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B. Executive Summary
Tujuan proyek ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi akurat tentang populasi badak
termasuk dinamika populasinya. Data dan informasi tersebut akan sangat menentukan strategi
perlindungan yang lebih efektif yang dapat diterapkan untuk menjamin keberlangsungan populasi
badak Sumatera di Kutai Barat. Dalam melakukan kegiatan survey dan monitoring badak, proyek ini
memulai dengan melakukan studi sosial sekaligus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar
kawasan kantong 2 (warga kampung-kampung yang secara administratif masuk ke dalam wilayah
kecamatan Damai dan Nyuatan), termasuk berupaya agar ada anggota masyarakat tersebut yang
terlibat sebagai staf proyek.
Keterlibatan anggota masyarakat setempat sebagai bagian dari staf proyek akan mendekatkan isu
konservasi badak dan satwa langka lainnya dengan masyarakat serta mereka dapat menjadi agen
perubahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ketika anggota
masyarakat terlibat sebagai pekerja konservasi, mereka diharapkan bisa meninggalkan pekerjaan
lama yang bertentangan dengan kaidah konservasi dan akan mendapatkan alternatif penghasilan
untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.
Outcome yang dihasilkan dari proyek ini, selaras dengan pencapaian tujuan Program TFCA
Kalimantan adalah:
1. Survei Sosial dengan outcome: data dan informasi sosial tentang sebaran populasi kantong
habitat 2 dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Barat, dan terlibatnya anggota masyarakat lokal
dalam proyek ini, sesuai dengan strategi program 2 TFCA Kalimantan, yaitu memberi
dampak pada meningkatnya kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat; demikian juga dengan Strategi Program 3: Meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan, yaitu
dengan adanya program edukasi dan penyadaran masyarakat pada tingkat desa hingga
kabupaten mengenai keanekaragaman hayati dan pembangunan hijau.
Selain itu, kegiatan survei sosial dan pelibatan masyarakat dalam proyek juga mendukung
Strategi Program 9 tentang pengurangan dampak negatif pada hutan dan masyarakat yang
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tergantung pada hutan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, dapat dikembangkan
dan dipromosikan pengelolaan terbaik di wilayah yang bernilai konservasi tinggi pada
kawasan konsesi produksi. Disamping survei sosial, secara khusus akan dilakukan program
penyadaran masyarakat dengan sasaran berbagai kalangan dari pemerintahan, tokoh
masyarakat, pemuka agama, masyarakat adat dan sekolah-sekolah. Program penyadaran ini
penting untuk dilakukan mengingat masyarakat setempat lah yang akan menjaga kelestarian
hutan dan isinya dalam jangka panjang. Untuk melaksanakan kegiatan ini, sebelumnya perlu
dilakukan survei awal yang secara khusus akan memetakan situasi pengetahuan dan
kesadaran yang ada di berbagai kalangan dimaksud di atas, sehingga kegiatan penyadaran
akan lebih efektif dan diantisipasi perkembangannya.
2. Survei dan monitoring badak di kantong habitat 2 (secara umum bukan kawasan lindung
namun memiliki konektivitas dengan kawasan lindung) dengan metode okupansi (termasuk
drone), SCR fotografis dan SCR DNA, serta surveillance penyakit, dukungan manajemen
kesehatan dan reproduksi badak, akan memberi outcome berupa data dan informasi akurat
tentang jumlah populasi, sebaran dan dinamika populasi, pengawasan penyakit, kesehatan
dan reproduksi badak. Hal ini sesuai dengan strategi program yaitu dukungan bagi
pengukuran dampak dan pembelajaran, yaitu dikembangkannya program pemantauan
keanekaragaman hayati hutan. Sehingga selanjutnya sebagai indikator potensial, pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan data keanekaragaman hayati yang
akurat dalam mengambil keputusan strategis. Demikian juga untuk strategi program 5 dan 6
TFCA Kalimantan yaitu dukungan bagi peningkatan tata kelola kawasan lindung atau
kawasan habitat satwa penting, perluasan dan penguatan jaringan kawasan lindung, serta
dukungan bagi konservasi diluar kawasan lindung. Adanya data akurat tentang
keanekaragaman hayati, akan lebih meningkatkan efektivitas manajemen kawasan termasuk
peningkatan luasan kawasan, pengembangan koridor dan konektivitas kawasan lindung.
Capaian target di triwulan ke-2 berdasarkan komponen adalah sebagai berikut:
1. Komponen 1 (Survei Sosial dan Program Penyadaran Masyarakat tentang Konservasi Badak
Sumatera di Kantong Habitat 2 Kutai Barat), menyelesaikan kegiatan survei sosial di bulan
Juni 2017 dengan total 14 desa yang menjadi target survei. Setelah survei sosial selesai
dilakukan, kemudian pada bulan Agustus 2017 dilakukan Forum Group Discussion (FGD)
analisa sekaligus pembuatan laporan hasil survei sosial. Selain kegiatan-kegiatan yang sudah
diwacanakan, dengan bantuan dana dan tenaga pendamping dari Universitas Cornell
konsorsium juga melakukan dongeng keliling dan pemutaran film tentang Badak Sumatera di
bulan Juli 2017.
2. Komponen 2 (Survei Okupansi dan SCR Fotografis (camera trap) Badak Sumatera di Kantong
Habitat 2 Kutai Barat), melakukan survei pendahuluan okupansi di bulan Juni 2017 dengan 2
tim Rhino Monitoring Unit (RMU), memulai kegiatan okupansi cek lapangan di bulan Juli
2017 dan menyelesaikan survei okupansi di 34 grid hingga bulan Agustus 2017 dan
melakukan survei okupansi menggunakan drone di bulan Juli 2017.
3. Komponen 3 (Survei Genetik, manajemen kesehatan dan reproduksi badak Sumatera di
Kutai Barat), menyelesaikan pengadaan peralatan di bulan Agustus 2017 dan memulai survei
DNA yang dilakukan oleh tim RMU bersamaan dengan survei okupansi cek lapangan.
Menggunakan bantuan dana dan tenaga pendamping dari Universitas Cornell, dilakukan
surveillance penyakit Badak di desa-desa sekitar Kantong Habitat 2 bulan Juli 2017. Selain
itu, surveillance penyakit juga dilakukan di PT. HLKL atas kerjasama dengan BALITEK KSDAE
dan WWF-ID Kutai Barat di bulan Agustus 2017.

3

4. Komponen 4 (Pembangunan satu unit kandang/paddock BRS di HLKL (PT. KEM)). Belum ada
capaian di komponen ini, akan tetapi ada kegiatan yang dilakukan yaitu rapat pembangunan
Boma yang dilakukan bersama BKSDA Samarinda dan WWF-ID Kutai Barat di bulan Agustus
2017. Kegiatan rapat seperti ini, terutama untuk pembangunan paddock di Borneo Rhino
Sanctuary (BRS) masih akan beberapa kali dilakukan namun tidak ada slot dana di
perencanaan proyek. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penambahan sub-kegiatan
yang membahas dana kegiatan rapat perencanaan dan koordinasi pembangunan paddock di
BRS, terutama jika kegiatan dilakukan di Samarinda dan/atau Balik Papan.
5. Komponen 5 (Operasional dan manajemen Lapangan), melakukan kegiatan gaji personil
lapangan dan pemenuhan operasional basecamp setiap bulan, melakukan pengadaan
fasilitas dan peralatan proyek hingga bulan Agustus 2017, melakukan pelatihan staff
lapangan di bulan Juli 2017, dan monitoring-evaluasi manajemen internal setiap 3 bulan di
bulan Agustus 2017. Selain pelatihan staff lapangan, dilakukan pula pelatihan dokter hewan
untuk persiapan penanganan badak translokasi. Pelatihan ini diselenggarakan oleh WWF-ID
Kutai Barat bekerja sama dengan SRS. Dokter hewan konsorsium diberangkatkan pada
Agustus 2017.
Tantangan yang ditemui di kuartal ini berkaitan dengan survei okupansi menggunakan drone, yaitu
survei drone menggunakan thermal camera. Kondisi kantong 2 yang berbukit dan berlembah
menyebabkan perbedaan ketinggian antara satu lokasi dengan yang lainnya cukup signifikan. Hal
demikian mengharuskan pesawat diterbangkan menyesuaikan dataran yang paling tinggi untuk
menghindari pesawat tersangkut di kanopi pohon. Efek kurang menguntungkan bagi thermal camera
yang ada pada drone yaitu objek yang terfoto akan terlihat kecil karena pesawat cukup tinggi,
terutama jika objek berada di daerah lembah. Tindakan yang akan diambil yaitu mengupayakan
ketinggian yang paling efesien tetapi aman untuk pesawat, dengan catatan bahwa perhitungan
ketinggian tidak meleset. Atau, mengupayakan pemakaian drone multirotor dengan harapan bisa
diterbangkan serendah mungkin.
Ada dua isu penting yang akan dilakukan di periode berikutnya, yaitu:

1. Akan dilakukan pemasangan gambar badak di Bandara Internasional S.A.M.S Sepinggan,
gambar tersebut merupakan karya Bapak Samsudin dibantu staf konsorsium. Maksud
pemasangan gambar badak adalah memperluas dampak program dengan memperkenalkan
konservasi badak kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih luas tidak hanya di Kutai
Barat.

2. Akan dilakukan rapat koordinasi dengan BKSDA Samarinda terkait internalisasi Detail
Engineering Design (DED)-BRS, yaitu pembentukan tim untuk proses pembangunan BRS dan
paddock di dalamnya. Rapat koordinasi ini akan dilakukan oleh konsorsium, pararel dengan
koordinasi persiapan dan pembangunan Boma yang dilakukan oleh WWF-ID Kutai Barat.

C. Laporan Kemajuan Teknis
Kemajuan program di periode laporan quartal 2 adalah sebagai berikut:
1. Komponen 1 (Survei Sosial dan Program Penyadaran Masyarakat tentang Konservasi Badak
Sumatera di Kantong Habitat 2 Kutai Barat)
1.1. Pelaksanaan survei sosial keberadaan badak di Kantong 2 (9 desa/site) dan mengumpulkan
data sekunder (kantong 2)
Survei sosial telah selesai dilakukan, tim memerlukan waktu selama 33 hari (dari tanggal 12
Mei sampai dengan 14 Juni 2017) untuk melakukan survei di 14 desa. Desa-desa yang
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dimaksud meliputi Muara Tokong, Lumpat Dahuq, Kelian, Muara Nyahing, Mantar, Muara
Niliq, Bermai dan Besiq di Kecamatan Damai, serta Sentalar, Dempar, Sembuan, Jontai,
Lakan Bilem, dan Intu Lingau di Kecamatan Nyuatan. Informasi yang yang berhasil digali dari
survei ini yaitu data sosial, data populasi dan sebaran badak, peta dan Sumber Daya
Manusia potensial untuk menjadi staf proyek.
Tim mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui obrolan santai, pada dasarnya
orang-orang yang ditemui oleh tim bertindak sebagai responden. Tim menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum memulai kegiatan survei, dan
responden-responden diarahkan untuk menjawab pertanyaan namun tetap dalam suasana
obrolan santai. Hal ini bertujuan agar responden tidak merasa kaku dalam memberikan
informasi, dan obrolan santai bertujuan agar informasi dapat berkembang tidak hanya
terpaku pada daftar pertanyaan yang sudah dibuat.

Gambar 2. Survei sosial di Lakan Bilem 10 Juni 2017

Gambar 1. Survei sosial di Sembuan, 5 Juni 2017

Responden dalam survei yang dilakukan datang dari beberapa latar belakang pekerjaan
yang berbeda, mereka merupakan pekerja di pemerintahan desa, lembaga adat, pelaku
lapangan, pekerja sosial dan karyawan perusahaan yang ada di sekitar Kantong 2. Total
keseluruhan jumlah responden dalam survei ini adalah 241 orang. Beberapa dari responden
merupakan anggota tim survei Badak WWF, baik yang masih ataupun yang sudah tidak
aktif. Oleh karena itu, ada sebagian informasi temuan badak di luar Kantong 2.
Selain mendapatkan informasi mengenai data sosial, data populasi dan sebaran badak, peta
dan Sumber Daya Manusia potensial, tim juga mendapatkan sampel 2 gigi Badak. Gigi Badak
tersebut didapatkan dari responden yang masing-masing tinggal di Jontai dan Intu Lingau.
Tim mendapatkan sedikit bagian (serbuk) gigi badak untuk keperluan analisis DNA, dan
temuan gigi Badak memperkuat informasi bahwa pernah ada Badak di Kantong 2.

Gambar 3. GIgi geraham Badak dari Intu Lingau

Gambar 4. Gigi geraham Badak dari Jontai
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Gambar 5. Diskusi dengan pemilik gigi geraham
Badak di Intu Lingau

Gambar 6. Pengambilan sampel serbuk gigi di
Jontai

Berdasarkan penuturan responden, perburuan Badak saat ini sudah jauh berkurang
dibandingkan dahulu bahkan bisa dibilang tidak pernah lagi ada perburuan Badak dalam
kurun waktu beberapa tahun terakhir. Namun, kepercayaan bahwa bagian tubuh Badak
mempunyai manfaat untuk kesembuhan dari penyakit dan daya magis masih ada. Misalnya
gigi Badak, masyarakat percaya bahwa rendaman air gigi Badak bisa menyembuhkan
penyakit tertentu sehingga harga 1 gigi bisa lebih dari 1 juta rupiah. Tidak hanya gigi, bagian
tubuh lainnya seperti kulit, cula bahkan cacing di saluran pencernaan dipercaya mempunyai
khasiat. Pola pikir seperti ini yang perlu diubah untuk menghindari terjadinya perdagangan
organ tubuh badak yang bisa memicu aksi perburuan Badak.
1.2. FGD analisa hasil survei dan pembuatan laporan saintifik hasil study/analisa (Samarinda)
FGD dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kantor Yayasan Bumi, Samarinda. Kegiatan
ini dihadiri oleh perwakilan dari ALeRT, Yayasan Bumi, Mahasiswa Universitas Mulawarman
terutama yang terlibat menjadi anggota tim survei sosial dan perwakilan TFCA Kalimantan
(Bapak Ali Musthofa). Materi yang didiskusikan merupakan laporan sementara yang disusun
oleh Ketua Komponen Sosial Konsorsium ALeRT-Yayasan Bumi-IPB, laporan sementara
tersebut disusun berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim survei ditambah data
penunjang dari pemerintahan tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Kutai Barat.
Kegiatan FGD diawali dengan pemaparan laporan sementara yang telah disusun, kemudian
2 tenaga ahli mereview informasi yang disampaikan. Tim survei sosial juga memberikan
informasi yang belum tercantum di laporan sementara, terutama karena merupakan orangorang yang secara langsung terjun ke lapangan. Peserta FGD lainnya juga memberikan
mereview dan memberikan informasi lain yang berguna untuk menyempurnakan laporan
sementara, bahkan jika ada informasi yang perlu diklarifikasi misalnya nama tempat dan
kondisi saat ini.

Gambar 7. Slide presentasi laporan sementara, 29
Agustus 2017

Gambar 8. Pemaparan dan pembahasan laporan
sementara hasil survei sosial, 29 Agustus 2017

6

Hasil dari FGD ini adalah laporan sementara yang telah direview dan mendapatkan
tambahan informasi dari tenaga ahli dan peserta FGD. Ada beberapa hal yang perlu
diklarifikasi di lapangan, misalnya tentang perubahan status suatu lokasi berdasarkan
informasi responden dan fakta saat ini. Selain itu juga mengenai sebaran lokasi perjumpaan
dengan badak yang perlu diterjemahkan ke dalam satu peta lengkap, hal ini harus dilakukan
dengan pendalaman informasi agar informasi titik perjumpaan Badak lebih akurat. FGD ini
juga membahas kegiatan pendampingan masyarakat sebagai kelanjutan kegiatan survei
sosial, belum ada dana yang dapat digunakan untuk kegiatan pendampingan masyarakat
sehingga perlu dilakukan penghimpunan dana dari lembaga donor potensial.
1.3. Pembuatan laporan kegiatan/hasil survei sosial (bersamaan dengan SK.1.1.3)
Pembuatan laporan dilakukan secara bersama-sama oleh Yayasan Bumi dan ALeRT,
kegiatan ini masih berjalan hingga saat ini. Sedangkan laporan yang dilaporkan di Tri Wulan
II ini adalah laporan sementara yang sudah ditambahkan review dari tenaga ahli dan
peserta FGD, belum termasuk informasi yang perlu didalami dan diklarifikasi di lapangan
karena prosesnya masih berjalan.
1.4. Dongeng Keliling dan pemutaran film Badak Sumatera
Kegiatan dongeng keliling dilakukan atas bantuan dana dari Universitas Cornel, dengan
dana tersebut proyek mampu untuk mendatangkan Bapak Samsudin pendongeng keliling
dari Indramayu. Selain dana, proyek juga mendapatkan bantuan tenaga sukarelawan
berjumlah 2 orang yaitu Eden Stark dan Adrianne Chissus yang membantu kegiatan
dongeng keliling dan pemutaran film tentang Badak Sumatera. Kegiatan ini dilakukan secara
oportunistik, menggunakan kesempatan yang ada meskipun rencana pemutaran film dan
pendampingan masyarakat secara keseluruhan dijadwalkan di semester ke-2 proyek ini.
Kegiatan dongeng ini juga dihadiri oleh Ibu Amel sebagai perwakilan dari TAP-TFCA
Kalimantan.
Dongeng keliling dilakukan di 9 dari total 14 desa yang ada di sekitar Kantong 2, yaitu
Bermai, Besiq, Muara Tokong, Lumpat Dahuq dan Kelian di Kecamatan Damai, serta
Sembuan dan Intu Lingau di Kecamatan Nyuatan. Selain desa-desa tersebut, dongeng
keliling juga dilakukan di Sekolaq Odai, Kecamatan Barong Tongkok. Peserta dongeng
keliling adalah anak-anak, namun tim juga memfasilitasi orang-orang dewasa yang ingin
tahu tentang konservasi Badak dan/atau konservasi alam secara umum. Tempat
dilakukannya kegiatan ini adalah Sekolah Dasar (SD), namun ketika tidak ada SD tersedia
maka kegiatan dilakukan di tempat yang mudah dicapai anak-anak dan/atau warga desa
untuk berkumpul.

Gambar 9. Dongeng kepada anak Sekolah Dasar di Gambar 10. Dongeng kepada anak Sekolah Dasar
Sembuan
di Sekolaq Oday
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Kegiatan dongeng dilakukan oleh Bapak Samsudin menggunakan wayang satwa terbuat dari
kardus bekas sebagai ilustrasi, dalam dongeng tersebut beliau memperkenalkan konservasi
satwa terancam punah disisipkan juga pesan-pesan konservasi alam secara umum. Setelah
dongeng, anak-anak diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Pemberian
pertanyaan tidak hanya dilakukan oleh Bapak Samsudin tetapi juga oleh tenaga
sukarewalan dari Universitas Cornel dan staf proyek. Bagi anak-anak yang mampu
menjawab dengan benar, diberikan hadiah berupa topi muka Badak. Setelah selesai dengan
dongeng dan kuis, ketika masih ada waktu cukup dilakukan juga pemutaran film Badak
Sumatera “Rosa” yang dibuat oleh Bapak drh. Marcell. Ketika kegiatan dilakukan di SD,
dilakukan pemberian buku karangan Robin Radcliffe yang berjudul Si Badak Tak Bercula
kepada Kepala Sekolah. Buku tersebut juga didapatkan secara gratis untuk dibagikan setiap
melakukan kegiatan sosial.

Gambar 11. Pemberian buku kepada Gambar 12. Audience pada pemutaran film Badak
Kepala Sekolah di Sekolaq Oday, 18 Sumatera
Juli 2017

Bapak Samsudin membuat sebuah gambar ilustrasi Badak menggunakan cat air dan minyak
di atas kain, gambar tersebut kemudian dibubuhi cap telapak tangan oleh si pembuat, staf
proyek dan tenaga sukarelawan dari Universitas Cornell. Untuk memperluas dukungan,
proyek juga meminta kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat untuk ikut serta
memberikan cap telapak tangan di gambar tersebut. Hal ini mempunyai makna bahwa
menjaga dan melestarikan Badak juga merupakan cara untuk menghargai dan menjaga
warisan budaya leluhur.

Gambar 13. Gambar Badak yang dibuat di atas Gambar 14. Menghimpun dukungan dari Presidium Dewan
kain oleh Bapak Samsudin, 20 Juli 2017
Adat Pusat Kutai Barat, 16 Agustus 2017

Untuk memperluas dampak kegiatan dan menyebarkan informasi tentang konservasi Badak
di Kalimantan Timur kepada masyarakat luas, gambar badak akan dipasang di sebuah panel
dan ditempatkan di Bandara Internasional S.A.M.S Sepinggan Balik Papan. Selain gambar
tersebut, dalam panel juga akan dipasang informasi tentang Badak dan kegiatan konservasi
Badak. Melalui kegiatan ini, kerja sama dengan Angkasa Pura mulai dilakukan. Kesempatan
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untuk menyebarluaskan informasi diharapkan akan lebih luas melalui kerja sama ini, dan
tidak menutup kemungkinan hubungan kerja sama ke depannya tidak hanya sekedar
pemasangan gambar Badak.

Gambar 15. Panel di Bandara Sepinggan tempat
pemasangan gambar Badak, 30 Agustus 2017

Gambar 16. Tenaga sukarelawan dari
Universitas Cornel, 20 Juli 2017

2. Komponen 2 (Survei Okupansi dan SCR Fotografis (camera trap) Badak Sumatera di Kantong
Habitat 2 Kutai Barat)
2.1. Personil dan logistik tim Survei Okupansi (termasuk tim Camera trap dan DNA)
Tim survei pendahuluan yang terdiri dari 6 orang melakukan survei pendahuluan tahap 2 di
bulan Juni 2017, dari survei ini tim mendapatkan informasi tentang lokasi terbuka untuk
dijadikan ground station sebagai tempat take off dan landing pesawat (drone). Selain itu,
dari survei ini juga didapatkan informasi bahwa ada akses menuju kantong 2 terutama
camp lapangan dari desa Jontai, Intu Lingau dan Besiq. Lokasi yang potensial untuk camp
lapangan yaitu Camp Kebo, Camp Pahan dan Camp 43 di kawasan operasional PT. Rimba
Karya Rayatama, dua camp lagi masing-masing di kawasan perkebunan sawit dan tambang
batu bara.
Sebagaimana survei pendahuluan tahap 1 yang dilakukan di bulan Mei 2017, survei tahap 2
juga dilakukan dengan menyusuri akses yang ada di Kantong 2 secara acak. Untuk
memperluas wilayah survei tim setidaknya dibagi menjadi 2, anggota tim menggunakan
sepeda motor untuk menyusuri akses-akses tersebut. Berdasarkan survei ini pula diketahui
bahwa di Kantong 2 terdapat aktivitas penambangan batu bara, pembalakan liar,
perladangan oleh warga, perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan pertimbangan, camp 43 dipilih sebagai camp lapangan untuk melakukan survei
okupansi pertama kali. Survei okupansi pertama kali dilakukan di kawasan Hutan Desa
Sembuan yang berbatasan dengan kawasan PT. Rimba Karya Rayatama dan PT. Harapan
Kaltim Lestari, sedangkan camp 43 merupakan bekas bangunan camp PT. Rimba Karya
Rayatama. Koordinasipun dilakukan untuk meminjam bangunan camp, setelah mendapat
dukungan kemudian secara legal tim menggunakan camp 43 sebagai camp lapangan.
Untuk mendukung kegiatan survei, kemudian direkrut 6 personil lain untuk membentuk 2
tim Rhino Monitoring Unit (RMU) yang terdiri dari personil survei pendahuluan yang
semuanya merupakan anggota permanen, 2 anggota permanen baru, dan 4 anggota reguler
yang berasal dari desa-desa di sekitar Kantong 2 yaitu Intu Lingau dan Besiq. Anggota
reguler yang terdiri dari 4 orang merupakan realisasi dari prinsip memberikan dampak
positif dan menjalin hubungan yang baik dengan warga desa sekitar Kantong 2.
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Gambar 17. Kayu milik perusahaan yang ada di
Kantong 2

Gambar 18. Perkebunan sawit yang ada di
Kantong 2

Gambar 19. Tim survei menggunakan sepeda
motor menggali informasi akses di Kantong 2

Gambar 20. Tim survei menggunakan sepeda
motor menggali informasi akses di Kantong 2

2.2. Pelaksanaan Survei Okupansi dengan drone
Survei okupansi menggunakan drone tahap pertama dilakukan pada tanggal 23-27 Juli 2017,
berlokasi di kawasan Hutan Desa Sembuan. Survei tahap pertama ini berhasil memetakan
tutupan lahan seluas 4.640, 6841 Ha dari total 125.000 ha total luas kawasan Kantong 2.
Tim belum menggunakan thermal camera di survei tahap pertama karena belum ditemukan
cara yang efektif melihat kondisi perbedaan ketinggian Kantong 2 yang signifikan sehingga
drone harus diterbangkan pada ketinggian rata-rata 350 M di atas permukaan tanah
sedangkan kemampuan camera thermal untuk mendeteksi keberadaan objek di bawah
ketinggian tersebut.
Tim menggunakan camp 43 sebagai basecamp seperti halnya tim survei okupansi cek
lapangan, terdapat 3 lokasi berbeda yang digunakan sebagai ground station. Setiap hari tim
menuju lokasi ground station dari base camp dengan jarak tempuh 1-2 jam perjalanan
darat. Setiap hari tim mampu melakukan penerbangan drone sebanyak 3-4 kali, total
penerbangan drone di survei tahap pertama ini adalah 13 kali penerbangan yang dilakukan
selama 4 hari kerja efektif. Ketika penerbangan dilakukan tim membangun pondok di lokasi
ground station untuk menempatkan Ground Control Station (GCS), dalam 1 kali
penerbangan tim hanya perlu melakukan take off dan landing secara manual, setelah drone
berada pada ketinggian 150 M di atas maka pesawat melewati jalur-jalur penerbangan
menggunakan mode auto pilot.
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Gambar 21. Camp 43 milik PT. RKR yang dijadikan Gambar 22. GCS yang digunakan selama
penerbangan drone, 27 Juli 2017
camp lapangan, 26 Juli 2017

Gambar 23. Persiapan take off dilakukan oleh
tenaga ahli dan anggota tim survei, 25 Juli 2017

Gambar 24. Drone dalam posisi landing, 26 Juli
2017

Selama menggunakan mode auto pilot, drone melakukan pemotretan tutupan hutan sesuai
dengan jalur yang telah dibuat. Selama drone menyusuri jalur-jalur penerbangan, tim
memantau status penerbangan melalui GCS menggunakan perangkat lunak Mission Planner
hingga drone menyelesaikan jalur dan perlu untuk didaratkan. Panjang maksimal jalur
setiap kali penerbangan adalah 44 Km, drone terbang mengikuti jalur dengan kecepatan 12
Km/Jam. Jumlah maksimal klip foto yang diambil oleh kamera yang ada pada drone adalah
47 dalam sekali penerbangan, jumlah total foto yang diambil dalam penerbangan tahap
pertama ini adalah 4.552 foto. Selanjutnya, foto-foto yang berisi informasi Global
Information System (GIS) digabungkan menjadi satu peta tutupan lahan.

Gambar 25. Salah satu peta tutupan lahan hasil pemotretan menggunakan drone di kawasan Hutan Desa
Sembuan sekitar grid 87, 88, 89, 90, 95, dan 96. Gambar menunjukkan selama terbang sudut pemotretan
terhalang oleh asap atau awan.
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2.3. Pelaksanaan Survei Okupansi cek lapangan (88 grid 4x4 km) di kantong 2
Survei okupansi cek lapangan dimulai pada bulan Juli 2017, di quartal ke-2 ini tim sudah
melakukan survei okupansi cek lapangan selama 2 bulan yaitu Juli-Agustus 2017. Survei
okupansi dimulai di Hutan Desa Sembuan, selain berdasarkan survei pendahuluan
didapatkan informasi bahwa Hutan desa masih relatif hijau, berdasarkan survei okupansi
menggunakan drone juga mengisyaratkan bahwa Hutan Desa Sembuan masih relatif hijau
dibandingkan kawasan di sekitarnya sehingga potensi menemukan tanda keberadaan Badak
cukup besar.
Tim melakukan survei okupansi menggunakan 2 skema yaitu Pergi dan Pulang (PP) dari
basecamp ke grid dan/atau flying camp di grid survei. Pemilihan salah satu skema
tergantung dari jarak antara basecamp ke grid masing-masing grid. Ketika relatif dekat, tim
akan diantar menggunakan mobil atau mengendarai motor ke lokasi terdekat dengan grid
di pagi hari, kemudian melakukan survei di setiap grid dan kembali ke basecamp pada sore
hari. Sedangkan jika grid cukup jauh maka tim melakukan survei selama beberapa hari di
grid target dengan flying camp di dalam hutan.

Gambar 26. Salah satu tim RMU berada di dalam hutan Gambar 27. Flying camp yang digunakan tim selama
survei okupansi
melakukan survei okupansi

Grid yang telah disurvei oleh tim okupansi yaitu 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 25, 40, 41, 42, 43,
44, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 91, 92, 96, 97, 98, 103, 104, dan 105.
Sejauh ini tim belum menemukan tanda keberadaan Badak secara jelas, ada beberapa
tanda bekas mamalia besar namun belum dapat dipastikan merupakan bekas Badak. Dari
grid-grid yang disurvei tim menemukan bahwa ada kegiatan perburuan dengan

ditemukan jerat yang aktif terpasang dan kerangka Landak di samping jerat
tersebut. Selain perburuan, tim menemukan adanya kegiatan pembalakan liar, rel untuk
mengangkut kayu dan sawmill. Fakta lapangan di grid-grid yang telah disurvei menunjukkan
bahwa kondisi hutan di Hutan Desa Sembuan sudah terbuka oleh kegiatan seperti
disebutkan di atas. Berdasarkan survei okupansi cek lapangan ini juga diketahui bahwa
kondisi pembalakan liar di kawasan hutan Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan
Kalimantan Timur sangat marak dan kondisi hutan sangat memprihatinkan.
Meskipun kondisi hutan cukup terbuka akibat kegiatan manusia seperti pembalakan liar
namun tim menemukan tanda adanya satwa besar, misalnya jejak kaki atau sobekan di
daun. Tim secara intensif mengumpulkan informasi terbaru mengenai perkembangan
situasi di lapangan seiring dengan dilakukannya kegiatan suvei okupansi, terutama
mengenai kondisi kegiatan perusahaan maupun informasi penemuan tanda keberadaan
Badak dari berbagai pihak. Koordinasi dengan pihak perusahaan di mana tim melakukan
survei secara intensif dilakukan, melalui cara ini diharapkan pihak perusahaan akan selalu
terbuka untuk memberikan informasi jika ditemukan tanda keberadaan Badak.
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Gambar 28. Rel kayu yang dipakai pembalak
liar untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan
dari dalam hutan

Gambar 29. Tulang landak berada tidak jauh dari jerat

Gambar 30. Bekas gesekan di batang pohon, belum dapat
dipastikan apakah bekas Badak. Karena di Kantong 2 ada satwa
besar lainnya seperti Rusa dan Banteng

Gambar 31. Sobekan di daun yang
merupakan bekas makan satwa
berkaki 4 berukuran besar

Gambar 32. Jerat yang dipasang untuk
Gambar 33. Jejak kaki satwa berukuran besar, namun jejak
menangkap satwa berkaki 4, kemungkinan kurang jelas sehingga belum dapat memastikan apakah
besar dapat menjerat kaki Badak
merupakan jejak Badak

3. Komponen 3 (Survei Genetik, manajemen kesehatan dan reproduksi badak Sumatera di Kutai
Barat)
3.1. Pengadaan peralatan
Pengadaan peralatan untuk mengoleksi dan memproses sampel sampel biologis dilakukan
sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2017, sebagian besar peralatan yang diperlukan
untuk koleksi dan proses analisis sudah dibeli dan siap digunakan. Kegiatan pembelian alat
ini dilakukan melalui vendor penyedia peralatan dan/atau melalui pihak-pihak yang bisa
membantu membeli peralatan kepada vendor yang ada.
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Beberapa jenis peralatan perlu dibeli dengan harga di atas anggaran yang sudah dibuat, hal
ini kemungkiann besar karena adanya kenaikan harga alat dibandingkan ketika anggaran
disusun. Selain kenaikan harga, beberapa peralatan harus dikirim melalui jasa pengiriman
barang yang pada dasarnya tidak ada di dalam anggaran. Terlebih lagi untuk peralatan yang
berukuran besar biaya yang dikeluarkan untuk mengirim juga semakin besar, namun biaya
pengiriman tersebut dapat tertutupi oleh adanya sisa anggaran untuk alat yang dibeli
dengan jumlah lebih sedikit dari yang direncanakan, atau dari perbedaan merk yang harga
per-unitnya lebih murah.

Gambar 34. Mikroskop binoculer Eco Blue

Gambar 45. Parafilm dan silica gel

Gambar 36. Cool box

Gambar 37. Tabung sentrifugasi dan terumo
syringe

3.2. Pelaksanaan survei DNA (bersamaan dengan survei okupansi, SK.2.1.5)
Survei DNA dilakukan oleh tim RMU bersamaan dengan survei okupansi cek lapangan,
sudah dilakukan selama 2 bulan yaitu Juli-Agustus 2017. Selama 2 bulan survei DNA yang
dilakukan belum ada sampel biologis yang didapatkan, hal ini sejalan dengan hasil survei
okupansi cek lapangan yang belum menemukan tanda keberadaan Badak.
Untuk melakukan survei DNA yang dalam hal ini adalah koleksi sampel biologis, tim survei
dibekali alat koleksi sampel. Ketika tim survei menemukan sampel biologis misalnya feses,
maka sampel tersebut akan dikoleksi dan kemudian dilakukan ekstraksi DNA. Selain sampel
feses, dalam survei ini dilakukan koleksi sampel biologis lain seperti darah dan rambut.
Sejauh ini sampel yang sudah didapatkan adalah serbuk dari gigi Badak yang didapatkan
dari warga di desa sekitar Kantong 2 melalui survei sosial.
3.3. Surveillance penyakit Badak
Kegiatan surveillance penyakit dilakukan secara oportunis, memanfaatkan kesempatan
yang ada walaupun kegiatan surveillance direncanakan untuk dilakukan di semester 2.
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Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2017 atas bantuan dana dari Universitas Cornell,
sebagaimana kegiatan dongeng keliling kegiatan ini juga mendapatkan bantuan tenaga
pendamping. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui jika ada potensi penyakit
infeksius yang dapat mengancam Badak yang berasal dari hewan ternak di desa-desa
sekitar kantong 2.
Kegiatan surveillance penyakit juga merupakan salah satu hal penting yang hasilnya
dijadikan pertimbangan translokasi Badak, dengan diketahuinya penyakit yang mengancam
Badak maka dapat dilakukan pencegahan. Penyakit yang mengancam Badak di antaranya
adalah Salmonellosis, Trypanosomiasis, Rabies, Anthrax dan Helminthiasis. Penyakitpenyakit tersebut dapat ditularkan dari ternak dan hewan liar, atau vektor pembawa
penyakit.
Kegiatan surveillance penyakit dilakukan secara acak di desa-desa sekitar Kantong 2, desadesa tersebut meliputi Sembuan, Lakan Bilem, Kelian, dan Muara Tokong. Pemilihan desa
didasarkan pada ada tidaknya ternak di setiap desa, misalnya Sapi dan Babi. Sampel yang
dikoleksi yaitu darah dan/atau feses. Pengoleksian sampel darah dan feses sapi
memerlukan kandang jepit untuk menghindari kecelakaan akibat reaksi sapi saat diambil
darah dan/atau fesesnya, sedangkan pengoleksian sampel dari babi tidak memerlukan
kandang jepit karena ukurannya kecil. Akan tetapi karena ukuran yang kecil maka cukup
sulit untuk mengoleksi darah Babi karena pembuluh darah berukuran kecil, begitupun
pengoleksian feses Babi karena harus memasukan tangan ke anus Babi yang berukuran
kecil.

Gambar 38. Pengambilan sampel darah sapi

Gambar 40. Telur cacing Trichuris sp. yang
ditemukan di kotoran sapi

Gambar 39. Pengambilan sampel kotoran sapi

Gambar 41. Tim surveillance penyakit dan warga
desa
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Selain surveillance di desa-desa, kegiatan dilakukan di PT. HLKL atas kerja sama dengan
WWF-ID Kutai Barat dan BALITEK KSDAE. Kegiatan surveillance di PT. HLKL sebagai calon
Borneo Rhino Sanctuary (BRS) ini dilakukan dengan mengoleksi sampe feses secara
oportunis, yaitu dari feses-feses yang ditemukan di atas tanah tidak dari hewan secara
langsung. Selain feses, dilakukan pula pengoleksian darah dari hewan pengerat yang
ditangkap mengggunakan kandang perangkap tikus.
Setelah melakukan pengamatan menggunakan mikroskop ditemukan bahwa dari semua
sampel darah tidak ditemukan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada Badak.
Namun, pengamatan sampel feses dengan metode apung ditemukan adanya Schistosoma
sp., Trichuris sp., Ancylostoma sp., dan Capilaria sp. pada feses musang, Echinocarmus sp.
pada feses babi hutan, Toxocara vitulorum, Strongylus sp. pada feses sapi, dan Ascaris
suum, Trichuris suis, Strongylus sp., dan Fasciola sp. dewasa pada feses babi.
Hasil yang disebutkan di atas merupakan hasil pengamatan dengan metode cukup
sederhana, sedangkan untuk hasil yang lebih mendalam akan dilakukan pengiriman sampel
ke laboratorium eksternal (BBVET) untuk melakukan uji dengan tingkat sensitifitas dan
spesifitas lebih tinggi dengan maksud untuk mengetahui parasit yang tidak dapat diketahui
dengan metode apung. Selain itu, sebagai perbandingan dan referensi yang lebih
komprehensif maka sedang diusahakan untuk mendapatkan peta penyakit ternak di daerah
Kutai Barat dari dinas yang terkait.

Gambar 42. Pengoleksian sampel kotoran
satwa secara oportunistik

Gambar 43. Sapi di dalam kandang jepit akan
diambil sampel darah dan kotorannya

4. Komponen 4 (Pembangunan satu unit kandang/paddock BRS di HLKL (PT. KEM))
4.1. Rapat pembangunan Boma di PT. HLKL
Kegiatan ini tidak tercantum di dalam perencanaan proyek melainkan merupakan kegiatan
yang diselenggarakan oleh BKSDA, konsorsium mengikuti rapat atas undangan yang dibuat
oleh pihak BKSDA. Rapat ini memiliki keterkaitan dengan pembangunan padddock dan
translokasi Badak dari kantong-kantong habitat ke dalam BRS, dan konsorsium akan terlibat
di dalamnya. Kegiatan rapat dilakukan pada tanggal 7 Agustus di kantor BKSDA Samarinda.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BKSDA, dihadiri oleh perwakilan dinas terkait, WWF-ID
Kutai Barat, Konsorsium ALeRT-Yayasan Bumi-IPB, dan PT. HLKL. Hal utama yang dibahas di
rapat ini adalah kesiapan pembangunan Boma yang akan dilakukan oleh WWF-ID Kutai
Barat, terutama tentang ketersediaan Kayu Ulin yang legal dari PT. Ratah Timber Company.
Boma yang dimaksud adalah kandang perawatan sementara yang akan dibangun di PT.
HLKL untuk menempatkan Badak yang akan ditranslokasi dari Kantong 3, hingga Paddock
selesai dibangun dan siap dipakai.
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Peran konsorsium terkait dengan Boma ini adalah mulai dari persiapan, penangkapan dan
pengangkutan Badak, di mana nantinya WWF-ID Kutai Barat dan Konsorsium ALeRTYayasan Bumi-IPB bekerja sama untuk melakukan proses translokasi Badak dari Kantong 3
ke Boma. Dan pada dasarnya kerjasama akan terus berjalan di setiap proses translokasi dan
pemantauan Badak di BRS. Pembangunan paddock di BRS sedang diupayakan bisa berjalan
pararel dengan dimulainya pembangunan Boma, dengan harapan Badak yang ditranslokasi
tidak terlalu lama berada di dalam Boma.
5. Komponen 5 (Operasional dan manajemen Lapangan)
5.1. Gaji dan asuransi Personil lapangan
Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan, dalam laporan quartal 2 ini gaji personil dibayarkan
untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2017. Formasi personil yang digaji sampai dengan Agustus
2017 terdiri dari 6 orang yaitu Koordinator Proyek, Ketua Komponen (Sosial, Populasi, BRSVet), Asisten Administrasi dan Keuangan, dan Staff Administrasi Umum (house keeping),
belum ada pengemudi karena mobil proyek belum tersedia. Sedangkan untuk asuransi,
termasuk untuk anggota tim survei belum terdaftar mengikuti program asuransi.
5.2. Operasional Basecamp/kantor lapangan
Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan untuk pembayaran telpon dan internet, Listrik dan
air, Pemeliharaan basecamp, Office supplies, dan BBM Motor. Sampai dengan Agustus 2017
tidak ada telpon kabel di kantor karena belum tersedia jaringan telpon kabel, sebagai
alternatif disediakan 1 unit Hand Phone untuk kebutuhan komunikasi dan koordinasi proyek.
5.3. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Proyek
Peralatan proyek yang dibeli di quartal ini terdiri dari Hand Phone Xiaomi MAG138 Redmi
dan Flash Disk Toshiba. Hand Phone digunakan sebagai alternatif pengganti telpon kabel
untuk komunikasi dan koordinasi urusan proyek. Sedangkan Flash Disk digunakan untuk
kebutuhan berbagi data dalam bentuk soft copy selain menggunakan email. Selain
pembelian alat, di quartal ini juga dilakukan pembelian peralatan untuk memperbaiki
bangunan camp 43 PT. Rimba Karya Rayatama yang digunakan sebagai basecamp lapangan.
5.4. Pelatihan Staff Lapangan
Kegiatan pelatihan dilakukan pada tanggal 10-12 Juli 2017 di Kutai Barat yaitu di Hotel Grand
Family untuk pembekalan teori dan Gunung Eno untuk praktek lapangan. Materi yang
diberikan di pelatihan teori meliputi Ekologi dan Tantangan Konservasi Hutan di Kutai Barat,
Teknik Survei Okupansi dan Kamera Jebak, Teknik Manajemen Surveillance Penyakit Badak
dan Teknik Koleksi Sampel dan Analisis DNA. Sedangkan praktek yang dilakukan yaitu Survei
Okupansi, Kamera Jebak, dan Koleksi Sampel Genetik Badak.
Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 15 orang terdiri 6 orang anggota permanen dan
9 orang calon anggota yang disaring untuk menerima 6 orang anggota survei. Pelatihan
dilakukan dengan pendampingan 4 tenaga ahli yaitu Dr. Chandradewana Boer (Ekologi dan
Konservasi Satwa Liar), Andjar Rafiastanto, MSF. (survei okupansi dan kamera jebak), Dr.
Muhammad Agil (manajemen surveillance penyakit Badak), dan Dr. Dedy Duryadi (koleksi
dan analisis sampel DNA).
Pelatihan hari pertama tanggal 10 Juli 2017 diisi dengan pembekalan teori oleh tenaga ahli di
bidang masing-masing, pelatihan dilakukan dengan metode presentasi di mana peserta
menyimak materi yang disampaikan kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya. Tanya
jawab dilakukan di setiap 2 kali sesi presentasi, audience lainnya yang hadir juga
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diperbolehkan bertanya dan/atau memberikan informasi tambahan yang terkait dengan
materi dari tenaga ahli.

Gambar 44. Pembukaan pelatihan teori

Gambar 45. Pembekalan materi teknik survei
kepada peserta pelatihan

Pelatihan hari ke-2 dan ke-3 tanggal 11-12 Juli 2017 diisi dengan praktek lapangan, peserta
dilatih untuk dapat mengamati tanda-tanda keberadaan Badak dalam survei okupansi dan
mengamati kondisi fisik hutan. Ketika tanda keberadaan Badak itu berupa sampel biologis,
peserta dilatih untuk dapat mengoleksi sampel biologis dengan cara yang tepat sesuai
prosedur yang berlaku. Selanjutnya, ketika tempat ditemukannya tanda keberadaan Badak
masih baru dan/atau potensial untuk kembali dilalui oleh Badak peserta dilatih untuk
mampu melakukan pemasangan kamera jebak dengan cara yang baik dan benar.
Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan memenuhi kriteria, selanjutnya
direkrut menjadi anggota tim RMU. Jumlah tim RMU yang ada saat ini adalah 2 tim yang
masing-masing beranggotakan 6 orang. Formasi di dalam tim meliputi Kepala unit,
Navigator, Pancatat Data, Tracker, Juru masak, dan Personil Tambahan. Namun, seluruh
anggota tim dibekali dengan teknik yang sama dengan tujuan tidak ada kesenjangan
kemampuan melakukan survei di antara anggota tim dan setiap anggota mampu melengkapi
anggota yang lain.

Gambar 46. Peserta pelatihan mencatat keadaan Gambar 47. Peserta pelatihan belajar
sekitar dan mengamati tanda-tanda keberadaan menggunakan kamera jebak
satwa
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Gambar 48. Praktek memperlakukan sampel biologis
Badak

Gambar 49. Foto bersama peserta pelatihan, staf
konsorsium dan tenaga ahli

5.5. Monev manajemen internal setiap 3 bulan
Monev di quartal ke-2 dilakukan tanggal 26 Agustus 2017 di Kantor Konsorsium ALeRTYayasan Bumi-IPB, Kutai Barat. Peserta monev yang hadir adalah Penanggung Jawab Proyek,
Koordinator Proyek, Ketua Komponen (Sosial, Populasi, BRS-Vet), dan Asisten Administrasi
dan keuangan. Manajer Adminsitrasi mangikuti monev melaui telpon karena berada di
kantor ALeRT di Way Kambas, Lampung.
Hal yang dibahas di dalam monev quartal 2 adalah kemajuan kegiatan proyek yang sudah
berjalan selama 6 bulan. Monev dimulai dengan mengkonfirmasi kegiatan yang sudah dan
sedang dilakukan di bulan Juni-Agustus 2017, serta kemajuan dan kendala yang ada. Monev
juga dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di bulan Maret-Mei 2017, mengantisipasi jika ada
kendala yang terulang dan perlu dicari solusinya. Selain membahas kemajuan kegiatan, di
monev juga dibahas tentang kelengkapan alat-alat bukti (MoV) pendukung kegiatan masingmasing komponen. Alat bukti masing-masing kegiatan dipastikan ada dan sesuai dengan
target yang dicanangkan serta tertulis di dalam kerangka kerja proyek.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Komponen 1 (Survei Sosial dan Program Penyadaran Masyarakat tentang Konservasi Badak
Sumatera di Kantong Habitat 2 Kutai Barat)
1.1. Pelaksanaan survei sosial keberadaan badak di Kantong 2 (9 desa/site) dan mengumpulkan
data sekunder (kantong 2)
Survei sosial yang direncanakan dilakukan di 9 desa pada akhirnya harus dilakukan di 14
desa yang secara administrasi masuk di wilayah kecamatan Damai dan Nyuatan. Jumlah
desa melebihi yang direncanakan karena fakta di lapangan menunjukkan adanya 5 desa
baru yang sebelumnya tidak masuk ke dalam daftar desa-desa yang berada di sekitar
Kantong 2. Daftar nama desa baru muncul bahkan sesudah lokakarya perencanaan survei
sosial, yaitu ketika tim survei mendatangi desa-desa tersebut dan membandingkan dengan
peta yang kesimpulannya masuk ke dalam daerah yang diperkirakan terkena dampak
kegiatan konservasi Badak di Kantong 2.
Secara angka yang dituliskan di perencanaan, bertambahnya jumlah desa bisa
menyebabkan bertambahnya waktu yang diperlukan untuk melakukan survei sosial. Akan
tetapi, hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan tenaga tim survei untuk melakukan survei
secara semi soliter. Tim survei yang terdiri dari 3 orang di berpencar di masing-masing desa
untuk membaur dengan warga dengan harapan mendapatkan informasi yang diharapkan
dari survei sosial. Ada kalanya tim survei bertemu di satu desa yang sama namun bukan
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menjadi prioritas untuk melakukan survei bersama, dan ada kalanya tim survei dibantu oleh
staf proyek yang kebetulan dapat menemani kegiatan survei.
Dengan skema survei yang dijelaskan di atas dan metode yang digunakan, target dapat
dicapai dengan baik dan efektif menyasar output serta outcome meskipun masih ada yang
perlu ditingkatkan. Misalnya, tim survei belum dapat benar-benar memposisikan diri
sebagai orang biasa yang sedang berkunjung ke desa-desa. Identitas tim survei masih
kentara sehingga ada sebagian warga desa yang merasa kaku ketika menyampaikan
informasi karena merasa sedang diwawancarai mengenai isu yang cukup sensiitif yaitu
tentang Badak. Sebagian warga juga menganggap tim survei sebagai orang asing yang perlu
diwaspadai, hal ini membuat warga menutup diri sehingga tim kemungkinan besar
melewatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi secara gamblang dan sesuai fakta.
Namun harus diakui bahwa metode yang dimaksud di atas tidak mudah dilakukan untuk
dilakukan.
Secara teknis survei sosial sudah dilakukan dengan capaian 100%, semua desa yang ada di
sekitar Kantong 2 sudah disurvei. Data-data yang didapat sudah cukup dan dapat dianalisa
menjadi sebuah laporan hasil studi sosial. Penyerapan dana untuk kegiatan ini mencapai
73,14%, tim survei dengan skema yang digunakan dapat mengurangi penggunaan dana
yang direncanakan secara signifikan.
1.2. FGD analisa hasil survei dan pembuatan laporan saintifik hasil study/analisa (Samarinda)
Pelaksanaan FGD di bulan Agustus 2017 pada dasarnya terlambat jika dibandingkan dengan
jadwal yang sudah direcanakan, yaitu di bulan Juni atau Juli 2017. FGD tidak mungkin untuk
dilakukan di bulan Juni 2017 karena survei sosial baru selesai dilakukan di akhir bulan dan
setelah itu terbentur libur Idul Fitri. FGD juga tidak memungkinkan untuk dilakukan di bulan
Juli 2017 karena tidak menemukan kecocokan jadwal di antara para peserta yang harus
hadir, selain itu juga ketua komponen sosial perlu waktu untuk menyusun laporan
sementara hingga bulan Agustus 2017.
Pelaksanaan FGD di bulan Agustus 2017 tidak mengurangi efektifitas, kegiatan FGD
dilakukan dengan baik dan dapat mencapai target yang diharapkan. Secara teknis FGD sudah
mencapai target 100%, semua review, hasil analisa dan informasi yang terkumpul sudah siap
untuk disusun menjadi sebuah laporan saintifik hasil studi sosial. Namun, rencana kegiatan
pendampingan masyarakat tidak bisa dibahas dan disusun hingga final karena beleum ada
dana yang dapat dipakai. Konsorsium masih berupaya untuk melakukan penggalangan dana
dari donor-donor potensial, dan bekerja sama dengan mitra-mitra TFCA lainnya untuk
kegiatan pendampingan masyarakat yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Penggunaan dana untuk kegiatan FGD ini efisien dengan tingkat penyerapan 87,55%
1.3. Pembuatan laporan kegiatan/hasil survei sosial (bersamaan dengan SK.1.1.3)
Kegiatan ini sedang berjalan dan secara teknis penyusunanya sudah 75%, laporan saintifik
ditargetkan selesai di bulan September 2017. Alasan diperlukannya waktu untuk
penyelasian laporan adalah karena ada informasi yang perlu diklarifikasi, misalnya namanama temoat dan kondisinya saat ini khususnya jika ada perubahan status. Tidak ada dana
yang direncanakan untuk kegiatan ini karena tidak memerlukan alokasi dana khusus.
1.4. Dongeng Keliling dan pemutaran film Badak Sumatera
Kegiatan ini merupakan pencapaian yang cukup baik karena menggunakan dana di luar
anggaran yang disusun dalam perencanaan proyek, selain itu kegiatan dongeng ini
merupakan bagian dari kegiatan pendampingan masyarakat yang direncanakan dilakukan di
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semester 2. Kegiatan ini juga dapat memperluas hubungan kerja sama dengan berbagai
pihak, dan memperluas dampak postif dari kegiatan yang dilakukan oleh konsorsium.
2. Komponen 2 (Survei Okupansi dan SCR Fotografis (camera trap) Badak Sumatera di Kantong
Habitat 2 Kutai Barat)
2.1. Personil dan logistik tim Survei Okupansi (termasuk tim Camera trap dan DNA)
Anggota tim RMU belum berjumlah 12 orang (2 tim) sampai dengan Juni 2017, hal ini karena
kebutuhan tim masih sebatas survei pendahuluan yang dapat dikerjakan oleh 1 tim RMU.
Bulan Juli 2017 dibentuk 2 tim RMU untuk melakukan kegiatan survei okupansi, untuk
menyesuaikan kebutuhan di lapangan maka anggota tim RMU dibagi menjadi 2 status yaitu
anggota permanen dan anggota reguler. Anggota permanen mendapatkan gaji bulanan,
sedangkan anggota reguler dibayar harian.
Anggota reguler dapat berganti menyesuaikan lokasi survei, misalnya untuk survei yang
dilakukan di kawasan desa Intu Lingau maka anggota reguler akan diprioritaskan berasal dari
desa ini, tetapi tidak menutup kemungkinan berasal dari desa lain seperti Besiq jika memang
tidak ada SDM yang sesuai kriteria. Walaupun anggota yang direkrut dari desa terdekat tidak
banyak tetapi setidaknya ada perwakilan sehingga kegiatan survei dapat memberikan
dampak positif untuk warga desa terdekat. Menggunakan cara ini, kegiatan rekrutmen dapat
mencapai target yang sudah ingin dicapai.
Ada kalanya kegiatan rekrutmen terkendala faktor musim, misalnya ketika musim durian
banyak warga desa lebih tertarik untuk menjaga kebun dan berjualan durian daripada
bergabung menjadi anggota tim survei karena bagi mereka berjualan durian lebih
menguntungkan dan tidak setiap bulan bisa dilakukan. Selain itu setidaknya musim durian ini
mengganggu konsentrasi warga desa yang sudah terdaftar menjadi anggota reguler, hal ini
terjadi di dalam tim survei di mana ada anggota reguler yang untuk sementara menunda
keikutsertaannya di dalam tim karena lebih memilih fokus berjualan durian.
2.2. Pelaksanaan Survei Okupansi dengan drone
Survei okupansi menggunakan drone dilaksanakan pertama kali di bulan Juli 2017,
sedangkan direncanakan untuk dilakukan di bulan Mei atau Juni 2017. Survei okupansi
menggunakan drone tidak memungkinkan untuk dilakukan di bulan Mei dan Juni 2017
karena tim masih melakukan survei pendahuluan hingga bulan Juni 2017, salah satu tujuan
dari survei pendahuluan adalah mengumpulkan informasi tempat-tempat terbuka untuk
dijadikan home (tempat GCS, serta take off dan landing-nya pesawat) dan ada berapa home
yang ada karena ini terkait dengan perencanaan jumlah penerbangan yang dilakukan.
Mundurnya waktu pelaksanaan survei okupansi menggunakan drone di bulan Juli 2017 tidak
mempengaruhi kelancaran kegiatan penerbangan. Hal yang mempengaruhi target yang ingin
dicapai justru ada pada kondisi kawasan Kantong 2, khususnya untuk survei okupansi
menggunakan thermal camera yang dilakukan alam hari untuk mencari keberadaan Badak.
Kondisi Kantong 2 yang memiliki perbedaan ketinggian cukup signifikan mengharuskan
drone diterbangkan dengan ketinggiaan rata-rata 350 M di atas permukaan tanah,
ketinggian ini aman untuk drone selama melakukan pemotretan tutupan hutan dari udara.
Sedangkan untuk thermal camera ketinggian tersebut terlalu tinggi, kamera perlu berada
pada ketinggian serendah mungkin untuk dapat menemukan keberadaan Badak.
Ketinggian terendah yang bisa digunakan ketika survei drone menggunakan thermal camera
adalah 150 M di atas permukaan tanah, akan tetapi hal tersebut memerlukan monitoring
sangat ketat ketika drone berada di udara menghindari drone mengalami gangguan terbang
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yang diakibatkan kerapatan udara yang kurang baik karena drone berada dekat dengan
kanopi hutan. Selain itu, foto objek (dalam hal ini Badak) yang terfoto akan berukuran kecil
dan belum bisa dipastikan apakah objek tersebut adalah Badak karena idealnya thermal
camera berada pada ketinggian di bawah 100 M untuk melakukan pemotretan objek yang
ada di bawahnya.
Meskipun kemungkinan kejelasan foto hasil pemotretan menggunakan thermal camera
cukup kecil, akan tetapi kegiatan ini akan tetap dilakukan. Ketika hasil foto menunjukkan
adanya objek satwa , setidaknya foto tersebut menunjukkan adanya satwa berukuran besar
yang kemungkinan adalah Badak. Untuk memastikan objek di foto tersebutm tim akan
mendatangi langsung lokasi ditemukannya objek berdasarkan data lokasi yang ada di foto.
Konsorsium masih mengupayakan digunakannya multirotor drone sebagai alternatif, dengan
menggunakan jenis drone ini penerbangan dapat dilakukan serendah mungkin dengan
asumsi bahwa objek yang terfoto akan lebih jelas terlihat. Namun konsorsium tidak memiliki
jenis drone tersebut, dan kalaupun ada maka waktu yang diperlukan akan semakin panjang
karena semakin rendah ketinggian drone menyebabkan semakin sempit jangkauan wilayah
yang disurvei dalam sekali penerbangan. Selain itu, kapasitas baterai drone jenis multirotor
lebih kecil dibandingkan fixed wing yang sudah dimiliki oleh konsorsium.
Secara teknis pencapaian target survei okupansi menggunakan drone khususnya pemetaan
wilayah tutupan hutan yaitu 3,7% dengan perbandingan luas total Kantong 2. Sedangkan
survei menggunakan thermal camera belum dilakukan. Penyerapan dana di kegiatan ini
mencapai 35,8 %.
2.3. Pelaksanaan Survei Okupansi cek lapangan (88 grid 4x4 km) di kantong 2
Kegiatan okupansi yang rencananya dimulai bulan Juni 2017 baru bisa dimulai di bulan Juli
2017, hal ini terkait dengan survei pendahuluan yang selesai dilakukan bulan juli 2017 dan 2
tim RMU yang baru direkrut di bulan Juli 2017. Meskipun terlambat dari jadwal, kegiatan
okupansi berjalan dengan baik setidaknya hingga quartal 2 kegiatan berjalan. Persiapan
kegiatan okupansi termasuk koordinasi dengan perusahaan yang ada di Kantong 2 berjalan
dengan baik.
Sejak survei pendahuluan, tim sudah menemukan fakta di lapangan bahwa kondisi hutan di
Kantong 2 sudah cukup terbuka dan banyak tersegmentasi oleh jalan-jalan perusahaan.
Setelah tim memulai survei okupansi cek lapangan kondisi terbukanya hutan di Kantong 2
semakin jelas terlihat, tidak hanya perusahaan namun pelaku pembalakan liar kerap
ditemukan selama tim melakukan survei. Fakta-fakta ini berpotensi akan mengubah arah
berjalannya survei, setidaknya dengan semakin berkurangnya hutan yang berganti dengan
jalan-jalan dan kawasan terbuka maka jumlah grid survei semakin berkurang.
Saat ini tim survei okupansi cek lapangan fokus untuk melakukan survei okupansi di Hutan
Desa Sembuan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan tengah, hal ini karena secara
umum kondisi hutannya masih rapat meskipun beberapa kali ditemukan adanya pembalakan
liar terjadi di kawasan Hutan Desa. Tim juga menemukan bahwa kondisi hutan di Kalimantan
Tengah khsususnya di sepanjang perbatasan, kondisinya tidak lebih baik dari Hutan Desa
Sembuan karena pembalakan liar lebih marak terjadi. Hutan Desa tetap menjadi prioritas
survei okupansi karena diperkirakan lebih potensial menjadi tempat hidup satwa liar
termasuk Badak.
Secara teknis capaian kegiatan survei okupansi cek lapangan yaitu 38,63% berdasarkan
jumlah grid yang telah disurvei. Sedangkan untuk dana kegiatan, survei okupansi cek
lapangan telah menyerap 8,5% anggaran.
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3. Komponen 3 (Survei Genetik, manajemen kesehatan dan reproduksi badak Sumatera di Kutai
Barat)
3.1. Pengadaan peralatan
Pembelian peralatan telah dimulai dari bulan April 2017 dan selesai dilakukan di bulan
Agustus 2017, waktu yang diperlukan lebih lama dibandingkan yang direncanakan (2 bulan)
disebabkan ada sebagian peralatan yang harus diimpor oleh vendor terpilih. Sebagian
peralatan harus dikirim dari luar Kalimantan, sedangkan biaya pengiriman belum termasuk
dari dana yang tertulis di anggaran belanja peralatan. Harga sebagian peralatan saat ini lebih
mahal dari harga yang disusun di anggaran, tetapi sebagian lagi lebih murah sehingga tidak
berdampak defisitnya dana pembelian alat bahkan bisa menutupi kebutuhan biaya
pengiriman. Secara teknis capaian target kegiatan pengadaan peralatan yaitu 60%,
pengadaan peralatan masih akan dilakukan terutama ketika sampel biologis untuk analisis
DNA sudah didapatkan. Sejauh ini dana yang sudah diserap untuk pengadaa n peralatan
adalah 63,63%.
3.2. Pelaksanaan survei DNA (bersamaan dengan survei okupansi, SK.2.1.5)
Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan survei okupansi cek lapangan, belum ada sampel
biologis yang didapatkan.
3.3. Surveillance penyakit Badak
Kegiatan surveillance pada dasarnya sirencanakan dilakukan di semester 2, namun karena
konsorsium mendapat dukungan pendanaan dan tenaga pendamping dari donor di luar
TFCA Kalimantan makan kegiatan ini dapat dilakukan di bulan Juni dan dam Juni dan Juli
2017. Dana dan tenaga pendamping kegiatan ini yaitu dari Universitas Cornel, seperti halnya
kegiatan dongeng keliling di komponen 1.
Selain dari Universitas Cornel, dilakukannya surveillance penyakit lebih awal dari yang
direncanakan adalah karena adanya kesempatan melakukan surveillance bersama dengan
WWF-ID Kutai Barat di PT. HLKL atas dukungan dari BALITEK KSDAE. Sampel biologis yang
dikoleksi sebagian sudah diuji di laboratorium untuk mengetahui ada atau tidaknya parasit
yang berpotensi mengganggu kesehatan Badak.
4. Komponen 4 (Pembangunan satu unit kandang/paddock BRS di HLKL (PT. KEM))
4.1. Rapat pembangunan Boma di PT. HLKL
Konsorsium menghadiri rapat ini di Samarinda, sedangkan tidak ada anggaran untuk
menghadiri rapat pembangunan Boma maupun rapat koordinasi lainnya terkait dengan
pembangunan paddock/BRS. Rapat-rapat koordinasi masih akan dilakukan sebelum
pembangunan paddock/BRS, kemungkinan besar yang dilakukan di Samarinda dan/atau
Balikpapan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akomodasi staf konsorsium yang
mengikuti rapat koordinasi maka perlu dilakukan penambahan Sub Kegiatan baru di
komponen 4 tentang biaya rapat-rapat koordinasi pembangunan paddock/BRS.
5. Komponen 5 (Operasional dan manajemen Lapangan)
5.1. Gaji dan asuransi Personil lapangan
Sampai dengan Agustus 2017 personil proyek termasuk anggota tim survei belum terdaftar
asuransi, hal ini karena dana asuransi sebesar Rp. 60.000,- tidak cukup untuk membayar
premi asuransi (BPJS) di Kutai Barat. BPJS di Kutai Barat mengharuskan setiap client-nya
untuk mengikuti semua jenis asuransi dalam 1 paket, hal ini menyebabkan dana yang ada
tidak cukup. Alternatif yang ada adalah mendaftarkan asuransi personil proyek di BPJS
Lampung karena ada kemungkinan dapat mengikuti salah satu asuransi yang dapat dibayar
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dengan dana yang tersedia. Kemajuan kegiatan komponen ini telah mencapai 40%, dengan
penyerapan anggaran sebesar 31%.
5.2. Operasional Basecamp/kantor lapangan
Kebutuhan operasional kantor lapangan dapat terpenuhi dengan baik, biaya telpon kantor
mulai bulan Agustus 2017 dialihkan menjadi biaya pembelian pulsa untuk komunikasi
menggunakan HP. Kemajuan kegiatan komponen ini mencapai 25%, dengan penyerapan
anggaran sebesar 47%.
5.3. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Proyek
Masih ada sebagian peralatan proyek yang belum dibeli, salah satu alasannya karena belum
prioritas untuk dibeli sehingga mendahulukan yang lebih prioritas misalnya lebih
mendahulukan pembelian kamera digital daripada night vision binocular. Lamanya waktu
pembelian juga bergantung dari seberapa cepat para vendor menanggapi pengajuan bidding
dari konsorsium. Fasilitas yang sangat dibutuhkan dan belum ada yaitu 1 unit mobil 4x4,
terutama untuk kebutuhan transportasi dan logistik tim survei. Kemajuan kegiatan
komponen ini mencapai 70%, dengan penyerapan anggaran sebesar 63%.
5.4. Pelatihan Staff Lapangan
Pelatihan dilakukan di bulan Juli 2017, sedangkan jadwal yang dibuat di perencanaan proyek
adalah di bulan Maret, April atau Mei 2017. Mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan
pelatihan karena calon anggota tim survei tersedia di bulan Juli 2017, hal ini ada kaitannya
dengan kegiatan survei pendahuluan dan rencana dimulainya survei okupansi di bulan Juli
2017. Target 3 tim survei (2 RMU dan 1 RHU) yang terdiri dari 18 orang belum dapat tercapai
sampai dengan bulan Agustus 2017, hal ini karena gaji (juga per-diem dan logistik survei) 6
orang anggota tim RHU baru tersedia di bulan Oktober 2017.
Ada realokasi dana pelatihan staff lapangan untuk pelatihan penanganan Badak translokasi
di Suaka Rhino Sumatera (SRS) yang diselenggarakan oleh WWF-ID Kutai Barat. Konsorsium
diundang untuk ikut dan mengirimkan dokter hewan untuk mengikuti pelatihan selama 2
minggu. Secara teknis pelatihan staff sudah selesai dilakukan, namun karena jumlah tim
hanya 2 maka capaian kegiatan hanya 70%. Penyerapan dana untuk kegiatan ini mencapai
67,53%.
5.5. Monev manajemen internal setiap 3 bulan
Monitoring dan evaluasi manajemen internal telah dilakukan sesuai dengan perencanaan.

E. RENCANA KEGIATAN TRIWULAN SELANJUTNYA
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 3 bulan berikutnya (September-Nopember 2017)
meliputi:
1.

Komponen 1 (Survei Sosial dan Program Penyadaran Masyarakat tentang Konservasi Badak
Sumatera di Kantong Habitat 2 Kutai Barat)
Finalisasi laporan saintifik hasil survei sosial dan melakukan penggalangan dana untuk kegiatan
pendampingan masyarakat. Jika dana telah didapatkan maka kegiatan yang akan dilakukan
adalah penyusunan rencana program (dilakukan lagi karena ketika FGD analisa data belum ada
penyusunan final), survei awal penyadaran masyarakat, pembuatan media penyadaran
masyarakat, dan pendampingan intensif serta pemutaran fiilm tentang Badak Sumatera.

2.

Komponen 2 (Survei Okupansi dan SCR Fotografis (camera trap) Badak Sumatera di Kantong
Habitat 2 Kutai Barat)
Melakukan pemenuhan kebutuhan gaji personil dan logistik survei yang merupakan kegiatan
rutin setiap bulan, melanjutkan survei okupansi cek lapangan, pengadaan peralatan SCR
Fotografis, melakukan survei SCR Fotografis, dan evaluasi serta analisa data hasil survei.
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3.

Komponen 3 (Survei Genetik, manajemen kesehatan dan reproduksi badak Sumatera di Kutai
Barat)
Melanjutkan survei DNA, rapat hasil survei serta analisa data, workshop perencanaan
manajemen surveillance kesehatan dan reproduksi Badak, pengadaan peralatan surveillance
dan analisa sampel, melaksanakan surveillance penyakit Badak, melakukan pengadaan
peralatan untuk assesment kesehatan dan reproduksi Badak, dan melakukan on the job training
supervisi assemment kesehatan dan reproduksi Badak.

4.

Komponen 4 (Pembangunan satu unit kandang/paddock BRS di HLKL (PT. KEM))
Melakukan rapat koordinasi dalam rangka mengawal internalisasi draft Detail Engineering
Design (DED)-BRS dengan pihak BKSDA agar pelaksanaan pembangunan BRS dapat dimulai.
Selanjutnya melakukan pengadaan material dan peralatan pembangunan paddock, melakukan
pembayaran biaya tenaga kerja pembuatan dan pemeliharaan paddock, dan melakukan
pembayaran konsultan pembangunan paddock.

5.

Komponen 5 (Operasional dan manajemen Lapangan)
Melakukan pembayaran gaji dan asuransi personil yang merupakan kegiatan rutin setiap bulan,
memenuhi kebutuhan operasional basecamp, melanjutkan pengadaan fasilitas dan peralatan
proyek, melakukan penawaran dan pelaksanaan kegiatan riset mahasiswa S1 dan S2, melakukan
pembangunan database berbasis web, dan Monev internal rutin setiap 3 bulan.

G. Capaian Outcome dan/atau Prakondisi Outcome
1.

Data dan informasi sosial akurat tentang sebaran populasi kantong habitat 2 Kutai Barat dan
terlibatnya anggota masyarakat lokal
Survei sosial sudah selesai dilakukan termasuk FGD analisa data yang dikumpulkan, pada
dasarnya outcome ini telah tercapai ketika laporan saintifilk hasil survei sosial telah disusun
karena di dalamnya tersedia data dan informasi sosial tentang sebaran populasi kantong habitat
2. Keterlibatan anggota masyarakat di dalam kegiatan-pun sudah terlaksana meskipun tidak
datang dari setiap desa yang ada di sekitar kantog 2. Capaian outcome akan lebih sempurna
ketika kegiatan penyadaran masyarakat juga dilaksanakan, untuk saat ini kegiatan tersebut
belum bisa dilakukan. Pelaksanaan kegiatan penyadaran masyarakat dapat terlaksana jika ada
dana dan/atau adanya kerjasama dengan pihak tertentu untuk bersinergi melaksanakannya.

2.

Data akurat okupansi (tingkat hunian), populasi dan penyebaran badak sumatera di kantong
2 Kutai Barat
Kegiatan yang sedang dilakukan untuk outcome ini yaitu survei okupansi menggunakan drone
dan cek lapangan oleh 2 tim RMU yang sudah dibekali peralatan yang diperlukan. Pararel
dengan itu, sedang dilakukan juga pengadaan peralatan survei SCR Fotografis untuk selanjutnya
dilakukan survei SCR Fotografis. Outcome ini akan tercapai setelah semua kegiatan survei
selesai dilakukan, data-data hasil survei kemudian dianalisa dan dibahas melalui FGD untuk
mendapatkan data akurat tingkat hunian, populasi dan sebaran badak di kantong 2.

3.

Database DNA individu/kekerabatan populasi badak sumatera Kutai Barat; dan data,
rekomendasi serta hasil surveillance penyakit, kesehatan dan reproduksi badak di Kutai Barat
Kegiatan yang sedang dilakukan untuk mencapai outcome ini yaitu survei DNA yang dilakukan
oleh tim RMU bersamaan dengan survei okupansi, tim RMU dibekali dengan peralatan survei
DNA yang memadai. Outcome akan tercapai ketika kegiatan surveillance penyakit telah
dilakukan dan sampel-sampel biologis dianalisa. Selain itu, kegiatan yang mendukung
tercapainya outcome ini adalah assesment kesehatan dan reproduksi Badak yang telah
ditranslokasi ke BRS.
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4.

Terbangunnya satu unit kandang/paddock seluas 16 ha sebagai bagian dari pembangunan
BRS tahap I
Terbangunnya paddock akan dapat dimulai ketika internalisasi draft DED-BRS dapat dilakukan
dengan baik di BKSDA. Proses mengawal internalisasi harus dapat berjalan pararel dengan
proses pembangunan Boma yang akan dilakukan oleh WWF-ID Kutai Barat, hal ini sangat
penting terutama jika ada Badak yang harus segera ditranslokasi agar tidak terlalu lama di
dalam Boma. Pembangunan paddock kemungkinan besar akan memerlukan waktu yang
panjang, terutama untuk mendapatkan material sesuai dengan yang direncanakan. Outcome
akan tercapai jika proses kegiatan yang disebutkan di atas dapat berjalan dengan baik.

5.

Melakukan manajemen proyek di lapangan dalam menyediakan database yang dapat diakses
stakeholder dan rekomendasi konservasi badak kalimantan secara tepat
Proyek telah berjalan selama 6 bulan, pemenuhan kebutuhan personil dan peralatan sudah
berjalan. Monev terhadap proses ini sudah dan harus terus secara rutin dilakukan untuk
memastikan proyek dapat berjalan dengan baik. Kemudian hal yang akan dilakukan untuk
mendukung tercapainya outcome ini adalah pembangunan database dan riset mahasiswa S1
dan S2, jika data yang duibutuhkan sudah ada (termasuk dari hasil survei setiap komponen)
maka outcome akan tercapai secara maksimal.
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