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Pelatihan survei kepadatan & monitoring populasi orangutan
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(Nater etal 2017; SOCP-YEL)

Pongo abelii Pongo tapanuliensis Pongo pygmaeus

Status Konservasi:
IUCN: Kritis (CR)
CITES: Appendix 1
Dilindungi UU No. 5/1990; PerMen LHK No. P.106/2018 



 Satu-satunya kera besar di Asia
 90% di Indonesia
 Flagship species/ spesies Payung
 Semi-solitary
 Frugivor (pemakan buah) > 50%
 Masa hidup yg panjang (> 50 th)
 Jarak antar kelahiran yg jauh (6-9 th); masa kehamilan 8-9 bln
 Daerah jelajah yg luas 300-5.000 ha (betina phylopatric) 

Fakta Orangutan



Skema pola penjelajahan orangutan
(habitat yg baik: abu2 terang)

Meijaard dkk 2001

1. Penetap (betina)
2. Pengembara 

(jantan muda)
3. Penglaju (jantan)

Luas daerah jelajah:
(Singleton & van Schaik, 2001)

Betina 300-1500 ha

Jantan > 5000 ha



Kenapa kita harus melakukan survei
Orangutan? Apa Manfaat Survei

Orangutan?



Manfaat Survei

1. Mengetahui potensi keberadaan satwa, termasuk untuk
data inventarisasi keanekaragaman hayati di suatu
kawasan. 

2. Identifikasi habitat penting untuk satwa yang terancam
3. Untuk dapat memperkirakan jumlah populasi
4. Informasi rencana pengelolaan kawasan adanya faktor

positif & negatif yg mempengaruhi pola sebaran mis. Pakan, 
vegetasi, perburuan, penegakan hukum, riset, turis

5. Monitoring status populasi  25 spesies prioritas KSDAE
6. DATA BASE!!!!!  IKN (Inventarisasi Keanekaragamanhayati

Nasional) KSDAE



Pemantauan populasi satwa
(DATA BASE):

 Berapa jumlah populasi? demografi?
 Dimana sebaran?
 Bagaimana pola penyebarannya?
 Bagaimana kondisinya?
 Ancaman?
 Kasus-kasus?



Batasan Parameter Demografi

 Ukuran populasi: jumlah keseluruhan individu/anggota
populasi

 Natalitas/laju kelahiran

 Mortalitas/laju kematian

1. global/kasar: perbandingan antara jumlah anak yang lahir
terhadap jumlah keseluruhan anggota populasi

2. Spesifik/khusus: perbandingan antara jumlah anak yang lahir
dari induk kelas umur tertentu terhadap jumlah anggota dari
kelas umur tersebut

1. global/kasar: perbandingan antara jumlah individu yang mati 
terhadap jumlah keseluruhan anggota populasi

2. Spesifik/khusus: perbandingan antara jumlah individu yang mati 
dari kelas umur tertentu terhadap jumlah anggota dari kelas 
umur tersebut



Lanjutan ……

 Imigrasi
jumlah individu dari luar populasi yang masuk populasi 
yang dipelajari

 Emigrasi
jumlah individu yang keluar dari populasi yang dipelajari

 Sex ratio

1. global/kasar: perbandingan antara jumlah seluruh jantan 
terhadap jumlah seluruh betina dalam suatu populasi

2. Spesifik/khusus: perbandingan antara jumlah jantan pada 
kelas umur tertentu terhadap jumlah betina dari kelas 
umur tersebut



Problem pada pemantauan populasi satwa liar 

 Sedikitnya data yg akurat/ teliti dan tepat yg
tersedia saat ini

 Sulitnya bekerja dan melakukan penelitian di
hutan tropis

Mahalnya biaya penelitian dan waktu yang 
dipakai

 Tidak adanya tata cara pengambilan data yg
seragam dan berbobot



KENDALA
• Satwa liar bergerak dan cenderung menghindar  -

--- double/multi counting atau tidak terhitung
• Perilaku satwa berbeda-beda utk setiap jenis ----

metoda invent tidak bisa berlaku secara universal
• Masih belum ada metoda baku pendugaan jenis 

kelamin dan umur satwa
• Variasi inter dan intra-pengamat serta 

karakteristik habitat sangat menentukan hasil 
inventarisasi 



Desain Inventarisasi

• Perilaku Satwaliar
• Pergerakan dan Penyebaran Satwaliar
• Jumlah Tenaga yang Tersedia
• Prestasi Kerja
• Biaya yang Disediakan
• Kondisi Habitat
• Faktor-faktor yang diamati



Metode Survey

 Survey langsung berarti peneliti dapat memperkirakan
kepadatan jenis mamalia/primata dari perjumpaan,
melihat atau mendengar secara langsung.

 Survey tidak langsung berarti peneliti dapat
memperkirakan kepadatan populasi melalui
penghitungan tanda/indikasi yang ditinggalkan oleh
binatang, contoh : jejak, kotoran, cakaran, sarang dll.



Estimasi populasi kualitasnya bervariasi
• Dugaan (mis. hasil wawancara dengan masyarakat

lokal)
• Metode Sampel untuk mengukur/estimasi rata-

rata kepadatan spesies pada area yg luas dengan
ekstrapolasi

• Monitoring/Penelitian jangka panjang kehadiran
individu
Akurat tetapi sangat sulit dikerjakan dan mahal

• Metode survei yg paling tepat untuk area yg luas
di hutan tropismis. menghitung sarang di jalur



Orangutan membuat sarang yang masih dapat terlihat
hingga beberapa minggu bahkan bulan

 Sarang lebih banyak & lebih lama 
bertahan dari tanda-tanda lain yg 
mereka hasilkan 

 Sarang tidak akan melarikan diri!
 Sarang lebih mudah dilihat/ 

ditemukan

 Menghitung kepadatan sarang membantu kita untuk menghitung 
kepadatan populasi, dengan mengetahui rata-rata umur hancurnya 
sarang di area dan pada musim tertentu 



Pengenalan sampling dan analisa data 

Pada banyak kasus kita tidak tahu pasti jumlah satwa yg ada di suatu
daerah

Oleh karena itu, kita menggunakan metode Sampling untuk menaksir/ 
estimasi kepadatan satwa

Contohnya, jika kita menghitung jumlah satwa hanya di sebagian wilayah
kawasan, dengan menggunakan ketentuan tertentu dalam pengambilan
sampel, maka kita dapat menaksir jumlah satwa yg ada diseluruh
kawasan

Jika metode ini benar-benar dirancang dengan baik, maka hasil taksiran
tadi akan lebih tepat



Sampel yg mewakili
 Penting untuk diingat, bahwa lokasi jalur

transek itu mewakili luasan area/ 
populasi yg lebih luas

 Jika demikian, maka didalam transek itu
terdapat jumlah satwa yg sama dengan
proporsi (kepadatan) satwa di seluruh
area yg diambil contohnya (sampling) 

 Pertanyaan: Apakah taksiran populasi 
anda dapat terpengaruh jika anda 
melakukan survei disepanjang jalan, 
dimana tekanan akibat perburuan & 
perubahan habitat memberikan 
pengaruh negatif terhadap kepadatan 
satwa?



Ketepatan = hasil perhitungan yg mendekati hasil sebenarnya

Ketelitian = pengukuran berulang yg hasilnya saling mendekati

Bias = diluar nilai sebenarnya (lbh tinggi / lebih rendah) 

Ketepatan = Bias + Ketelitian ( mendekati perhitungan berulang untuk
mendapatkan nilai sebenarnya)

Bias, Ketelitian & ketepatan

a b c d

Tepat, teliti Tepat, tidak 
teliti

Tidak tepat, 
teliti

Tidak tepat, 
tidak teliti



• Sampling acak = memilih transek/ lokasi sampling dengan acak
– Jika setiap bagian dari area atau setiap kesatuan (mis. satwa) 

memiliki kesempatan yg sama untuk disampling, maka
kemungkinan kecil akan mempengaruhi sampling, oleh karena
itu, artinya dapat mewakili seluruh area sampling 

• Sampling sistematis = memilih transek/ lokasi sampling dengan
sistematis
– Metode ini dasarnya adalah “prinsip pola yg tetap jarang terjadi

di alam”, oleh karena itu transek harus tersebar rata dan pada
area yg tetap

– Keunggulannya: cakupan/ tutupan luasan yg baik akan
menambah ketelitian dalam pengukuran dan memudahkan
penunjukan lokasi transek

Acak vs. sampling yg sistematis



Acak vs. sampling yg sistematis



• Stratifikasi berdasarkan:
– Geographic area – area 

penelitian dipartisi/ 
dipisahkan menjadi
wilayah yg lebih kecil

– Survei – digunakan pada
saat survei yg berlainan
melingkupi geographic 
area yg sama

– Populasi – wilayah
geographic yg sama
dengan kepadatan yg
berbeda

• Stratifikasi berdasarkan faktor
akan mempengaruhi
distribusi/ kepadatan jenis di:

– Tipe habitat utama
– Kampung, kota, 

kecamatan/ kepadatan
– Jalan
– Aktivitas galian (tambang)
– Pusat aktivitas manusia

lainnya

Stratifikasi



• Mis. jika sampling area anda memiliki tipe habitat yg
berbeda-beda – primer, sekunder, hutan rawa, maka, 
kepadatan satwa kemungkinan akan berbeda pada
masing-masing habitat

Stratifikasi

RawaPrimerSekunder

= Mean

 Kepadatan disetiap tipe habitat harus dikelompokan
didalam masing-masing tipe habitat, artinya, rata-rata 
kepadatan disetiap tipe habitat akan mewakili rata-rata 
seluruh area 

 Kadangkala kepadatan di habitat tertentu penting sekali
dalam manajemen konservasi

An
im

al
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sit

y



Seasonal movements 
in Sumatran orangutans

Ketambe: fruit season in different altitude

M  J  J  A  S  O  N  D  J  F

300-500 m

500-1000 m

1000-1500 m

Buij, et al 2002



Jumlah buah dari pohon buah
favorit orangutan 

Menurut anda, kenapa ada
perbedaan? 

Formulasikan prediksi ….
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Pentingnya besaran sampel

• Besaran sampel dalam transek
jalur jumlah transek/ jalur
yg diambil sampelnya

• Jumlah sampel sangat penting
untuk ketelitian
bertambahnya jumlah sampel
akan mengurangi variasi

• Pada transek jalur, tidak selalu
dapat/ memungkinkan untuk
mengumpulkan sampel
sebanyak mungkin, oleh
karena itu harus disesuaikan
keseimbangan antara
ketelitian dan waktu yg
dibutuhkan, biaya dan orang
yg ada

Dasar Statistik

• Mean =  penjumlahan nilai
data pengamatan dibagi
jumlah data pengamatan
(sample size)

• Median = ukuran rata-rata yg
ukurannya didasarkan pada
data yg berada di tengah
distribusi frekuensinya (nilai
tengah) 

• Mode = nilai dipuncak
distribusi (mungkin > 1 mode)

• Range = sebaran maksimum
data (diwakili oleh min dan
max)



Survey harus di laksanakan di dalam
semua tipe hutan yg ada di dalam kawasan

Semua di satu tempat
Secara Acak

Pasang di setiap tipe
hutan dengan sengaja

x
√

√



Buku panduan survei orangutan

Kapuas Hulu, 2015

Nasional, 2012
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