
MEMANTAU
HABITAT BADAK
JAWA
Badak Jawa yang memiliki nama latin Rhinoceros sondaicus
merupakan salah satu hewan yang dijamin oleh Undang-undang
di Indonesia untuk dilindungi kelestariannya.  Populasinya kini
terancam punah dan mengalami jumlah penurunan yang drastis.
Setelah kepunahan sub spesies Badak Jawa di Vietnam pada
tahun 2011, praktis Badak Jawa hanya bertahan di  satu
kawasan yaitu Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang
terletak di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Dalam rangka melestarikan dan mempertahankan populasi
Badak Jawa, WWF Indonesia bekerja sama dengan Taman
Nasional Ujung Kulon merekam habitat Badak Jawa
menggunakan Video Intai (Video Trap)
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Video intai adalah sebuah perangkat elektronik pengambil
gambar otomatis yang diletakkan di sepanjang jalur strategis
yang sering dilalui satwa. Sensor gerak yang ada pada video
akan menangkap setiap gerak satwa yang melintasi daerah
tersebut. Hasil dari kamera intai ini berupa video dan foto-foto
yang terambil secara otomatis.

Pemasangan video intai dilaksanakan 4 (empat) tim yang
berjumlah masing-masing kurang lebih 8 orang yang terdiri dari
anggota masyarakat dan 1 petugas Polisi Hutan (POLHUT)
TNUK dalam satu periode pemasangan secara bersamaaan

Kamera video terpasang selama 20 hari setiap bulannya,
dipasang setinggi 150 – 170 cm agar hasil maksimal.
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Penggunaan video intai dalam penelitian dianggap sebagai
metode yang efisien dan aman sehingga saat ini digunakan
untuk meneliti satwa yang terancam punah seperti Badak Jawa.
Data yang dikumpulkan dari video intai digunakan sebagai
acuan untuk mengembangkan upaya konservasi yang lebih
komprehensif bagi kelestarian jangka panjang Badak Jawa.

Tujuan khusus dari kegiatan pemasangan video intai adalah
untuk mengidentifikasi semua individu Badak yang ada di
TNUK, menetapkan setiap Badak sesuai dengan kelompok jenis
kelamin dan usia, dan juga dapat mengidentifikasi betina hamil
dan betina yang mempunyai anak. video intai ini dapat juga
merekam spesies lain yang melintasi di lokasi tersebut.

Kegiatan menggunakan video intai, diharapkan dapat
menghasilkan informasi untuk mendapatkan sampling camera
trap dalam setiap grid melalui ulangan dan total, mendapatkan
list dari semua individu yang dicatat dalam kamera intai, jumlah
minimum individu Badak (setiap bulan, setiap periode dan
total), database individu dari semua kelas umur, melihat peta
wilayah jelajah Badak, dan menganalisa data dengan
menggunakan metode Jim Sanderson.
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Hasil dari pendokumentasian kamera intai ini dapat membantu
WWF dalam melakukan tindakan  yang diperlukan untuk
penyelamatan Badak Jawa. Tindakan yang diperlukan ialah
dengan mengidentifikasi dengan tepat berapa banyak Badak
Jawa yang masih tersisa, mengidentifikasi setiap individu
Badak dan mengklasifikasikan jenis kelamin dan kelas umur,
mengembangkan daftar kekerabatan antar individu Badak untuk
memperjelas hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain,
mengidentifikasi yang betina yang siap untuk berkembang biak,
dan memantau siklus hormon badak betina untuk
mengidentifikasi mana yang hamil dan mana yang telah siap
hamil tetapi belum hamil.

4



www.wwwf.or.id/rhinocare

5

Hasil video intai ini akan melengkapi kegiatan WWF, dalam
penelitian genetik  (Asam Dioksiribonukleat (DNA) dari
feses/kotoran), serta dapat disinergikan dengan hasil analisa
hormon yang dilakukan oleh pihak TNUK dengan dukungan
dari WWF-Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB)
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Dukung upaya penyelamatan Badak Jawa

Nina Isabelita/ Rhino Campaigner

Graha Simatupang Tower 2 C lantai 7

Jl TB. Simatupang Kav

Jakarta – 12540

Phone: +62 21-7829461 Fax: +62 21-7829462

http://www.wwf.or.id/rhinocare

Email: rhinocare@wwf.or.id

FB : www.facebook.com/RhinoCare

Twitter : @RhinoCare
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