih (Cacatua alba) merupakan
jenis burung endemik Pulau Halmahera, Bacan, ternate, Tidore,
Kasiruta dan mandiole di Maluku Utara. Populasi burung
kakatua jenis ini berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh
Lambert pada tahun 1993 sebesar 43.000 s/d 183.000 individu
dan antara tahun 1990 s/d tahun 2003 populasi burung Cacatua
alba berkurang 20,2%.
Habitat burung kakatua jenis ini di hutan tanaman, hutan
primer maupun hutan sekunder dengan ketinggian sampai
dengan 900 di atas permukaan air laut. Burung Cacatua alba
juga dapat ditemui di hutan mangrove, hutan tanaman, dan
lahan pertanian. Burung tersebut memilih hutan primer untuk
bersarang dan berkembangbiak.
Cacatua galerita triton

Habitat burung kakatua koki (Cacatua galerita triton)
adalah di Pulau Papua, Habitat burung ini mulai dari dataran
rendah sampai dengan ketinggian 2.400 m dari permukaan air
laut. Burung kakatua koki aktif pada pagi dan siang hari, burung
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tersebut mengkonsumsi buah, kacang, biji, dan serangga. Umur
burung ini bisa mencapai 50 – 60 tahun. Burung kakatua
ini berkembangbiak dengan cara bertelur, setiap bertelur
menghasilkan 2 sampai 3 butir telur dan menetas setelah dierami
selama 24-26 hari.
d.

Ancaman

Cacatua sulphurea

Dalam dekade terakhir ini populasinya menurun secara
dramatis terutama akibat eksploitasi yang berlebihan untuk
perdagangan internasional, dan juga karena penurunan luas
dan hilangnya habitat.
Populasi kakatua merosot drastis sejak tahun 1994
karena tahun-tahun sebelumnya terjadi pemanfaatan besarbesaran terhadap populasi kakatua di alam. Tahun 1984,
kuota perdagangan kakatua adalah 15.125 ekor kemudian
menurun di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1993 (kuota
terakhir kakatua) adalah 1.000 indvidu. Di tahun 1984, ekspor
Indonesia dari kakatua mencapai 7.680 ekor (tidak termasuk
catatan yang ilegal), meningkat di tahun 1989 sampai 13.467
ekor dan kemudian menurun drastis sampai 1.440 ekor di
tahun 1993 (kelebihan kuota 440 ekor). Penurunan kuota dan
penangkapan kakatua disebabkan karena populasi kakatua yang
memang menurun drastis. Sebelum tahun 1984 (1981-1983),
22.943 ekor kakatua telah diekspor keluar Indonesia (Setiawan
dkk., 1998).
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Cacatua moluccensis

Ancaman terhadap populasi kakatua maluku adalah
perdagangan ilegal, hilangnya habitat dan perburuan liar.
Cacatua alba

Dalam rentang waktu beberapa tahun belakangan
ini Kakatua putih menghadapi kecenderungan penurunan
populasi yang sangat mengkhawatirkan. Kepadatan jenis ini
di hutan primer terus menurun. Survei tahun 1994-1996
menyebutkan kepadatan jenis ini di hutan primer sebesar
40,1 – 72,2 individu/km2 (Poulsen dkk, 1999). Namun hasil
survey terakhir pada 2008-2009 menyebutkan hanya terdapat
sebanyak 1,58 – 8,86 individu/km2 (Bashari & Nurdin, 2012).
Signifikannya laju penurunan populasi ini di akibatkan oleh
maraknya penangkapan burung kakatua putih di alam untuk
dijadikan hewan peliharaan baik untuk tingkat domestik hingga
di ekspor ke luar negeri secara ilegal. Paling sedikit sebanyak 112
ekor kakatua putih diperdagangkan secara illegal perbulannya
antara tahun 2008-2009. Faktor diatas menyebabkan status
keterancaman meningkat pada tahun 2013 dari rentan/
vulnerable menjadi genting/endangered.
Cacatua galerita triton

Ancaman terhadap populasi kakatua jenis ini adalah
perdagangan ilegal, hilangnya habitat dan perburuan liar.
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e.

Peta sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Cacatua sulphurea

Gambar 2. Peta Sebaran Cacatua moluccensis

Gambar 3. Peta Sebaran Cacatua alba
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Gambar 4. Peta Sebaran Cacatua galerita

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Situs Prioritas

Habitat kakatua secara umum tersebar di kepulauan
antara pulau Masakambing di tengah laut Jawa, Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku hingga Papua. Hasil kajian menunjukkan
bahwa wilayah prioritas aktivitas terbagi atas dua kategori yaitu
satu area, dengan beberapa blok di dalamnya, sebagai wilayah
prioritas tinggi untuk aktivitas pemantauan populasi dan satu
area, dengan beberapa blok di dalamnya, merupakan wilayah
situs pendukung dengan penekanan prioritas pada pembinaan
habitat dan penyadartahuan (Tabel 1).
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Tabel 1.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan BKSDA NTT
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

35 (2014, UPT)
Metode titik hitung

Suaka
Margasatwa
Harlu

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

T WA P u l a u
Manipo

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar)
(c) Survey populasi (roosting count)

Situs Pendukung
UPT

8 (2014, UPT)
Metode titik hitung

Tabel 2.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan BBKSDA Jawa Timur
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Pulau
Masakambing,
Sumenep,
Madura

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

Situs Prioritas
UPT,
Konservasi
Kakatua
Indonesia
(LSM)
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23 (2014, UPT)
Metode titik hitung

Tabel 3.

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan BKSDA NTB

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

UPT

105 (2014, UPT)

UPT

Situs

Metode titik hitung

Ai Manis &
Brang Sedo
(Pulau Moyo

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

32 (2014, UPT)

Brang Singa

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar)
(c) Survey populasi (roosting
count)

Metode titik hitung

Tabel 4.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Aktivitas Prioritas

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan Taman Nasional Komodo
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

646 (2014, UPT)
Metode titik hitung

Pulau
komodo,
pulau Rinca,
pulau Bero

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar
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Tabel 5.

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan Taman Nasional Manupeu
Tanadaru

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

UPT,
Burung
Indonesia
(LSM)

42 (2014, UPT)

Tabel 6.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung
UPT

Roosting Count

Ubukora,
Lokuwatungodu,
Lokuhuma,
Kokur

Aktivitas Prioritas

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan liar,
perburuan liar

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan Taman Nasional Rawa
Aopa Watumohai
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode
19 (2014, UPT)
Metode transek
kombinasi
konsentrasi dengan
panjang jalur
pengamatan adalah
2000 m dan lebar
jalur 40 m

300

Situs

Situs

Hoki-Hokio
(8,5 Ha);TaliTaliawaHukaea (8,2
Ha); pampaea
(8,1 Ha)

Aktivitas Prioritas

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

Tabel 7.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung
UPT

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
sulphurea Di Kawasan Taman Nasional Rawa
Laiwangi-Wanggameti
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode
36 (2014, UPT)
Metode titik hitung

Tabel 8.

Situs

Billa,
Praingkareha,
Mahaniwa

Aktivitas Prioritas

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
moluccensis Di Kawasan BKSDA Maluku

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

UPT

153-221 (2012,
UPT)
Line Transek

Situs

Suaka Alam
Gunung Sahuwai
di kabupaten
Seram Bagian
Barat Provinsi
Maluku

Aktivitas Prioritas

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan liar,
perburuan liar
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Tabel 9.

Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua
moluccensis Di Kawasan Taman Nasional
Manusela

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

UPT

10 (2014, UPT)
Direct count/
real count dengan
menggunakan
pohon tengger

Situs

Blok Hutan
Ilie (Seksi PTN
Wilayah I,
Blok Hutan
Waelomatan
(Seksi PTN
Wilayah II).

Aktivitas Prioritas

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

Tabel 10. Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua galerita
triton Di Kawasan BBKSDA Papua Barat
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

UPT
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Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode
156 (2014,
UPT)
Line Transek

Situs

Aktivitas Prioritas

CA. Pulau
Waegio Timur,
CA. Pegunungan
Fakfak

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar

Tabel 11. Distribusi Wilayah Pemantauan Cacatua alba Di
Kawasan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

UPT, Burung
Indonesia
(LSM)

86 (2012, UPT)
metode titik hitung
dengan perkiraan
jarak (Variable
CircularPlot-VCP)

Situs

Aktivitas Prioritas

Resort Tayawi
(SPTN Wilayah
I Weda). kawasan
hutan Tayawi
Bakim, Resort
Binagara /Subaim
(SPTN Wilayah III
Subaim), kawasan
hutan Akejawi.
Resort Akejira/
SPTN I Weda,
Kawasan Hutan
Wuekob. Resort
Buli/SPTN II
Maba/kawasan
Hutan Uni-Uni

(a) Survei Populasi
(roosting count)
(b) Habitat
( c ) Pe n y a d a r t a h u a n
(pencegahan penebangan
liar, perburuan liar

Metode Survey

Roosting Count
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
1 buah Binokuler 8 x 42 mm setiap anggota regu, 1 buah GPS,
1 buah monokuler 60x optical zoom lengkap dengan Tripod, 1
buah kamera dan buku panduan lapangan.
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Waktu Kegiatan
Dilakukan selama 5-10 hari perbulan sepanjang tahun.
Pengambilan data pohon tidur dilakukan pada pagi hari pukul
05.00 hingga 07.00 dan sore hari pukul 17.00 hingga pukul
19.00.
Teknik Kegiatan
Pengambilan data untuk pemantauan populasi Kakatua
dilakukan dengan menggunakan metode roosting count /
Pemantauan pohon tidur.
Pemantauan pohon tidur
Pemantauan pohon tidur merupakan salah satu metode khusus
yang dapat digunakan untuk metode pemantauan jenis-jenis
kakatua. Lokasi pemantauan pohon tidur dipilih dengan
beberapa alasan:
1.
2.

3.

Kakatua memeliki kecenderungan perilaku untuk
berkumpul pada satu lokasi tertentu sebagai lokasi tidur.
Pemantauan jumlah kakatua dalam satu lokasi pohon tidur
yang dilakukan secara berkelanjutan dan teratur, dapat
digunakan sebagai indikator kecenderungan populasi
kakatua di habitat penyebarannya.
Lokasi dalam jangkauan pengamatan.

Beberapa langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum
pengambilan data populasi kakatua adalah melakukan survei
pendahuluan untuk mengidentifikasi lokasi pohon tidur kakatua
dan memastikan bahwa lokasi ini digunakan secara rutin
oleh kelompok kakatua di lokasi prioritas tersebut. Langkah
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selanjutnya adalah menentukan titik pengamatan yang paling
strategis sehingga dapat terpantau seluruh kedatangan kakatua
namun kehadiran pengamat tidak sampai mengganggu kakatua,
jika diperlukan dapat membuat menara pengamatan atau lokasi
yang tersamar.
Tata laksana pengambilan data lapangan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilakukan setiap
minggu pertama tiap bulan
Pengamatan sudah harus berada di lokasi pengamatan
sebelum kelompok kakatua pertama datang
Kakatua biasa datang ke lokasi pohon tidur bahkan setelah
matahari terbenam
Setiap kali mengamati, pengamat perlu mencatat beberapa
hal berikut
–
–
–
–
–
–

5.

Tanggal,
Lokasi / kawasan
Wilayah / desa
Pengamat dan rekannya
Jenis pohon yang menjadi pohon tidur
Jumlah burung kakatua yang terlihat dan
komposisinya (dewasa atau anak)
Hasil pengamatan dicatat dalam buku lapangan atau
dicatat langsung dalam lembar data yang telah disediakan.

Analisa Data

Data yang didapatkan saat pemantauan pohon tidur
dihitung secara manual, jika pengamatan dilakukan selama
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lebih dari 1 hari maka data populasi yang didapatkan dihitung
rata-ratanya. Hasil analisis bisa dimunculkan baik dalam bentuk
angka maupun dalam bentuk grafik yang dapat menunjukan
perubahan jumlah individu kakatua yang diamati baik setiap
bulan maupun setiap tahun.
Persentase dinamika populasi bulanan dan tahunan
Untuk mendapatkan persentase nilai populasi kakatua
bulanan dan tahunan di dalam masing-maisng kawasan prioritas
pemantauan yang bisa dipakai untuk melihat perubahan
populasi, maka tata caranya adalah sebagai berikut:
Contoh:
Perhitungan penambahan populasi bulanan
Nilai populasi Kakatua-kecil jambul-kuning pada bulan
Agustus: 40 ekor
NIlai populasi Kakatua-kecil jambul-kuning pada bulan
September: 41 ekor
		
= ((41 – 40) / 40) x 100%
= 2.5%
Perhitungan penambahan populasi tahunan
Contoh:
Nilai populasi Kakatua-kecil jambul-kuning pada tahun 2020:
200 ekor (nilai populasi akhir)
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NIlai populasi Kakatua-kecil jambul-kuning pada tahun 2015:
175 ekor (nilai populasi awal)

= ((200 – 175) / 175) x 100%
= 14.2%
Intervensi Manajemen

Beberapa kegiatan manajemen spesies yang sederhana
dapat dilakukan oleh masing-masing UPT prioritas untuk
memastikan kelestarian dan peningkatan populasi burung
kakatua di dalam kawasan antara lain.
1.

2.

Perlindungan habitat
Pengamanan dan perlindungan habitat dilakukan bersama
antara Polhut dan/atau Masyarakat Mitra Polhut (MMP)
di setiap blok hutan yang menjadi area prioritas dari
aktivitas manusia.
Monitoring keberadaan kakatua di dalam kawasan.
Petugas dari masing-masing UPT prioritas untuk kakatua
akan m4emantau keberadaan jenis burung kakatua yang
ada di dalam kawasan UPT masing-masing yang menjadi
area prioritas monitoring. Jumlah individu yang tercatat
selama periode pamantauan populasi akan dicatat untuk
kebutuhan pendugaan populasi. Monitoring populasi
kakatua diperlukan untuk melihat status dan dinamika
populasi kakatua di dalam kawasan masing-masing UPT
prioritas untuk kakatua.
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3.

4.
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Montoring ancaman
Patroli pengamanan habitat hutan penting dilakukan
untuk memastikan bahwa habitat penting bagi kakatua
aman dari gangguan pengrusakan. Setiap bentuk ancaman
terhadap keberadaan Kakatua, aktivitas illegal lainnya akan
di pantau dan di evaluasi setiap bulannya. Selain itu, perlu
juga dilakukan monitoring area pemukiman disekitar
kawasan prioritas aktivitas kakatua yang diidentifikasi
mempunyai pemburu kakatua.
Penyadartahuan
Petugas dari UPT yang menjadi area prioritas perlu
meningkatkan kegiatan penyadartahuan mengenai
konservasi kakatua bagi seluruh stakeholder yang berada
disekitar habitat kakatua. Petugas perlu memberikan
keterangan mengenai peran penting kakatua bagi
ekosistem hutan dan dampak yang akan timbul akibat
perburuan liar jenis-jenis burung kakatua
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I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan sumberdaya alam
hayati (SDAH) yang berlimpah, baik di darat, maupun di
perairan. SDAH ini merupakan sumberdaya strategis, dikuasai
negara untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia memiliki
kekayaan alam hayati yang tinggi, dicerminkan oleh tingginya
keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan Indonesia. Dalam
tataran global, walau luas daratan Indonesia hanya 1% dari
luas daratan dunia, namun keanekaragaman hayati Indonesia
menduduki posisi tiga besar bersama dengan Brazil dan Zaire
(Republik Demokrat Kongo). BAPPENAS (2003) mencatat
tidak kurang dari 515 spesies mamalia (terbanyak di dunia),
1531 spesies burung (keempat terbanyak), 270 spesies amfibia
(kelima terbanyak), 600 spesies reptilia (ketiga terbanyak), 1600
spesies kupu-kupu (terbanyak) dan 20.000 spesies tumbuhan
berbunga (ketujuh terbanyak) menghuni habitat-habitat daratan
dan perairan di kepulauan nusantara yang luas ini. Data terkini
mengenai jumlah burung Indonesia telah dikompilasi ulang oleh
Sukmantoro et al. (2007), yakni sejumlah 1.598 spesies. Untuk
mamalia, data juga telah direvisi menjadi 704 spesies (Maryanto
et al. 2007). Sementara itu, data spesies-spesies invertebrata lain,
ikan, moluska dan terumbu karang belum terdata secara rinci.
Melihat panjangnya daftar spesies tersebut di atas,
betapa besar tanggung jawab pemerintah untuk menjamin
kelestariannya. Namun pada kenyataannya, sumberdaya yang
dimiliki pemerintah sangat terbatas, sehingga upaya pengelolaan
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yang mampu diberikan kepada jenis-jenis tersebut juga terbatas.
Untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dengan sumberdaya
yang terbatas tersebut maka ditetapkan salah satu sasaran
strategis untuk kurun waktu 5 Tahun (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, RPJM Tahun 2015-2019) yaitu Peningkatan
Populasi 25 satwa target prioritas terancam punah sebesar 10 %.
25 satwa target tersebut adalah: harimau sumatera, gajah
sumatera, badak (b. jawa dan b. sumatera), banteng, owa (o.
jawa, bilou, o. ungko, dan siamang), orangutan (o. kalimantan
dan o. sumatera), bekantan, komodo, jalak bali, maleo, babirusa,
anoa (a. gunung dan a. dataran rendah), elang (e. jawa dan e.
flores), macan tutul, rusa bawean, cendrawasih (c. besar, c. Raja,
c. mati kawat, c. Merah, c. Reggiana, c. elok), surili (surili dan
rek-rekan), tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, nuri
kepala hitam, kanguru pohon, kakatua (k. kecil jambul kuning,
k. jambul jingga, k. alba, k. jambul kuning), penyu (p. sisik dan
p. belimbing), serta celepuk rinjani.
Diharapkan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan
populasi 25 satwa target dimaksud, spesies lain yang ada
dihabitat yang sama akan terjamin kelestariannya.
Untuk memandu pencapaian sasaran strategis dimaksud
serta agar upaya peningkatan populasi lebih terarah, dipandang
perlu menyusun pedoman peningkatan populasi 25 satwa
terancam punah prioritas.
1.2. Tujuan

Pedoman peningkatan populasi satwa prioritas ini
merupakan salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai
panduan para unit kerja lingkup Ditjen KSDAE dalam
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mewujudkan pencapaian sasaran strategis program konservasi
keanekaragaman hayati, khususnya dalam hal:
a.
b.
c.

Merumuskan baseline data dan informasi yang akan
dijadikan acuan dalam mengukur pertumbuhan populasi.
Mengidentifikasi pokok-pokok kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Memonitor dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
peningkatan populasi.

Maleo

a.

b.

Taksonomi:
–
Suku
–
Jenis

: Megapodiidae
: Macrocephalon maleo

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Genting (endangered); IUCN Redlist CITES.
–
Appendiks I CITES

c.

Sebaran dan Populasi
Maleo (Macrocephalon maleo) adalah spesies burung
endemik di pulau Sulawesi dengan sebarannya meliputi p.
Sulawesi, p. Lembeh, p. Bangka & p. Buton (Peters 1926,
Dekker 1990, Prawiradilaga 1997, Prawiradilaga 2006 &
Sukmantoro dkk. 2007). Spesies ini termasuk yang menghadapi
risiko kepunahan karena habitat dan tempat bertelurnya
semakin berkurang yang disebabkan berubah peruntukannya,
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maraknya perburuan telur untuk dikonsumsi dan pemangsaan
telur serta burung dewasa oleh pemangsa alaminya (Dekker
1990, Jones dkk. 1995). Total populasi diperkirakan antara
4.000 hingga 7.000 pasangan berbiak atau setara dengan 8.000
hingga 14.000 individu dewasa sehingga ukuran populasi total
antara 12.000 hingga 21.000 individu (Butchart & Baker 2000)
d.

Ancaman
Meningkatnya laju deforestasi dan fragmentasi habitat
menyebabkan populasi maleo terfragmentasi dan semakin
menurun dibandingkan populasi sebelumnya. Sementara itu
untuk mempertahankan variasi genetik suatu spesies dalam
menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan
diperlukan suatu populasi yang cukup besar. Populasi yang kecil
memiliki resiko yang lebih besar akan hilangnya variasi genetik
sehingga rentan akan terjadinya kepunahan. Supaya variasi
genetik suatu populasi dapat dipertahankan, diperlukan jumlah
minimal individu di dalam suatu populasi. Minimum Viable
Population (MVP) untuk maleo diperkirakan sekitar 5.000 ekor
dewasa (Franklin & Frankham 1998, Traill et al. 2009).
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e.

Peta sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Maleo (http://maps.iucnredlist.org)
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SKENARIO PENINGKATAN POPULASI

Situs Prioritas

f.

Peta site monitoring

Metode Survei

Pengumpulan data untuk pendugaan populasi maleo di
lakukan dengan menggunakan metode Point count. Setiap lokasi
nesting ground dianggap sebagai satu titik pengamatan (station).
Jumlah Anggota
Satu tim terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim
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Peralatan Utama
Binocular 8x42, alat tulis, buku catatan lapangan, dan kamera
Waktu Kegiatan
Pengumpulan data dilakukan pada pagi hari antara pukul 06:0010:00 selama 30 hari setiap bulannya sepanjang tahun. Setiap
pasangan maleo yang terlihat dan terdengar di catat.
Teknik Kegiatan
Parameter yang diamati dan dicatat mencakup: Tanggal, Waktu
Mulai, Waktu Selesai, Visual, Auditory, Surveyor
Rumus perhitungan estimasi breeding population tahunan
(Butchart, S.H.M. & Baker, G.C., 2000) :

Jumlah telur yang menetas dicatat
Intervensi Manajemen

Strategi konservasi sederhana, mudah dan murah sangat
dibutuhkan dalam upaya meningkatkan populasi dan konservasi
maleo di masa mendatang. Beberapa kegiatan berikut ini di
percaya sangat efektif dalam mendukung scenario peningkatan
populasi maleo:
1.

Perlindungan nesting ground
Penempatan nest guardian (penjaga) bersama POLHUT
disetiap nesting ground merupakan pendekatan yang
efektif dalam melindungi nesting ground dari berbagai
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2.

3.

4.
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gangguan terutama perburuan telur untuk konsumsi
dan pemangsaan alami, sepanjang tahun. Guardian
akan mengamankan setiap telur maleo yang ditemukan
kedalam bangunan hatchery di kompleks nesting ground.
Selain itu, guardian akan membantu dalam pengumpulan
data setiap telur yang di temukan, jumlah pasangan maleo
yang berkunjung ke nesting ground dan penanganan
terhadap anak maleo yang baru menetas.
Bangunan hatchery
Hatchery adalah bangunan semi permanen yang dibagun
untuk meningkatkan keberhasilan penetasan. Hatchery di
bangun di kompleks nesting ground di mana suhu dan
kelembaban tanah didalamnya terus di pantau. Hatchery
diperiksa setiap hari.
Monitoring kunjungan pasangan maleo dewasa.
Guardian bersama dengan petugas dari taman nasioal akan
memantau aktifitas bertelur maleo dewasa di setiap nesting
ground. Jumlah pasangan maleo dewasa yang datang ke
setiap nesting ground akan di catat setiap harinya untuk
kebutuhan pendugaan breeding population. Setiap telur
yang berhasil ditemukan serta anak maleo yang baru
menetas juga akan terus di pantau . Menggunakan metode
seperti yang dijelaskan di bab metode survei
Pengamanan koridor maleo dan montoring ancaman
Patroli pengamanan habitat koridor antara nesting ground
dan hutan penting dilakukan untuk memastikan jalur
lintasan maleo aman dari gangguan pengrusakan. Setiap
bentuk ancaman terhadap maleo, baik secara alami

(natural predator) dan aktivitas illegal lainnya akan di
pantau dan di evaluasi setiap bulannya.
Daftar Pustaka

Butchart, S.H.M. & Baker, G.C., 2000. Priority sites for
conservation of maleos (Macrocephalon maleo) in central
Sulawesi. Biological Conservation, 94, pp.79–91
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a.

Taksonomi
Famili : Paradisaeidae
Spesies : 1. Paradisaea apoda (Cendrawasih Besar)
2. Paradisaea rubra (Cendrawasih Merah)
3. Paradisaea minor (Cendrawasih Kecil)
4. Seleucidis melanoleucus (Cendrawasih Mati
Kawat).

b.

Status Konservasi
–
Dilindungi PP Nomor 7 Tahun 1999
–
Red List IUCN :
Hampir terancam (Near threatened) : Paradisaea
rubra
Risiko rendah (Least concern) : Paradisaea apoda,
Paradisaea minor, Seleucidis melanoleucus
–
Appendiks II CITES 2015

c.

Distribusi dan Populasi
Populasi cendrawasih di Papua belum bisa diketahui
dengan pasti. Hal ini dikarenakan penelitian terkait dengan
cendrawasih masih sangat minim. Terdapat 43 jenis yang
tersebar dari Australia bagian timur sampai Pulau Papua ke
barat sampai Maluku sementara untuk jenis cendrawasih yang
terdapat di Pulau Papua sebanyak 38 jenis. Sebagian besar
tersebar di dataran tinggi dan beberapa jenis cendrawasih hidup
di pulau-pulau sekitar pulau Papua.
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d.

Ancaman
Perubahan ekologi dan orientasi ekonomi membawa
ancaman primer dan sekunder bagi populasi cendrawasih di
Papua. Ancaman primer berupa kerusakan habitat, pembukaan
hutan terkait pembangunan jalan, pemekaran kabupaten baru,
pemukiman penduduk serta pembalakan hutan selalu ada
cendrawasih yang tertangkap ataupun sarang cendrawasih dan
telurnya hancur. Adapun ancaman sekunder berupa perburuan
untuk kepentingan perdagangan semakin marak dilakukan
oleh masyarakat lokal setempat. Bahkan cendrawasih tersebut
diperdagangkan sampai luar negeri untuk keperluan fashion.
e.

Peta Sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Cenderawasih (maps.iucnredlist.org)
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Habitat jenis Cendrawasih yang di usulkan untuk
menjadi spesies prioritas nasional terletak di Pulau Papua dan
berada dibawah pengelolaan BBKSDA Papua dan Balai Taman
Nasional Lorentz dan Balai Taman Nasional Wasur. Hasil kajian
menunjukkan bahwa wilayah prioritas aktivitas terbagi atas dua
kategori yaitu satu area, dengan beberapa blok didalamnya,
sebagai wilayah Prioritas Tinggi untuk aktivitas pemantauan
populasi dan satu area, dengan beberapa blok didalamnya,
merupakan wilayah Prioritas Rendah, dengan penekanan
prioritas pada pembinaan habitat dan penyadartahuan (Tabel 1).
Tabel 1.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Paradiseae
apoda dan P. minor.
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/Kegiatan Pokok
UPT
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Blok Dusun
Samleber, Dusun
Tabutar, Dusun
Yakyu, Dusun
Wanggo, Dusun
Yadri, Dusun
Mbetnai,

(a) Survey populasi (lek site /
display site monitoring)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan

UPT

Blok Dusun
Samleber, Dusun
Tabutar, Dusun
Yakyu, Dusun
Wanggo, Dusun
Yadri, Dusun
Mbetnai,

(a) Habitat
(b) Penyadartahuan
(pencegahan penebangan
liar, perburuan
(c) Survey populasi (line
transect)

UPT

Danau Haberna,
Kabupaten
jayawijaya

(a) Survei Populasi (line transek
with point count)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan
liar)

UPT

Baraway, Amay

(a) Survey populasi (lek site /
display site monitoring)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan

Tabel 2.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Paradisaea
rubra dan Seleucidis melanoleucus di kawasan
BBKSDA Papua Barat
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Prioritas Tinggi Survey/ Kegiatan
Pokok
UPT,

10 (2014,
UPT)
Titik
Konsentrasi

Cagar Alam Pulau
Waigeo Barat

(a) Survei Populasi (lek site /
display site monitoring), point
count
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar)
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UPT

7 (2014, UPT)

Cagar Alam Pulau
Banta Barat

(a) Survey populasi (display site / lek
site monitoring)
(b) Habitat
© Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar)

Cagar Alam Pulau
Waigeo Barat

(a) Survei Populasi (lek site / display
site monitoring), point count
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar)

Cagar Alam Pulau
Banta Barat

(a) Survey populasi (display site / lek
site monitoring)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (pencegahan
penebangan liar, perburuan liar)

Titik
konsentrasi

Metode Survey

Cendrawasih memiliki tingkah laku yang unik terkait
dengan kegiatan berbiak, yaitu membentuk suatu lek. Lek
adalah sekelompok jantan yang melakukan aktifitas display
untuk menarik betina yang akan dikawini. Oleh karena itu
survey lek atau lek count adalah metode yang efektif pada
saat ini untuk mengetahui jumlah individu cendrawasih pada
suatu kawasan. Pada musim tidak berbiak, survey dengan
menggunakan metode variable circular plot (VCP) dalam suatu
transek dapat dilakuan sehingga kepadatan, kelimpahan relative
dan distribusi cendrawasih dapat diketahui
Jumlah Anggota
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Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2-3 anggota yang
berasal dari staf UPT maupun keterlibatan mitra UPT ataupun
dengan masyarakat local.
Peralatan Utama
Binokuler 10x42 mm waterproof sesuai dengan jumlah anggota
regu, 1 buah spoting scope dengan perbesaran 20-60 kali , 1
buah GPS, notebook, buku panduan lapangan, 1 buah kamera
Waktu Kegiatan
Pengambilan data dilakukan secara berkelanjutan. Yang paling
optimal adalah data pada lokasi yang diamati diambil setiap
bulan untuk VCP. Untuk lek counting, dilakukan pada musim
berbiak. Kegiatan survey identifikasi habitat dan populasi
burung cenderawasih dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan
selama 10 (sepuluh hari). Pengamatan dilakukan pada plot
pengamatan yang ditempatkan secara purposive. Pengamatan
dilakukan dalam 3 (tiga) interval waktu, yaitu : pagi jam 05.30
– 10.00, siang jam 11.00 – 13.30, dan sore jam 15.00 – 17.00.
Teknik Kegiatan
Metode yang digunakan adalah dengan metode point count
dimana titik pengambilan merupakan tempat yang diidentifikasi
sebagai tempat aktivitas cenderawasih yang terdapat dalam
ruang plot pengamatan berukuran 1 km2.
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1 km2

Sensus Sarang dan Pengamatan dan Pengamatan
Karakteristik Persarangan

Untuk mengetahui kepadatan populasi dan pola sebaran
populasi di dalam habitat digunakan metode pendekatan sensus
sarang (Alikodra, 1990). Untuk memudahkan pelaksanaan
digunakan jalur-jalur sensus yang panjangnya sesuai hasil
konversi dan sampling dari luasan habitat satwa tersebut. Data
yang dikumpulkan selain jumlah total sarang dan distribusinya
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dalam habitat, juga dikumpulkan data persarangan meliputi
: jenis pohon inang, jumlah sarang pada pohon inang, letak
sarang pada pohon inang, bentuk dan ukuran sarang, serta
bahan penyusun sarang.
Analisa data
Identifikasi jenis menggunakan alat bantu yaitu buku
panduan pengenalan jenis burung di kawasan Papua. Metode
yang digunakan untuk pengambilan data sekunder adalah
dengan studi pustaka dan wawancara.
Selain itu dilakukan penghitungan titik kelimpahan
populasi cenderawasih dengan menggunakan:
Rumus:			
Titik Pertemuan (ET)= Jumlah Individu
Waktu Pengamatan
Kategori
Kelimpahan

Nilai
Kelimpahan

Skala Urutan

< 0.1

1

Jarang

0.1 - 2,0

2

Tidak Umum

2,1 - 10,0

3

Sering

10,1 - 40,0

4

Umum

> 40,0

5

Melimpah

Persentase dinamika populasi bulanan dan tahunan
Persentase nilai populasi cenderawasih bulanan dan tahunan di
dalam masing-masing kawasan prioritas pemantauan yang bisa
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dipakai untuk melihat perubahan populasi, dapat diperoleh
dengan metode sebagai berikut:
Perhitungan penambahan populasi bulanan
Contoh:
Nilai populasi cenderawasih pada bulan Agustus: 10 ekor
NIlai populasi cenderawasih pada bulan September: 12 ekor

= ((12 – 10) / 10) x 100%
= 20%

Perhitungan penambahan populasi lima tahunan
Contoh:
Nilai populasi cenderawasih pada tahun 2020: 200 ekor (nilai
populasi akhir)
NIlai populasi cenderawasih pada tahun 2015: 175 ekor (nilai
populasi awal)
		
= ((200 – 175) / 175) x 100%
= 14.2%

Intervensi Manajemen

Pada saat ini ancaman terhadap kelestarian cendrawasih
adalah perubahan habitat dan perburuan/perdagangan untuk
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keperluan souvenir (awetan atau peliharaan), serta pemakaian
cendrawasih dalam upacara adat
1.

2.

3.

Perlindungan habitat
Perlindungan habitat terutama pada lokasi-lokasi dimana
cendrawasih memakai secara intensif sebagai tempat
berbiak harus dilakuan.
Perburuan dan perdagangan
Cendrawasih jenis Paradisaea apoda dan P. minor (dan
kemungkinan P. rubra) adalah komoditas yang paling
di cari sebagai cenderamata. Oleh karena itu penegakan
hukum atas perburuan dan perdagangan jenis ini harus
dilakukan.
Pengaturan pemakaian untuk acara adat
Bulu cendrawasih merupakan bagian dari upacara adat
oleh karena itu perlu dibuat suatu regulasi lokal yang
memungkinkan masyarakat mengambil dan menggunakan
bulu cendrawasih sebagai bagian dari budaya setempat.
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a.

b.

Taksonomi:
–
Suku
–
Jenis

: Bucerotidae
: Rothschild, 1897

Status Konservasi
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Rentan (Vulnerable); IUCN Red List.
–
Appendiks II CITES

c.

Sebaran dan Populasi
Habitat julang sumba adalah di hutan primer dan
sekunder di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Barat. Spesies ini
dapat dijumpai pada hutan dataran rendah sampai dengan
ketinggian 950 m dari permukaan air laut. Julang sumba
memiliki sifat berkelompok, satu kelompok dapat mencapai
15 ekor. Populasi julang sumba di alam diperkirakan kurang
dari 4.000 ekor.
d.

Ancaman
Faktor utama penurunan populasi julang sumba disebabkan
oleh kerusakan hutan primer dan sekunder yang menjadi habitat
burung tersebut, perburuan liar dan perdagangan ilegal.
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e.

Peta Sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Julang Sumba

f.

Peta Situs Monitoring

Gambar 2. Peta Situs Monitoring Julang Sumba
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Julang sumba merupakan salah satu jenis burung endemis
Pulau Sumba. Saat ini, julang Sumba hanya dapat diamati
dibeberapa kantong hutan yang tersisa di pulau Sumba (hanya
sebanyak 7% dari total area pulau Sumba yang masih berhutan.
Dua lokasi utama untuk populasi julang sumba, berada di
bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru
dan Balai Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti. Site yang
diajukan sebagai lokasi monitoring untuk Julang sumba
mencapai luasan sebesar 2009 ha. Hasil kajian menunjukan
semua blok yang terdapat didalam dua lokasi Taman Nasional
tersebut merupakan prioritas tinggi untuk aktivitas pemantauan
populasi dan pembinaan habitat.
Tabel 1.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi
Julang Sumba di Taman Nasional LaiwangiWanggameti
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

10 (2014,
BTNLW)
Point Count
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Blok Bilia

(a) Monitoring populasi (Roosting count)
(b) Pembinaan Habitat

Tabel 2.
Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Julang
Sumba di Taman Nasional Manupeu-Tanadaru
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT,
Burung
Indonesia

10 (2014,
BTNMT)
Roosting Count

Blok
Ubukora, Blok
Taman Mas/
Maloba, Blok
Wacutidung,
Blok Lokohuma

(a) Monitoring populasi
(Roosting count)
(b) Pembinaan Habitat

Metode Survey

Roosting count
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 ketua tim dan 2 anggota tim.
Peralatan Utama
Satu buah Binokuler 8 x 42 mm setiap anggota tim, 1 buah
GPS, 1 buah Monokuler 60x optical zoom lengkap dengan
Tripod, 1 buah kamera dan buku panduan lapangan
Waktu Kegiatan
Dilakukan selama 5-10 hari perbulan sepanjang tahun
Teknik Kegiatan
Pengambilan data untuk pemantauan populasi julang sumba
dilakukan dengan menggunakan metode roosting count /
pemantauan pohon tidur pada pagi hari pukul 05.00 hingga
07.00 dan sore hari pukul 17.00 hingga 19.00.
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Pemantauan pohon tidur
Pemantauan pohon tidur merupakan salah satu metode khusus
yang dapat digunakan untuk metode pemantauan jenis-jenis
julang sumba. Kriteria lokasi pemantauan pohon tidur dipilih
dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1.
2.

3.

Julang sumba memeliki kecenderungan perilaku untuk
berkumpul pada satu lokasi tertentu sebagai lokasi tidur.
Pemantauan jumlah julang sumba dalam satu lokasi
pohon tidur yang dilakukan secara berkelanjutan dan
teratur, dapat digunakan sebagai indikator kecenderungan
populasi julang sumba di habitat penyebarannya.
Lokasi dalam jangkauan pengamatan

Beberapa langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum
pengambilan data populasi julang sumba adalah melakukan
survey pendahuluan untuk mengidentifikasi lokasi pohon tidur
julang sumba dan memastikan bahwa lokasi ini digunakan
secara rutin oleh kelompok julang sumba di lokasi prioritas
tersebut. Langkah selanjutnya setelah itu adalah menentukan
titik pengamatan yang paling strategis sehingga dapat terpantau
seluruh kedatangan julang sumba namun kehadiran pengamat
tidak sampai mengganggu julang sumba, jika diperlukan dapat
membuat menara pengamatan atau lokasi yang tersamar.
Tata laksana pengambilan data lapangan sebagai berikut:
1.
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Pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilakukan setiap
minggu pertama tiap bulan

2.

3.
4.

5.

Pengamatan sudah harus berada di lokasi pengamatan
sebelum kelompok julang sumba pertama datang (sekitar
pukul 17.00 waktu setempat)
Julang sumba biasa datang ke lokasi pohon tidur bahkan
setelah matahari terbenam
Setiap kali mengamati, pengamat perlu mencatat beberapa
hal berikut:
–
Tanggal
–
Lokasi / kawasan
–
Wilayah / desa
–
Pengamat dan rekannya
–
Jenis pohon yang menjadi pohon tidur
–
Jumlah burung julang sumba yang terlihat dan
komposisinya (dewasa atau anak)
Hasil pengamatan dicatat dalam buku lapangan
atau dicatat langsung dalam lembar data yang
telah disediakan.

Analisa Data
Data yang didapatkan saat pemantauan pohon tidur dihitung
secara manual, jika pengamatan dilakukan selama lebih dari
1 hari maka data populasi yang didapatkan dihitung rataratanya. Hasil analisis bisa dimunculkan baik dalam bentuk
angka maupun dalam bentuk grafik yang dapat menunjukan
perubahan jumlah individu julang sumba yang diamati baik
setiap bulan maupun setiap tahun.
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Persentase dinamika populasi bulanan dan tahunan
Persentase nilai populasi julang sumba bulanan dan tahunan di
dalam masing-masing kawasan prioritas pemantauan yang bisa
dipakai untuk melihat perubahan populasi, dapat diperoleh
dengan metode sebagai berikut:
Perhitungan penambahan populasi bulanan
Contoh:
Nilai populasi julang sumba pada bulan Agustus: 40 ekor
NIlai populasi julang sumba pada bulan September: 41 ekor

= ((41 – 40) / 40) x 100%
= 2.5%

Perhitungan penambahan populasi lima tahunan
Contoh:
Nilai populasi julang sumba pada tahun 2020: 200 ekor (nilai
populasi akhir)
NIlai populasi julang sumba pada tahun 2015: 175 ekor (nilai
populasi awal)

= ((200 – 175) / 175) x 100%
= 14.2%
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Intervensi Manajemen

Beberapa kegiatan manajemen spesies yang sederhana
dapat dilakukan oleh BTN Gunung Rinjani untuk memastikan
kelestarian dan peningkatan populasi burung julang sumba di
dalam kawasan.
1.

2.

Pengamanan dan perlindungan habitat
Pengamanan dan perlindungan habitat dilakukan bersama
antara POLHUT dan/atau Masyarakat Mitra Polhut
(MMP) di setiap blok hutan yang menjadi area prioritas
dari aktivitas manusia.
Monitoring keberadaan julang sumba
Monitoring keberadaan julang sumba di dalam kawasan
prioritas konservasi di kawasan Taman Nasional Manupeu
Tanadaru, Taman Nasional Laiwangi Wanggameti
merupakan salah satu tindakan preventif yang efektif
untuk mencegah kerusakan habitat julang sumba.
Petugas dari taman nasional akan memantau
keberadaan julang sumba di setiap blok hutan yag menjadi
area prioritas monitoring. Jumlah individu yang tercatat
selama periode pemantauan populasi akan dicatat untuk
kebutuhan pendugaan populasi. Monitoring keberadaan
lubang sarang di pohon juga diperlukan untuk melihat
kemungkinan aspek perkembangbiakan jenis-jenis
burung nocturnal yang terdapat di dalam kawasan Taman
Nasional Manupeu Tanadaru, Taman Nasional Laiwangi
Wanggameti.
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3.

338

Montoring ancaman
Patroli pengamanan habitat hutan penting dilakukan
untuk memastikan bahwa habitat penting bagi julang
sumba aman dari gangguan pengrusakan. Setiap bentuk
ancaman terhadap keberadaan julang sumba, aktivitas
ilegal lainnya akan dipantau dan dievaluasi setiap
bulannya.
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a.

Taksonomi
Famili : Psittacidae
Spesies : Lorius domicella

b.

Status Konservasi
–
Dilindungi PP Nomor 7 Tahun 1999
–
Genting / (Endangered); IUCN Redlist
–
Non Appendiks CITES

c.

Distribusi dan Populasi
Kasturi tengkuk-ungu memiliki persebaran yang terbatas
di pulau Seram, Ambon dan mungkin juga di pulau Saparua
dan Haruku, Provinsi Maluku. Jenis ini hanya dapat ditemukan
terbatas di ketinggian 300 – 1100 m dpl (lebih umum di atas
ketinggian 600 m dpl). Namun catatan terbaru kebanyakan
berasal dari Taman Nasional Manusela dimana jenis masih dapat
dijumpai. Kasturi tengkuk-ungu lebih menyukai habitat berupa
hutan primer perbukitan dan hutan submontana, terutama di
area-area bertebing. Hidup berpasangan atau dalam kelompok
kecil yang terpisah-pisah. Beberapa studi menunjukan bahwa
kasturi tengkuk-ungu hanya dapat hidup di hutan yang alami
dan sangat rentan terhadap perubahan habitat hutan. Estimasi
populasi berkisar antara 1.000 hingga 2.500 individu dewasa.
d.

Ancaman
Kasturi tengkuk-ungu merupakan salah jenis burung
paruh bengkok yang sangat terancam populasinya akibat
penangkapan dalam jumlah besar di alam untuk dijual sebagai
hewan peliharaan karena memiliki nyanyian yang indah dan
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mampu meniru dengan baik, selain itu kepopuleran jenis ini
sebagai salah satu jenis cindera mata menyebabkan kasturi
tengkuk-ungu saat ini sangat sulit dijumpai di alam).
e.

Peta Sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Kasturi Tengkuk-Ungu (maps.iucnredlist.org)

Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Habitat kasturi tengkuk-ungu terbatas di hutan-hutan
dataran rendah perbukitan dan pegunugan di kepulauan
Seram, Maluku. Salah satu lokasi yang diketahui masih menjadi
habitat kasturi tengkuk-ungu adalah di dalam kawasan Taman
Nasional Manusela, yang berada di bawah pengelolaan Balai
Taman Nasional Manusela. Hasil kajian menunjukan bahwa
wilayah aktivitas prioritas untuk pemantauan dan peningkatan
populasi ada pada dua blok hutan di dalam kawasan Taman
Nasional Manusela.
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Tabel 1.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi Kasturi
tengkuk-ungu di Taman Nasional Manusela.
Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT

8 (2014,
BTNM)
direct count/real
count dengan
menggunakan
pohon tengger

Blok Hutan Ilie
(Seksi PTN Wilayah
I) dan Blok Hutan
Waelomatan (Seksi
PTN Wilayah II)

(a) Survei Populasi (Line
Transek)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan
(pencegahan perburuan
dan penangkapan sebagai
hewan peliharaan

Metode Survey

Line Transek
Jumlah Anggota
Setiap tim survei terdiri atas 1 kepala tim dan 2 anggota tim
Peralatan Utama
Satu buah Binokuler 8 x 42 mm setiap anggota regu, 1 buah
GPS, 1 buah kamera dan buku panduan lapangan
Waktu Kegiatan
Dilakukan selama 5 hari perbulan sepanjang tahun dengan
panjang transek 2 km dilakukan pada pagi hari pukul 05.30
hingga 10.00 dan sore hari pukul 15.00 hingga pukul 17.30.
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Teknik Kegiatan
Pada kegiatan pengambilan data untuk pemantauan populasi
kasturi tengkuk-ungu adalah dengan menggunakan metode line
transek (Bibby, 2000). Metode line transek merupakan suatu
petak contoh dimana seorang pengamat berjalan sepanjang
garis transek dan mencatat setiap data yang diperlukan.
Dalam menggunakan metode ini, lebar atau luas dari lokasi
pengamatan tidak langsung ditetapkan. Seorang pengamat,
dapat mencatat setiap kasturi tengkuk-ungu yang teramati
walau sejauh jarak apapun sesuai dengan kemampuan jarak
pandang masing-masing pengamat. Penggunaan line transek
terdapat asumsi-asumsi yang harus diperhatikan, yaitu satwa
dan garis transek terletak secara random, satwa tidak bergerak/
berpindah sebelum terdeteksi, tidak ada satwa yang terhitung
dua kali (double counting), seekor satwa atau kelompok satwa
berbeda satu sama lainnya.
Beberapa langkah yang dilakukan sebelum pengambilan
data populasi kasturi tengkuk-ungu adalah mempersiapkan
transek lurus di dalam blok hutan yang menjadi prioritas
pemantauan populasi, mempersiapkan satu orang petugas
untuk melatih kemampuan dalam hal deteksi dan identifikasi
kasturi tengkuk-ungu serta meningkatkan kemampuan dalam
penulisan data dan analisis data peningkatan populasi kasturi
tengkuk-ungu.
Tata laksana pengambilan data lapangan sebagai berikut:
1.
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Pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilakukan setiap
minggu pertama tiap bulan

2.

3.
4.

5.

6.

Pengamatan dilakukan secara konsisten pada pagi hari
pukul 05.30 hingga 10.00 dan sore hari pukul 15.00
hingga pukul 17.30
Pengamat berjalan mengikuti jalur yang telah tersedia
dengan kecepatan sedang
Setiap kali mengamati, pengamat perlu mencatat beberapa
hal berikut
–
Tanggal,
–
Lokasi / kawasan
–
Wilayah / desa
–
Pengamat dan rekannya
–
Kode transek (dapat di buat sendiri formatnya)
Selama berjalan saat melakukan pengamatan, jika dijumpai
kasturi tengkuk-ungu maka hal-hal berikut perlu dicatat:
–
Waktu perjumpaan
–
Titik perjumpaan (lihat titik terakhir yang sudah
ditandai di dalam transek)
–
Jumlah Kasturi tengkuk-ungu yang teramati
–
Jarak antara pengamat dan kasturi tengkuk-ungu
yang teramati
–
Terlihat / terdengar
–
Hinggap / terdengar
Hasil pengamatan dicatat dalam buku lapangan atau
dicatat langsung dalam lembar data yang telah disediakan.
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Analisa data
Pendugaan populasi pada metode transek garis dapat dilakukan
dengan menggunakan metode Poole. Model untuk persamaan
Poole (Poole Methods) adalah :
P = D. A
∑ xi. (2∑ xi + 1)
D =
2 ∑ Lj. dj
∑ ri . Sin θi
dj            =               nj

Keterangan:
D = Kepadatan populasi (indiv/km2) P = populasi dugaan
(individu)
A = luas wilayah pengamatan (km2) xi = jumlah individu pada
kontak ke-i Lj = panjang transek jalur ke-j (m)
dj = rata-rata lebar kiriatau kanan jalur ke j (m)
nj = jumlah kontak pada jalur ke-j
Persentase dinamika populasi bulanan dan tahunan
Persentase nilai populasi kasturi tengkuk-ungu bulanan
dan tahunan di dalam masing-masing kawasan prioritas
pemantauan yang bisa dipakai untuk melihat perubahan
populasi, dapat diperoleh dengan metode sebagai berikut:
Perhitungan penambahan populasi bulanan
Contoh:
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Nilai populasi kasturi tengkuk-ungu pada bulan Agustus: 10
ekor
NIlai populasi kasturi tengkuk-ungu pada bulan September:
12 ekor

= ((12 – 10) / 10) x 100%
= 20%

Perhitungan penambahan populasi lima tahunan
Contoh:
Nilai populasi kasturi tengkuk-ungu pada tahun 2020: 200 ekor
(nilai populasi akhir)
NIlai populasi kasturi tengkuk-ungu pada tahun 2015: 175
ekor (nilai populasi awal)

= ((200 – 175) / 175) x 100%
= 14.2%

Intervensi Manajemen

Beberapa kegiatan manajemen spesies yang sederhana
dapat dilakukan oleh BTN Manusela untuk memastikan
kelestarian dan peningkatan populasi burung kasturi tengkukungu di dalam kawasan.
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1.

2.

3.

346

Pengamanan dan Perlindungan habitat
Pengamanan dan perlindungan habitat dilakukan bersama
antara POLHUT dan/atau Masyarakat Mitra Polhut
(MMP) di setiap blok hutan yang menjadi area prioritas
dari aktivitas manusia.
Monitoring keberadaan kasturi tengkuk-ungu
Petugas dari taman nasional akan memantau keberadaan
kasturi tengkuk-ungu di setiap blok hutan yag menjadi
area prioritas monitoring. Jumlah individu yang tercatat
selama periode pamantauan populasi akan dicatat untuk
kebutuhan pendugaan populasi. Monitoring keberadaan
lubang sarang di pohon juga diperlukan untuk melihat
kemungkinan aspek perkembangbiakan jenis-jenis burung
paruh bengkok lainnya yang terdapat di dalam kawasan
Taman Nasional Manusela.
Montoring ancaman
Patroli pengamanan habitat hutan penting dilakukan
untuk memastikan bahwa habitat penting bagi Kasturi
tengkuk-ungu aman dari gangguan pengrusakan.
Setiap bentuk ancaman terhadap keberadaan kasturi
tengkuk-ungu, aktivitas illegal lainnya akan di pantau
dan dievaluasi setiap bulannya. Selain itu, perlu juga
dilakukan monitoring area pemukiman di sekitar kawasan
prioritas aktivitas kasturi tengkuk-ungu yang diidentifikasi
mempunyai pemburu kasturi dan paruh bengkok lainnya,
mengingat saat ini, kasturi tengkuk-ungu merupakan salah
satu jenis burung paruh bengkok endemis Maluku yang
sangat terancam akibat kegiatan perburuan.

4.

Penyadartahuan
Petugas dari Taman Nasional Manusela yang menjadi area
prioritas burung kasturi tengkuk-ungu perlu meningkatkan
kegiatan penyadartahuan mengenai konservasi Kasturi
tengkuk-ungu bagi seluruh pemangku kebijakan yang
berada disekitar Taman Nasional Manusela. Petugas perlu
memberikan keterangan dan pengertian mengenai peran
penting kasturi tengkuk-ungu bagi ekosistem hutan dan
dampak yang akan timbul akibat perburuan liar jenis
burung kasturi tengkuk-ungu
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a.

b.

Taksonomi:
–
Suku
–
Jenis

: Strigidae
: Otus jolandae

Status konservasi:
–
Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
–
Hampir terancam (Near Threatened) (IUCN Redlist).
–
Non Appendix CITES

c.

Sebaran dan Populasi
Celepuk rinjani (Otus jolandae) merupakan satwa endemis
Pulau Lombok, burung jenis ini menggunakan tipe habitat
hutan dataran rendah sampai dengan hutan dataran tinggi
dengan ketinggian antara 25 s/d 1.350 m dari permukaan air
laut. Kepadatan populasi burung celepuk rinjani paling tinggi
di Taman Nasional Gunung Rinjani. Estimasi untuk populasi
celepuk rinjani di alam kurang dari 10.000 individu.
d.

Ancaman
Faktor utama penurunan populasi celepuk rinjani (Otus
jolandae) disebabkan oleh degradasi habitat, perburuan liar dan
perdagangan ilegal.
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e.

Peta sebaran

Gambar 1. Peta Sebaran Celepuk Rinjani (http://maps.iucnredlist.org)

Gambar 2. Peta Situs Pemantauan Celepuk Rinjani
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Skenario Peningkatan Populasi
Situs Prioritas

Celepuk rinjani merupakan jenis burung endemis pulau
Lombok. Salah satu lokasi yang diketahui merupakan habitat
utama bagi celepuk in adalah kawasan hutan di Gunung
Rinjani yang berada di bawah pengelolaan lansung Balai
Taman Nasional Gunung Rinjani. Hasil kajian menunjukan
bahwa hanya terdapat satu wilayah prioritas untuk aktivitas
pemantauan populasi dengan luas tak kurang dari 432 ha yang
berada di dua blok yaitu Senaru (150 ha) dan Kembang Kuning
(282 ha). Area tersebut merupakan area dengan prioritas tinggi
untuk dengan fokus kepada survei populasi dan pembinaan
habitat (tabel 1)
Tabel 1.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi
Celepuk rinjani di Taman Nasional Gunung
Rinjani
Populasi Dasar (ekor)
(tahun, sumber) &
Metode

Situs

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
UPT
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27 (2014, BTNGR)
Metode tidak diketahui

Blok Senaru (150
Ha), kembang
Kuning (282 Ha)

(a) Survei Populasi
(b) Pembinaan Habitat

Metode Survei

Line Transek dengan call count
Jumlah Anggota

1 kepala regu, 2 anggota regu
Peralatan Utama

Binokuler night vision sebanyak jumlah anggota regu, 1 buah
GPS, 1 buah monokuler lengkap dengan tripod, 1 buah kamera,
1 buah alat perekam suara+micrphone dan buku panduan
lapangan, senter LED size 4DD
Waktu Kegiatan

Dilakukan selama 3 hari perbulan sepanjang tahun.
Teknik Kegiatan

Pada kegiatan pengambilan data untuk pemantauan
populasi celepuk rinjani adalah dengan menggunakan metode
line transek (Bibby, 2000) dengan call count. Metode line transek
merupakan suatu petak contoh dimana seorang pengamat
berjalan sepanjang garis transek dan mencatat setiap data yang
diperlukan. Seorang pengamat, dapat mencatat setiap celepuk
rinjani baik yang teramati maupun terdengar sesuai dengan
kemampuan jarak pandang dan pendengaran masing-masing
pengamat. Penggunaan line transek terdapat asumsi-asumsi yang
harus diperhatikan, yaitu: satwa dan garis transek terletak secara
acak, satwa tidak bergerak/berpindah sebelum terdeteksi, tidak
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ada satwa yang terhitung dua kali (double counting), seekor satwa
atau kelompok satwa berbeda satu sama lainnya.
Beberapa langkah yang dilakukan sebelum pengambilan
data populasi celepuk rinjani adalah mempersiapkan transek
lurus dengan panjang 2 km yang kemudian dibagi ke dalam
beberapa stasiun pengamatan, jarak antara satu stasiun
pengamatan ke stasiun pengamatan yang lain sepanjang 200
meter. didalam blok hutan yang menjadi prioritas pemantauan
populasi, mempersiapkan satu orang petugas untuk melatih
kemampuan dalam hal deteksi dan identifikasi celepuk rinjani
baik melalui pengamatan langsung maupun suara, serta
meningkatkan kemampuan dalam penulisan data dan analisis
data peningkatan populasi celepuk rinjani.
Tata laksana pengambilan data lapangan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilakukan setiap
minggu pertama tiap bulan
Pengamatan dilakukan secara konsisten setiap antara pukul
17.00 – 22.00 waktu setempat
Pengamat berjalan mengikuti jalur yang telah tersedia
Pengamat berhenti di setiap titik stasiun yang sudah
ditentukan (antar stasiun berjarak 200 m)
Pengamat mengamati / mendengar dan merekam suara
selama + 10 menit di tiap stasiun
Setiap kali mengamati, pengamat perlu mencatat beberapa
hal berikut
–
Tanggal,
–
Lokasi/kawasan
–
Wilayah/desa

7.

8.

–
Pengamat dan rekannya
–
Kode transek (bisa dibuat sendiri formatnya)
Selama berjalan saat melakukan pengamatan, jika dijumpai
ataupun mendengar celepuk rinjani maka hal-hal berikut
perlu dicatat:
–
Waktu perjumpaan
–
Titik perjumpaan (lihat titik terakhir yang sudah
ditandai di dalam transek)
–
Jumlah celepuk rinjani yang teramati / terdengar
–
Jarak antara pengamat dengan celepuk rinjani yang
terdengar
–
Terlihat/terdengar
–
Hinggap/terbang
Hasil pengamatan dicatat dalam buku lapangan atau
dicatat langsung dalam lembar data yang telah disediakan.

Analisa data

Pendugaan populasi pada metode transek garis dapat
dilakukan dengan menggunakan metode Poole. Model untuk
persamaan Poole (Poole Methods) adalah :
P = D. A
∑ xi. (2∑ xi + 1)
D =
2 ∑ Lj. dj
∑ ri . Sin θi
dj       =
nj
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Keterangan:
D = Kepadatan populasi (indiv/km2) P = Populasi dugaan
(individu)
A = luas wilayah pengamatan (km2) xi = jumlah individu
pada kontak ke-i Lj = panjang transek jalur ke-j (m)
dj = rata-rata lebar kiri atau kanan jalur ke j (m)
nj = jumlah kontak pada jalur ke-j
Persentase dinamika populasi bulanan dan tahunan
Untuk mendapatkan persentase nilai populasi celepuk rinjani
bulanan dan tahunan di dalam kawasan Taman Nasional
Gunung Rinjani yang bisa dipakai untuk melihat perubahan
populasi, maka tata caranya adalah sebagai berikut:
Contoh:
Perhitungan penambahan populasi bulanan
Nilai populasi celepuk rinjani pada bulan Agustus: 10 ekor
NIlai populasi celepuk rinjani pada bulan September: 12 ekor
(nilai populasi bulan ini – nilai populasi bulan lalu)
Persentase = ---------------------------------------------------------- x 100%
(nilai perjumpaan bulan lalu)
= ((12 – 10) / 10) x 100%
= 20%

Contoh:
Perhitungan penambahan populasi lima tahunan
Nilai populasi celepuk rinjani pada tahun 2020: 200 ekor (nilai
populasi akhir)
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NIlai populasi celepuk rinjani pada Tahun 2015: 175 ekor (nilai
populasi awal)
(nilai populasi akhir – nilai populasi awal)
Persentase = ----------------------------------------------------------- x 100%
(nilai populasi awal)
= ((200 – 175) / 175) x 100%
= 14.2%
Intervensi Manajemen

Beberapa kegiatan manajemen spesies yang sederhana
dapat dilakukan oleh BTN Gunung Rinjani untuk memastikan
kelestarian dan peningkatan populasi burung celepuk rinjani di
dalam kawasan.
1.

Pengamanan dan Perlindungan habitat
Pengamanan dan perlindungan habitat dilakukan bersama
antara polhut dan/atau Masyarakat Mitra Polhut (MMP)
di setiap blok hutan yang menjadi area prioritas dari
aktivitas manusia.
2. Monitoring keberadaan celepuk rinjani di dalam kawasan.
Prioritas konservasi celepuk rinjani di dalam kawasan
Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu
tindakan preventif yang efektif untuk mencegah kerusakan
habitat celepuk rinjani
Petugas dari taman nasional akan memantau
keberadaan celepuk rinjani di setiap blok hutan yang
menjadi area prioritas monitoring. Jumlah individu
yang tercatat selama periode pamantauan populasi akan
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3.
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dicatat untuk kebutuhan pendugaan populasi. Monitoring
keberadaan lubang sarang di pohon juga diperlukan untuk
melihat kemungkinan aspek perkembangbiakan jenis-jenis
burung nocturnal yang terdapat di dalam kawasan Taman
Nasional Gunung Rinjani.
Montoring ancaman
Patroli pengamanan habitat hutan penting dilakukan
untuk memastikan bahwa habitat penting bagi celepuk
rinjani aman dari gangguan pengrusakan. Setiap bentuk
ancaman terhadap keberadaan celepuk rinjani, aktivitas
illegal lainnya akan di pantau dan di evaluasi setiap
bulannya.
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a.

b.

Taksonomi:
–
Famili
–
Jenis

: Varanidae
: Varanus komodoensis

Status konservasi:
a. Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
b. Rentan (Vulnerable) Daftar Merah IUCN (EN).
c. Apendik I CITES

c.

Sebaran dan Populasi
Saat ini persebaran alami biawak komodo, secara endemik
terbatas pada 5 (lima) pulau dalam populasi terpisah dalam
wilayah kepulauan Sunda Kecil di bagian timur Indonesia,
dengan 4 pulau diantaranya berada di kawasan Taman Nasional
Komodo (Jessop dkk, 2003). Keempat pulau tersebut yaitu
Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, dan Nusa Kode (Gili
Dasami). Tambahkan p. Padar unpublish data
Sedangkan pulau lain yang berada di luar kawasan TN
Komodo adalah Pulau Flores (Sastrawan & Ciofi, 2002).
Penyebaran populasi biawak komodo di Flores hingga saat ini
diketahui tersebar dalam dalam populasi terpisah dari pesisir
utara hingga pesisir barat Flores. Di pesisir utara meliputi
kawasan Cagar Alam Riung, Pulau Ontoloe TWAL 17 Pulau
(Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada) dan Kawasan Ekosistem
Esensial Hutan Pota (Kecamatan Sambirampas, Kabupaten
Manggarai Timur). Sedangkan di peisisr barat, populasi Biawak
Komodo tersebar dari Cagar Alam Wae Wuul, Golo Mori dan
Tanjung Kerita Mese (Kabupaten Manggarai Barat). Tambahkan
p. Longos unpublished data
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Beberapa lokasi yang telah diketahui perkiraan kepadatan
dan kelimpahan populasinya sampai mendekati akhir tahun
2011 ini adalah Loh Liang, Loh Sebita, Loh Wau, Loh Lawi,
Sok Keka, Loh Gong, Tanjung Kuning, dan Loh Serao, Loh
Hung, Loh Boko di Pulau Komodo; Loh Buaya, Loh Baru,
Loh Tongker, Loh Dasami, Loh Ginggo, Tanjung Nggikok, dan
Tanjung Tambora di Pulau Rinca; serta di pulau – pulau kecil,
Gili Motang dan Nusa Kode.
d.

Ancaman
Faktor-faktor pembatas terhadap perkembangan populasi
komodo dikarenakan maraknya perburuan satwa mangsanya
terutama rusa. Kondisi ini mengakibatkan di antara komodo
saling memangsa. Di TN Komodo, Pulau Komodo dan Rinca
kecencerungan populasi stabil, kecuali di Gili Motang, Nusa
Kode populasinya menurun karena ukuran populasi mangsa
yang kecil (terutama rusa) dan tingkat inbreeding yang tinggi.
Pengembangan habitat lebih mengarah untuk kawasan wisata
di Kab. Manggarai Barat
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dikeluarkan
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Populasi komodo di Flores cenderung sangat menurun jika
dibandingkan sebelum tahun terakhir. Faktor-faktor penurunan
populasi di Flores lebih banyak disebabkan konversi habitat
menjadi area ladang dan pemukiman. Lebih lanjut, kondisi
terkini populasi biawak komodo di Flores belum diketahui
secara akurat atau luput dari perhatian.
e.

Peta Penyebaran Nasional.

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Site Prioritas

Komodo merupakan kadal terbesar dan merupakan satwa
endemik Indonesia yang hanya dapat dijumpai pada dua pulau
yaitu di Pulau Komodo dan Pulau Flores bagian barat. Saat
ini sebarannya terbatas pada 5 (lima) pulau dalam populasi
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terpisah dalam wilayah kepulauan Sunda Kecil di bagian timur
Indonesia, dimana 4 pulau diantaranya terletak dalam kawasan
Taman Nasional Komodo.
Keempat pulau yang dihuni biawak dengan nama lokalnya
”Ora“ tersebut adalah Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, dan
Nusa Kode (Gili Dasami), sedangkan pulau lain yang berada di
luar kawasan TN Komodo adalah Pulau Flores.
Penetapan site prioritas untuk kegiatan survey populasi
ditetapkan pada wilayah yang merupakan konsentrasi komodo
terbesar dan wilayah lainnya lebih ditekankan pada aktivitas
penjagaan agar tidak menjadi lebih rendah.
Site prioritas tinggi untuk kegiatan survey populasi
terdapat pada 8 site dengan total luasan penelitian hanya sekitar
11% dari total wilayah jelajah komodo sehingga di luar blok
penelitian /monitoring merupakan kawasan dengan prioritas
rendah untuk survey populasi tetapi lebih menekankan pada
aktivitas penunjang terdapat.
Table 1.

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi
Komodo.

Pelaksana kegiatan
& Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Site

UPT BTN Komodo

2919 (2014, UPT)

Pulau Komodo

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

2875(2014, UPT)

Pulau Rinca

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan
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Aktivitas Prioritas

UPT BBKSDA
NTT

5 (2014, UPT)

Pulau Padar

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

55 (2014, UPT)

Pulau Gili
Motang

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

79 (2014, UPT)

Pulau Nusa
Kode

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

9 (2014, UPT)

CA Wae Wuul

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

6 (2014, UPT)

kawasan
Ekosistem
Essensial Pota

(a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

6 (2014, UPT)

Pulau Ontobe
TWA 17 Pulau

((a) Survey Populasi
(b) Pembinaan Habitat
(c) Penyadartahuan

Panduan studi populasi Biawak Komodo (Varanus
komodoensis)
Status populasi Biawak Komodo

Biawak Komodo merupakan satwa endemik dengan
sebarannya yang terbatas hanya di empat pulau besar dalam
kawasan Taman Nasional Komodo dan beberapa daerah pesisir
di bagian Barat dan Utara pulau Flores, sebuah pulau besar di
sebelah Timur TNK. Populasi biawak komodo pada tahun 1997
diperkirakan hanya sebesar 1687, 1110, 106, dan 66 individu
masing-masing untuk pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, dan
Flores (Ciofi & Bruford, 1999). Sementara menurut otoritas
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TNK, populasi biawak komodo untuk pulau Komodo dan
Rinca dari tahun 1998 hingga 2000 adalah 1061 dan 1344,
1110 dan 1344, dan 1009 dan 1001 (Erdmann, 2004; PHKA,
2000).
Beberapa metode pendugaan populasi

Pendugaan populasi satwa liar dapat dilaksanakan dengan
menggunakan beberapa metode, baik langsung maupun
tidak langsung. Metode pendugaan langsung adalah dengan
menghitung langsung jumlah individu yang teramati, sedangkan
pendugaan tidak langsung adalah dengan menghitung tandatanda keberadaan satwa tersebut, seperti kotoran, bekas cakar,
jejak atau suara. Beberapa metode yang lazim diterapkan dalam
pendugaan populasi satwa liar di alam adalah penghalauan,
transek, transek jarak, kuadrat, titik hitung, penandaan, dan
lain sebaigainya (Lancia et al., 1996; Mayle et al., 1999).
Namun perlu disadari bahwa setiap metode memiliki kelebihan
dan keterbatasannya masing-masing. Namun perlu disadari
bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya
masing-masing. Beberapa teknik survey populasi Biawak
Komodo telah dilakukan seperti penghitungan langsung di
lokasi penggantungan umpan dan capture-mark-recapture
yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Komodo (Jessop
dkk. 2007). Selain itu Komodo Survival Program yang bekerja
sama dengan Balai Taman Nasional Komodo dan juga Balai
Besar Konservasi Sumberdaya Alam NTT telah menerapkan
cara baru dalam monitoring dengan menggunakan kamera
pengintai. Cara yang terakhir dinilai murah dari segi biaya,
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tenaga dan waktu dan cukup mudah diterapkan (Ariefiandy et
al. 2013; 2015).
Metode Mark-Recapture

Hingga saat ini metode penandaan (Capture Mark Release
Recapture), yang sering disebut Mark-Recapture, diyakini
merupakan metode yang paling efektif untuk mengukur
berbagai parameter populasi satwa liar (Seber, 1982). MarkRecapture juga dapat diterapkan untuk mendapatkan informasi
dinamika populasi, pergerakan, sebaran, pertumbuhan fisik
(Claussen et al. 1997; Lancia et al. 1996; Lebreton et al. 2003;
White & Clark 1996).
Metode Mark recapture dalam pelaksanaannya memerlukan
penggunaan alat penanda untuk mengenalpasti (identifikasi)
individu yang dilibatkan dalam studi seperti pemberian cat,
label, cincin, dan microchip (Lancia et al. 1996). Penggunaan
penanda microchip yang dikenal dengan Transponder Pasif
Terintegrasi (PIT tag) merupakan pilihan terbaik (Koenig et al.
1992). PIT tag dapat dipasang di bagian bawah lapisan kulit
secara permanen tanpa menimbulkan dampak negatif bagi
satwa (Gibbons & Andrews 2004). Gibbons dan Andrews
(2004) juga menjelaskan bahwa teknik penandaan dengan
PIT tag telah digunakan secara luas baik untuk keperluan studi
ilmiah satwa liar di alam, maupun untuk menandai satwa di
lembaga konservasi eks situ (Kebun binatang, pusat rehabilitasi,
penangkaran, dll.) dan hewan peliharaan domestik.
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Metode Mark-recapture untuk pendugaan populasi Biawak
Komodo
Metode Mark-recapture telah digunakan untuk mengetahui
dugaan populasi biawak komodo. Prinsip teknis pelaksanan
metode ini adalah satwa ditangkap, ditandai, dilepas, kemudian
tangkap kembali (tentunya dilepas kembali setelahnya).
Tujuan

Tujuan survey pendugaan populasi biawak komodo
dengan menggunakan metode Mark-Recapture adalah untuk :
1)
2)
3)

Menduga jumlah populasi biawak komodo di lokasi
tertentu.
menyediakan data demografi biawak komodo melalui
pemantauan jangka panjang.
menentukan status dan kebutuhan tindakan konservasi
yang diperlukan.

Alat dan Bahan

Untuk melaksanakan survey pendugaan populasi Biawak
Komodo dengan metode Mark-Recapture diperlukan beberapa
alat sebagai berikut:
a)
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Perangkap alumunium,terbuat dari logam alumunium
berukuran 300 X 50 X 50 cm, dapat dipisah menjadi 3
bagian (masing-masing berukuran 100 X 50 X 50 cm).
Perangkap ini memiliki dua buah pintu masuk di kedua
ujungnya, namun hanya satu pintu yang berfungsi sebagai

b)

c)
d)

e)

jalan masuk Biawak Komodo. Pintu ini disambungkan
dengan kawat yang di ujungnya digantungkan umpan
untuk memancing komodo masuk perangkap. Setiap
bagian perangkap dilengkapi dengan jendela kecil untuk
memudahkan pengamatan terhadap kondisi binatang di
dalam perangkap.
GPS, alat ini diperlukan untuk mengetahui dan menandai
lokasi tempat peletakan kamera pengintai secara permanen,
sehingga nantinya berguna untuk program pemantauan
populasi jangka panjang.
Peta, diperlukan untuk panduan dalam peletakan posisi
perangkap dan desain sampling penelitian.
Umpan (kambing), 1 ekor kambing untuk 8-10 perangkap,
umpan diletakkan di lantai perangkap serta digantung di
ujung kawat pintu, untuk memancing komodo masuk ke
dalam perangkap.
Kantong plastik untuk umpan gantung, diperlukan
kantong plastik untuk menyimpan potongan daging
umpan dan kemudian digantung, untuk membantu
pembusukan daging dan menyebarkan bau busuk daging
untuk menarik komodo. Kantong plastik sebaiknya
dipilih yang warnanya mencolok, sehingga nantinya
memudahkan untuk mengenali lokasi perangkap dari
jarak jauh.

Cara Kerja

Perangkap disebar di seluruh area kajian sehingga
mencakup seluruh area lembah habitat potensial biawak
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komodo. Jarak antar perangkap tidak terlalu dekat namun
tetap diasumsikan harus berada di dalam jangkauan penciuman
BiawakKomodo (0,5 - 1 km). Setiap lokasi penempatan
perangkap dan lokasi di mana Komodo tertangkap langsung
ditandai dengan menggunakan perangkat Sistem Penentuanposisi Global (GPS). Jenis habitat di sekitar titik perangkap dan
lokasi di mana Komodo tertangkap langsung ditentukan secara
visual dan dicatat.

Gambar 2. Alat dan bahan yang digunakan untuk studi Mark – Recapture.
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Komodo yang tertangkap kemudian diberi penanda PIT
tag, diukur panjang dan lebar kepala, diukur panjang tubuh
dari moncong hingga kloaka/SVL (Snout to Vent Length),
panjang total tubuh bagian bawah (Ventral Total Body Length/
TBL), panjang ekor, lingkar ekor, dan berat. Pengukuran
diambil dalam satuan cm untuk panjang dan kg untuk berat.
Panjang SVL diambil sehingga akurasi 0.5 cm. Sebagai bagian
dari prosedur pengamanan dan keselamatan bagi peneliti dan
Komodonya sendiri, Komodo yang tertangkap diikat keempat
kakinya dan mulutnya diplester menggunakan isolasi. Proses
penangkapan dan pengukuran sampai dilepas kembali biasanya
menghabiskan waktu selama ±30 menit. Dalam studi ini tidak
ada penggunaan teknik anastesi (pembiusan) terhadap Komodo.
PIT tag berupa microchip berbentuk silinder, terbuat dari
bahan kaca, berukuran panjang 8mm dan diameter 2mm,
memiliki barcode di dalamnya, berisi rangkaian kombinasi huruf
dan angka yang berfungsi sebagai pengenal bagi tiap individu
yang tertangkap. Pemasangan PIT tag pada Komodo dipasang
di bagian paha kaki belakang kanan. PIT tag dipasang dengan
menggunakan alat suntik steril khusus. PIT tag tersimpan di
antara kulit dan daging. Setelah PIT tag terpasang, bagian kulit
bekas memasukkan jarum suntik pemasang PIT tag diolesi
cairan antiseptik khusus (NewSkin) untuk mencegah infeksi
dan mempercepat penyembuhan luka. Untuk mengidentifikasi
individu yang teratangkap, PIT tag dibaca dengan menggunakan
alat pembacanya (PIT Tag reader). Setiap individu yang telah
tertangkap dan ditandai menggunakan PIT tag tercantum dalam
pangkalan data (data base) Mark-Recapture.
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Analisis Data Pendugaan Populasi dan Demografi

Metode Mark-Recapture dapat diterapkan untuk
melakukan berbagai macam studi yang bermanfaat bagi
kepentingan konservasi dan manajemen spesies terancam
punah. Analisis data Mark-Recapture untuk pendugaan populasi
dan pertumbuhan ukuran tubuh dapat dilakukan menggunakan
program komputer “Ecological Methodology” (Krebs 2002; lihat
juga Krebs 1999).
Analisis untuk mengetahui kemelimpahan dan kepadatan
populasi Biawak Komodo.
Berikut ini adalah salah satu metode mengetahui
kelimpahan dan kepadatan satwa liar dalam populasi tertutup,
yaitu analisis Lincoln–Peterson dan Jolly Seber.
Lincoln-Peterson

Metode Lincoln-Peterson merupakan metode analisis
kelimpahan populasi yang paling sederhana dan paling mudah
diterapkan. Biasanya, metode analisis ini digunakan untuk
populasi tipe tertutup, dimana diasumsikan tidak terdapat
penambahan ataupun pengurangan populasi (tidak ada
perpindahan/migrasi, kelahiran dan kematian selama periode
survey). Metode ini biasa digunakan untuk studi mark-recapture
dengan periode waktu yang singkat. Secara ringkas, metode
ini dapat dilakukan dengan cara menangkap dan menandai
satwa pada kesempatan penangkapan pertama (M), kemudian
melepaskannya. Pada kesempatan penangkapan berikutnya,
dihitung berapa jumlah satwa tertangkap (C) dan berapa jumlah
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satwa yang telah memiliki tanda (R). Populasi dapat diduga
dengan menggunakan formula:
N=

M C
		
R

(1.1)

Metode penghitungan ini kemudian disempurnakan oleh
Bailey (1952) menjadi
M (C + 1) 		
Nˆ =
( R + 1)

(1.2)

Dimana; N : jumlah dugaan populasi
M : jumlah satwa yang diberi tanda pada kesempatan
pertama
C : jumlah total satwa tertangkap pada kesempatan
kedua
R : jumlah satwa yang tertangkap pada kesempatan
kedua yang telah memiliki tanda.
Untuk meningkatkan akurasi perhitungan dengan metode
ini, jumlah satwa yang tertangkap ulang (R) diupayakan paling
sedikit adalah 7 individu (Krebs 1999).
Jolly- Seber

Analisis Mark-recapture Jolly-Seber baik digunakan
untuk pendugaan populasi untuk populasi terbuka (dimana
terjadi pertambahan atau penguranagan populasi karena
kelahiran, kematian, imigrasi, maupun emigrasi). Metode
ini memang sedikit lebih kompleks penerapannya dari pada
Lincoln-Peterson. Metode Jolly-Seber lazim digunakan untuk
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analisis mark-recapture dengan lebih dari 2 (multiple) periode
penangkapan. Pendugaan populasi dengan menggunaan metode
analisis Jolly-Seber berdasarkan perbandingan ukuran populasi
yang ditandai ( M̂ t ) dengan proporsi jumlah individu yang
ditandai ( α̂ t ) (persamaan 2.1 – 2.4; Krebs, 1999).
jumlah individu yang telah ditamdai
proporsi individu yang telah ditamdai

2.1)

				

(2.2)

					

(2.3)

					

(2.4)

Ukuran populasi =

(s

=
Mˆ t

αˆ t
Nˆ t

t

+ 1) Zt

Rt + 1

mt + 1

=
=

+ mt

nt + 1
Mˆ t

αˆ t

Dimana;
St
: total jumlah individu yang dilepas pada sample t
Zt : jumlah individu yang ditandai sebelum sampe t, tidak
tertangkap pada sample t, tapi tertangkap lagi pada
sample berikutnya
Rt : jumlah individu st yang dilepas pada sample t dan
tertangkap lagi pada sample berikutnya
mt : jumlah individu yang ditandai pada sample t
nt : jumlah individu yang ditangkap pasa sample t
Mt : dugaan ukuran populasi yang tertandai sebelum samplet
αt : proporsi dugaan individu yang ditandai
N : ukuran populasi
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Analisis untuk mengetahui laju pertumbuhan
populasi Biawak Komodo.

Mengetahui laju pertumbuhan ukuran tubuh populasi
yang dikelola merupakan salah satu hal penting untuk
mengetahui keadaan populasi di alam. Hal ini berkaitan
dengan ketesediaan sumber daya makanan dan interaksi
intraspesifik (antar individu sesama spesies) dan interspesifik
(interaksi dengan spesies lain). Dari informasi laju pertumbuhan
ukuran tubuh yang dikombinasikan dengan informasi ekologi
lain, seperti kepadatan mangsa dan perubahan parameter
penting lingkungan (vegetasi, bentang lahan, dll) akan dapat
menyediakan informasi yang lebih akurat bagi kepentingan
konservasi dan manajemen spesies dan habitatnya.
Laju ukuran tubuh dapat dihitung secara relatif dan
instantaneous berdasar periode waktu tertentu. Persamaan yang
digunakan adalah (Krebs, 1999);
a)

Pertumbuhan relatif;
R=

b)

1

H 2 − H1
2

(H 1 + H 2 )

				

(3.1)

Pertumbuhan instantaneous berdasar periode waktu
tertentu;
G=

log(H 2 / H1 )
				
T

(3.2)
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Dimana ;
H2
: ukuran tubuh waktu t2
H1
: ukuran tubuh awal
T
: periode waktu pertumbuhan
R
: pertumbuhan relatif
G
: pertumbuhan instantaneous
Analisis untuk mengetahui pergerakan harian dan
tahunan

Pengukuran kapasitas pergerakan Biawak Komodo
diperoleh dengan melakukan analisis rata-rata pergerakan
harian, tahunan, harian terjauh, dan tahunan terjauh. Rata-rata
pergerakan harian (rata-rata jarak pergerakan yang ditempuh
oleh Biawak Komodo dalam satu hari) dihitung dari data
tangkap ulang atau lihat ulang dalam trip/within trip (WTr)
yang diambil selama satu sesi Mark-recapture di satu lokasi.
Nilai jarak pergerakan harian terjauh diambil sebagai jarak
antara posisi pertama Biawak Komodo tertangkap dengan posisi
tertangkap atau terlihat (WTr) berikutnya yang terjauh. Ratarata pergerakan tahunan (rata-rata jarak pergerakan tahunan
yang ditempuh) dihitung sebagai rata-rata jarak antara posisi
tertangkap untuk tahunan yang berurutan (2003-2005). Nilai
jarak pergerakan terjauh tahunan dihitung sebagai jarak terjauh
dari beberapa jarak pergerakan tahunan. Penghitungan nilai
jarak pergerakan dilakukan dengan menggunakan program
komputer ArcView 3.2 (ESRI) yang dilengkapi fasilitas Animal
Movement Program dan X Tools.

376

III. 1. b. Metode Site Occupancy dengan
menggunakan kamera pengintai

Selama lebih dari satu dekade terakhir, kamera pengintai
(camera trap) telah menjadi metode survey utama untuk
memantau predator mamalia besar (Karanth & Nichols 1998;
Trolle & Kery 2003; Karanth et al. 2004; Rosellini et al. 2008;
Thorn et al. 2009). Kamera pengintai pada umumnya digunakan
untuk memantau populasi spesies yang sangat sulit untuk
diamati secara langsung, terutama yang disebabkan karena
hewan hewan tersebut sangat peka terhadap kehadiran manusia
(Hariyadi et al. 2008; Karanth & Cellam 2009). Pemanfaatan
kamera pengintai untuk menaksir ukuran populasi hewan liar
telah diterapkan pada Harimau (Karanth et al. 1994; Karanth
and Nichols 1998; O`Brien et al. 2002), Badak Jawa (Griffith
1993; Hariyadiet al.2011). Pada prinsipnya kamera pengintai
digunakan untuk mendeteksi kehadiran dari satwa target yang
diteliti. Meskipun pada umumnya kamera pengintai banyak
digunakan untuk pemantauan populasi hewan mamalia,
namun penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa kamera
pengintai dapat juga digunakan untuk mendeteksi kehadiran
satwa reptil besar seperti Komodo (Ariefiandyet al. 2013). Pada
beberapa spesies yang dapat dibedakan dengan menggunakan
ciri atau pola tanda khusus ditubuhnya data dari kamera
pengintai dapat langsung digunakan untuk mengidentifikasi
dan berpotensi untuk mengestimasi jumlah populasi satwa
target dengan menggunakan metode capture-recapture (Karanth
& Nichols 1994), sedangkan untuk satwa yang tidak memiliki
pola ciri khusus di tubuhnya dapat mengggunakan metode site
occupancy untuk membantu mengetahui pola sebaran satwa dan
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pemantauan status populasi melalui estimasi indeks populasinya
(O’Connell et al. 2010; Ariefiandyet al. 2013).
Metode Site Occupancy

Survey pemantauan populasi secara tidak langsung
dengan mengunakan metode site occupancy telah banyak
dipergunakan sebagai metode alternatif untuk pendugaan
populasi (MacKenzie et al. 2002; MacKenzie & Royle 2005;
Luiselli 2006; Roughton & Seddon 2006) termasuk juga untuk
predator besar (Thorn et al. 2009; 2011). Pada dasarnya site
occupancy merupakan sebuah fungsi dari kemelimpahan dan
parameter demografi yang mengatur proses dinamis dari sebaran
satwa (MacKenzie et al. 2006; Royle & Dorazio 2008). Prinsip
dasar metode ini adalah menghitung proporsi (presentase luasan
area) yang dihuni oleh satwa terhadap luasan area kajian dan
probabilitas suatu area dihuni oleh satwa target. Metode ini
dapat digunakan untuk memperkirakan proporsi dari area yang
ditempati oleh spesies target ketika probabilitas deteksi kurang
dari 1 (MacKenzie et al. 2002). Meskipun metode ini hanya
memberikan indeks (nilai) populasi bukan kelimpahan absolut,
namun sangat berguna dalam program pemantauan populasi
karena dapat dibandingkannya secara temporal maupun spasial.
Perangkat lunak PRESENCE untuk membantu menganalisa
nilai site occupancy dapat diunduh secara gratis di http://www.
mbr-pwcr.usgs.gov/software/presence.html.
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Tujuan

Tujuan survey dan pemantauan tahunan indeks populasi
biawak komodo dengan menggunakan kamera pengintai dan
metode site occupancy adalah untuk :
1)
2)
3)

Menyediakan metode yang mudah dan murah untuk
memantau kondisi populasi biawak komodo.
Menilai indeks populasi biawak komodo.
Menentukan status dan kebutuhan tindakan konservasi
yang diperlukan.

Alat dan Bahan

Untuk melaksanakan survey sebaran dan pemantauan
populasi biawak komodo diperlukan beberapa alat sebagai
berikut:
a)

b)

c)
d)

Jenis kamera pengintai yang biasa digunakan di Taman
Nasional Komodo dan wilayah kerja BBKSDA NTT
adalah merek ScoutGuard dan Bushnell, keduanya
menggunakan sensor PIR (Passive Infra Red) dengan triger
berupa gerakan maupun panas.
GPS, alat ini diperlukan untuk mengetahui dan
menandai lokasi tempat peletakan kamera pengintai secara
permanen, sehingga nantinya berguna untuk program
pemantauan populasi jangka panjang.
Peta, diperlukan untuk panduan dalam peletakan posisi
kamera pengintai dan desain sampling penelitian.
Umpan (kambing), 1 ekor kambing untuk 8-10 kamera
pengintai, umpan diperlukan untuk menarik biawak
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e)

f)

komodo disekitar lokasi kamera pengintai dan juga
untuk menarik komodo kedepan posisi kamera pengintai,
sehingga kehadirannya dapat terdeksi kamera pengintai.
Kantong plastik untuk umpan gantung, diperlukan
kantong plastik untuk menyimpan potongan daging
umpan dan kemudian digantung, untuk membantu
pembusukan daging dan menyebarkan bau busuk daging
untuk menarik biawak komodo, sebaiknya dipilih yang
warnanya mencolok, sehingga nantinya memudahkan
untuk mengenali lokasi dalam proses pengambilan kamera
pengintai.
Box umpan, box berukuran kecil, tempat menyimpan
umpan didepan, berfungsi untuk menarik komodo ke
depan kamera pengintai. Sebaiknya ukuran box tidak
terlalu kecil dan berbahan kuat sehingga tidak dapat
dimakan biawak komodo dan tidak mudah rusak/
berkarat.

Gambar 3. Alat-alat penelitian monitoring biawak komodo dengan
menggunakan kamera pengintai
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Cara Kerja

Desain sampling dan peletakkan kamera pengintai
Penempatan kamera pengintai tersebut sebisa mungkin
memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut: a) Setiap unit kamera
pengintai serta jangkauan bau umpan harus didalam jarak
penciuman biawak komodo dan dalam jarak jelajah harian
biawak komodo; b) Tiap lokasi kamera pengintai diusahakan
harus independent, tidak tumpang tindih dengan lokasi kamera
pengintai lainnya; C) Penyebaran lokasi kamera pengintai,
harus mencakup seluruh area lembah habitat potensial biawak
komodo.
Berdasarkan asumsi tersebut diatas, kamera pengintai
disebar secara acak teratur untuk tiap lokasi kajian. Diusahakan
terdapat jarak diantara kamera pengintai atau jarak antara
kamera pengintai berkisar tidak kurang dari 500 meter, grid 500
meter/1 km meter bisa dijadikan acuan untuk menempatkan 1
buah kamera pengintai. Kamera pengintai diletakan di dalam
hutan, dibawah naungan pohon. Setiap lokasi penempatan
kamera pengintai ditandai dengan menggunakan GPS dan
dicatat koordinat lokasinya. Kamera pengintai diikat pada
batang pohon dengan posisi ketinggian kamera ± 30 - 40 cm.
Jarak box umpan dari kamera ± 3 – 4 meter, sisa umpan dalam
kantung plastik digantung di dekat kamera pengintai, dengan
ketinggian 2-3 meter dari permukaan tanah. Kamera pengintai
diaktifkan selama 3 hari untuk mendapatkan 6 sesi pengulangan
data (pagi dan sore).
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Pengaturan kamera pengintai

Berikut adalah pengaturan kamera yang akan digunakan
untuk survei selama 3 hari penempatan untuk tiap lokasi
sampling (6 sesi pengulangan):
–
–
–
–
–
–

Media perekam : Foto/Camera
Resolusi gambar : 5 MP
Timer 			
: 06:00 sampai 18:00
Interval waktu : 15 menit
Penanda waktu : Aktif/On
Sensitifitas sensor : Tinggi (High)

Analisis Data

Data kehadiran Biawak Komodo di satu lokasi selama tiga
hari (6 sesi) penempatan kamera pengintai diisikan ke dalam
tabel data sheet (Lampiran). Data yang diperoleh dan sudah
diisikan ke dalam tabel akan dianalisis dengan metode site
occupancy dengan bantuan perangkat lunak PRESENCE (Hines
2012). Tutorial mengenai penggunaan software ini terdapat di
halaman lampiran (Lampiran 12).
III. 2. Panduan studi populasi satwa mangsa
III. 2. a. Penaksiran populasi satwa mangsa besar
(Ungulata)

Dalam pengelolaan mamalia liar, informasi baik untuk
jumlah maupun faktor lain yang mempengaruhi jumlah spesies
berdasar waktu sangat dibutuhkan. Beragam metode telah
digunakan untuk melakukan survei langsung terhadap binatang
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(Buckland et al. 2001). Namun, pada beberapa spesies muncul
permasalahan dalam teknis penangkapannya, sehingga survei
tidak langsung dengan menemukan tanda-tanda keberadaan
mereka (pellet, kotoran, sarang, jejak, dan lain-lain) dapat
memberikan data yang lebih akurat. Lebih jauh, berbagai
macam pengukuran langsung sering kali sangat kompleks dan
cenderung banyak menghabiskan biaya, membuat metodemetode tersebut kurang bisa diterapkan di negara berkembang.
Khususnya, dimana pada kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pemantauan beberapa spesies.
Penghitungankotoran menggunakan metode pengambilan
sampel dengan menggunakan transek garis, cuplikan kuadrat,
atau metode pengambilan sampel berdasarkan transek garis
telah digunakan secara ekstensif untuk memperkirakan jumlah,
lebih sering untuk menyediakan indeks kepadatan populasi,
berbagai macam spesies vertebrata termasuk didalamnya
rusa, kangguru, gajah, possum, babi dan kambing (Forsyth
et al. 2003; Marques et al.2001). Keuntungan penggunaa
metode ini, dibandingkan dengan teknik konvensional untuk
memperkirakan kepadatan populasi berdasarkan perjumpaan
dan penangkapan binatang target, adalah tidak dipengaruhi
oleh tingkah laku menghindar maupun kehadiran vegetasi lebat
yang mengurangi kemungkinan perjumpaan.
Faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik
beberapa spesies ungulata di Taman Nasional Komodo,
dimana populasi mereka sangat sulit diamati secara teratur
karena berkaitan dengan tingkat kewaspadaan, tingkah laku
nokturnal (aktif pada malam hari), kepadatan spesies yang
rendah, dan adanya hutan musim. Lebih jauh, metode ini tidak
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sulit diterapkan di lapangan, berbagai spesies dapat didata pada
waktu bersamaan dan mudah untuk diajarkan serta dianalisis.
Metode ini secara nyata sangat potensial sebagai langkah awal
dalam meningkatkan kapasitas Taman Nasional Komodo untuk
pengelolaan dengan sarana teknis dan jaringan sumber dana
yang tersedia. Metode ini dapat diterapkan terutama untuk
memantau kondisi populasi rusa timor (Rusa timorensis), Kerbau
air (Bubalus bubalis), Babi hutan (Sus scrofa) yang merupakan
mangsa besar biawak komodo.
Tujuan

Tujuan survey dan pemantauan tahunan indeks kepadatan
ungulata besar daratan adalah untuk :
1)

2)
3)

Menyediakan metode yang mudah dan murah untuk
memantau kondisi populasi ungulata besar sebagai mangsa
besar biawak komodo.
Menilai indeks kepadatan ungulata besar mangsa besar
biawak komodo.
Menentukan status dan kebutuhan tindakan konservasi
yang diperlukan.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk keperluan survey ini adalah;
1)
2)
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GPS dan Kompas,
Tali transek sepanjang 150 meter, yang telah ditandai
setiap 5 meter, dapat dibuat dari senar pancing,

3)
4)
5)

Pasak dengan tali sepanjang 1 meter untuk menandai batas
plot,
Peta lokasi,
Alat tulis.

Cara Kerja		

1.

2.
3.

4.

5.

Di lokasi yang akan di survey, terlebih dahulu ditentukan
titik-titik secara acak untuk menentukan lokasi transek,
jumlah titik disesuaikan dengan luas area wilayah yang
akan disurvey, dan jumlah titik diharapkan cukup
mewakili seluruh tipe habitat di lokasi. Kemudian titiktitik tersebut dicatat koordinatnya dengan menggunakan
GPS. Titik-titik tersebut selanjutnya akan menjadi titik
awal sebagai acuan untuk meletakan garis transek.
Setelah mendapatkan titik acuan, kemudian tentukan arah
transek (arah kompas dalam rentang 0-360°) secara acak.
Dari titik acuan transek, bentangkan transek yang
panjangnya 150 meter dan telah ditandai setiap 5 meter
sebagai titik pusat plot ke arah yang telah ditentukan.
Di sepanjang garis transek, terdapat 30 plot yang
ditempatkan setiap 5 meter berupa lingkaran dengan
radius 1 m. Untuk mempermudah pembuatan plot
lingkaran dapat menggunakan pasak plastik/kayu dengan
tali sepanjang 1 meter yang ditancapan di titik pusat plot
untuk membuat garis keliling lingkaran.
Kemudian seorang pengamat mencatat semua kelompok
kotoran (untuk rusa, babi, dan kerbau) dalam lingkup
plot. Sampah-sampah daun dan rumput disingkirkan atau
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6.

7.

8.

9.
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disisihkan untuk memperjelas area sehingga penghitungan
dapat dilakukan dengan baik.
Kotoran dihitung sebagai satuan kelompok jika lebih
dari 50% bagian kotoran tersebut berada dalam plot.
Kotoran disebut satu kelompok jika kotoran tersebut: 1)
berbentuk gumpalan utuh; 2) dalam bentuk butiran yang
mengelompok; 3) berbentuk butiran yang tersebar tapi
masih dalam satu kelompok (lihat gambar 3). Identifikasi
kelompok kotoran dapat berdasarkan kesamaan warna,
bentuk, dan ukuran.
Jika terdapat kotoran (khususnya rusa) yang tersebar dalam
satu plot maka kotoran tersebut dihitung secara individual
(satu per satu, tiap butiran). Untuk menentukan berapa
jumlah kelompok kotoran yang tersebar tersebut dalam
satu plot jumlah individual kotoran tersebut kemudian
dibagi dengan nilai rata-rata jumlah indivudual kotoran
dari 10 kelompok kotoran utuh, sehingga didapatkan
jumlah kelompok dalam satu plot.
Semua kelompok kotoran di hitung, kecuali jika terdapat
dalam keadaan benar-benar rusak atau hancur (karena
dalam proses penguraian atau terinjak, atau sebab lain)
dikecualikan dari perhitungan.
Variabel lingkungan, khususnya curah hujan dan
temperatur, mempengaruhi kerusakan. Sebaiknya
penghitungan kotoran dilakukan pada musim panas,
ketika tidak terdapat hujan yang signifikan (sekitar
akhir Agustus – September). Selain itu, untuk menjaga
konsistensi kesaragaman penghitungan, pelaksanaan

survey ini sebaiknya dilakaukan pada waktu yang sama
untuk setiap lokasi.
10. Untuk mempermudah pelaksanaan, pada halaman
lampiran (Lampiran 11) telah disediakan referensi titiktitik GPS lokasi dan arah transek di 10 lokasi kajian pada
kawasan TNK. Referensi ini dapat digunakan untuk
pelaksanaan survey tahunan indeks kepadatan mamalia
ungulata besar di TNK, kaitannya sebagai mangsa besar
bagi Biawak Komodo, sehingga dapat diperoleh informasi
mengenai pola atau variasi tren tahunannya.
Analisis Data

Data yang dapatkan dengan menggunakan metode ini
merupakan sebuah nilai indeks kepadatan mangsa, bukan
merupakan nilai kepadatan mangsa absolut. Indeks kepadatan
mangsa dihitung dengan membagi jumlah kelompok kotoran
pada semua transek dengan jumlah transeknya sehingga
didapatkan nilai rata-rata kotoran per transek untuk setiap
wilayah yang disurvey (persamaan 3.1).

IP =

n1−30
			
nt

(3.1)

Dimana; IP : Indeks populasi
n1-30 : Jumlah keseluruhan kelompok kotoran dalam
			 plot untuk keseluruhan transek di lokasi kajian
nt		 : Jumlah transek
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Nilai indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan
kepadatan mangsa besar Biawak Komodo antar lokasi juga
untuk membandingkan mangsa besar BiawakKomodo pada
lokasi yang sama setiap tahunnya .

Gambar 4. Beberapa bentuk kelompok utuh kotoran rusa. Searah jarum
jam dari kiri atas: a) kotoran berbentuk gumpalan; b) kelompok kotoran
mengelompok; c) kelompok kotoran yang mengelompok tapi sedikit tersebar;
d) kelompok kotoran tersebar.

III. 2. b. Penaksiran populasi satwa mangsa kecil
Nilai Penting Mangsa Kecil

Komodo diketahui tidak hanya memangsa mamalia besar,
namun juga hewan lain yang lebih kecil. Auffenberg (1981)
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mencatat bahwa dari hasil pemeriksaan kotoran komodo di tiga
pulau habitat alami komodo (Padar, Flores, Komodo) diketahui
ada sekitar 34 jenis hewan mangsa yang dapat menjadi makanan
komodo. Hewan mangsa tersebut terdiri atas 13 jenis mamalia,
10 jenis reptilia, 5 jenis burung, beberapa jenis ikan dan berbagai
jenis invertebrata. Rusa timor (Rusa timorensis), babi (Sus scrofa),
kerbau (Bubalus bubalis), tikus (Rattus sp.), merupakan satwa
yang paling banyak dimangsa oleh komodo dewasa.
Berdasarkan pengamatan di Gilimotang, tokek (Gecko
gecko) merupakan hewan yang paling sering terdapat
dalam muntahan komodo (Jessop et al., 2007, data tidak
dipublikasikan). Di Pulau Komodo, Aufenberg (1981) juga
mencatat bahwa dalam komposisi diet komodo kecil, tokek
menempati proporsi utama untuk golongan kadal sementara
tikus menempati proporsi utama golongan mamalia.
Keberadaan mangsa kecil juga sangat berperan dalam
kelangsungan hidup komodo kecil. Aufenberg (1981)
menyatakan bahwa komodo kecil (tetasan atau paska tetasan dan
anak) memilih reptil kecil sebagai mangsa utamanya (Imansyah,
2006). Jika mangsa kecil tidak ada, maka komodo kecil akan
kesulitan untuk mendapatkan pakan, karena ia belum mampu
berburu hewan yang lebih besar. Oleh karena itu pemantauan
terhadap mangsa kecil terutama tikus dan tokek tidak kalah
penting dengan pemantauan terhadap mammalia besar.
Bertahannya populasi komodo di Nusakode dan Gilimotang,
kemungkinan ditunjang oleh melimpahnya tikus dan tokek di
sana (Rudiharto, 2006).
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Tujuan

Tujuan pemantauan mangsa kecil ini adalah untuk
mengetahui kehadiran dan kepadatan relatif mangsa kecil
sehingga dapat diketahui potensi mangsa kecil dalam
mendukung populasi komodo. Pemantauan musiman akan
berguna dalam memahami dinamika populasi mangsa
kecil. Dengan pemahaman yang baik tentang mangsa kecil,
diharapkan pengelolaan terhadap populasi komodo, terutama
di pulau-pulau kecil akan lebih baik Tikus
Terdapat beberapa spesies tikus di kawasan Taman Nasional
Komodo. Berdasarkan pengamatan lapangan, setidaknya ada
tiga jenis yang dapat dijumpai yaitu, tikus rumah, tikus hutan
dan tikus besar. Auffenberg (1981) menyebut di Pulau Komodo
ada Mus musculus, Rattus rintjanus, Rattus diardi dan Papagomys
armandvellei. Namun biologi dan ekologi masing-masing jenis
tikus belum banyak diketahui, seperti misalnya habitat yang
disukai, periode aktif dan penyebaran masing-masing jenis.
Mengingat perbedaan musim hujan dan kemarau sangat nyata
di kawasan TNK, perlu dilakukan juga pengamatan musiman
untuk mengetahui fluktuasi populasi yang dipengaruhi musim.
Metode Penelitian

Pemantauan populasi tikus dilakukan dengan cara
memasang perangkap dalam dua jalur yang saling independen
masing-masing sepanjang 250 meter. Perangkap tikus yang
digunakan terbuat dari logam alumunium (Elliott, Australia)
(Gambar 6). Metode ini diadaptasi dari Leung (1999). Jarak
antar-jalur lebih kurang 100-200 meter. Jarak antar-perangkap
pada satu jalur adalah 10 meter (Gambar 7). Jumlah perangkap
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yang dipasang pada masing-masing jalur adalah 25 buah,
sehingga jumlah keseluruhan adalah 50 perangkap. Jumlah tikus
tertangkap setiap malam dicatat pada lembar data. Pemasangan
dan pengecekan perangkap harus dilakukan pada jam yang
sama setiap harinya sehingga data dapat dibandingkan. Sebagai
contoh, perangkap dipasang mulai jam 17.00 dan dicek hari
berikutnya pada jam 06.00 pagi, maka pada hari berikutnya
pun perangkap dipasang pada waktu yang sama pula. Perangkap
dipasang di lantai hutan atau di padang rumput. Umpan yang
dipakai adalah kelapa tua yang dipanggang sampai harum dan
dilumuri minyak wijen. Perlu dicatat juga jumlah perangkap
yang rusak oleh Bab hutan atau umpan yang dimakan oleh
klumang dan semut untuk mengetahui effektivitas perangkap.
Berdasarkan pengalaman di lapangan, dengan ukuran perangkap
tersedia yaitu 10 x 10 x 30 cm, maka tikus yang masuk
adalah Komodomys rintjanus sinonim dengan Rattus rintjanus
(Rudiharto, 2006).

Gambar 5. Perangkap tikus yang digunakan dalam pemantauan populasi
tikus.
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Tokek

Ekologi tokek di Taman Nasional Komodo belum
banyak diketahui. Kapan aktifitas puncak harian mereka, pada
pohon apa saja mereka bersarang, dan apakah sinar bulan
berpengaruh terhadap aktifitasnya, belum diketahui. Ada
kemungkinan jumlah tokek dipengaruhi musim, sehingga perlu
dibuat pengamatan musiman dan tahunan untuk mengetahui
fluktuasinya. Beberapa jenis satwa liar mempunyai fluktuasi
jumlah populasi yang dipengaruhi musim. Pada saat kondisi
lingkungan menguntungkan, misalnya tersedia jumlah pakan
yang melimpah, suhu optimum dan tidak adanya kompetitor
atau predator, maka populasi akan melimpah. Sebaliknya, pada
musim yang tidak menguntungkan, populasi akan turun. Oleh
karena itu, diperlukan penelitian pada musim yang berbeda.
Metode Penelitian

Pengamatan tokek dilakukan pada malam hari dengan
metode transek garis. Metode ini diadaptasi dari Harlow &
Bicilao (2000). Satu regu yang terdiri atas 3 orang berjalan
pada garis transek sepanjang 150 meter. Dua orang bertugas
mengamati dan mencatat tokek di sepanjang jalur hingga
sejauh 10 meter di kiri-kanan tali menggunakan senter dengan
minimum kekuatan baterai 6 volt. Sementara satu orang
bertugas menarik tali. Jumlah pengamat dan kekuatan lampu
senter harus konsisten untuk memperkecil bias pengamatan.
Pengamatan harus selalu dimulai pada jam yang sama setiap
harinya. Kondisi cuaca, ada tidaknya sinar bulan, jenis pohon
tempat tokek ditemukan, ketinggian dari permukaan tanah dan
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posisi lintang-bujur adalah hal-hal penting yang harus dicatat.
Selain tokek, setiap hewan yang ditemui juga dicatat.
III. 3. Panduan pemantauan sarang
III. 3. a. Pemantauan sarang Biawak Komodo
(Varanus komodoensis)

Biawak Komodo (Varanus komodoensis) merupakan kadal
terbesar yang saat ini sebarannya terbatas di lima pulau dalam
populasi terpisah dalam wilayah kepulauan Sunda Kecil di
bagian Timur Indonesia, dimana empat pulau diantaranya
terletak dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Meski
Biawak Komodo telah menjadi fokus berbagai studi oleh
para peneliti barat dan Indonesia, masih terdapat kekurangan
informasi dasar tentang sejarah hidup, demografi, dan juga
ekologi umum (Auffenberg 1981; Ciofi 1999). Sejarah hidup
dan informasi ekologi yang dikombinasikan dengan informasi
manajemen sangat penting untuk mempromosikan strategi dan
upaya konservasi terapan terintegrasi untuk BiawakKomodo
(Ciofi et al. 1999; Ciofiet al. 2002).
Untuk meyediakan cara yang murah, efektif dan akurat
dalam menggali informasi demografi spesies ini perlu dijalankan
program pemantuan untuk menentukan jumlah sarang Biawak
Komodo aktif tiap tahunnya. Usaha betina yang bersarang,
sebagaimana diindikasikan oleh sarang aktif, dapat menjadi
indikator yang sangat berguna untuk menaksir jumlah betina
reproduktif. Secara tidak langsung metode ini dapat diterapkan
untuk menduga potensi anak (tetasan Burung Gosong) yang
masuk kedalam populasi. Pemantauan terhadap sarang yang
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dilakukan secara berkala tiap tahunnya dapat menyediakan
indeks penting untuk mengukur stabilitas populasi.
Musim kawin biawak komodo berkisar antara bulan
Juni hingga September. Masa kawin diakhiri oleh aktivitas
betina bersarang yang ditandai dengan aktivitas menggali
dan meletakkan telur di dalam lubang sarang. Segera setelah
menggali dan meletakan sarang, betina akan menjaga sarangnya
hingga sekitar bulan Desember. Selama menjaga sarang, betina
sangat jarang berjalan jauh dari sarang dan lebih banyak
menggunakan waktunya untuk berbaring menjaga sarang
(Purwandana, in press).
Menurut Jessopet al. (2004) betina Komodo menggunakan
tiga tipe sarang tertentu:
1)

2)
3)

Sarang lubang bukit,
Sarang terletak di lereng bukit yang curam, biasanya
berbatu.
Sarang permukaan tanah,
Sarang terletak di permukaan tanah.
Sarang gundukan,
Sarang berbentuk gundukan merupakan sarang yang
dibangun namun kemudian diabaikan oleh Burung
Gosong (Megapodious reinwardt). Sarang yang kemudian
mengeras ini dimodifikasi menjadi sarang biawak komodo.

Variasi dalam pemilihan tempat bersarang, mungkin
disebabkan pengaruh dramatis dalam kehidupan tetasan reptil
ovipar seperti halnya pada biawak komodo. Pemilihan tempat
bersarang oleh betina biawak komodo juga dapat memberikan
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efek penting terhadap tingkat bertahan hidup tetasan (Madsen
et al. 1996; Shineet al. 1996).
III. 3. Panduan pemantauan sarang
III. 3. a. Pemantauan sarang Biawak Komodo
(Varanus komodoensis)

Biawak komodo (Varanus komodoensis) merupakan kadal
terbesar yang saat ini sebarannya terbatas di lima pulau dalam
populasi terpisah dalam wilayah kepulauan Sunda Kecil di
bagian Timur Indonesia, dimana empat pulau diantaranya
terletak dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Meski biawak
komodo telah menjadi fokus berbagai studi oleh para peneliti
barat dan indonesia, masih terdapat kekurangan informasi
dasar tentang sejarah hidup, demografi, dan juga ekologi umum
(Auffenberg 1981; Ciofi 1999). Sejarah hidup dan informasi
ekologi yang dikombinasikan dengan informasi manajemen
sangat penting untuk mempromosikan strategi dan upaya
konservasi terapan terintegrasi untuk biawak komodo (Ciofi et
al. 1999; Ciofiet al. 2002).
Untuk meyediakan cara yang murah, efektif dan akurat
dalam menggali informasi demografi spesies ini perlu dijalankan
program pemantuan untuk menentukan jumlah sarang biawak
komodo aktif tiap tahunnya. Usaha betina yang bersarang,
sebagaimana diindikasikan oleh sarang aktif, dapat menjadi
indikator yang sangat berguna untuk menaksir jumlah betina
reproduktif. Secara tidak langsung metode ini dapat diterapkan
untuk menduga potensi anak (tetasan Burung Gosong) yang
masuk kedalam populasi. Pemantauan terhadap sarang yang
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dilakukan secara berkala tiap tahunnya dapat menyediakan
indeks penting untuk mengukur stabilitas populasi.
Musim kawin biawak komodo berkisar antara bulan
Juni hingga September. Masa kawin diakhiri oleh aktivitas
betina bersarang yang ditandai dengan aktivitas menggali
dan meletakkan telur di dalam lubang sarang. Segera setelah
menggali dan meletakan sarang, betina akan menjaga sarangnya
hingga sekitar bulan Desember. Selama menjaga sarang, betina
sangat jarang berjalan jauh dari sarang dan lebih banyak
menggunakan waktunya untuk berbaring menjaga sarang
(Purwandana, in press).
Menurut Jessopet al.(2004) betina komodo menggunakan
tiga tipe sarang tertentu:
4)

5)
6)

Sarang lubang bukit,
Sarang terletak di lereng bukit yang curam, biasanya
berbatu.
Sarang permukaan tanah,
Sarang terletak di permukaan tanah.
Sarang gundukan,
Sarang berbentuk gundukan merupakan sarang yang
dibangun namun kemudian diabaikan oleh Burung
Gosong (Megapodious reinwardt). Sarang yang kemudian
mengeras ini dimodifikasi menjadi sarang biawak komodo.

Variasi dalam pemilihan tempat bersarang, mungkin
disebabkan pengaruh dramatis dalam kehidupan tetasan reptil
ovipar seperti halnya pada biawak komodo. Pemilihan tempat
bersarang oleh betina biawak komodo juga dapat memberikan
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efek penting terhadap tingkat bertahan hidup tetasan (Madsen
et al. 1996; Shineet al. 1996).
III.3.a. Pemantauan sarang Burung Gosong-kakimerah (Megapodius reindwardt)

Burung Gosong (Megapodiidae) adalah satu-satunya
suku burung yang menggunakan panas dari lingkungan
untuk mengerami telur-telurnya dengan cara menguburnya
dalam substrat yang dipanaskan oleh bantuan radiasi sinar
matahari, aktivitas panas bumi (geothermal) atau dekomposisi
mikroorganisme (Frith 1956; Jones & Birks 1992). Sekurangnya,
setengah dari seluruh jenis Burung Gosong ini dalam ancaman
kepunahan akibat hilangnya dan fragmentasi habitat, predasi
telur dan predasi anak-anaknya (Jones & Birks 1992; Joneset
al.1995).
Burung Gosong-kaki-merah (Megapodius reindwardt)
tercatat memiliki resiko rendah menuju kepunahan mengacu
kepada sebarannya yang cukup luas. Tetapi, di wilayah lain di
Indonesia jenis ini menghadapi ancaman yang sama seperti
jenis burung gosong lainnya. Pemanfaatan untuk konsumsi dan
tujuan komersil dari telur burung gosong-kaki-merah, termasuk
juga pemanfaatan burung dewasa, terjadi di Flores. Oleh karena
itu, Taman Nasional Komodo, adalah tempat berlindung
yang sangat vital bagi keragaman jenis burung di wilayah ini,
termasuk juga burung gosong-kaki-merah.
Hingga saat ini informasi dasar mengenai demografi dan
ekologi burung gosong-kaki-merah masih terbatas. Memahami
atribut dasar ekologi reproduksi jenis ini, seperti kelimpahan
jumlah bersarang tahunan dan karakteristik habitat yang
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mempengaruhi penyebaran dan pemilihan lokasi bersarangnya
adalah penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
berkaitan dengan manajemen dan konservasinya di dalam TNK.
Lebih lanjut, sarang burung gosong-kaki-merah adalah salah
satu komponen penting bagi betina biawak komodo (Varanus
komodoensis) dalam proses peletakkan telurnya.Berdasarkan
pemilihan lokasi sarang, lebih dari 70% betina biawak komodo
menggunakan sarang burung gosong sebagai tempat meletakkan
telur (Jessop et al. 2004), sehingga pengetahuan tentang ekologi
bersarang burung gosong adalah penting bagi manejemen
biawak komodo yang rentan dan memiliki status konservasi
tinggi.
Untuk menyediakan cara yang murah, efektif dan akurat
dalam menggali informasi demografi spesies ini perlu adanya
suatu program pemantuan untuk menentukan jumlah sarang
burung gosong aktif yang dilaksanakan secara berkala. Usaha
betina yang bersarang, sebagaimana diindikasikan oleh sarang
aktif, dapat menjadi indikator yang sangat berguna untuk
menaksir jumlah betina reproduktif. Secara tidak langsung
metode ini dapat diterapkan untuk menduga potensi anak
(tetasan burung gosong) yang masuk kedalam populasi.
Survey aktivitas sarang burung gosong dilakukan untuk
mendapatkan lokasi dan informasi mengenai keberadaan sarang
dan aktivitas bersarang musiman dan informasi tambahan
mengenai predasi terhadap sarang. Survey dilakukan secara
menyeluruh pada habitat yang diperkirakan layak sebagai lokasi
bersarang. Tidak terdapat sarang burung gosong-kaki-merah
ditemukan di habitat savana di TNK, seperti halnya juga tidak
ditemukan di savana terbuka di daerah utara Australia (Bowman
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et al. 1994), sehingga pada habitat tersebut tidak dilakukan
survey.
Tujuan

Tujuan dari survey terhadap keberadaan dan aktivitas
sarang biawak komodo dan burung gosong adalah untuk ;
1)

2)
3)
4)

5)

Menyediakan metode yang mudah dan murah untuk
memantau sarang biawak komodo dan sarang burung
gosong,
Penyusunan pangkalan data dan memetakan lokasi sarang
(termasuk betina biawak komodo pengguna sarang).
Menilai kelimpahan dan sebaran sarang.
Memantau aktivitas bersarang tahunan (sebagai informasi
tidak langsung mengenai kecenderungan yang terjadi
dalam populasi).
Menentukan status dan kebutuhan tindakan konservasi
yang diperlukan.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk keperluan survey ini adalah;
1)
2)
3)
4)
5)

GPS dan kompas
Meteran gulung (minimal panjang 5 meter)
Peta lokasi
Alat tulis
Komputer yang dilengkapi program ArcView 3.2 untuk
keperluan analisis.
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Inventarisasi Sarang

Penghitungan sarang aktif dapat digunakan sebagai
metode tidak langsung untuk mengukur perubahan yang terjadi
pada populasi (Lancia et al. 1996). Metode lapangan yang
digunakan untuk menginventarisasi lokasi sarang terdiri dari
intensive focal sampling di sepanjang grid transek yang saling
menyambung, dimana 5 - 6 pengamat berjalan beriringan
setiap interval 25 meter di sepanjang transek paralel. Panjang
dan jumlah transek di masing-masing lembah ditentukan
berdasarkan topografi umum dari lembah. Inventarisasi sarang
dilakukan sebagai bagian dari penelitian yang lebih besar yaitu
ekologi bersarang biawak komodo. Informasi yang diperoleh
dari inventarisasi ini merupakan dasar bagi pelaksanaan survey
tahunan terhadap aktivitas sarang biawak komodo dan sarang
burung gosong sebagai bagian dari ekologi reproduksi jenisjenis tersebut.
Setelah semua lokasi sarang diketahui, setiap bulan
Agustus-September sarang-sarang tersebut kembali disurvey
untuk memantau status aktivitas termasuk identifikasi betina
pengguna sarang. Pemantauan tahunan dilakukan dengan cara
mengunjungi tiap-tiap sarang yang telah diketahui berpotensi
untuk digunakan.
Pencatatan Karakteristik sarang

Biawak komodo menggunakan gundukan sarang burung
gosong kaki merah yang telah ditinggalkan (Auffenberg 1981;
Jessop et al. 2004). Selain sarang gundukan, biawak komodo
juga diketahui menggunakan sarang bukit dan sarang lubang
tanah (lihat Jesop et al. 2004 untuk lebih detail). Burung
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gosong-kaki-merah membangun gundukan (sebagai sarang)
yang besar secara mencolok (Jones et al. 1995; Palmer et al.
2000).
Setelah sarang ditemukan, data karakteristik sarang dicatat
termasuk:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Lokasi geografis berdasar lintang, bujur, dan ketinggian
di atas permukaan laut,
Tipe sarang (lubang tanah, sarang bukit, sarang gundukan),
Jenis satwa pengguna sarang (burung gosong, biawak
komodo, sarang bersama),
Status aktivitas (aktif, tidak-aktif, diabaikan) disertai
keterangan alasan aktif,
Karakteristik struktur termasuk; panjang, lebar, tinggi, dan
jumlah lubang yang digali pada masing-masing sarang,
Tipe tanah (berlempung, berpasir, berbatu, berkerikil),
Tipe vegetasi di sekitar sarang (hutan terbuka, hutan
tertutup, savana hutan, savana padang rumput). Metode
penentuan tipe vegetasi dijelaskan secara terpisah,
Jenis pohon dominan yang nampak dan jenis pohon
penutup sarang,
Persentase penutupan langsung oleh naungan vegetasi
terhadap permukaan sarang (kategori terdiri dari: 0-25,
26-50, 51-75, 76-100% penutupan), ditentukan secara
visual.
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Penentuan Tipe Sarang

Sarang biawak komodo dibedakan dari sarang burung
gosong berdasarkan beberapa karakteristik berikut (lihat tabel
1);
1)

Penutupan langsung vegetasi terhadap sarang komodo
adalah rendah dan cenderung terbuka (penutupan <
50%), akses penyinaran matahari lebih tinggi dari pada
sarang burung gosong.
Ukuran sarang komodo lebih besar (diameter ± 10m),
permukaan lebih merata, tidak terdapat serasah atau
ranting.
Sarang komodo memiliki lebih banyak lubang galian yang
tersebar. sedangkan sarang burung gosong biasanya hanya
memiliki satu lubang di tengah.

2)

3)

Tabel 2.

Perbandingan fisik dan struktur sarang gundukan
aktif yang digunakan biawak komodo dengan
burung gosong. Rata-rata ± standard error
(SEM) tercatat. Tanda bintang menunujukkan
perbedaan signifikan antara sarang biawak
komodo dan burung gosong. (Jessop et al. 2003)

Karakter Sarang
Panjang sarang (m)
Lebar sarang (m)

*

*

Jumlah Lubang

*

Ketinggian dpl (m)
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Komodo (X± SEM)

Gosong (X± SEM)

10.4 ± 2.0

7.0 ±.2.1

9.6 ± 1.8

6.5 ± 2.1

6.0 ± 2.2

2.7 ± 2.0

27.9 ± 2.4

32.9 ± 3.6

Sarang burung gosong dibedakan dari sarang biawak
komodo berdasarkan beberapa karakteristik berikut;
1)

2)

3)

Penutupan langsung vegetasi terhadap sarang burung
gosong adalah tinggi dan cenderung tertutup / teduh
(penutupan > 50%), akses penyinaran matahari lebih
rendah dari pada sarang biawak komodo.
Ukuran sarang burung gosong lebih kecil (diameter ± 6m),
gundukan bisa mencapai lebih dari 2m dari permukaan
tanah).
Sarang burung gosong memiliki sedikit lubang dan
terpusat di tengah / puncak gundukan.

Penilaian predasi terhadap sarangBurung Gosong

Karena penilaian predasi telur secara langsung cukup
sulit dilakukan, maka digunakanlah indeks predasi, yang
didefinisikan sebagai adanya aktivitas pemangsaan terhadap
lubang sarang aktif burung gosong oleh hewan pemakan telur
(Ovifagus). Bukti kehadiran predator diidentifikasi berdasarkan
ada / tidaknya bekas upaya penggalian pada sarang, termasuk
di antaranya biawak komodo dan babi hutan (Sus scrofa) yang
dikenal sebagai predator utama telur burung gosong di sarang.
Identifikasi jenis predator dilakukan dari kehadiran jejak pada
sarang. Untuk mengetahui bukti predasi oleh manusia, perlu
juga dilakukan identifikasi terhadap ada / tidaknya tanda-tanda
bekas upaya penggalian dan kehadiran (jejak) manusia di sarang.
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Analisis: Penghitungan Kepadatan dan Indeks
Sebaran Sarang

Kepadatan sarang biawak komodo dihitung dengan
membagi total jumlah sarang untuk masing-masing kategori
oleh luasan area survei yang didapat dari penghitungan luas
berbentuk poligon menggunakan Arcview 3.2 (ESRI). Sebagai
indeks sebaran sarang, nilai-tengah jarak-bertetangga terdekat
sarang (nearest neighbour) dalam lembah dihitung sebagai ratarata jarak antar sarang yang terdekat untuk masing-masing
sarang dalam lokasi survey. Jarak-bertetangga terdekat dihitung
sebagai jarak antara satu sarang ke sarang lain yang paling
dekat. Pengukuran dilakukan terhadap seluruh sarang yang
terpetakan. Pengukuran jarak-bertetangga terdekat dilakukan
dengan menggunakan fasilitas tombol “Measure” pada program
komputer ArcView 3.2 (ESRI).

Gambar 6. Sarang gundukan Burung Gosong (kiri). Burung Gosong sedang
menggali sarang (kanan).
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Gambar 7.Sarang Biawak Komodo jenis sarang bukit (kiri). Betina sedang
menjaga sarang bukit (bawah).

Gambar 8. Sarang gundukan Biawak Komodo.

Bandingkan dengan Gambar4. Sarang Burung Gosong
lebih tinggi, bentuknya mengerucut, dan sedikit, bahkan hanya
satu lubang galian di tengah. Sarang Biawak Komodo lebih
rendah, lebih melebar dan memiliki lubang sarang yang lebih
banyak dan tersebar.
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DIAGRAM 1. Penilaian status sarang Biawak Komodo

DIAGRAM 2. Penilaian status sarang Burung Gosong
III. 4. Panduan pemantauan populasi burung
III. 4, a. Metode transek jarak untuk menduga
kepadatan populasi burung
Penilaian status populasi jenis terancam punah

Dalam upaya konservasi jenis yang terancam punah,
adalah hal penting untuk mengetahui kondisi populasi,
khususnya kecenderungan yang terjadi (Robertson et al., 1995).
Untuk menentukan aksi konservasi yang tepat, perlu didukung
oleh ketersediaan data tingkat stabilitas dan fluktuasi spesies
tersebut (Primack, et al., 1998).
Seringkali penilaian status populasi jenis-jenis terancam
punah memerlukan peralatan dan sumber daya yang tinggi.
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Kondisi ini di negara berkembang sering menjadi kendala
karena terbatasnya sumber daya finansial, peralatan, bahkan
manusianya. Untuk itu diperlukan suatu metode yang dapat
dengan mudah dan murah diterapkan dalam kepentingan
pengelolaan spesies di Indonesia.
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Taksonomi:
–
Famili
: Chelonidae
–
Spesies
: Chelonia mydas
–
Nama Indonesia : Penyu Hijau
–
Famili
: Chelonidae
–
Spesies
: Eretmochelys imbricata
–
Nama Indonesia : Penyu Sisik

b.

Status konservasi:
1. Chelonia mydas (Penyu hijau)
a. Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
b. Terancam punah (Endangered) berdasarkan
Redlist IUCN (2004)
c.
Apendiks I CITES
2. Eretmochelys imbricata (Penyu sisik)
a. Dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
b. Kritis (Critically endangered) berdasarkan
Redlist IUCN (2008)
c. Apendiks I CITES

d.

Sebaran dan Populasi

Penyu Hijau

Di Indonesia penyu hijau relatif tersebar luas di berbagai
pantai. Pantai pendaratan penyu hijau ditemukan antara lain
di Bengkulu (Pulau Berhala dan Pulau Penyu), Jawa Barat
dan Banten (Pangumbahan, Citireum, Cibulakan, Sindang
Kerta, Ujung Kulon), Jawa Timur (Pulau Barung, Sukamade),
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Sumbawa (Al-Ketapang), Kalimantan Timur (Derawan), dan
Maluku (Kepulauan Sanana) (Nuitja 1992) serta di Kepulauan
Raja Ampat–Papua (Gearheart et al., 2005), Pulau Misol–Papua
(Jayaratha & Adnyana, 2009), dan Berau-Kalimantan Timur
(Adnyana et al., 2007). Laporan mengenai migrasi pasca
berelur penyu Indonesia telah dilakukan di tiga tempat terakhir
termasuk di Sukamade-Jawa Timur (Jayaratha & Adnyana,
2009).
Pola pergerakan migrasi penyu hijau cenderung bergerak
melalui pesisir. Pergerakan lintas samudera ditemukan pada
Penyu Hijau yang di tag di Pantai Sukamade–Jawa Timur.
Penyu Hijau di Raja Ampat sebagian besar bermigrasi turun ke
arah Laut Arafura, dan sebagian lainnya ke Laut Sulu-Sulawesi
dan Laut Jawa (Kalimantan Selatan). Penyu Hijau di Sukamade
sebagian besar bermigrasi ke Western Australia dan sebagian lagi
ke Kepulauan Tengah (antara Dompu–Sulawesi Selatan). Penyu
Hijau di Berau semuanya bermigrasi ke Laut Sulu; sebagian ke
wilayah perairan Philipina dan sebagian lagi ke wilayah perairan
Sabah – Malaysia.
Penyu sisik

Persebaran penyu sisik dijumpai di pantai pulau-pulau
kecil di Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, Samudera
Hindia, terutama di pulau-pulau kecil di Laut Jawa, Laut Flores,
Selat Makasar, Selat Karimata, Bali dan lain-lain. Beberapa
kawasan konservasi memiliki pantai peneluran yang penting
seperti pesisir pantai Sukamade (TN Meru Betiri) berdasarkan
tingginya jumlah kehadiran induk yang bertelur.
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e.

Ancaman
Berdasarkan siklus hidupnya, sebagian besar penyu
menghabiskan waktunya di laut. Hanya penyu betina yang
naik ke darat untuk bertelur, sementara penyu jantan tidak
pernah naik ke daratan. Tukik (anak penyu) yang menetas
dari telur akan langsung menuju laut. Berdasarkan hal itu,
keberadaan penyu betina yang naik ke darat untuk bertelur
sangat tergantung dari ketahanan hidup penyu di laut. Berbagai
ancaman yang terjadi di laut seperti pemanenan berlebih ikan
yang menjadi pakan penyu, pemanasan global yang merusak
ekosistem pesisir, perusakan karang yang menjadi habitat penyu
mencari pakan dan kawin, pencemaran oleh tumpahan minyak
di laut, maupun penangkapan penyu sebagai efek samping
penangkapan maupun sengaja ditangkap merupakan ancaman
yang harus diperhitungkan. Luasnya cakupan siklus hidup
penyu mengharuskan adanya pengaturan yang meliputi daratan
(pantai), wilayah perairan pesisir (hingga 12 mil), zona ekonomi
ekslusif sampai di lautan lepas (DKP 2009).
Ancaman terhadap penyu di habitat pesisir sangat spesifik
menurut lokasi. Secara umum ancaman yang banyak dijumpai
adalah pencurian dan pengambilan telur penyu untuk tujuan
komersil, pemanenan ikan berlebih (overfishing) (TN Bunaken,
TN Taka Bone Rate, TN Karimunjawa), penggunaan bom
ikan dan perburuan penyu di ruaya pakan (TN Meru Betiri),
pencemaran dari penambangan emas dan mineral dari daerah
sekitar (Gn. Tumpang Pitu dan Pulau Merah-TN meru Betiri),
kerusakan habitat peneluran (abrasi pantai, pembelokan arah
sungai, pembentengan pantai, dan pembangunan dermaga (TN
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Kepulauan Seribu), serta ancaman alami lainnya yaitu biawak,
tikus, babi hutan, semut merah sebagai predator telur penyu.
Ancaman lain pada pantai peneluran adalah pencemaran
sampah saat musim tertentu yang kadang berdekatan dengan
masa pendaratan penyu, serta penebangan tumbuhan pesisir
seperti pandan laut (Pandanus odorifer) dan pembangunan resort
untuk wisata. Ancaman ini banyak terlihat untuk kawasan TN
Taka Bone Rate khususnya di Resort Latandau.
Di wilayah TN Teluk Cendrawasih (Pulau Wairundi)
telur penyu dimanfaatkan untuk kepentingan upacara adat
dan konsumsi setempat sehingga diperlukan peningkatan
penyadartahuan kepada masyarakat setempat Meningkatnya
aktifitas wisatawan di beberapa tempat sekitar Taman nasional
juga perlu mendapat perhatian agar tidak menganggu kawasan
pendaratan dan penetasan penyu lewat pantulan cahaya lampu
penginapan dan senter (TN Karimun Jawa, TN Kepulauan
Seribu), dan pengambilan karang untuk pembangunan
(TN Bunaken). Adanya aktivitas pemanfatan karapas untuk
cenderamata di sekitar TN Karimun Jawa juga memerlukan
tindakan tegas dari aparat hukum.
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f.

Peta Penyebaran Nasional

(KemenLHK, KKP, dan WWF, 2010)

SKENARIO PENINGKATAN POPULASI
Lokasi Prioritas

Target kegiatan untuk penyu hijau dan penyu sisik
tersebar dalam tujuh wilayah pengelolaan dari mulai Pulau Jawa,
Sulawesi hingga Papua. Mengingat sifat pergerakan penyu yang
sangat khas dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di
lautan dan pendaratan hanya dilakukan oleh induk betina untuk
bertelur di pesisir pantai, maka indikator kegiatan berbeda
dengan kelompok satwa lainnya dimana indikator yang dipakai
adalah jumlah betina dewasa mendarat dan tukik menetas.
Sedangkan data pendukung lainnya yang perlu dilakukan
pencatatan adalah data jumlah sarang, data telur, telur yang
menetas, dan data lainnya seperti yang tercantum dalam tabel.
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Penetapan lokasi prioritas untuk kegiatan survei populasi
ditetapkan pada wilayah yang sering menjadi tempat pendaratan
induk betina untuk bertelur. Pada wilayah lain yang diketahui
ada pendaratan induk betina namun intensitasnya tidak
diketahui, kegiatan yang dilakukan lebih ditekankan pada
aktivitas penjagaan wilayah agar intensitas pendaratan induk
tidak turun maupun untuk menjaga keberhasilan penetasan
tukik. Untuk itu lokasi utama prioritas tinggi untuk kegiatan
survei populasi pada kedua jenis penyu terdapat pada 15 lokasi
sementara pada 18 lokasi lainnya dilakukan survei aktivitas
penunjang. Tabel 1. menggambarkan penyebaran wilayah
pemantauan populasi penyu hijau dan penyu sisik pada 33
lokasi.
Table 1.

Distribusi Wilayah Pemantauan Populasi
Penyu Hijau dan Penyu Sisik.

Pelaksana
kegiatan &
Pendukung

Populasi Dasar
(ekor) (tahun,
sumber) & Metode

Lokasi

Aktivitas Prioritas

Situs Prioritas
Penyu hijau
UPT BTN Meru
Betiri
(ket.indikator
populasi, induk
mendarat / tukik
yang dilepaskan

290 (2013, UPT)

Pantai
Sukamade
(SPTN
wilayah I
Sarongan)

(a) Survei Populasi (tagging)
(b) Habitat
(c) Penyadartahuan (penurunan
tingkat perburuan komersil)

UPT BBTN
Teluk
Cendrawasih

71 (2013, UPT)

Pulau
Wairundi

(a) Survei Populasi (Jmlh
mendarat)
(b) Penyadartahuan (penurunan
tingkat pemanfaatan adat &
konsumsi)
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Penyu sisik
UPT BTN Taka
Bonerate

135 (2013, UPT)

SPTN
Wilayah
I Tarupa,
Pantai
Tarupa

(a) Survei populasi (Jmlh penyu
betina mendarat)

UPT BTN
Kepulauan
Seribu

1819 (2013, UPT)

Pulau
Peteloran
Barat

(a) Survei populasi (jmlh tukik
yang dilepaskan)
(b) Penyadartahuan (aktifitas
turisme)
(c) Habitat

2.272 (2013, UPT)

Pulau
Peteloran
Timur

(a) Survei populasi (jmlh tukik
yang dilepaskan)
(b) Penyadartahuan (aktifitas
turisme)

14 (2013, UPT)

Wilayah
Tawara dan
Bunaken
Timur

(a) Survei populasi (jmlh
mendarat)
(b) Penyadartahuan (over
fishing, penambangan koral)

18 (2013, UPT)

Pulau
Mantehage
(Tinongko
dan Batu
Gepe)

(a) Survei populasi (jmlh penyu
betina mendarat)
(b) Penyadartahuan (over
fishing, penambangan koral)

63 (2013, UPT)

Pesisir
Utara

(a) Survei populasi (jmlh
mendarat)

UPT BTN
Bunaken
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UPT BTN
Karimunjawa

UPT BTN
Wakatobi

17 (2013, UPT)

Pulau
Geleang

(a) Survei populasi
(b) Penyadartahuan (aktifitas
turisme) penyadartahuan
untuk suvenir, penegakan
hukum

6 (2013, UPT)

Pulau
Burung

(a) Survei populasi

3 (2013, UPT)

Pulau
Cemara
Besar

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

1 (2013, UPT)

Pulau
Cemara
Kecil

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

4 (2013, UPT)

Pulau
Cendekian

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

2 (2013, UPT)

Pulau
Katang

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

5 (2013, UPT)

Pulau
Krakal
Besar

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

4 (2013, UPT)

Pulau
Krakal
Kecil

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

46 (2013, UPT)

Pulau
Anano

(a) Survei populasi (Jmlh
sarang)

29 (2013, UPT)

Pulau
Kentiole

(a) Survei populasi (Jmlh
sarang)

39 (2013, UPT)

Pulau
CowoCowo

(a) Survei populasi (Jmlh
sarang)

19 (2013, UPT)

Pulau Ndaa

(a) Survei populasi (Jmlh
sarang)

15 (2013, UPT)

Pulau
Runduma

(a) Survei populasi (Jmlh
sarang)
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Situs Pendukung

UPT BTN
Bunaken

UPT BTN
Wakatobi

6 (2013, UPT)

Pulau Nain

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

2 (2013, UPT)

Pulau
Manado
Tua

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

3 (2013, UPT)

Pulau
Siladen

(a) Penyadartahuan (peran
masyrakat kampung menjaga
wilayah pendaratan) (b) Survei
Populasi (jmlh mendarat)

4 (2013, UPT)

Pesisir
Utara
(Tongkaina
& Tiwoho)

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

3 (2013, UPT)

Pesisir
Selatan

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

2015

Pulau
Moromaho

(a) Habitat
(b) Survei Populasi (jmlh
mendarat)

Metode Inventarisasi dan Monitoring

Metoda standar monitoring penyu telah dikembangkan
oleh IUCN/SSC Marine Turtle Secialist Group (Eckert et
al. 1999). Mengingat penyu menghabiskan sebagian besar
kehidupannya di lautan dan mendarat hanya untuk bertelur,
maka metode survei yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi
setempat dengan mengadopsi metode standar yang diterbitkan
IUCN tersebut. Adapun inventarisasi yang disarankan adalah
penghitungan jumlah persarangan baru, jumlah penyu induk
yang mendarat, jumlah telur, jumlah tukik yang menetas dan
penilaian kualitas habitat.
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Penilaian Kualitas Habitat:

Pada lokasi dimana survei populasi penyu tidak dilakukan
secara intensif atau tidak adanya program konservasi yang
diperlukan, para pengelola kawasan seringkali merasa kesulitan
mengidentifikasi lokasi monitoring yang potensial. Keberadaan
pantai berpasir yang panjang tidak berarti adanya habitat
bersarang yang cocok bagi penyu sehingga perlu dilakukan
serangkaian aktifitas untuk memastikan keberadaan penyu:
1.

2.

Wawancara. Cara paling mudah untuk mengetahui
keberadaaan penyu adalah dengan wawancara penduduk
lokal (misalnya nelayan, penduduk pulau, dan lainnya)
yang kemungkinan tahu banyak mengenai lingkungan
mereka. Informasi dasar yang perlu ditanyakan adalah
keberadaan penyu, musim penyu kawin dan keberadaan
telur penyu di pasar.
Survei habitat. Berdasarkan hasil wawancara ini, daerah
pantai yang dilaporkan adanya penyu harus disurvei
untuk melihat adanya tanda-tanda keberadan penyu
misalnya adanya bekas jejak, bekas lubang sarang atau
bekas cangkang telur. Bila memungkinkan catat sampai ke
jenis (setiap jenis memiliki jejak yang berbeda) dan dicatat
apakah tanda tersebut tanda yang masih segar atau sudah
lama. Perlu dicatat adanya ancaman utama yang terlihat
(misalkan pembantaian penyu, predasi telur dan lainnya).
Selain itu perlu dicatat kondisi biofisik pantai peneluran
(table Xx)
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Tabel. Xx. Pengukuran biofisik pantai untuk menilai
kualitas pantai peneluran penyu
Lebar supratidal

m

Lebar supratidal diukur menggunakan
meteran pada stasiun terpilih dari
pasang harian tertinggi ke garis
vegetasi. Masing-masing stasiun
dilakukan 3 kali pengukuran
kemudian dirata-ratakan setiap
stasium.

Penutupan
vegetasi

%

Penutupan vegetasi dilakukan dengan
metode transek 10 x 10 m dengan
masing-masing 3 kali pengukuran
setiap stasiun dan dirata-ratakan.

Jenis vegetasi
dominan

Jenis vegetasi dominan dicatat nama
latinnnya.

Tekstur pasir

%

Pengambilan pasir dilakukan pada
kedalaman sarang di stasiun terpilih.
Pengukuran persentase pasir di analisis
di laboratorium dengan metode sieve.
Masing-masing stasiun dilakukan 3
kali pengukuran kemudian dirataratakan setiap stasiun.

Pencahayaan

lux

Pencahayaan diukur menggunakan lux
meter. Pembacaan nilai dilakukan pada
malam hari, yaitu jam 21.00 WIB
pada seluruh stasiun untuk melihat
potensi gangguan cahaya. Masingmasing stasiun dilakukan 3 kali
pengukuran kemudian dirata-ratakan
setiap stasiun.
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Formulir 1. Kualitas Habitat pantai penetasan telur
Nama pengamat :		
1.
2.
3.

Catatan

Pencahayaan
(lux)

Tekstur pasir

Vegetasi
dominan

Penutupan
vegetasi (%)

Lebar
Supratidal (m)

Titik akhir

Titik awal

Stasiun/Zone

Lokasi Pengamatan
Jenis Penyu yang ditemukan di pantai ini:
Hari/Tanggal
:
Jam Pengamatan :
Kondisi cuaca :

Salah satu komponen penting dalam program monitoring
pantai adalah mendefinisikan luasan survey. Agar pembandingan
tahun per tahun bisa dilakukan secara konsisten, luasan area
yang disurvei harus sama dan bisa diukur. Sangat penting
membagi pantai menjadi beberapa segmen atau zone (atau
stasiun) sehingga data yang ada bisa digunakan untuk melihat
dampak perubahan habitat pada keberhasilan sarang (misalkan
adanya pencahayaan buatan dari pemukiman atau adanya
pemagaran). Jarak maksimum yang direkomendasikan untuk
satu zone adalah 1 kilometer. Zone ini bisa diberi batas
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berupa tapal batas permanen dan dicatat titik koordinatnya
menggunakan unit GPS. Setiap personel yang akan melakukan
survei harus tahu mana titik awal dan titik akhir dari setap zone.

Monitoring Langsung ke Lapangan

Survei populasi penyu mendarat di pantai merupakan
alat monitoring yang paling banyak dilakukan oleh berbagai
pihak dan merupakan komponen penting untuk menelaah
serta memonitor status dari penyu. Monitoring pantai yang
umum dilakukan adalah patrol pantai dengan berjalan kaki
atau menggunakan kendaran (ground surveys) dan patrol pantai
menggunakan pesawat (aerial surveys).
Survei di pantai sebaiknya dilakukan secara standar, bisa
dilakukan secara rutin maupun hanya dilakukan pada saat
puncak musim bertelur. Hal ini tergantung dari berbagai faktor
seperti: keterpencilan dan geografi daerah survey, ketersediaan
sumberdaya manusia dan peralatan serta densitas sarang. Agar
hasil survei bermakna, metoda yang dilakukan harus efektif dari
segi biaya, bisa diulang, hasil berupa data kuantitatif dan mudah
diajarkan ke orang yang akan melaksanakan tugas.
1.

Survei pantai dengan berjalan atau menggunakan
kendaraan
Survei menggunakan cara ini memungkinkan pengamat
melihat dengan jelas jejak penyu untuk identifikasi dan
pengukuran. Cara ini dipilih jika (1) pengamatan di pantai
memerlukan aktivitas tambahan seperti pengukuran morfometri
penyu, kontrol predator dan monitoring sarang; (2) pantai
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mudah diakses dan daerah survei relatif pendek; (3) struktur
pantai sulit untuk disurvei dari udara dari sisi kemampuan
manuver pesawat dan/atau (4) tanda jejak susah dilihat dari atas
karena jenis pantai (misalnya pantai berbatu kecil, atau sarang
berada di bawah vegetasi yang rimbun).
Survei dengan berjalan kaki tidak memerlukan peralatan
khusus. Survei yang dilakukan malam memerlukan penerangan
seperti senter untuk membantu pengamatan, namun pengamat
harus berhati-hati agar cahaya senter tidak mengganggu perilaku
penyu sehingga gagal bertelur. Bila pengamatan dibantu dengan
kendaraan maka sebaiknya berupa kendaraan roda tiga atau
empat yang kecil dan bisa berjalan di segala medan (all terrain
vehicle atau ATV). ATV sangat ideal untuk survey di daerah yang
luas, namun harus dipelihara karena rentan terhadap paparan
pasir dan air asin.
Penghitungan penyu dapat dilakukan berkala setiap hari.
Namun demikian, bila monitoring harian tidak mungkin
dilakukan maka data survei berkala saat puncak musim bertelur
bisa dijadikan indeks dari total sarang. Untuk itu, perlu data
sebelumnya sehingga pengamat tahu bahwa waktu yang dipilih
merupakan musim puncak bertelur.
2.

Survei pantai dari udara
Survei udara dipilih untuk pengamatan daerah geografis
yang luas untuk menentukan penggunaan relatif pantai
peneluran (ada atau tidaknya penyu) dan untuk melakukan
patrol pantai peneluran yang tidak dapat diakses dengan berjalan
kaki atau kendaraan lainnya. Survei ini relatif mahal karena
harus menggunakan pesawat namun adanya teknologi pesaswat
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nir-awak (unmmaned aerial vehicle atau drone) memungkinkan
kegiatan ini dilakukan lebih murah (Bevan et al. 2015). Aerial
survey biasanya baik bila dilakukan pada awal matahari terbit
karena sudut yang relatif rendah dari matahari memberikan
dampak bayangan dan meningkatkan tanda-tanda jejak, pasir
masih lembab dan aktivitas manusia minimal. Survei aerial
biasanya tidak periodik dibandingkan survei langsung.
Survei keberadaan penyu melalui jejak dan sarang

Kedua metode dalam monitoring pantai yang disajikan di
atas bisa digunakan untuk pencarian jejak penyu. Untuk itu
pengamat harus mampu membedakan jejak baru (jejak yang
dibuat malam hari dan terlihat pada monitor saat pagi) dan
jejak lama. Selain itu peneliti juga harus mampu melihat apakah
jejak menunjukkan penyu yang berakhir dengan peneluran atau
yang tak berakhir dengan peneluran.
Jika survei dilakukan bukan malam hari, biasanya dimulai
pagi hari saat fajar untuk melihat jejak penyu. Bekas jejak akan
rusak saat matahari mulai tinggi dan bila daerah ini merupakan
daerah yang dikunjungi wisatawan maka jejak bisa terhapus oleh
kegiatan manusia. Pengamat harus bergerak sejajar pantai di garis
titik pasang tertinggi terakhir. Saat menemukan jejak, pengamat
harus menentukan apakah jejak tersebut merupakan jejak
baru atau lama. Jejak bisa bertahan harian bahkan mingguan
tergantung kondisi cuaca. Salah satu cara untuk mengetahu
apakah jejak ini jejak lama atau baru adalah dengan berjalan di
sepanjang pantai sehari sebelum survey dilakukan. Jejak baru
akan menimpa jejak yang dibuat pengamat. Semua jejak harus
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dihitung dan didata pada kertas data setelah itu sebaiknya jejak
dihapus untuk mencegah penghitungan berulang.
Di Indonesia, penyu yang bersarang umumnya naik pada
malam hari sehingga metode pengamatan langsung lebih mudah
dilakukan daripada dengan pesawat. Selain itu pada survei aerial
yang hanya melihat jejak penyu, harus dilakukan pengecekan
lapang setelah itu untuk memastikan keberadaan penyu,
misalnya keberadaan telur di sarang melalui 1) penggalian sarang
secara langsung 2) memasukkan tongkat berdiameter kecil yang
ditekan ke pasir untuk menguji daerah pasir yang lunak di atas
telur. Hal ini harus dilakukan secara hati-hati agar kayu yang
digunakan tidak merusak telur, dan 3) melihat bekas telur pada
sarang yang dipredasi predator.
Apapun cara survei yang dilakukan, peralatan yang
diperlukan biasanya hanya alat tulis, formulir data, kamera dan
GPS. Lokasi yang teridentifikasi sebagai wilayah pendaratan
penyu dari catatan sebelumnya disurvei secara terjadwal sesuai
waktu kegiatan pemantauan. Perjumpaan sarang baru dicatat
posisinya dengan GPS dan difoto dan dinilai perkiraan waktu
sarang dibuat. Penilaian keamanan sarang juga dilakukan
dari kemungkinan terjangan pasang-surut ombak, gangguan
predator ataupun pemburu. Hasil penilaian kemudian ditindak
lanjuti sesuai protap yang berlaku.
Perjumpaan penyu baik di laut maupun didarat dilakukan
dengan mencatat lokasi dengan GPS dan difoto. Perlu
dipastikan bahwa saat dilakukan penghitungan penyu tidak
terjadi perhitungan berulang pada individu yang sama. Untuk
itu, bila diperlukan, semua penyu betina yang ditemukan selain
dicatat morfologinya (berat dan panjang karaps) juga diberikan
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tagging. Semua catatan perjumpaan ditabulasi sesuai formulir
yang disiapkan.
Pengukuran morfologi dilakukan dengan mengukur
panjang dan lebar karapas menggnakan metode CCL (Curve
Carapace Line). Untuk mengukur panjang karapas digunakan
meteran baju dengan cara mengikuti lengkung bagian tubuh
karapas penyu, mulai dari precental scute sampai posterior
margin dari post centrals (untuk panjang). Alat yang sama
dilakukan untuk mengukur lebar karapas yang diukur dari
pinggir marginal bagian lateral karapas. Bila dimungkinkan, bisa
dilakukan juga pengukuran bobot tubuh penyu menggunakan
timbangan dengan ketelitian 10 gram. Gunakan formulir 2
untuk mencatat keberadaan penyu, maupun sarang atau jejak
dari penyu tersebut.
Sarang yang teridentifikasi sudah terisi telur dicatat
koordinatnya dengan GPS dan difoto serta dilakukan penilaian
apakah harus diselamatkan melalui pemindahan lokasi atau
sudah dirasa aman dari terjangan pasang-surut ombak,
gangguan predator ataupun pemburu.
Bila pengelola kawasan merasa bahwa sarang yang aman
dari terjangan ombak rawan terhadap kehadiran predator maka
bisa dilakukan pemagaran sedemikian rupa sehingga sarang
tidak bisa dirusak oleh predator. Bila tingkat ancaman sarang
adalah pemanenan manusia, maka bisa saja telur dipindahkan
ke sarang semi alami yang aman dari pencurian. Perlu diingat,
bahwa sarang alami lebih baik daripada semi-alami sehingga
pemindahan telur hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir.
Patroli harus ditingkatkan pada sarang alami apabila
diyakini tukik sudah akan mulai menetas. Pagar yang ada
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diangkat agar tukik dapat dengan mudah menuju pantai.
Perhitungan jumlah tukik dilakukan mulai tukik pertama
menetas dan meninggalkan sarang menuju pantai hingga telur
terakhir. Pada akhir penetasan dilakukan penggalian sarang
dan telur yang tidak menetas dihitung. Seringkali telur tidak
langsung menetas pada hari yang sama, sehingga pengamat perlu
menunggu beberapa hari sebelum melakukan pembongkaran
sarang. Tabulasi lapang dilakukan menurut Fomulir 3.
Pada sarang semi-alami, pastikan pada lubang sarang ditulis
tanggal sarang dibuat. Saat tukik keluar dari sarang, kumpulkan
tukik-tukik ini dalam ember untuk dilepas ke pantai. Sebaiknya
lepaskan tukik pada pagi hari setelah fajar, dan sebelum berusia
seminggu karena tukik masih memiliki cadangan kuning telur
untuk makan. Tidak disarankan membesarkan tukik lebih
dari usia seminggu karena kemungkinan sakit atau tergantung
dengan pakan yang diberikan manusia.
Formulir 2. Survei Perjumpaan Penyu pada Pantai Peneluran
Nama pengamat :		
1.
2.
3.
Lokasi Pengamatan
Jenis Penyu
Hari/Tanggal :
Jam mulai sampai akhir pengamatan:
Kondisi cuaca
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Keterangan

Alt

Lat

ID Jejak
tanpa sarang

Alt

Lat

ID Sarang

Lebar
Karapas

Panjang
Karapas

ID penyu

Stasiun/Zone

A
B dst

Formulir 3. Survei penetasan telur (disempurnakan)
Nama pengamat :		
1.
2.
3.		

Tanggal sarang
teridentifikasi

Jumlah telur
menetas

Jumlah
telur gagal

Catatan

Alt

Lat

Stasiun/Zone

ID Sarang

Lokasi Pengamatan
Jenis Penyu
Hari/Tanggal :
Jam Pengamatan:
Kondisi cuaca

Situs pemantauan (peta):
Peta lokasi se-indonesia (koordinasi lokasi GPS ada di budiah)
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Analisa data :
Jumlah induk mendarat, jumlah sarang diperjelas cara
perhitungan datanya. Tukik yang dihitung adalah tukik yang
berhasil menetas dan berlari menuju pantai. Kematian tukik
sebelum mencapai pantai tidak dihitung.
Data penunjang seperti data kematian secara alami, akibat
konflik, perburuan liar, peliharaan ilegal dan lainnya harus
dilaporkan sebagai bahan penjelasan dan argumentasi terhadap
perubahan jumlah populasi satwa target terancam punah.
Survei sarang yang baik dapat memberikan informasi
jangka pendek yang penting bagi progam pengelolaan dan
program pemulihan poulasi. Namun demikian, sangat penting
menyadari bahwa dinamika populasi pada satu pantai peneluran
memerlukan waktu lama untuk dilihat adanya perubahan.
Kebanyakan penyu memerlukan waktu lebih dari 10 tahun
untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu dampak di tingkat
populasi dari usaha pengelolaan mungkin tidak terlihat jelas
untuk beberapa tahun. Fluktuasi tahunan mungkin terjadi dan
harus ditelaah dengan hati-hati sebelum membuat keputusan
mengenai status populasi tersebut. Selain itu data dari satu
habitat peneluran berbeda satu sama lain sehingga data pada
satu area tidak bisa diekstrapolasi untuk area lainnya.
Intervensi Manajemen

Beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari intervensi
manajemen agar kondisi populasi yang telah ada di site utama
maupun pada site pendukung dapat meningkay adalah sebagai
berikut:
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1.

Balai Taman Nasional Meru Betiri
Untuk menurunkan tingkat ancaman terhadap kelestarian
penyu program yang telah dilaksanakan perlu untuk terus
ditindaklanjuti, antara lain :
a.
b.
c.
d.

e.

2.

Penguatan kelembagaan UPKP (Unit Pengelolaan
Konservasi Penyu)
Program pelestarian penyu semi alami melalui relokasi
telur penyu ke penetasan semi alami
Pembinaan habitat melalui rehabilitasi alur sungai
Sukamade
Pengamanan kawasan melalui
–
Perlindungan dan pengamanan penyu dan habitatnya
melalui faktor laut dan faktor pengamanan peredaran
penyu dan habitatnya
–
Mengantisipasi ganguan kelestarian penyu di
Sukamade
Program pengembangan Pantai Sukamade menjadi
“Tujuan Wisata Minat Khusus dan Pusat Penelitian Penyu
di Indonesia”

Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih
Untuk meminimalkan faktor ancaman terhadap kelestarian
penyu di Pulau Wairundi, dilakukan beberapa program antara
lain : Pendampingan masyarakat dalam memonitor habitat dan
populasi penyu, Pendampingan masyarakat dalam pendataan
daerah peneluran penyu, Pendampingan dan pelatihan
masyarakat dalam patroli pengamanan populasi dan daerah
penetasan penyu, Pendampingan masyarakat dalam pendataan
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dan pengamatan lapangan terhadap aktivitas manusia di daerah
peneluran.
3.

Balai Taman Nasional Karimunjawa
Beberapa program konservasi penyu yang perlu dilanjutkan
diantaranya:
a.
b.

c.
d.
e.

Pelibatan masyrakat dalam setiap usaha pengamanan
habitat dan sarang penyu
Penyadartahuan untuk tidak memiliki/membuat
kerajinan/ souvenir serta menjual dengan bahan baku
dari anggota badan penyu/pendhok
Tidak mengkonsumsi dan memperjualbelikan daging dan
telur penyu / pendhok
Membentuk masyarakat peduli penyu.
Pemindahan lokasi peneluran ke lokasi penetasan semi
alami di lokasi penetasan yang aman dari gangguan
wisatawan.

4.

Balai Taman Nasional Kep. Seribu
Penjagaan dan patrolin rutin di pulau peneluran penyu
sisik seperti Pulau Kayu Angin Bira, Belanda dan Pulau
Peteloran Barat secara intensif selama tiga bulan yaitu bulan
Februari, Maret dan April.
5.

Balai Taman Nasional Bunaken
Untuk meminimalkan faktor ancaman terhadap
kelestarian penyu di Pulau Wairundi, beberapa program rutin
perlu dilanjutkan antara lain : program penyuluhan kepada
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masyarakat (nelayan dan masyarakat pengguna pantai lainnya)
terhadap arti penting konservasi penyu dan melakukan
monitoring pantai secara intensif untuk pendataan dan
pengawasan pantai peneluran.
6.

Balai Taman Nasional Taka Bone Rate
Untuk meminimalkan faktor ancaman terhadap
kelestarian penyu di Pulau Takabonerate, beberapa program
rutin perlu dilanjutkan antara lain : program penyuluhan
kepada masyarakat (nelayan dan masyarakat pengguna pantai
lainnya) terhadap arti penting konservasi penyu dan melakukan
monitoring pantai secara intensif untuk pendataan dan
pengawasan pantai peneluran, pembuatan demplot penetasan
semi alami, dan pembinaan habitat.
Daftar Pustaka
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Annex 2. List of Population Data Survey for Period of 2015-2019
Baseline Data
No

Species

Conservation Area

Monitoring Site

1

Panthera tigris sumatrae

Kerinci Seblat NP

Blok I

2

Panthera tigris sumatrae

Kerinci Seblat NP

Blok II

3

Panthera tigris sumatrae

Tambling (48,000 ha)

4

Panthera tigris sumatrae

Bukit Barisan Selatan
NP
Gunung Leuser NP

5
6

Elephas maximus sumatrensis
Elephas maximus sumatrensis

7
8

9

Data Source
Sumatran tiger monitoring 2010 2014
Sumatran tiger monitoring 2010 2014
PT. AKN

Number of Population
Number

2015

2016

Method

9

13

*) capture re-capture

26

26

*) capture re-capture

28

31

32 Camera trap

5

5

5 Camera trap

WCS in 2010

Kerinci Seblat NP
Kerinci Seblat NP

Bendahara Highland
(68,880 Ha)
Blok I
Blok II

Kerinci Seblat NP
Survey of human wildlife conflict in
Kerinci Seblat NP. Collaboration of
Bengkulu Nature Resource
Conservation Office, Kerinci Sebat
NP and FFI Indonesia Programme)

40
30

40
30

*) Path occupancy
*) Path occupancy

Elephas maximus sumatrensis
Elephas maximus sumatrensis

Kerinci Seblat NP
Bukit Barisan Selatan
NP

Blok III
Way Haru - Way
Canguk (26,000 ha)

20
21

20
23

*) Path occupancy
22 Dung count and
camera trap

Elephas maximus sumatrensis

Gunung Leuser NP

Sikundur (9,542 ha)

Kerinci Seblat NP, 2010
Monitoring and inventorying of
Sumatran elephant in Bukit Barisan
Selatan NP
Gunung Leuser NP, 2012

23

36

10 Dicerorhinus sumatrensis

Bukit Barisan Selatan
NP

Tenumbang - Way Krui - Rhino Protection Unit - YABI
Liwa (23,000 ha)

12

12

23 Transect (direct
encounter)
11 Indirect encounter
(trace) and transect
(direct encounter)

11 Dicerorhinus sumatrensis

Gunung Leuser NP

7

16

12 camera trap

12 Pongo abelii

Gunung Leuser NP

Mamas Valley (23,910
ha)
Suaq Balimbing (1,160
ha)

21

21

22 Transect (direct
encounter)

Gunung Leuser NP and Leuser
International Foundation, 2012
Suaq Belimbing Research Center
reports, September 2014

Annex 3.
BRIEF REPORT ON
SMART IMPLEMENTATION IN TROPICAL RAINFOREST HERITAGE OF SUMATRA (TRHS)

The management of the three National Parks within the Tropical Rainforest Heritage Site have
adopted and implemented SMART as a conservation area's Management Information System.
The effectiveness conservation area management will require always up to date and reliable
information, and can be easily accessed by the park managers. SMART (Spatial Monitoring and
Reporting Tool) is a tool that fills this needs, helping manager to collect, store, analyze,
evaluate, and report field data. It is not only used for managing patrolling data but also doing
other management activities such allocation of resources in line with patrolling strategies, and
presence/absent key species in the patrolling areas.
SMART has been introduced in Indonesia since 2013 and used in several conservation areas.
The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) consists of three national parks in Sumatra,
where SMART has been introduced (2013 in BBSNP and GLNP, and 2012 in KSNP) and
implemented. Currently, SMART is primarily used to record law enforcement and key species
monitoring activities.
Patrol Effort
Each national park is divided into resorts (i.e. resort is smallest unit area of the conservation
area management in Indonesia), and in total the three national parks cover 61 resorts. In 2014
SMART has been implemented in 41 of 61 resorts (67%). The coverage has been growing,
whereby in 2016 the SMART patrol has covered 47 resorts: all resorts in BBSNP (17 resorts),
seven out of 14 resorts in KSNP, 23 out of 30 resorts in GLNP. This result is coincided with the
increase in the patrol units, 23 patrol units in 2013 to 58 patrol units in 2016.

Number of Patrol Units

Number of Resort Patrolled
58

55

47

45

41
29
23

2013

23

2014

2015

2016

Figure 1. Increasing number patrol units and coverage resorts

In order to increase patrol effort, National Park Management Unit has been involving partners.
For instance, SMART patrol in GLNP was supported by Orangutan Information Center (OIC),
Wildlife Conservation Society-Indonesia Program and Forum Konservasi Leuser (FKL). WCS-IP,
WWF, and Rhino Protection Unit Yayasan Badak Indonesia (YABI) has been supporting to the
protection system in BBS. Fauna and Flora International (FFI) was supporting for KSNP.
Supports from partners are needed to address gap of the lack of rangers and budget at each
national parks.

18006.053
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Days

Km
10228.45
6613
3522.76
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133 624
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2014

2956
415
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Figure 2. Increasing of the patrol efforts within TRHS

Increasing in the number of patrol units also correlate with the total effort. As shows in Figure
2, in 2013 there were only 133 patrol trips where this increased dramatically to 551 trips in
2016 and covered a total of 18,006 km patrol. Cooperation and partners’ involvement greatly
affect to the patrol effort.

SMART Analysis 2013-2016

Poaching Incidents
562

Poacher
512

Warning

337
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Figure 3. Number of poaching incidents and actions to the poacher

Poaching is one of the serious threats to the Heritage’s Outstanding Universal Values. From
2013-2015 the number of poaching incidents was increase. SMART patrols found active and
inactive snares and often met poachers directly. Poachers used various snare such as, thick
cable, thin cable, nylon, rattan trap, bamboo trap, bird trap, mist nets to get targeted animals.
In 2013, SMART records 102 poaching incident and it was increase into 562 by 2015. But in
2016, the number was decreasing into 512 incidents. Also, in 2016, 19 poachers were arrested.
The decreasing number of poacher were happen since the patrols covered wider area and more
intensively conducted. The decrease is not really significant which shows that despite patrolling
happen every month but the patrol intensity every month will need to be increased hence
narrowing the windows for the poachers to set snare traps. Nevertheless, the current results
already show a positive indication that maintaining the current level of protection, consistent
law enforcement and if possibly increasing it will definitely avoid illegal activities from
happening.
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Figure 4. Number of encroachment incidents and actions to the encroacher

Encroachment is the most serious problem within TRHS. People live in and invest in to
agriculture and economic activities. They also build resettlement and completed with
infrastructures. SMART records significant increased number of encroachment incidents,
mostly in BBSNP. By 2016 there are 1,641 records of encroachment activities. It was three
times higher than 2015. One of the obstacles faced in conducting legal action against
encroachers is the issue of human rights. Encroachment massively happens in sporadic places
even there are villages in the area. Law enforcement to the encroacher need to be improved.
Prosecution to encroachers have not been done properly, the data from 2013 to 2016 showed
that only 17 people were brought to legal process.

Illegal Logger

Illegal Logging Incidents
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Figure 5. Number of illegal logging incidents and actions to the illegal logger

Illegal logging still exists within heritage site. Even the number of illegal logging incidents was
increasing, but the increasing incidents also reveal that these are being recorded systematically.

The lawn enforcement process will take sometimes but the commitment is there to stop illegal
logging inside the national parks, and all perpetrators to be prosecuted.

Other Prepetators
Other Threat Incidents (mentioned : NTFP, Fishing,
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Figure 6. Other illegal activities in TRHS

In addition to the three types of main threats that affects the habitat and of key species within
TRHS, there are some illegal activities that also threaten the sustainability of the site. The other
threats come from unsustainable NTFPs harvesting, fishing, and trashes, illegal camp
equipment, and road access. The data show that number of illegal activities was increasing.
There were 34 people have been prosecuted in the last 4 years for these illegal activities.

SMART Records Key Species
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Figure 7. Record of four key species within TRHS

Along with protection activities, patrol team records signs of the key species. Four key species
still exist, indicated by their signs and often directly were found by patrol teams. They were
identified commonly by their signs such as footprints, puddles, scratches, nests, and carcasses.

Sumatran tiger that widely spread in three national parks was the most often encountered.
Sumatran Elephant and Sumatran Rhino were recorded from BBSNP and GLNP. While
Sumatran orangutan can be found from direct sighting.
Next Steps
The TRHS management committed to improve coverage of the SMART patrol and enhance law
enforcement within sites. Together with partners, TRHS management units are enhancing staff
capacity to adopt SMART properly through thematic trainings. We conduct basic and advanced
SMART training for rangers. Lesson learned from SMART adoption and implementation in
TRHS will be used to spread widely implementation in other conservation areas. It will be gains
more support from center government to ensure SMART implementation are improved.
Directorate General of Nature Resource Conservation and (Dirjen KSDAE) has established
SMART National Working Group to prepare national adoption of the SMART as one of the
Management Information System.

