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Metode Recces (Reki)

Data digunakan untuk riset awal 

bertujuan mengetahui indikasi keberadaan dan kelimpahan 

(sarang/km atau primata/km) primata serta aktivitas manusia.

Data diambil meliputi:

 Informasi keberadaan primata, 

bekas makan, sarang

 Tipe vegetasi

 Keberadaan/kegiatan manusia

 Hal-hal menarik lainnya yg dapat

dipetakan

RecceLine transect



Perhitungan sarang orangutan
Menggunakan metode

LINE TRANSECT
(van Schaik, 1995)



KENAPA menggunakan Sarang????

• Peluang survey untuk perjumpaan langsung sangat sulit

• Menghindari tingkat kesalahan tinggi dari survey langsung



Beruang Madu

Elang

Jelarang



Alat Survey Sarang
Topofil: mengukur panjang transek

GPS (Global Positioning System): untuk
data pemetaan

Range Finder: mengukur ppd sarang,
tinggi sarang dan pohon sarang.

Roll meter: alternatif untuk mengukur
ppd sarang jika range finder tidak
bekerja

Binokuler: untuk melihat sarang

Kompas

Parang

Peta



1.2.3.4.

5m
Arah pergerakan

Jalur transek

Anggota tim survei

10m 5m

MEKANISME KERJA
 Orang 1. membuka transek sesuai arah dengan kompas , dilengkapi

dengan parang. Bertugas mengamati keadaan di depan, mengarahkan
team 

 Orang 2. mengikuti 5 m dibelakangnya, melihat ke arah yg sama dengan
orang 1; dilengkapi kompas, GPS, topofil. Bertugas memandu pembuka
transek & mengarahkan team 

 Orang 3. mengikuti max 10 m dibelakang sambil cek orangutan/sarang yg
mungkin terlewati, dilengkapi teropong dan lembar data. 

 Orang 4. ikuti orang didepannya dengan jarak 5m dan fokus ke tanah; 
tugasnya: untuk melihat buah (fruit trail) yg jatuh di jalur/ transek, juga
orangutan/sarang



Penelusuran jalur/ transek

 Jika anda menemukan sarang, lihat keberadaan kotoran yg masih 
baru atau rambut yg tertinggal

 Waktu mengkoleksi data antara 7:30 - 16:00

 Selain dari tanda kera besar, juga catat tanda dari manusia 

 Begitu salah satu anggota team menemukan sesuatu, team harus 
stop dan semua anggota (kecuali yg memegang topofil) 
berkumpul untuk merekam data

 Setelah merekam data, semua kembali ke posisi masing-masing 



Mengkur jarak tegak-lurus (PPD) 

Nest

 Jika sarang ada di pohon, ukur jarak tegak-lurus (PPD) keposisi di 

tanah langsung dibawah tengah-tengah sarang 

Nest



Mengukur jarak tegak-lurus (PPD)

 Ukur jarak tegak-lurus (PPD) dengan tepat dan teliti menggunakan
range finder/ roll meter!

 Pastikan selalu mengukurnya pada sudut 90 derajat ke topofil!

 Pada waktu jalan di jalur/ transek, nyalakan dan ambil posisi GPS 
setiap 100 m 



Halangan di jalur/ transek
 Jika anda menemui halangan di jalur dan tidak bisa disingkirkan –

hindari dengan jalan memutarnya

Mulai survei kembali

Penghalang

Ujung transek (mis. 

764m bukan 1000m)

Potong topofil

Jalur transek -90°

+90° -90°

+90°

Ukur jarak

 Potong topofil dan jalan memutar 

 Kembali ke jalur – mulai survei kembali (ikat topofil di pohon lagi)

 Memotong jarak – Pastikan anda tidak berhenti survei di angka topofil 
1000m, tetapi di ujung transek, yg artinya1000m – 236m = 764m



Topofil
 Topofil           pengukur jarak

 Cara menggunakan Topofil:

 Pastikan ketepatan/ kalibrasi: ukur  jarak tertentu dengan pita ukur dan 
bandingkan dengan topofil  

 

Start Finish 

1000m 

Transect line Last waypoint 

Topofil breaks 

300m 

700m 
600m 

400m 

Fig. 4 Protocol to follow when you accidentally cut the topofil.  

 

 Memulai transek: di titik awal, ikat topofil di pohon,  pastikan penunjuknya 
menampilkan angka nol, pastikan benang tergulung 3 x disekeliling 
gulungan kecil

 Hati-hati untuk tidak merobek benang topofil: jalan pelan-pelan!!!

 Jika  benang putus: jalan kembali ke tempat benang putus, mulailah jalur 
benang baru dengan mengikatnya ke pohon terdekat

 Jika benang robek dan anda tidak menyadarinya!



Line Transect

x



Data Penting yang diambil meliputi

 PPD sarang (jarak tegak lurus sarang dari jalur)

 Koordinat Sarang (menggunakan GPS)

 Posisi sarang

 Kelas sarang

 Tinggi sarang

 Tinggi pohon sarang

 Jenis pohon sarang

 Tinggi dan keliling pohon sarang

 Parameter Ekologi, meliputi:

• Analisis vegetasi

• Fruit trail

• Pengamatan keberadaan pohon ficus

Data untuk menghitung 
kepadatan serta 

populasi orangutan



Posisi 1: di pangkal cabang utama. 

Posisi 2: di bagian tengah atau ujung cabang. 

Posisi 3: di pucuk pohon. 

Posisi 4: dibentuk dari cabang 2 pohon yang berbeda (banyaknya

pohon bisa lebih dari 2 pohon yang berbeda) 

Posisi 0: di tanah. 
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Form Tabel Data Survei Sarang Orangutan



Dimana :

D =  Kepadatan (primata atau sarang OU/km2)

N = Jumlah Individu atau sarang OU

L = Panjang transek

w = Lebar efektif pengamatan (m)

Perkiraan kepadatan sarang Orangutan menggunakan rumus :

Analisis kepadatan sarang orangutan

 Software:  Distance 6.0 / 6.2 / 7.0

 Data yang banyak dan beragam mempermudah analisis dan 
mempengaruhi kualitas serta validitas hasil

 Rekomendasi:  jumlah transek > 20 ; dan jumlah sarang > 60

D = N / 2.w.L



Rumus

Analisis Lanjutan: 
Estimasi kepadatan orangutan

p: proporsi individu yang membuat sarang

r: rata-rata sarang dibuat per hari dan per individu (n/hari/individu)

t: waktu keluruhan sarang

Hasil perhitungan kepadatan sarang 

menggunakan sofware distance



Orangutan Propinsi Tipe Habitat p r t

P p pygmaeus Kal Barat Dataran rendah1 - - 391

P p pygmaeus Kal Barat Rawa - - -

P p wurmbii Kal Barat Dataran rendah2 0,89 1,16 259

P p wurmbii Kal Barat Rawa2 0,89 1,16 399

P p wurmbii Kal Tengah Dataran rendah - - -

P p wurmbii Kal Tengah Rawa3 0,89 1,17 365

P p morio Kal Timur Dataran rendah4,5 1,13 602

P p morio Kal Timur Rawa - - -

P abelii Aceh/ Ketambe Dataran rendah6,7 0,9 1,7 143 (< 1000 m); 
245 (> 1000 m)

P abelii Aceh/ Suaq Rawa7,8 0,9 1,9 285

P abelii SumUt/ Sikundur Dataran rendah8 0,9 1,8 195 (sekunder)

P tapanuliensis SumUT/ Batang
Toru

Dataran rendah8 0,9 1,8 502



Faktor-faktor yg mempengaruhi rata-rata waktu
kehancuran sarang

- Jenis pohon sarang, suhu & curah hujan (van Schaik et al. 1995)

- Ketinggian (Van Schaik et al 1995, Buij et al. 2003, Johnson et al. 2005)

- pH Tanah (Buij et al. 2003, Wich et al. 2004)

- Kelimpahan dekomposer

- Musim

- Rata-rata sarang yg dipakai 2 x (Singleton 2000)

- Orangutan “mood” (Rijksen 1978)

- Perilaku lainnya atau perbedaan budaya antar populasi orangutan



Mengukur rata-rata lamanya keluruhan sarang

(nest decay rate)

 Jelas & disetujui bersama definisi lamanya sarang 
hancur 

 Beri tanda paling sedikit 50 sarang baru sebagai 
perwakilan sampel disetiap area penelitian (mis. 
habitat yg berbeda, jenis pohon sarang yg berbeda, 
dll) 

 Hal ini harus dilakukan pada saat berkunjung ke 
beberapa lokasi yg diseleksi secara acak didalam 
lokasi penelitian 

 Tandai setiap sarang yg terdeteksi, agar dapat 
dijumpai dan diperiksa kembali diwaktu yg lain

 Seharusnya paling tidak ada 5 atau 6 kunjungan ke 
lokasi penelitian, sebaiknya dalam jeda waktu yg 
sama dan bisa antara survei jalur pertama atau 
terakhir, tapi lebih baik pada saat bersamaan dengan 
survei 



 Setelah sarang diberi tanda, hanya satu kunjungan 
berikutnya dibutuhkan untuk setiap sarang 

 Data akan binary (either 0 or 1): apakah sarang telah 
hancur (tergantung dari pengertian ‘hancur’) atau 
sarang belum juga hancur 

 Logistic regression

 

Fig. 7 Logistic regression of percentage of nests surviving decay as a function of time, 

based on binary nest decay data (red “X”) 
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1 
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0 
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Label di pohon sarang

# ID = s1

3 Okt 2010

Nama pohon

Kelas = 1

Posisi = 2/O

PPD = 10 m

Meter di jalur = 25

a/n (pengambil data)



Form monitoring nilai ‘t’

ID Transek ID 
Sarang

No 
Sarang

Nama
pohon

Kanopi* Bulan 1
(tgl)

Bulan 2
(tgl)

Bulan 3
(tgl)

1 s1 1 Kanis SO Kelas 1 Kelas 3 Kelas 3

1 s2 2 Manggis C Kelas 3 Kelas 4 -

1 s3 3 Manggis O Kelas 2 Kelas 3 Kelas 3

1 s15 15 Kanis O - Kelas 1 Kelas 2

*Open, Setengah Open, Close



Tujuan mengetahui kualitas habitat orangutan, melalui :

1. Keberadaan buah di jalur (fruit trail)

2. Keberadaan pohon ara/beringin/rambung (Ficus sp.)

3. Analisis Vegetasi

4. Kondisi habitat dari tutupan tajuk

Parameter Ekologi Survey Sarang Orangutan
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Parameter Ekologi 
Parameter ekologi yang dicatat adalah : 

1. Keberadaan buah di jalur (fruit trail),  
a. Data ini untuk menggambarkan kondisi sebaran tumbuhan berbuah di jalur 

pengamatan. Buah  merupakan pakan utama orangutan. 
b. yang dicatat adalah :  

 meter ke berapa ditemukannya tumbuhan berbuah di transek (intv.),  
 nama jenis buah (jenis),  
 tipe buah (kulit lunak dan berdaging/D atau kulit keras berkayu/K),  
 kondisi buah (matang/M, setengah matang/S, mentah/m)  
 keterangan dimakan atau tidak oleh orangutan 

 
 

Buah di jalur yang sudah dikumpulkan Buah di jalur bekas makanan satwa liar 



Tabulasi Data Fruit trail
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2. Keberadaan pohon ara/beringin (ficus),  

a. Data ini menggambarkan keberadaan pohon beringin yang biasanya 
digunakan orangutan bahkan satwa liar pemakan buah lainnya untuk 
berkumpul pada saat musim buah 

b. yang dicatat adalah :  
 meter ke berapa 

ditemukannya pohon 
ara (intv.),  

 nama jenis pohon 
beringin (jenis),  

 kelas (kelas 1 : pohon 
induk masih hidup; 
kelas 2 : pohon induk 
sudah mati),  

 Jarak tegak lurus 
(PPD), 

 keterangan lain 
seperti apakah sedang 
berbuah atau tidak 
atau informasi lainnya Pohon Ara Kelas 1 Pohon Ara Kelas 2 



Tabulasi Data Ficus sp.



Analisis Vegetasi
Tujuan: 

untuk mengetahui kualitas habitat orangutan, melalui:

Komposisi jenis

Indeks Nilai penting 

Struktur vegetasi (tinggi pohon)

Metode:

Plot, 

o Ukuran 10x10 m atau 20x20, dengan jumlah 10 plot per 
transek

o Ukuran sepanjang transek dengan lebar 5 meter (kanan dan 
kiri)

DHB pohon yang diukur >10 cm.



80 m 80 m Dan seterusnya

20 m
2

0
 m

0 100 200 300

Jalur Pengamatan (Line Transek)

panjang 1 km

5
 m

5
 m

Metode 1

Metode 2



No Jenis DBH Tinggi pohon Keterangan

Tanggal : Pengamat :
Waktu mulai/selesai : ID transek (koordinat) :

Tabulasi Data Analisis Vegetasi
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Apabila terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia, setidaknya yang dicatat 
adalah:  

1. Waktu dan Lokasi  
2. Apa yang dirugikan (kebun, ladang, rumah dsj.) 
3. Jenis satwa yang konflik 
4. Apa upaya pengusiran yang dilakukan 

 
Apabila terjadi gangguan keamanan di hutan, beberapa hal yang setidaknya perlu 
dicatat adalah : 

1. Sifat kejadian : Rutinitas atau terkadang (insidental), kondisi fisik, dan 
perjumpaan dengan satwa liar 

2. Gangguan hutan berupa perburuan satwa liar dilindungi setidaknya harus 
mencatat : Jenis satwa dilindungi, jumlah, metode perburuan, bagian yang diburu, 
identitas dan jumlah pelaku, informasi pemasaran hasil buruan. 

Melengkapi data-data tersebut, perlu juga untuk mencatat secara narasi tentang 
kejadian : 

1. Pembukaan jalan secara tidak resmi  
2. Pencemaran sumber daya air 
3. Penambangan sumber daya mineral secara illegal 
4. Penggunaan hutan sebagai latihan militer secara tidak resmi. 
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HAL-HAL LAIN YANG PERLU DICATAT 
Pada saat melakukan survei, monitoring atau aktifitas sehari-sehari ke sekitar hutan, 
seringkali ada beberapa kejadian yang penting untuk dicatat untuk melengkapi 
dokumentasi kajadian-kejadian yang pada saat itu atau nantinya akan menjadi penting. 
Beberapa kejadian yang dapat saja terjadi antara lain kebakaran hutan, kondisi terkait 
pengamanan hutan, konflik satwa liar dengan manusia, dan perjumpaan dengan satwa 
liar termasuk orangutan dan jenis lainnya.  

Pencatatan hanya dilakukan apabila terjadi suatu kejadian. Apabila informasi diperoleh 
dari orang lain, maka perlu ada pengecekan kembali kebenaran informasi. Dokumentasi 
dalam bentuk foto dan video yang baik akan mendukung kualitas data yang dapat 
dipertanggung jawabkan. Untuk memperkuat keabsahan data, proses diskusi dengan 
anggota tim dan aparat berwenang perlu dilakukan sebelum dilaporkan kepada pihak 
berwajib atau masyarakat.  

Apabila terjadi kasus kebakaran hutan, beberapa data yang harus diambil setidaknya : 

1. Waktu dan lokasi 
2. Penyebab kebakaran: kebakaran liar atau kebakaran yang disengaja 
3. Tipe : kebakaran bawah tanah seperti lahan pada lahan gambut, kebakaran di 

permukaan tanah atau kebakaran pada bagian tajuk 
4. Luas area kebakaran 
5. Tindakan yang dilakukan 
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Tekanan terhadap hutan



Peta indikasi sebaranOU sebelumnya (Wichdkk2008) danterbaru
(Wich& Singleton 2011) di kawasanTNGL



Peta interpolasi kepadatan OU di TNGL:
Blok Barat gambut 4,95 ind/km2, dataran rendah 1,15 ind/km2;

Blok Timur dataran rendah 0,65 ind/km2
(Wich & Singleton 2011)



Petaancamandi TNGL berdasarkanhasil survey 2009-2011 (Wich
& Singleton 2011)



Peta sebaran transek survei orangutan di Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan & 
Batang Toru-Sarula Timur 2020



Kuswanda etal, 2020
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