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RINGKASAN 
 
Laporan ini menguraikan hasil-hasil dari survei buaya yang secara umum telah terancam punah, yakni Buaya 
Senyulong (Tomistoma schlegelii) yang dilaksanakan di Kalimantan Barat, Indonesia, dari Bulan Agustus 
hingga Bulan September 2004. Rentang umum species ini adalah kawasan dataran rendah Kalimantan dan 
Serawak (Borneo), Sumatra dan Semenanjung Malaysia, namun data dasar mengenai penyebaran dan 
jumlahnya tidak tersedia dari sebagian besar wilayah tersebut. Survei ini merupakan survei buaya yang ketiga 
di Propinsi Kalimantan Barat yang menggunakan metoda-metoda kuantitatif (penghitungan-penghitungan 
dengan penyorotan), setelah dua survei yang dilaksanakan 8-10 tahun sebelumnya, yang mana diidentifikasi 
beberapa lokasi yang secara umum penting bagi species tersebut. Tujuan survei ini adalah untuk 
mendokumentasikan status dan penyebaran Buaya Senyulong di lokasi-lokasi yang dipilih, ancaman-ancaman 
saat ini, dan tindak lanjut aksi-aksi pengelolaan yang potensial. Proyek ini merupakan kerjasama antara Balai 
Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), the IUCN Tomistoma Task Force (CSG-TTF) dan the People, 
Resources, and Conservation Foundation (PRCF), dan didanai oleh CSG-TTF, PRCF, dan the National 
Geographic Society.   
 
1. Survei. Metode-metode yang digunakan terdiri dari penghitungan-penghitungan dengan penyorotan, 

penilaian habitat, wawancara dengan masyarakat setempat dan staf kehutanan, dan peninjauan kembali di 
atas meja. Survei dilaksanakan di Sungai Tapah dan Sungai Kepulu, dan Taman Nasional Gunung Palung 
(TNGP) (di sebelah Selatan propinsi ini), dan Sungai Sibau (terletak sebagian di dalam Taman Nasional 
Betung Kerihun, TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) (di sebelah Timur Laut Propinsi 
Kalimantan Barat). TNDS merupakan lokasi pertama yang dilakukan survei buaya 8-10 tahun 
sebelumnya; lokasi-lokasi lainnya belum pernah dilakukan survei buaya. Lokasi-lokasi tersebut mencakup 
suatu rentang habitat dan status perlindungan (dilindungi/tidak dilindungi).   

 
2. Penyebaran Propinsi. Menurut sejarahnya, Buaya Senyulong mungkin pernah tersebar luas di habitat 

hutan air tawar di propinsi ini, termasuk hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar dan hutan hujan 
dipterocarpaceae dataran rendah. Spesimen-spesimen awal dari museum dan penyebaran terakhir 
mengindikasikan bahwa species ini banyak terdapat di habitat air tawar dataran rendah dari pantai hingga 
>350 km ke hulu. Tidak ada catatan yang dikumpulkan dari wilayah pantai Barat Laut. Pada saat ini, 
Buaya Senyulong terlihat menyebar secara terpisah-pisah di wilayah Selatan, Tengah, dan Timur propinsi 
ini. Di banyak wilayah, persarangan kemungkinan menurun secara nyata oleh karena hilangnya habitat 
secara luas akibat pembangunan sepanjang aliran sungai, termasuk di bagian hilir dan tengah Sungai 
Kapuas dan anak-anak sungainya di tengah-tengah propinsi ini. Di wilayah-wilayah tersebut, 
perkembangbiakan secara lokal mungkin jarang terjadi, walaupun buaya dewasa masih ada selama 
bertahun-tahun. Populasi buaya dewasa yang penting masih ada di sungai-sungai yang dilindungi dan 
tidak dilindungi jauh di wilayah Selatan dan Timur propinsi ini, dengan kepadatan penduduk yang lebih 
rendah dibandingkan wilayah tengah dan menyisakan tutupan hutan yang lebih banyak. Kelimpahan di 
sebagian besar wilayah masih belum jelas, tetapi species ini terlihat banyak secara lokal di beberapa 
lokasi, khususnya di TNDS dan di anak-anak sungai terpencil di bagian Hulu Sungai Kapuas, dan 
mungkin lebih banyak pada masa lalu. 

 
3. Penghitungan dengan Penyorotan. Sejauh 233 km survei dengan penyorotan (>50 jam penyorotan) 

telah dilakukan di delapan aliran sungai [Sungai Kepulu dan Tapah, Sungai Rantau Panjang dan Bayas 
(TNGP), Sungai Sibau (TNBK), Sungai Tawang, Leboyan, dan Meliau (TNDS)]. Buaya Senyulong 
dengan jumlah yang sangat kecil telah ditemukan selama penghitungan dengan penyorotan (berjumlah 
delapan ekor dan satu “sinar mata”), dan kepadatan tertinggi yang terekam adalah 0.08 buaya/km, di 
Sungai Leboyan. Pada tahun 1994, suatu penghitungan tunggal dengan penyorotan di sungai ini 
menghasilkan 0.21 buaya/km (Frazier 1994). Ukuran Buaya Senyulong liar berkisar antara 1-16 ft (seekor 
dengan ukuran 15-16 ft dipantau di Sungai Kepulu). Secara umum, survei lebih didasarkan pada 
informasi-informasi lainnya (laporan setempat, spesimen-spesimen tangkapan, barang kerajinan dari 
buaya) untuk menilai status buaya, daripada berdasarkan penghitungan dengan penyorotan. Di seluruh 
lokasi survei, penduduk menyatakan bahwa Buaya Senyulong “banyak”. 
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4. Survei dengan penyorotan di Kalimantan dan Sumatra biasanya tidak mencatat Buaya Senyulong (atau 
jenis buaya lainnya), bahkan di lokasi-lokasi dimana buaya-buaya tersebut dikatakan banyak dan di bawah 
kondisi penyorotan yang baik. Alasan mengenai hal ini tidak jelas. Faktor-faktor yang berpotensi 
termasuk perpindahan musiman (masyarakat di TNDS menyatakan bahwa Buaya Senyulong berpindah ke 
palung terpencil di bagian hulu di musim kemarau untuk bersarang), kewaspadaan yang ekstrim dan/atau 
waktu survei dan usaha. Sejauh ini, survei buaya regional yang paling sering (termasuk survei ini) 
dilakukan pada puncak musim kemarau (Juni-September) dan menghabiskan <7 malam/perairan, yang 
mungkin tidak memadai untuk mendeteksi buaya dalam jumlah kecil. Perpindahan musiman mungkin 
juga menjelaskan mengapa survei-survei di puncak musim kemarau tidak mencatat buaya-buaya besar 
(dewasa), walaupun hal ini mungkin tidak memperhitungkan ketidakhadiran individu-individu yang 
belum dewasa (anak, setengah dewasa) kecuali apabila semua kelas ukuran melakukan perpindahan. 
Kenyataannya, di lokasi-lokasi yang memiliki habitat bersarang dan di mana masyarakat setempat 
berpendapat bahwa species tersebut banyak, mungkin bahwa faktor-faktor lain, dibandingkan dengan 
kepadatan yang sangat rendah, merupakan pembatas penghitungan-penghitungan dengan penyorotan.  

 
5. Persarangan. Buaya Senyulong yang dicatat di tiga habitat yang luas, hutan rawa gambut pesisir (daerah 

pasang-surut) dan pedalaman (bukan daerah pasang-surut) dan hutan hujan dipterocarpaceae dataran 
rendah. Populasi dewasa dipastikan di TNGP (dua lokasi sarang lama telah didokumentasikan) dan TNDS 
(telur-telur dikoleksi dari sarang liar pada Bulan Agustus 2004 oleh penduduk setempat). Satu lokasi 
sarang di TNGP berada di sebidang kecil lahan yang tersisa dari hutan rawa gambut dalam areal bekas 
terbakar yang lebih luas yang ditumbuhi rumput dan lahan belukar. Penggunaan lokasi-lokasi tersebut 
mengindikasikan species tersebut memiliki beberapa toleransi terhadap perubahan habitat, namun juga 
bahwa di wilayah-wilayah hutan rawa yang terbakar, bidang kecil lahan yang tersisa memiliki arti penting 
untuk persarangan. Hampir semua sarang Buaya Senyulong yang terdokumentasi mengindikasikan bahwa 
parameter dasar persarangan mencakup tajuk hutan, dataran gambut yang menggunduk, naungan, dan 
kedekatan dengan air (Bezuijen et al. 2001b). Di Sungai Tapah/ Sungai Kepulu, sebagian besar hutan 
rawa di daerah yang lebih rendah kelihatan terlalu rusak untuk mendukung persarangan. Temuan Buaya 
Senyulong yang berukuran 15-16 ft di Sungai Sungai Kepulu memastikan keberadaan individu berukuran 
dewasa, dan persarangan kemungkinan masih banyak di areal kecil hutan yang tidak terbakar di bagian 
hulu daerah tersebut. 

 
6. Di TNDS, masyarakat setempat melaporkan bahwa Buaya Senyulong dulunya bersarang sepanjang aliran 

sungai besar, tapi persarangan itu sekarang sebagian besar terbatas pada anak-anak sungai dan danau-
danau terpencil seperti Danau Meliau. Aliran sungai terpencil kemungkinan merupakan lokasi-lokasi 
“sumber” utama bagi perkembangbiakan secara lokal dan habitat penting bagi konservasi Buaya 
Senyulong, sementara aliran-aliran air yang lebih besar mungkin “tenggelam” (misalnya lokasi-lokasi di 
mana buaya dijumpai tetapi tidak dijumpai persarangan). 

 
7. Di Sungai Sibau, temuan satu Buaya Senyulong berukuran besar dalam tahun 2003 oleh masyarakat 

setempat (Bab 6) adalah salah satu di antara catatan awal species tersebut dari hutan hujan 
dipterocarpaceae dataran rendah. Lokasi ini memiliki riam-riam yang berarus deras, lubuk dan tebing, dan 
sedikit areal berawa. Yang menarik, satu sarang Buaya Senyulong dilaporkan oleh penduduk setempat 
terlihat di dalam hutan rawa gambut di bagian sungai yang lebih ke hilir. Hutan rawa umumnya dianggap 
sebagai habitat yang “optimal” untuk species tersebut: catatan-catatan dari Sungai Sibau ini mungkin 
menandakan bahwa walaupun Buaya Senyulong mungkin memiliki rentang yang luas di habitat-habitat 
hutan yang berbeda-beda, hutan rawa gambut dibutuhkan untuk persarangan. Data lebih jauh dibutuhkan 
untuk menilai habitat persarangan yang sesuai secara selektif untuk species ini. 

 
8. Species-species buaya yang lain. Tidak ada species buaya lain yang ditemukan selama survei. 

Masyarakat setempat di TNDS dan Sungai Sibau melaporkan sering munculnya tiga bentuk buaya di 
lokasi-lokasi ini. Deskripsi dari dua bentuk buaya tersebut sesuai dengan Buaya Senyulong dan Buaya 
Muara (Crocodylus porosus), dan foto C. porosus tangkapan ditunjukkan kepada Tim di TNDS. Yang 
ketiga, bentuk yang tidak diketahui, digambarkan mirip dengan Buaya Muara dan sering dijumpai di 
sungai besar, bukan anak-anak sungai kecil. 
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9. Ancaman. Di semua lokasi survei, ancaman utama bagi Buaya Senyulong mencakup: hilangnya habitat 
persarangan hutan rawa karena pembalakan ilegal, kebakaran hutan dan/atau perladangan berpindah; 
kegiatan rutin manusia sepanjang aliran sungai; dan, pengumpulan lokal terhadap telur atau Buaya 
Senyulong untuk konsumsi lokal atau sebagai “barang-barang unik”. Pembalakan dan kebakaran hutan 
merupakan dua di antara ancaman-ancaman terbesar bagi habitat Buaya Senyulong di Borneo dan 
Sumatra, dan hutan di TNGP dan TNDS adalah sasaran kebakaran hutan tahunan dan pembalakan ilegal 
yang intensif. Pengumpulan terhadap telur-telur dan individu-individu buaya, sementara ini belum rutin, 
mungkin memiliki dampak yang tinggi terhadap ketidakseimbangan species tersebut jika 
perkembangbiakan sudah menurun akibat dari hilangnya habitat persarangan. Di TNGP, Buaya 
Senyulong mungkin dipercaya ada pada lokasi kecil dari hutan rawa gambut yang tidak terbakar untuk 
persarangan kecuali di lokasi-lokasi yang terbakar; jika persarangan betina di lokasi-lokasi ini terganggu 
(oleh nelayan, perahu bermotor, dsb), areal habitat persarangan yang potensial berkurang secara efektif. 
Ancaman-ancaman ini merupakan hal yang umum di banyak aliran sungai di Kalimantan dan Sumatra. 
Tidak ada perdagangan buaya secara komersil yang ditemukan di masing-masing lokasi tersebut. 

 
10. Konservasi dan penelitian. Kesempatan yang signifikan untuk penelitian dan konservasi Buaya 

Senyulong ada di propinsi ini. Species ini terlihat relatif terwakili secara baik di sistem kawasan lindung 
di Propinsi Kalimantan Barat. Populasi dewasa dijumpai setidak-tidaknya di dua kawasan lindung, TNGP 
dan TNDS, dan mungkin juga dijumpai sekurang-kurangnya di dua kawasan lindung lainnya, Taman 
Nasional Betung Kerihun (daerah aliran Sungai Sibau) dan Cagar Alam Muara Kendawangan (Gbr. 1). 
Proyek-proyek kerjasama konservasi dan proyek-proyek berbasis masyarakat dengan staf kehutanan dan 
para pihak lainnya, memanfaatkan pengetahuan dan budaya Dayak yang dikaitkan dengan hidupan liar, 
akan membantu dalam penguatan kesadaran lokal dan pengelolaan habitat-habitat persarangan. Tindakan-
tindakan utama pengelolaan perlu mencakup perlindungan habitat persarangan hutan rawa dari kebakaran 
hutan dan pembalakan ilegal. Proyek akan tepat waktu dengan meningkatkan pengembangan ketertarikan 
pihak di propinsi terhadap konservasi buaya selama survei-survei terakhir ini dan sebelumnya, dan dapat 
mencakup perpanjangan studi autekologi species tersebut.  
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REKOMENDASI 
 
Rekomendasi ini dirumuskan selama diskusi-diskusi proyek dengan lembaga-lembaga kehutanan propinsi 
maupun nasional. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) meminta agar rekomendasi-rekomendasi 
yang dibuat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat diterapkan oleh BKSDA dengan sumberdaya dan 
dana yang ada, dan juga upaya-upaya konservasi jangka panjang. 
 
1. Kegiatan-kegiatan tingkat propinsi. Tindakan-tindakan berikut dapat diterapkan oleh BKSDA secara 

luas dengan sumberdaya BKSDA yang ada untuk mengembangkan konservasi Buaya Senyulong di 
Kalimantan Barat: 
• Menyiapkan dan mendistribusikan lembar fakta mengenai Buaya Senyulong (misalnya dari informasi 

dalam laporan ini) untuk kantor-kantor kehutanan, lembaga perencanaan lahan lainnya, LSM 
konservasi dan lembaga-lembaga akademis di seluruh Kalimantan Barat. Ini akan meningkatkan 
kesadaran di dalam wilayah propinsi mengenai species tersebut dan dapat membantu proyek-proyek 
konservasi yang sedang berjalan di mana Buaya Senyulong terdapat;  

• Menyiapkan dan mendistribusikan suatu “formulir pencatatan” untuk kantor-kantor kehutanan 
propinsi untuk melaporkan penemuan Buaya Senyulong. Lembar ini perlu mencakup: lokasi temuan 
(sungai, kecamatan, kabupaten); tanggal; habitat; bentuk temuan (liar atau spesimen tangkapan; 
sarang; telur);  

• Melaksanakan suatu program penyadaran informal bagi masyarakat di Taman Nasional Gunung 
Palung, Danau Sentarum, dan Betung Kerihun, dan Cagar Alam Muara Kendawangan. Program ini 
dapat dilaksanakan oleh staf taman nasional selama patroli rutin, dan mencakup diskusi informal pada 
waktu pertemuan-pertemuan desa. Staf taman nasional dapat mencatat temuan-temuan lokal/individu-
individu tangkapan dan bekerja bersama masyarakat untuk melepaskan Buaya Senyulong yang 
terperangkap di bubu/jala, dan mengurangi pengumpulan telur dan gangguan terhadap sarang. 
Petunjuk standar untuk mengangkat dan melepaskan buaya dapat dikembangkan dan disebarkan 
kepada staf kehutanan. Jika memungkinkan, lokasi pelepasan buaya perlu sedekat mungkin ke lokasi 
tangkapan; 

• Mengembangkan suatu inventarisasi lokasi di mana Buaya Senyulong dijumpai, berdasarkan catatan-
catatan yang dikumpulkan di seluruh wilayah propinsi ini. Ini akan membantu mengidentifikasi 
lokasi-lokasi lain untuk konservasi Buaya Senyulong. 

 
2. Di Taman Nasional Danau Sentarum, kegiatan kerjasama yang sederhana antara staf taman nasional dan 

masyarakat lokal (misalnya melepaskan Buaya Senyulong hasil tangkapan) dapat menjadi perhatian dan 
dipublikasikan oleh media propinsi, dalam rangka meningkatkan kesadaran di tingkat propinsi dan 
nasional mengenai pembangunan wilayah yang sedang mengancam taman nasional. Di samping itu, ada 
satu lokasi sarang utama, Danau Meliau (Gambar 1a) yang masih berada di luar batas taman nasional, dan 
bisa menjamin status perlindungan atau upaya-upaya konservasi bersama dengan masyarakat lokal. 

 
3. Waktu survei. Survei-survei buaya di masa mendatang, khususnya di TNDS, perlu dilakukan di awal 

atau akhir musim kemarau/musim hujan (sekitar Mei-Juni dan Oktober-November). Ini akan menghindari 
permukaan air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan mungkin, perpindahan musiman yang dilakukan 
oleh Buaya Senyulong. 

 
4. Survei lapangan yang lain. Banyak wilayah di propinsi ini yang masih belum dilakukan suvei buaya. 

Survei-survei Buaya Senyulong lebih jauh perlu mencakup Cagar Alam Muara Kendawangan (di Selatan 
propinsi), yang mungkin mendukung populasi-populasi Buaya Senyulong yang penting. 

 
5. Proyek-proyek penelitian dan konservasi. Ada potensi yang tinggi untuk penelitian dan konservasi 

Buaya Senyulong di Propinsi Kalimantan Barat, dan dapat melibatkan upaya-upaya bersama antara 
BKSDA, masyarakat lokal, Universitas Tanjungpura, LSM-LSM konservasi dan lembaga-lembaga 
internasional. Lembaga-lembaga perencanaan lahan propinsi yang lain perlu dilibatkan dalam pengelolaan 
hutan rawa yang merupakan habitat persarangan Buaya Senyulong. Tindakan yang paling perlu segera 
dilakukan untuk setiap proyek konservasi Buaya Senyulong mencakup pengelolaan pembalakan (legal 
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dan ilegal) dan kebakaran hutan di hutan rawa gambut, guna melindungi habitat persarangan Buaya 
Senyulong. 

 
6. Lokasi-lokasi potensial untuk proyek konservasi Buaya Senyulong mencakup Taman Nasional Gunung 

Palung dan Taman Nasional Danau Sentarum dan Cagar Alam Muara Kendawangan. Kegiatan-kegiatan 
proyek dapat mencakup: 
• Pengelolaan pembalakan ilegal dan kebakaran hutan in habitat-habitat persarangan Buaya Senyulong; 
• Pelatihan teknis masyarakat lokal dan staf taman nasional mengenai pengelolaan hutan;  
• Perlindungan lokasi persarangan dan pemetaan aliran anak-anak sungai yang terpencil di musim 

kermarau di mana sarang-sarang mungkin dijumpai. Ini bisa dikombinasikan dengan pemetaan 
masyarakat dan perlindungan lokasi dengan metoda-metoda berdasarkan ilmu pengetahuan (misalnya 
survei-survei udara, citra satelit); 

• Implementasi program monitoring jangka panjang misalnya survei-survei penyorotan bulanan, untuk 
memonitor kepadatan Buaya Senyulong dan mendokumentasikan perpindahan-perpindahan musiman 
buaya; dan, 

• Pengembangan proyek-proyek berbasis masyarakat untuk memperkuat konservasi di zona penyangga 
taman nasional dan aliran-aliran air yang lain yang tidak dilindungi yang mendukung Buaya 
Senyulong. 

 
7. Konservasi hutan rawa gambut merupakan prioritas konservasi internasional yang tinggi di Indonesia, dan 

mencakup hubungan dengan upaya-upaya internasional untuk pengurangan karbon global. Konservasi 
Buaya Senyulong di hutan-hutan rawa di Kalimantan Barat akan berkontribusi pada sekelompok tujuan-
tujuan konservasi global dan kebijakan lahan basah nasional, dan menguntungkan nilai-nilai keragaman 
hayati global yang lain. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Laporan ini menguraikan hasil-hasil survei buaya yang secara global terancam punah, Buaya Senyulong 
(Tomistoma schlegelii) yang dilaksanakan di Kalimantan Barat, Indonesia, dari Bulan Agustus hingga Bulan 
September 2004. Informasi dasar mengenai penyebaran, jumlah, dan status konservasi species ini dari 
sebagian besar lokasi di Kalimantan pada saat ini tidak tersedia. Survei ini merupakan survei buaya ketiga di 
Propinsi Kalimantan Barat yang melibatkan teknik-teknik kuantitatif (survei dengan penyorotan). Survei ini 
memastikan temuan status Buaya Senyulong di satu lokasi yang disurvei delapan tahun sebelumnya (Taman 
Nasional Danau Sentarum) dan status Buaya Senyulong yang didokumentasikan dalam tiga lokasi yang tidak 
dilakukan survei buaya sebelumnya (Sungai Sibau di Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional 
Gunung Palung dan Sungai Tapah/ Sungai Kepulu, Gambar 1). Proyek ini merupakan upaya kerjasama antara 
Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat (BKSDA), the Tomistoma Task Force dari the 
Crocodile Specialist Group  (CSG-TTF), dan the People, Resources, and Conservation Foundation (PRCF), 
dan didanai oleh CSG-TTF, PRCF dan the National Geographic Society. Selama survei di Taman Nasional 
Danau Sentarum, bantuan teknis disediakan bagi Tim National Geographic yang membuat film tentang Buaya 
Senyulong. 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Buaya Senyulong, atau Tomistoma (Tomistoma schlegelii Müller 1838) adalah buaya berukuran besar (dengan 
panjang total 4-5 m), dengan persarangan yang menggunduk yang penyebarannya di Indonesia terbatas 
(sebelah Timur Sumatra, Kalimantan dan mungkin Jawa, di mana sejarah dan statusnya saat ini tidak jelas) 
dan Malaysia (Sarawak dan Semenanjung Malaysia). Status species ini berdasarkan Red List (“buku merah”) 
yang dikeluarkan oleh IUCN adalah “terancam punah” (IUCN 2004). Species ini pertama digambarkan dari 
“sebelah Selatan Borneo” (sekarang Kalimantan, Indonesia) dan kemudian tercatat dari Sumatra dan 
Semenanjung Malaysia (Müller 1838; De Rooij 1917). Species ini merupakan satu species yang tidak cukup 
diketahui dari 23 species buaya yang ada di dunia, dan hingga tahun 1990-an status umum IUCN untuk 
species ini adalah “Kekurangan Data” (Ross 1998a,b). Studi terperinci pertama mengenai species ini 
dilakukan dari Tahun 1994 hingga Tahun 1996 di sebelah Timur Sumatra, yang mana data dasar yang 
didokumentasikan adalah berupa penyebaran, jumlah, biologi persarangan dan status konservasi lokal 
(Bezuijen et al. 1995a,b, 1997, 1998; Muin dan Ramono 1994; Ramono 1994). Informasi lain yang dihasilkan 
dari berbagai penilaian status jangka pendek di Indonesia dan Malaysia antara Tahun 1985 dan Tahun 2004 
(Auliya 2002a,b, 2003; Bezuijen et al. 2001a, 2002a, 2004; Cox and Gombeck 1985; Frazier 1994; Frazier 
and Maturbongs 1990; Ross et al. 1998; Simpson et al. 1998, 2004). Belum ada studi-studi autekologi jangka 
panjang mengenai species ini. Di Indonesia, Buaya Senyulong diklasifikasikan sebagai species yang sangat 
dilindungi berdasarkan SK. Mentan No. 327/Kpts/Um/5/1978 dan Peraturan Pemerintah No. 7/1999, dan 
masuk dalam daftar Lampiran 1 CITES, yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun1978 (Noerdjito dan 
Maryanto 2001; Soehartono dan Mardiastuti 2002).  
 
Temuan-temuan utama dari data survei yang terbatas ini mengindikasikan bahwa habitat persarangan yang 
dipilih Buaya Senyulong kelihatannya adalah hutan rawa gambut atau hutan rawa air tawar, dan bahwa species 
ini biasanya dijumpai pada kepadatan yang rendah sepanjang sebagian besar rentangnya (Bezuijen et al. 1998, 
2001b; Stuebing et al., 2004). Hutan rawa gambut berdasarkan sejarah tersebar sepanjang dataran rendah 
Sumatra, Borneo dan Semenanjung Malaysia (MacKinnon et al. 1996; Whitten et al. 1984), tapi sekarang 
merupakan salah satu ekosistem hutan tropis yang paling terancam di Asia Tenggara, akibat pembalakan, 
kebakaran, pembukaan lahan dan pembuatan saluran air (APMI 2004; Reiley dan Page 1997; Stibig et al. 
2002). Di Borneo, hanya <50% (95,000 km²) dari hutan rawa asli yang diperkirakan tersisa (WCMC 2000). 
Ini merupakan akibat dari tingkat kehilangan yang parah dari habitat persarangan Buaya Senyulong yang 
potensial dan terdokumentasi sepanjang rentang wilayah yang ada. 
 
Secara umum diperhitungkan bahwa Borneo dapat mendukung populasi-populasi Buaya Senyulong paling 
besar secara global, yang disebabkan oleh areal habitat-habitat hutan rawanya yang lebih besar dibandingkan 
Sumatra atau Semenanjung Malaysia. Kalimantan memiliki areal-areal yang paling besar dari sisa hutan rawa 
di Borneo. Propinsi Kalimantan Barat dipilih sebagai prioritas tinggi untuk survei-survei yang disebabkan oleh 
ditemukannya areal-arel hutan rawa yang relatif besar (juga di dalam beberapa kawasan lindung) dan catatan-
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catatan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa propinsi ini memiliki populasi-populasi Buaya Senyulong 
yang penting secara global. Borneo memiliki sekurang-kurangnya tiga species buaya (T. schlegelii, 
Crocodylus porosus dan C. siamensis) dan mungkin terdapat species keempat, species yang belum dipastikan 
(C. raninus) (Cox et al. 1993; Ross 1990; Ross et al. 1996). Ini merupakan jumlah species buaya paling tinggi 
yang ditemukan di semua wilayah di Asia, meskipun demikian, status dan ekologi species ini masih belum 
terdokumentasi di banyak wilayah di Borneo.  
 
1.2 The Tomistoma Task Force dan PRCF 
 
Proyek ini dikoordinasikan oleh the Tomistoma Task Force dari the Crocodile Specialist Group  (CSG-TTF) 
dan the People, Resources, and Conservation Foundation (PRCF). CSG-TTF dibentuk dalam tahun 2003 dan 
terdiri dari suatu kelompok kerja sukarela dengan pengalaman dalam bidang penelitian, konservasi dan 
penangkaran Buaya Senyulong. Banyak personil CSG-TTF yang merupakan ahli yang memimpin dalam hal 
penelitian dan konservasi buaya global. Tujuan dari CSG-TTF adalah untuk memperkuat konservasi Buaya 
Senyulong, dengan memfasilitasi dan/atau melaksanakan survei-survei lapangan, proyek-proyek penelitian 
dan pengumpulan dana. Dana yang dikumpulkan oleh TTF dikelola oleh CSG. Satu website CSG-TTF 
membuat group ini mampu menjawab pertanyaan publik mengenai species ini dan memfasilitasi dukungan 
dan sumbangan publik (www.tomistoma.org). 
 
PRCF adalah organisasi konservasi non-peperintah, non-profit (LSM) yang didirikan pada tahun 1996, dengan 
sebuah kantor koordinasi di Amerika Serikat dan cabang-cabang regional di Indonesia, Viet Nam, Myanmar 
dan Kamboja. Missi PRCF adalah: “untuk memperkuat konservasi keragaman hayati dan fungsi-fungsi 
ekosistem, dan untuk melakukan berbagai upaya untuk menyediakan sistem-sistem yang menggabungkan 
konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dengan pengembangan sosial 
dan ekonomi masyarakat dampingan”. Tujuan yayasan ini diimplementasikan melalui empat program: 
konservasi species, pengembangan masyarakat, pertanian berkelanjutan, dan restorasi seni budaya. Yayasan 
ini mengembangkan proyek-proyek yang didukung secara nasional dengan hubungan sosial-ekonomi dan 
budaya yang kuat dengan konservasi keragaman hayati, dengan ilmu pengetahuan dan keahlian pengelolaan 
dari personil-personil PRCF internasional/nasional. “Yayasan PRCF-Indonesia” adalah cabang PRCF di 
Indonesia yang independen yang mulai beroperasi sejak 1996, dan berkantor pusat di Pontianak, Propinsi 
Kalimantan Barat (www.prcfoundation.org). 
 
1.3 Tujuan survei  
 
Tujuan proyek ini adalah untuk: 
 
1. Melakukan tinjauan informasi yang ada mengenai Buaya Senyulong di Propinsi Kalimantan Barat. 
 
2. Melakukan survei-survei lapangan dalam satu rentang lokasi yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, 

dalam rangka mendokumentasikan status dan ancaman terhadap species tersebut saat ini, di samping 
kondisi sosial ekonomi di lokasi-lokasi tersebut. 

 
3. Mengidentifikasi lokasi dengan prioritas konservasi/penelitian yang tinggi bagi species tersebut di 

Propinsi Kalimantan Barat. 
 
4. Meningkatkan kesadaran mengenai species ini dan hutan rawa habitat persarangan bagi species tersebut di 

antara lembaga-lembaga utama tingkat propinsi yang peduli dengan pengelolaan species tersebut dan 
habitat-habitatnya. 

 
5. Melakukan pelatihan lembaga-lembaga lokal (pegawai kehutanan, LSM-LSM konservasi) mengenai 

survei buaya dan teknik-teknik konservasi selama survei-survei lapangan. 
 
6. Mengidentifikasi tindak lanjut kegiatan-kegiatan konservasi pasca proyek. 
 
Lanjutan laporan ini dipilih-pilah ke dalam bab-bab berikut: 
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• Bab 2 (lokasi studi proyek dan metoda-metoda); 
• Bab 3 (tinjauan survei-survei buaya di Borneo); 
• Bab 4-7 (hasil survei-survei lokasi); 
• Bab 8 (tinjauan konservasi Buaya Senyulong di Propinsi Kalimantan Barat); dan, 
• Bab 9-10 (pelatihan lokal, dan bantuan pembuatan film bagi National Geographic). 

 
Data hasil survei, catatan-catatan lain tentang Buaya Senyulong, dan perjalanan proyek ada pada Lampiran 1-
6. Gambar-gambar lokasi dan habitat yang dikunjungi selama proyek berlangsung dapat dilihat pada websites 
CSG-TTF dan PRCF (Bab 1.2). Peta lokasi-lokasi survei diperlihatkan pada Gambar 1a dan 1b (Bab 2.1). 
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2. METODA 
 
2.1 Lokasi studi  
 
Borneo (70U-40S; 1060-1160T) adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan New Guinea/Irian 
(746,305 km2). Pulau ini terletak di Wilayah Sunda atau “Sundaland”, menunjuk kepada negara-negara Asia 
Tenggara yang terletak di Dangkalan Sunda (kedalaman < 120 m) dari Laut Cina Selatan, mencakup Sumatra, 
Borneo, Semenanjung Malaysia, Thailand, Kamboja dan Viet Nam (MacKinnon et al. 1996; Voris 2000). 
Borneo terdiri dari Negara Bagian Sarawak, Sabah (Malaysia), Brunei, dan Kalimantan (Indonesia), yang 
merupakan bagian terbesar dari pulau ini (73%, 539,460 km2) (MacKinnon et al. 1996). Tofografi pulau ini 
bervariasi dari dataran rendah yang tergenang air <150 m dpl. di wilayah Selatan dan Barat, hingga 
pegunungan di wilayah Tengah dan Utara, dengan puncak tertinggi di Asia Tenggara (Gunung Kinibalu di 
Sabah, 4,101 m). Tiga di antara sungai-sungai terpanjang di Indonesia berada di Kalimantan: Kapuas (1,143 
km), Barito (900 km) dan Mahakam (775 km) (MacKinnon et al. 1996). Borneo merupakan bagian dari 
Dataran Sunda (Jaman Cretaceous, >60 juta tahun), dan rentang gunungnya dari fragmen krustal dari dataran 
ini (Kuswanda et al. 1999). Unit-unit geologis mencakup batuan yang berhubungan dengan tepi-tepi yang rata, 
batuan induk, batuan yang menyatu/terpisah-pisah dan alluvial. Di Propinsi Kalimantan Barat, lokasi-lokasi 
besar tersusun dari “batuan induk Kalimantan” (kompleks schist dan gneiss), batuan sedimen dan alluvial 
(MacKinnon et al. 1996; ISDP 1997). Variabel-variabel iklim dasar Borneo adalah curah hujan, dan pulau ini 
biasanya terdapat “Angin Musim Barat-Laut” tahunan (November-April) dan “Angin Musim Tenggara” 
tahunan yang lebih kering (Mei-Oktober). Di Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat), suhu rata-rata 
tahunan adalah 26.5 0C (berkisar 25.9-27.10C), kelembaban relatif rata-rata tahunan adalah 85% (berkisar 82-
87%) dan curah hujan rata-rata tahunan adalah 3,219 mm (kisaran bulanan 177-399 mm, dengan curah hujan 
tertinggi pada Bulan November dan terrendah pada Bulan Agustus) (ISDP 1997). Curah hujan sangat 
bervariasi antar wilayah: Kota Putussibau (dekat hulu Sungai Kapuas, Gambar 1) mengalami curah hujan 
>4,000 mm/tahun (ISDP 1997; MacKinnon et al. 1996). 
 
Sungai-sungai besar, rata-rata mendominasi daerah hilir. Pengaruh pasang surut mencapai hingga 100 km ke 
hulu dan juga ke semua lokasi-lokasi air tawar. Rentang pasang surut di Propinsi Kalimantan Barat relatif 
kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi sangat bervariasi antar wilayah (misalnya beberapa 
sungai di daerah hilir memiliki rentang pasang surut maksimal 1.5 m, ISDP 1997). Umumnya terjadi satu 
siklus pasang surut per hari, tetapi bisa dua kali per hari selama konda (Hadi et al. 1977; ISDP 1997). 
 
Borneo terletak di biomassa “Hutan Sundaland” (BirdLife International 2003, 2004), yang mendukung 
beberapa di antara habitat-habitat yang paling kaya dan dengan keragaman hayati paling tinggi di planet ini. 
Pulau ini mamiliki hutan hujan dataran rendah yang selalu hijau dan hutan hujan hampir selalu hijau, hutan 
rawa, hutan dataran tinggi, hutan pegunungan, padang rumput, dan lahan perladangan. Dataran rendah 
didomisasi oleh hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan dipterocarpaceae dataran rendah. Hutan 
rawa gambut mencakup >3,500,000 ha dataran rendah Kalimantan (MacKinnon et al. 1996).  
 
Kalimantan Barat (02°08’LU-03°05’LS; 108°0’BB-114°10’BT) merupakan propinsi keempat terbesar di 
Indonesia (146,807 km2, sekitar 20% dari total areal Borneo) (ISDP 1997). Sebagian besar wilayah propinsi 
ini berada di garis pantai yang luas <100 m dpl. Gunung tertinggi adalah Bukit Raya (2,278 m). Hutan rawa 
gambut merupakan kategori hutan terluas di propinsi ini, yang mencakup 36% (>1,000,000 ha) luas 
daratannya (ISDP 1997). Dalam beberapa dasawarsa terakhir, lokasi-lokasi hutan hujan dan hutan rawa yang 
luas telah hilang atau terbakar dan sekarang terdapat hamparan hutan rawa sekunder, belukar, padang rumput 
dan lahan pertanian. Pada pertengahan 1990-an, populasi di propinsi ini adalah sekitar 3,732,300 jiwa 
(pertambahan rata-rata tahunan 2.65%), dengan rentang kepadatan manusia dari 6 jiwa/km2 (hulu Sungai 
Kapuas) - 4,000 jiwa/km2 (Pontianak) dan 20-30% dari populasi tersebut tinggal dalam kawasan hutan negara 
(Fox dan Atok 1997; ISDP 1997). Wilayah pantai memiliki kepadatan populasi tertinggi di propinsi ini. 
Kepadatan penduduk paling rendah berada di daerah hulu, wilayah Timur propinsi ini (ISDP 1997). Sekitar 
41% dari populasi yang ada di propinsi ini adalah Dayak, penduduk asli Kalimantan, yang mendiami 70% dari 
wilayah propinsi ini (Momberg et al. 1996). 
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Gambar 1a. Peta menunjukkan lokasi-lokasi survei dan catatan-catatan temuan Buaya Senyulong di 
Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Batas kawasan lindung ditunjukkan dengan garis hitam tebal. 
Lingkaran hitam menunjukkan kota. Segitiga hitam menunjukkan catatan-catatan survei Buaya 
Senyulong sebelumnya (lihat Bab 3.1) dan yang terakhir ini (Bab 4-7). 
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Gambar 1b. Peta menunjukkan lokasi-lokasi survei dan catatan-catatan temuan Buaya Senyulong di 
Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Batas kawasan lindung ditunjukkan dengan garis hitam tebal. 
Lingkaran hitam menunjukkan kota. Segitiga hitam menunjukkan catatan-catatan survei Buaya 
Senyulong sebelumnya (lihat Bab 3.1) dan yang terakhir ini (Bab 4-7). 
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2.1.1 Sungai Tapah dan Sungai Kepulu (Wilayah Ketapang) 
 
Sungai Tapah (02°01’46.7”LS; 110°07’59.7”BT) dan Sungai Kepulu (02°00’02.6”LS; 110°08’21.4”BT) 
berada di Kecamatan Mantan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, di sebelah Selatan propinsi ini (Gambar 1). 
Keduanya merupakan anak-anak Sungai Pesaguan, suatu sistem sungai pasang surut, dengan lebar sekitar 200-
300 m dan ditumbuhi dengan tumbuhan mangrove, pohon nipah (Nypah fructicans) dan lahan pertanian. 
Penambangan emas terlihat cukup luas di wilayah-wilayah hulu daerah tangkapan (komunikasi personal 
dengan penduduk lokal). Sungai-sungai Tapah dan Kepulu terletak sekitar delapan kilometer sebelah hulu dari 
pantai. Kedua sungai terletak di dalam bekas areal HPH 20 tahun yang beroperasi sejak Tahun 1970-an hingga 
Tahun 1990-an (ISDP 1997; komunikasi personal dengan penduduk lokal), dan sebagian besar lokasi-lokasi 
yang jauh dari sempadan sungai telah ditebang dan terdiri dari campuran antara hutan sekunder, belukar, 
padang rumput atau perladangan. Kedua sungai dipengaruhi pasang surut hingga >15 km ke hulu, dengan air 
asin di lokasi sebelah hilir dan air tawar di lokasi sebelah hulu. Wilayah-wilayah tangkapan yang luas sudah 
terbakar akibat kebakaran hutan pada Tahun 1960-an dan Tahun 1990-an (ISDP 1997; komunikasi personal 
dengan penduduk lokal Sungai Tapah). Di sepanjang sungai kategori hutan yang dominan adalah hutan rawa 
gambut. Sebagian besar hutan rawa sangat rusak dan telah terbakar atau ditebang sekurang-kurangnya sekali. 
Status kepemilikan lahan di kedua sungai, pasca pembalakan, adalah hutan produksi yang tidak dialokasikan. 
Sebagian dari hulu daerah tangkapan Sungai Pesaguan diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung atau areal 
pebangan di atas tanah mineral (ISDP 1997). 
 
Sungai Tapah telah disurvei dari muara hingga 20.5 km ke hulu dan Sungai Kepulu dari muara hingga 19.2 
km ke hulu. Kedua sungai terdapat hutan mangrove (dengan tinggi 5-10 m) hingga 5-6 km ke hulu, bertemu 
dengan hutan rawa. Sempadan sungai memiliki jalur yang sempit (dengan lebar 10-30 m) dari hutan rawa 
gambut yang rusak atau padang rumput dan lahan belukar, dan di beberapa bagian umumnya kosong. Tegakan 
pandan Pandanus tectorius (dengan tinggi 1-5 m) dijumpai sepanjang sempadan kedua sungai. Tanahnya 
bergambut. Di Sungai Tapah, kerangas dijumpai pada dataran pasir yang luas dari 12-14 km ke hulu. Jauh dari 
sempadan sungai, lokasi-lokasi lahan yang luas telah terbakar, terbuka, dan rusak. Sepanjang Sungai Tapah, 
tidak terdapat kampung atau tempat tinggal permanen, walaupun beberapa pondok-pondok tempat tinggal 
sementara berada 6-7 km ke hulu dari muara sungai, dan sungai tersebut berada kurang dari satu jam berjalan 
kaki dari Kota Pesaguan. Sepanjang Sungai Kepulu, tidak terdapat tempat tinggal hingga 19.2 km ke hulu, di 
mana terdapat barak pembalakan ilegal yang didiami oleh >30 personil. Kedua sungai didatangi oleh 
penduduk sekitar untuk memancing, pembalakan ilegal dalam skala kecil dan perburuan subsisten. Kualitas 
air, walaupun tidak diukur, berbeda nyata antara masing-masing sungai. Sungai Tapah terdapat, “air hitam” 
dari hutan rawa gambut yang jernih, tidak berlumpur, dan relatif bersih (Janzen 1974). Aliran utama dari 
Sungai Kepulu berlumpur, kotor, dan berwarna abu-abu. Penduduk melaporkan bahwa sungai tersebut sangat 
tercemar akibat adanya penambangan emas yang luas di sebelah hulu, dan yang bisa diminum hanya air yang 
bersumber dari aliran air yang mengalir keluar dari hutan. 
 
Di sebelah hilir dari kedua sungai dapat dilalui dengan perahu bermotor hingga sekurang-kurangnya 20 km ke 
hulu, tapi hanya sampan dan motor kecil yang dapat digunakan di tempat yang lebih hulu.  
 
2.1.2 Taman Nasional Gunung Palung 
 
Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) terletak di Kecamatan Simpang Hilir dan Sukadana, Kabupaten 
Ketapang, di Selatan propinsi ini (Gambar 1). Taman nasional tersebut luasnya 90,000 ha, meluas mulai dari 
pantai hingga Gunung Palung pada ketinggian 1,050 m dpl., dan terdapat suatu rentang yang beragam mulai 
dari hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan dataran rendah, dan hutan pegunungan (ISDP 1997; 
Sutedja 1992). Banyak wilayah sebelah Barat taman nasional yang mencakup hutan rawa yang sedikit 
tergenangan air, dengan hutan mangrove pada lokasi yang lebih dekat dengan pantai. Taman nasional ini 
ditempatkan pada urutan ke-6 tertinggi dari 43 lahan basah dengan nilai konservasi yang tinggi di Indonesia 
(ISDP 1997; MacKinnon et al. 1996). 
 
Survei-survei yang dilakukan di Sungai Rantau Panjang (01°10’07.1”LS; 109°59’46.7”BT) (disurvei dari 8.4-
31.8 km ke hulu) dan Sungai Bayas (01°10’01.1”LS; 110°01’38.9”BT) (disurvei dari muara hingga 3.5 km ke 
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hulu). Kedua aliran sungai tersebut dipengaruhi pasang surut hingga jauh ke hulu (di luar batas survei). Rantau 
Panjang memanjang dari laut ke wilayahpegunungan di sebelah Timur taman nasional, dan bergaram atau asin 
hingga sekurang-kurangnya 16 km ke hulu. Lebar muara sungai berkisar 70-80 m, dan ditumbuhi oleh 
mangrove (dengan tinggi 15-20 m) dan pohon nipah (dengan tinggi 5-10 m) hingga 16-17 km ke hulu, hingga 
ke hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut. Pada lokasi 30 km ke hulu, lebar sungai sekitar 1-3 m. Dari 
16-17 km ke hulu, hutan rawa (dengan tinggi 10-25 m, dengan pertumbuhan hingga 30 m) dijumpai di 
sepanjang pinggir sungai pada gundukan gambut, di sempadan sungai yang relatif sempit (dengan lebar 
hingga 50 m). Tegakan P. tectorius yang rapat (dengan tinggi 3-5 m) dan Hanguana malayana (“Bakung”) 
dijumpai sepanjang pinggir sungai. Sebagian tumbuhan pinggir sungai sebelah Barat Sungai Rantau Panjang 
berada di luar Taman Nasional dan berisikan lokasi-lokasi transmigrasi dengan lahan perladangan dan hutan 
sekunder dan belukar. Jauh dari sempadan sungai, sebagian besar lahan telah terbakar secara luas dan/atau 
ditebang, dan tanpa hutan rawa. Sebagian besar lokasi-lokasi yang disurvei di kedua sungai telah terbakar 
setidak-tidaknya pada tahun 1991 dan 1997-98 (komunikasi personal dengan staf taman nasional) dan terdapat 
regenerasi hutan rawa sekunder, lahan belukar dan padang rumput. Lebih dari 27 km ke hulu, Rantau Panjang 
terdiri dari tanah gambut hingga berpasir, dan terdapat gundukan pasir yang sempit. Ujung sungai di dekat 
pantai terdapat masyarakat transmigran dan sebuah jalan melintasi sungai, ke dalam taman nasional, 4.3 km ke 
hulu dari muara sungai. 
 
Sungai Bayas adalah sungai air tawar dengan lebar 3-5 m yang merupakan anak Sungai Rantau Panjang. 
Beberapa ratus meter pertama dari sungai tersebut terdapat jalur sempit hutan rawa yang terdegradasi, tetapi 
sebagian besar lokasi-lokasi tersebut telah terbakar secara luas dan terdapat padang rumput dan lahan belukar, 
dan pinggir sungainya kosong atau memiliki sedikit vegetasi. Sungai tersebut sempit (dengan lebar muara 1-2 
m). Tegakan P. tectorius yang terpencar-pencar dan belurar (dengan tinggi 1-3 m) dijumpai sepanjang pinggir 
sungai. Kedua sungai tersebut sudah dilakukan pembalakan komersil dari tahun 1950-an hingga 1970-an dan 
merupakan sasaran kebakaran hutan tahunan (komunikasi personal dengan staf taman nasional). Tidak ada 
warga masyarakat yang menetap sepanjang sungai di dalam wilayah taman nasional, walaupun kedua anak 
sungai sering dikunjungi oleh penduduk sekitarnya untuk memancing, perburuan yang tidak intensif dan 
pengambilan kayu. Di musim kemarau, Sungai Rantau Panjang dapat dilalui oleh perahu motor kecil hingga 
30 km ke hulu, namun Sungai Bayas hanya dapat dilalui dengan sampan hingga 3.5 km, dan kemudian harus 
berjalan kaki. 
 
2.1.3 Sungai Sibau (Taman Nasional Betung Kerihun) 
 
Sungai Sibau (01°02’36.7”LS; 112°59’40.4”BT) merupakan anak Sungai Kapuas yang terletak >360 km 
sebelah hulu dari pantai, sebelah Timur Laut propinsi ini (Gambar 1). Rata-rata curah hujan tahunan di 
wilayah ini adalah 4,500 mm (berkisar antara 2,863-5,517) (Kuswanda et al. 1999). Sungai tersebut 
panjangnya >80 km dan dimulai di dekat Kota Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai tersebut telah 
disurvei dari muaranya hingga 64.4 km ke hulu. Muara sungai lebarnya 60-70 m, dan di sebelah hilir terdapat 
hutan sekunder yang rusak (dengan tinggi 5-20 m), lahan belukar dan perladangan berpindah, dengan lokasi-
lokasi hutan rawa yang sempit. Pada 25.4 km ke hulu, sungainya lurus dan tutupan hutan meningkat. Di 
sebelah hulu terdapat hutan dipterocarpaceae dataran rendah yang relatif utuh (tinggi tajuk 20-35 m). 
Sepanjang pinggir sungai, species pohon yang dominan adalah Dipterocarpus oblongifolius (komunikasi 
personal dengan Bapak Albertus, WWF-BK). Lahan sepanjang sungai miring, di mana terdapat bukit dengan 
ketinggian 100-200 m. Dari 59.7 km ke hulu (01°13’11.8”LU; 113°04’26.9”BT, cabang Sungai Menyakan 
dan sungai Sibau) d bagian sebelah hulu memanjang hingga ke dalam Taman Nasional Betung Kerihun 
(TNBK). TNBK merupakan kawasan lindung terluas di Propinsi Kalimantan Barat (0°40’-01°35”LU; 
112°15’-114°10”BT), dengan luas 800,000 ha, dan mencakup 5.5% dari luas daratan propinsi ini (Kuswanda 
et al. 1999).  
 
Sungai tersebut berarus deras, tidak dipengaruhi oleh pasang surut, dan jernih (tanpa air hitam-merah dari 
hutan rawa). Kecil, berriam (sering dengan kedalaman<30 cm) berbelok dengan bagian-bagian lubuk dan 
tanpa koral yang alirannya lebih pelan (kedalaman lubuk mungkin >5 m di bagian yang lebih hilir). Larutan 
berupa kerikil dan pasir, dan bongkahan batu dari batu yang terbelah dan berukuran besar, tersebar di 
sepanjang sungai. Batu yang menjorok keluar biasa dijumpai dan di bagian-bagian yang dalam keadaan lurus 
mengalir “air jernih” sedikit. Beberapa batu yang menjorok tingginya 3-4 m dan sebagian menutupi sungai. 
Tebing sungai di bagian hilir tingginya 3-4 m dan di bagian hulu tingginya 1-3 m, terdiri dari tanah 



 

 9 
 

liat/lempung atau pecahan batu yang kecil dan tajam. Fluktuasi musiman yang signifikan dijumpai terhadap 
permukaan air, dan pada musim hujan, sungai naik >3 m dan membanjiri tebing sungai dan batu yang 
menjorok keluar (observasi personal tim; komunikasi personal dengan penduduk setempat).  
 
Sungai didiami oleh sedikit penduduk dari tiga desa kecil (sekitar 10.3, 19.7 dan 29.6 km ke hulu). Bagian 
lebih hulu, dari 29.4-59.7 km ke hulu, berada di bawah kepemilikan lahan dan hukum traditional (“adat”) dari 
Desa Nanga Potan, 29.6 km ke hulu (komunikasi personal dengan penduduk setempat, Bapak Rasimin). 
Ladang dipraktekkan di sepanjang pinggir sungai. Pada tahun 2004, Desa Nanga Potan memiliki penduduk 
sejumlah 80-90 jiwa dan 13 kepala keluarga (6.2-6.9 jiwa/rumah) (komunikasi personal dengan Kepala Desa). 
Ada dua sub-etnis Dayak di desa ini (Dayak Kantu, sebagian besar, dan Bukat), dan sekurang-kurangnya ada 
delapan sub-etnis Dayak di wilayah Kota Putussibau. Desa Nanga Potan telah tinggal di lokasi yang sekarang 
ini sejak tahun 1970-an, dan tidak ada permukiman menetap di lokasi yang lebih ke hulu. Bagian hulu dan 
hilir sungai, membentang jauh ke hulu ke dalam TNBK, biasa dikunjungi oleh penduduk sungai tersebut atau 
dari Kota Putussibau untuk memancing, berburu musiman dan pembalakan ilegal. Barak pembalakan ilegal 
yang kecil dijumpai jauh di hulu dalam TNBK (Bab 7.5). 
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2.1.4 Taman Nasional Danau Sentarum 
 
Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) (0°40’-0°55”LU; 112°00’-112°25”BT) berada di genangan air 
Sungai Kapuas >300 km ke hulu, di Timur Laut propinsi ini (Gambar 1). Taman nasional tersebut memiliki 
luas 132,000 ha dan terdiri dari beberapa danau musiman yang luas dan saling terhubungkan, merupakan 
gabungan hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut, jalur-jalur sungai dan hutan dataran rendah yang 
kering di bukit-bukit yang terisolasi. Aliran anak-anak sungai tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Ketinggian 
rata-rata 35 m dpl. (Giesen dan Aglionby 2000). Rata-rata curah hujan tahunan adalah 3,900 mm dan 
sekeliling daerah tangkapan bukit tersebut menerima curah hujan 4,500-6,000 mm/tahun (Giesen dan 
Aglionby 2000). Taman nasional tersebut memiliki hidrologi yang unik oleh karena elevasinya yang rendah 
dan pengaliran air tahunan melalui satu sungai saja yang menghubungkannya dengan Sungai Kapuas, yakni 
Sungai Tawang. Fluktuasi tahunan volume pengaliran air Sungai Kapuas menghasilkan fluktuasi air musiman 
yang besar di taman nasional tersebut, yang mungkin naik dan turun hingga 12 m dalam setahun. Untuk 
sembilan bulan dalam setahun (Oktober-Agustus), danau relatif penuh, namun dari Juni-Oktober air mengalir 
ke anak-anak sungai dan danau–danau yang paling dalam, dan banyak danau yang benar-benar mengering. 
Taman nasional ini merupakan penyangga yang berarti terhadap banjir di sebeluh hulu Sungai Kapuas. Air 
danau berwarna coklat-hitam, dikotori oleh substrat gambut, kekurangan unsur hara dan masam. Geologi dan 
tanah didominasi oleh substrat yang hanyut, dengan bukit batu pasir yang terisolasi yang membentang dari 
120-370 m di atas genangan air (Giesen dan Aglionby 2000). Luas hutan rawa dan danau adalah 49% dan 
23% dari wilayah taman nasional, dan di taman nasional terdapat tiga tipe utama hutan rawa: hutan rawa yang 
tinggi, sedang, dan rendah, dengan rata-rata ketinggian tajuk berkisar antara 22-30 m, 8-15 m, dan 5-8 m 
(Giesen dan Aglionby 2000).  
 
TNDS adalah salah satu Lahan Basah Internasional yang Penting berdasarkan Ramsar (Ramsar Wetland of 
Internasional Importance), dengan rentang nilai konservasi global dan di mana terdapat sumberdaya perikanan 
yang penting bagi masyarakat lokal. Lokasi-lokasi taman nasional telah dihuni selama >1.000 tahun, dan lebih 
dari 7.000 jiwa (masyarakat Melayu dan Dayak) di 39 desa yang berada di dalam dan sekitar taman nasional 
(Giesen dan Aglionby 2000). Dari 1992-1997 sebuah “Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu 
(Integrated Conservation and Development Project)” telah dilaksanakan di dalam taman nasional ini (Wadley 
et al. 2000).    
 
Survei-survei dilakukan di Sungai Tawang (00°38’12.1”LU; 111°59’03.0”BT) (muara hingga 39.6 km ke 
hulu), Sungai Leboyan (00°54’43.7”LU; 112°21’23.2”BT) (muara hingga 69.5 km ke hulu), Danau Belaram 
(00°54’03.3”LU; 112°19’41.6”BT) dan Danau Meliau (00°54’14.6”; 112°24’19.0”BT) (muara hingga 7 km 
ke hulu) (Gambar 1). Sungai Tawang panjangnya 39.6 km dan memanjang dari Sungai Kapuas, dan lebar 
muaranya >70 m. Sebuah mosaik lokasi-lokasi hutan rawa yang sempit dan telah ditebang, diladangi atau 
terbakar dijumpai sepanjang pinggir sungai tersebut, dengan lebih banyak hutan rawa di bagian hulu. Tujuh 
desa (terutama didiami orang-orang Malayu) berada di sepanjang pinggir sungai. Sungai Leboyan, di Timur 
Laut taman nasional, memiliki lebar 10-50 m dan terdapat mosaik lokasi-lokasi hutan rawa yang sempit, telah 
ditebang dan/atau terbakar, dan lokasi-lokasi perladangan berpindah yang sempit. Lima desa berlokasi antara 
muara hingga 69.5 km ke hulu (empat antara 21.1 hingga 34.5 km ke hulu). Di sungai ini terdapat Danau 
terpencil dan anak-anak sungai yang mengalirkan air pada musim kemarau. Dua danau, Danau Belaram dan 
Danau Meliau, telah dikunjungi.  
 
Danau Belaram adalah danau kecil (sekitar 500 m x 300 m, 15 ha), yang mengalir ke Sungai Leboyan dari 
sebuah anak sungai kecil 31 km ke hulu. Pada waktu survei sebagian besar danau tersebut airnya mengecil 
(dengan kedalaman 1-2 m). Danau tersebut dibatasi oleh hutan rawa gambut yang rusak (dengan ketinggian 
10-20 m) dan padang rumput yang semi-tergenang. Lokasi tersebut telah ditebang dan/atau terbakar pada 
masa lalu. Danau Meliau membentuk suatu sistem yang terdiri dari sekurang-kurangnya tujuh danau kecil, 
yang terhubungkan oleh satu aliran air (dengan lebar 1-5 m), yang mengalir ke Sungai Leboyan 35 km ke 
hulu. Di danau-danau ini terdapat hutan rawa gambut yang paling utuh (dengan ketinggian 20-30 m) yang 
dijumpai di dalam taman nasional. Empat di antara tujuh danau telah dikunjungi namun danau-danau lainnya 
tidak dikunjungi. Tidak ada permukiman menetap di Danau Belaram dan Meliau, walaupun barak pembalakan 
ilegal ada di 2-3 km ke hulu di aliran air Meliau. Danau-danau ini, dan bagian-bagian Sungai Leboyan dari 30-
40 km ke hulu, berada di bawah kepemilikan lahan dan hukum traditional (“adat”) Desa Meliau, terletak 34.5 
km ke hulu. Desa ini telah berusia >100 tahun dan dihuni sub-etnis Iban. Pemasangan jala dan bubu yang 
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meluas dijumpai di semua lokasi yang dikunjungi, dan pembalakan ilegal yang intensif dijumpai di Danau 
Meliau. 
 
2.2 Survei dengan penyorotan 
 
Survei dengan penyorotan dilaksanakan di semua lokasi yang dikunjungi. Survei dengan penyorotan 
menjadikan kepadatan buaya (jumlah individu per kilometer panjang sungai) dapat diketahui. Survei tidak 
mengukur kepadatan mutlak, namun menyediakan indeks kepadatan relatif yang memungkinkan perubahan 
ukuran dan struktur populasi yang akan dikuantifikasi di masa datang (Bayliss 1987; Messel et al. 1981). 
Survei-survei yang dilakukan pada musim kemarau, dari perahu motor kecil atau sampan, tergantung pada 
kemungkinan sungai untuk dilalui dengan kendaraan tersebut. Sebuah lampu sorot dengan menggunakan 
tangan (bola lampu 12V / 100 W dengan sisi depan berukuran 15 cm), dihidupkan dari aki 12V yang 
digunakan di aliran-aliran air besar dan sebuah senter yang digunakan di aliran-aliran air kecil. Apabila 
memungkinkan, survei-survei lokasi pasang surut dilakukan pada kondisi surut, ketika ada lebih banyak buaya 
yang dapat dijumpai di pinggir sungai (Messel et al. 1981). Waktu dimulainya survei bervariasi dari tak lama 
setelah mulai gelap hingga jam 04.00. Namun, dibutuhkan ketersediaan waktu yang pendek di masing-masing 
sungai di mana beberapa survei dilaksanakan ketika pasang naik atau bahkan pasang sudah tinggi. Lokasi-
lokasi tempat dimulainya/selesainya survei, dan lokasi-lokasi temuan buaya direkam dengan GPS Garmin 
eEtrex Vista. Buaya diidentifikasi ke dalam species atau dicatat sebagai “sinar mata” jika hanya pantulan sinar 
mata saja yang terlihat. Panjang buaya ditemukan selama survei dengan penyorotan diperkirakan secara kasar 
dalam ukuran feet (kaki), yang memberikan tingkat keakuratan yang lebih tinggi daripada meter. Selama 
survei buaya ukuran dicatat dalam kisaran kaki (1-2 ft, 2-3 ft, dsb). Semua ukuran yang lain dalam laporan ini 
mengikuti sistem metrik. Di masing-masing lokasi, semuan bagian sungai yang disurvei dipetakan dengan 
GPS untuk menghitung jarak survei. Lokasi survei dipilih untuk mendapatkan informasi mengenai Buaya 
Senyulong yang mewakili lokasi yang relatif besar di Propinsi Kalimantan Barat dan rentang habitat yang 
relatif besar (wilayah-wilayah pantai dan pedalaman), dan dokumen mengenai status dan ancaman saat ini 
terhadap buaya di lokasi yang sebelumnya telah disurvei oleh peneliti lain (Sungai Tawang dan Sungai 
Leboyan di TNDS dipilih terkait alasan ini, Bab 7). Survei dengan penyorotan yang sekarang ini dilakukan 
dalam kondisi musim kemarau yang sama (Agustus-September) sebagaimana survei dengan penyorotan yang 
dilakukan sebelumnya di Kalimantan dan Sumatra. 
 
Tim survei mencakup dua staf BKSDA (Budi Suransyah dan Sapto Andriyono) dan satu anggota CSG-
TTF/PRCF (Mark Bezuijen), yang di masing-masing lokasi disertai oleh perwakilan lokal: 

• Bapak Hengkieryatman Putra (KSDA Kabupaten Ketapang) (Sungai Tapah/ Sungai Kepulu); 
• Bapak Roni dan Bapak Darmawan (staf taman nasional) dan Bapak Ata (pemandu lokal) (TNGP); 
• Bapak Muhammad Hendry Mh. (stafTNBK), Bapak Albertus, Bapak Zulkifli, Bapak Anas Nasrullah, 

Bapak Rudi Zappariza dan Bapak Ruly Mahessa (Proyek WWF-BK);  
• Bapak Bambang Dahat W. dan Bapak Yefri Irwanto (KSDA Semitau), Bapak Syahirsyah (Proyek 

WWF-BK) (TNDS).  
 
2.3 Sarang 
 
Survei sudah waktunya untuk disesuaikan dengan musim persarangan Buaya Senyulong (sekitar Juni-
September). Pencarian sarang secara cepat dilakukan di beberapa lokasi dan lokasi sarang lama dilaporkan 
oleh penduduk lokal yang dikunjungi. Walaupun tidak dijumpai sarang-sarang aktif, sarang-sarang lama dari 
Buaya Senyulong ditemukan. Satu seri pengukuran sarang sesuai standar berhasil dicatat, termasuk ukuran-
ukuran sarang dan informasi lokal mengenai sejarah sarang. Habitat persarangan dihitung dalam suatu quadrat 
(dengan diameter 30 m) di sekeliling sarang dengan ciri-ciri sederhana sebagai berikut: panjang dan lebar 
gundukan gambut di mana sarang tersebut berada; diameter setinggi dada (DBH) dari semua pohon dengan 
ukuran >10cm DBH; jumlah species pohon/bentuk dalam quadrat (biasanya didasarkan pada identifikasi nama 
lokal saja, oleh pemandu lokal); persentase tutupan (dinilai secara visual dalam kategori-kategori 10% dari 
“lumpur/gambut terbuka”, “vegetasi bawah”, “lapisan menengah”, “tajuk”, “air” dan “lain-lain”); sejarah 
gangguan (kebakaran, pembalakan, lain-lain). Kesempatan pengukuran-pengukuran quadrat juga disediakan 
pada pelatihan tim mengenai konsep-konsep persarangan buaya dan ekologi rawa gambut. 
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2.4 Morfometrik 
 
Pengukuran-pengukuran morfometrik dicatat dari Buaya Senyulong tangkapan dan spesimen-spesimen 
(kerangka, kulit) (tidak ada buaya liar yang ditangkap selama survei). Pengukuran-pengukuran mencakup 
panjang total, panjang kepala, berat tubuh, dan suatu rentang ukuran-ukuran tubuh lainnya dan diuraikan 
dalam Lampiran 2. Data-data ini akan dimasukkan ke dalam pangkalan data morformetrik yang telah ada 
untuk dianalisis pada waktu selanjutnya. Berat tubuh dan telur buaya dicatat dengan timbangan pegas 
Kamoshita ukuran 500 g (rentang pertambahan 5 g) atau timbangan pegas Salter ukuran 25 kg. 
 
2.5 Interview 
 
Interview informal dilaksanakan dengan personil pembalakan, nelayan lokal, dan pegawai taman nasional, 
dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai keberadaan dan status Buaya Senyulong, temuan, 
catatan sarang, dan kondisi sosial ekonomi lokal (pemanfaatan sumberdaya, sejarah kebakaran dan 
pembalakan, pengembangan wilayah sekarang atau usulan untuk masa mendatang). Data dicatat melalui 
blanko interview yang dimodifikasi dari Bezuijen et al. 1997. 
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3. SURVEI BUAYA SEBELUMNYA DI BORNEO 
 
Bab ini menyediakan rangkuman ringkas mengenai survei buaya dengan penyorotan di Borneo sebelum survei 
yang terakhir ini, dan catatan Buaya Senyulong yang ada di Kalimantan Barat.  
 
3.1 Borneo 
 
Tipe spesimen Buaya Senyulong yang telah dikoleksi pada tahun 1836 oleh Müller (1838) di “bagian sebelah 
Selatan Borneo” (misalnya Kalimantan). Müller (1838) menjelaskan species tersebut sebagai “cukup banyak” 
dan “tersebar luas” di “danau-danau dan sungai-sungai yang sunyi”, dan dilaporkan bahwa species ini jarang 
dijumpai di “sungai-sungai besar”. Sejauh ini, distribusi Buaya Senyulong yang diketahui di Borneo adalah di 
Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, dan Sarawak. Ada museum spesimen dan temuan dari wilayah-wilayah 
ini sejak akhir Tahun 1800-an (Stuebing et al. in prep.). Species ini belum pernah tercatat di Sabah atau 
Brunei, dan dua catatan dari Propinsi Kalimantan Selatan mungkin dari individu-individu tangkapan yang 
dikirim dari wilayah-wilayah lain (Stuebing et al. dalam persiapan; Whitaker 1984). Suatu ringkasan 
mengenai survei-survei buaya dan catatan-catatan utama Buaya Senyulong ada dalam Tabel 1. Suatu 
gabungan yang terperinci dan tinjauan mengenai catan-catatan yang telah ada terdapat dalam Stuebing et al. 
(dalam persiapan). Tinjauan sebelumnya mengenai penyebaran Buaya Senyulong mencakup Bezuijen et al. 
(1998), Sebastian (1993a,b, 1994) dan Stuebing et al. (1998, 2004).   
 

Tabel 1: Survei Buaya dan Catatan Buaya Senyulong di Borneo 
 

Wilayah Tang-
gal Lokasi 

Survei 
dengan 

penyorotan 

Metoda survei 
yang lain 

Species 
dilihat di 

alam bebas 

Species yang 
dilihat 

tertangkap 

T. schlegelii 
yang 

terlihat oleh 
penduduk 

lokal? 

Acuan 

Kalbar ? Kota Pontianak Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

Tidak 
diketahui 

Tidak diketahui Tidak 
diketahui 

Senckenberg 
Museum* 

Kalbar ? Sungai Kapuas 
(Sanggau) 

Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

Tidak 
diketahui 

Tidak diketahui Tidak 
diketahui 

W.L. Abbot* 

Kalbar 1917 Kota Pontianak Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

Tidak 
diketahui 

Tidak diketahui Tidak 
diketahui 

N. de Rooij* 

Kalbar 1917 Sungai Kapuas Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

Tidak 
diketahui 

Tidak diketahui Tidak 
diketahui 

N. de Rooij* 

Kalbar 1994 TNDS Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

TS TS Ya Frazier (1994) 

Kalbar 1995 TNDS; Sungai Kapuas Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

Tidak 
satupun 

TS, CP Ya Ross et al. (1996) 

Kalbar 1995 Sungai Sibau  Tidak Observasi 
insidental; spesimen 
yang dikumpulkan 

Tidak 
satupun 

TS Ya Auliya (2000) 

Kalbar 2003 Sungai Sibau  Tidak Interview lokal  Tidak 
satupun 

TS (kerangka, 
kulit) 

Ya Zulkifli & 
Albertus (2003) 

Kalteng 1836 Sungai Dusun  Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

TS Tidak satupun Ya Muller (1838) 

Kalteng 1917 Danau Lemuda Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

TS Tidak satupun Ya N. de Rooij (1917) 

Kalteng 1980s TNTP Tidak Observasi insidental TS, CP Tidak satupun Ya Galdikas & 
Yeager (1984); 
Yeager (1991) 

Kalteng 1990 13 sungai-sungai/teluk 
di wilayah pantai 
Selatan 

Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

TS TS Ya Frazier & 
Maturbongs 
(1990) 
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Wilayah Tang-
gal Lokasi 

Survei 
dengan 

penyorotan 

Metoda survei 
yang lain 

Species 
dilihat di 

alam bebas 

Species yang 
dilihat 

tertangkap 

T. schlegelii 
yang 

terlihat oleh 
penduduk 

lokal? 

Acuan 

Kalteng 1995 Sungai Barito  Tidak Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

Tidak 
satupun 

TS Ya Ross et al. (1996) 

Kalteng 2002, 
2004 

TNTP Ya Observasi insidental TS TS Ya Observasi personal 
staf taman 
nasional; Simpson 
(2004) 

Kaltim 1915 Kota Samarinda Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

Tidak 
diketahui 

Tidak diketahui Tidak 
diketahui 

H.C. Raven* 

Kaltim 1925 Sungai Telen (Sungai 
Mahakam), Kutai  

Tidak Observasi 
insidental. 

TS Tidak satupun Ya Witkamp (1925) 

Kaltim 1927 Sungai Telen (cabang 
Sungai Mahakam), 
Kutai 

Tidak Observasi 
insidental. 

TS Tidak satupun Ya Endert (1927) 

Kaltim 1990 9 sungai-sungai/ teluk 
di Timur 
Laut/Tenggara 
propinsi 

Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

TS, CP TS, CP Ya Frazier (1990) 

Kaltim 1993 10 sungai-
sungai/danau-danau di 
Tenggara (Sungai 
Mahakam) 

Tidak Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

Tidak 
satupun 

TS, CP, CS Ya Muin & Ramono 
(1994) 

Kaltim 1995 Sungai Bongan 
(cabang Sungai 
Mahakam) 

Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

Tidak 
satupun 

TS, CP, CS Ya Ross et al. (1996) 

Kalsel 1917 Kota Banjarmasin Tidak Spesimen dikoleksi 
– TS 

Tidak 
diketahui 

Tidak diketahui Tidak 
diketahui 

Collector N. de 
Rooij* 

Kalsel 1995 Peternakan buaya Tidak Kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

Tidak 
satupun 

TS, CP, CS, CR -- Ross et al. (1996) 

SAR 1985 Anak-anak Sungai 
Baram, Batang, 
Sadong  

Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

TS, CP TS, CP Ya Cox & Gombeck 
(1985) 

SAR 1997 Anak Sungai Runjing, 
Sungai Batang Lupar  

Tidak Interview TS (sarang) -- Ya Lading & 
Stuebing (1997) 

SAR 2004 Sungai Mayeng 
Sarang  

Ya Interview Tidak 
satupun 

-- Ya Bezuijen (2004) 

SAB 1983 Sugut, Kinabatangan, 
Segama, Klias/Padas 

Ya Interview; 
kunjungan ke 
peternakan buaya 
lokal 

CP CP Tidak Whitaker (1984) 

Catatan: Kalbar-Kalimantan Barat; Kalteng-Kalimantan Tengah; Kaltim-Kalimantan Timur; Kalsel-Kalimantan Selatan; 
SAR-Sarwak; SAB-Sabah; TNDS/TNTP– Taman Nasional Danau Sentarum & Tanjung Puting. Species Buaya: TS-
Tomistoma schlegelii; CP-Crocodylus porosus; CS-C. siamensis; CR-“C. raninus” group.   *data dari Stuebing et al. 
(dalam persiapan) 
 
Data-data ini mengindikasikan kejarangan relatif dari kegiatan survei yang dilakukan terhadap buaya Borneo. 
Informasi paling akhir yang tersedia mengenai buaya Borneo didasarkan pada 26 penilaian jangka pendek, 
ekspedisi awal museum atau interview dengan masyarakat lokal dan peternakan buaya (Tabel 1). Sekurang-
kurangnya ada sembilan survei buaya kuantitatif (penyorotan) yang terdokumentasikan (Tabel 1), yang 
kesemuanya dilaksanakan antara Tahun 1983 dan Tahun 2004. Seluruh survei dengan penyorotan ini 
merupakan penilaian jangka pendek, umumnya berakhir kurang dari dua minggu untuk masing-masing sungai 
yang disurvei, dan (dengan pengecualian terhadap Taman Nasional Tanjung Puting, Simpson 2004), mencatat 
sejumlah kecil buaya. 
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3.2 Propinsi Kalimantan Barat 
 
Sebelum survei terakhir ini, dua survei buaya yang menggunakan teknik-teknik survei dengan penyorotan 
standar telah dilakukan di Propinsi Kalimantan Barat, dalam Tahun 1994 (Frazier 1994) dan Tahun 1995-1996 
(Ross et al. 1996, 1998). Kedua survei tersebut dilakukan di Taman Nasional Danau Sentarum dan dua anak 
Sungai Kapuas (Sungai Jongkong dan Sungai Sibau), di sebelah Timur Laut propinsi ini. Informasi ini dan 
informasi-informasi lain yang paling tersedia mengenai Buaya Senyulong berasal dari Timur Laut propinsi ini. 
Tidak ada survei yang telah dilakukan di sebelah Barat atau sebelah Selatan dari wilayah propinsi ini. Empat 
species di museum yang dikoleksi di Sungai Kapuas diberi label sebagai “Kota Pontianak” dan “Kota 
Sanggau”, terletak kira-kira di pesisir dan bagian tengah Sungai Kapuas (Gambar 1), mengindikasikan bahwa 
species ini menurut sejarahnya telah dijumpai di sebelah Tengah dan sebelah Barat dari wilayah propinsi ini, 
walaupun mungkin spesimen-spesimen ini bisa saja dikumpulkan dari tempat lain dan diangkut ke kota ini 
untuk dijual oleh penduduk lokal.   
 
Lokasi-lokasi survei dengan penyorotan dan hasil-hasil dari Frazier (1994) dan Ross et al. (1996, 1998) ada 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 2: Lokasi-lokasi dan hasil-hasil survei buaya sebelumnya dengan penyorotan di Propinsi Kalimantan Barat 
 

No. Wilayah Lokasi Koordinat Tanggal JS (km) Buaya  Catatan Sumber 
1 TNDS  Sungai Tawang  00°38’12.1”LS; 

111°59’03.0”BT 
06-Agt-94 39.6 0  Frazier (1994) 

2 TNDS Danau 
Pengembung  

00°48’45”LS; 
112°04’35”BT 

07-Agt-94 6.4 0 Catatan jejak buaya Frazier (1994) 

3 TNDS Sungai Pemerak & 
Tawang  

00°38’12.1”LS; 
111°59’03.0”BT 

08-Agt-94 13.1 0  Frazier (1994) 

4 TNDS Sungai Belitung  ? 09-Agt-94 13.5 0  Frazier (1994) 
5 TNDS Danau Sekawi, 

bagian dari Sungai 
Tawang  

00°38’12.1”LS; 
111°59’03.0”BT 

09-Agt-94 39.7 0  Frazier (1994) 

6 TNDS Kolam Suakari, 
Sungai Leboyan  

? 10-Agt-94 Kolam 
kecil 

0 Berjalan kaki Frazier (1994) 

7 TNDS Sungai Leboyan (0-
28.4 km) 

00°52’45.5”LS; 
112°19’44.7”BT 

11-Agt-94 51.9 6 (x2 TS; 
x4 SM) 

Semua buaya terlihat 
di bagian sungai km 
7.6  

Frazier (1994) 

8 TNDS Sungai Sumpak  ? 13-Agt-94 42 0  Frazier (1994) 
9 TNDS Danau 

Pengembung  
00°48’45”LS; 
112°04’35”BT 

22-Sep-95 15 0  Ross et al. 
(1996) 

10 TNDS Danau Semati, 
Sungai Leboyan  

00°29’20”LS; 
112°15’48”BT 

23-Sep-95 4.1 0  Ross et al. 
(1996) 

11 TNDS Termabas 00°46’40”LU; 
112°30’16”BT 

18-Agt-96 20 0   

12 Sungai 
Jongkong  

Danau Basaulaut 00°39’10”LS; 
112°15’50”BT 

24-Sep-95 6.7 0 Anak Sungai Kapuas 
sebelah hulu 

Ross et al. 
(1996) 

13 Sungai 
Kapuas 

Kota Putussibau 00°51’10”LS; 
112°51’48”BT 

15-Agt-96 10 0 Sisi lebih hulu dari 
sungai 

Ross et al. 
(1996) 

14 Sungai 
Sibau 

Taman Nasional 
Betung Kerihun 

01°04’38”LU; 
113°02’00”BT 

16-Agt-96 20 0 Anak Sungai Kapuas 
sebelah hulu 

Ross et al. 
(1996) 

15 Ketapang Sungai Pawan  01°48’31”LS; 
110°09’49”BT 

25-Agt-96 15 0 Di sebelah Selatan 
propinsi ini 

Ross et al. 
(1996) 

16 Ketapang Sungai Belaban  02°23’03”LS; 
110°30’37”BT 

28-Agt-96 25 0 Di sebelah Selatan 
propinsi ini 

Ross et al. 
(1996) 

17 Ketapang Sungai Simbar  02°44’53”LS; 
110°14’05”BT 

28-Agt-96 7 0 Di sebelah Selatan 
propinsi ini 

Ross et al. 
(1996) 

Catatan: JS- Jarak Survei; TNDS – Taman Nasional Danau Sentarum; TS-Tomistoma schlegelii; SM-Sinar mata 

Survei dengan penyorotan sebelumnya di Propinsi Kalimantan Barat mencatat sangat sedikit buaya yang ada 
di alam bebas (Tabel 2), walaupun informasi tambahan (spesimen-sepsimen tangkapan dan interview dengan 
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penduduk lokal) memastikan temuan terhadap species ini di anak-anak sungai sebelah hulu dan wilayah-
wilayah genangan air Sungai Kapuas (termasuk Sungai Sibau dan Sungai Jongkong) (Auliya 2000; Frazier 
1994; Meijard dan Sozer 1996; Ross et al. 1996, 1998; Zulkifli dan Albertus 2003).  

Temuan buaya yang jarang merupakan hasil yang umum dari banyak survei dengan penyorotan di Kalimantan 
dan Sumatra, bahkan di sungai-sungai di mana Buaya Senyulong dipastikan dijumpai, walaupun pernyataan-
pernyataan yang sering dari penduduk lokal bahwa Buaya Senyulong (dan and sering juga Buaya Muara 
Crocodylus porosus) banyak dan “sering terlihat“ (Bezuijen et al. 2001, 2002a). Tidak jelas apakah hal ini 
mencerminkan bahwa buaya benar-benar telah hilang, kekurangangan dalam hal metoda-metoda survei buaya, 
atau faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, sebagian besar survei buaya dengan penyorotan di Kalimantan dan 
Sumatra (termasuk proyek terakhir ini) dilaksanakan pada musim kemarau, ketikan permukaan air berada pada 
titik terendah. Penduduk lokal di beberapa wilayah menyatakan bahwa buaya berpindah secara musiman 
antara jalur utama danau dan bagian yang terpencil, dan mungkin bahwa survei-survei pada awal atau akhir 
musim kemarau atau musim hujan akan mencatat kepadatan buaya yang berbeda-beda (Frazier 1994).  
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4. SUNGAI TAPAH DAN SUNGAI KEPULU (WILAYAH KETAPANG) 
 
4.1 Penyebaran dan jumlah 
 
4.1.1 Survei dengan penyorotan 
 
Lima survei dengan penyorotan telah dilakukan di Sungai Tapah (9-12 Agustus 2004), dari 5.2-20.5 km ke 
hulu dari muara sungai (total jarak survei 46.8 km, Lampiran 1). Satu survei dengan penyorotan dilakukan di 
Sungai Kepulu (13 Agustus 2004) dari muara sungai hingga 19.2 km ke hulu. Sebagian besar waktu 
pelaksanaan survei disesuaikan dengan surut, dan kondisi survei secara umum baik (tidak ada bulan dan 
permukaan air rendah). Seluruh survei di Sungai Tapah dilakukan dengan sampan, dan survei di Sungai 
Kepulu dilakukan dengan speedboat (40 PK) dengan kecepatan rendah. Tidak terlihat buaya selama 
pelaksanaan survei dengan penyorotan di sungai-sungai ini (Lampiran 1). Satu “sinar mata” terlihat di air asin 
di Sungai Pesaguan, lima kilometer ke hulu dari laut (13 Agustus 2004), kemungkinan adalah satu species 
Crocodylus. 
 
Seekor Buaya Senyulong berukuran 15-16 ft dijumpai oleh tim di Sungai Kepulu, pada jam 11.40 (13 Agustus 
2004). Buaya ini beristirahat di pinggir sungai yang berair dangkal, dengan setengah dari bagian tumbuhnya 
yang sebelah atas jelas timbul, 13 km ke hulu dari muara sungai (01°55’57.3”LS; 110°11’32.4”BT). Tidak ada 
data pada tabel mengenai individu ini di mana hidungnya sangat lancip dan warna punggung coklat gelap 
kehitaman. Setelah speedboat melintas pertama kali, buaya berenang ke tengah aliran sungai, di mana ia masih 
timbul untuk beberapa detik ketika speedboat memutar, kemudian perlahan-lahan menyelam (tidak ada cukup 
waktu untuk mengambil gambar). Bagian sungai ini lebarnya 10-12 m, terdapat jalur hutan rawa gambut yang 
sempit (dengan ketinggian 15-20 m), dengan tegakan Pandanus (dengan tinggi 1-3 m).   
 
4.1.2 Informasi lokal 
 
Di Sungai Tapah, seorang penduduk yang telah lama menetap (>25 tahun) menyatakan bahwa kedua Buaya 
Senyulong dan Buaya Muara dijumpai di sungai, dan merupakan kali terakhir buaya terlihat (species tidak 
diketahui) dalam tahun 2002. Buaya Senyulong dilaporkan “banyak” di sungai sebelum kebakaran hutan besar 
di tahun 1960-an, yang menghancurkan hutan rawa. Di Sungai Kepulu, penduduk menggambarkan species 
tersebut “banyak” dan “sering” terlihat di dekat barak pembalakan 19.2 km ke hulu. 
 
4.2 Persarangan 
 
Tidak ditemukan sarang buaya selama pencarian terbatas di sepanjang pinggir sungai, dan penduduk yang di-
interview (nelayan dan pekerja pembalakan ilegal) menyatakan bahwa mereka tidak melihat atau mendengar 
adanya sarang-sarang buaya. Di kedua sungai, bagian aliran utama yang disurvei terlihat tidak layak untuk 
persarangan, oleh karena vegetasi di jalur sempadan sungai yang sempit atau tidak ada vegetasi di lokasi-
lokasi yang telah terbakar. Di Sungai Tapah, penduduk menyatakan bahwa terdapat lebih banyak hutan rawa 
utuh yang masih tersisa di sebelah hulu, dan mungkin beberapa persarangan masih terus ada di hulu wilayah 
sungai-sungai ini. 
 
4.3 Morfometrik 
 
Tidak ada buaya liar yang tertangkap selama survei. Satu tangkapan anak Buaya Senyulong (panjang total 
59.1 cm) yang dipelihara oleh penduduk lokal di Kota Pesaguan telah diukur. Anak buaya ini dilaporkan 
berasal dari Sungai Matan di Taman Nasional Gunung Palung (Gambar 1) dan ditangkap oleh pemiliknya 
pada Bulan Juni 2004. Pengukuran morfometrik ada pada Lampiran 2. 
 
4.4 Status konservasi Buaya Senyulong  
 
Buaya Senyulong telah ditemukan di Sungai Kepulu namun tidak ditemukan di Sungai Tapah, walaupun 
penduduk di kedua sungai menyatakan bahwa species tersebut dijumpai. Poin-poin berikut dibuat dari survei 
ini. 
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• Berdasarkan interview dengan penduduk dan penilaian habitat, sepertinya Buaya Senyulong ada pada 

kepadatan yang rendah di kedua sungai, dan survei-survei di Sumatra mencatat bahwa Buaya Senyulong 
berada pada hutan rawa yang rusak yang hampir sama (Bezuijen et al. 2002a). Menurut sejarahnya, 
species ini kemungkinan tersebar luas di seluruh anak-anak sungai berair tawar dari Sungai Pesaguan.  

 
• Menurut sejarahnya, kebakaran hutan yang luas dan bekas areal HPH (ISDP 1997) sejak Tahun 1960-an 

hampir pasti mengurangi areal yang potensial untuk habitat persarangan. Ancaman saat ini mencakup 
semakin hilangnya dan rusaknya habitat persarangan potensial oleh karena pembalakan ilegal dan 
kebakaran hutan, dan gangguan kebisingan dan pemandangan dari kegiatan pembalakan dan perahu 
bermotor yang bisa mengurangi ketenangan betina untuk bersarang. Di Sungai Kepulu, polusi air yang 
meluas dari air raksa dan logam berat lainnya yang digunakan untuk penambangan emas dapat 
mengakibatkan peningkatan kematian pada embrio/telur (Brisbin et al. 1998).  

 
• Temuan Buaya Senyulong besar di Sungai Kepulu memastikan bahwa individu- individu dewasa yang ada 

di aliran-aliran air yang tidak dilindungi ini. Persarangan yang terbatas mungkin dijumpai di lokasi-lokasi 
terpencil di sebelah hulu dari sungai-sungai ini atau anak-anak sungai lainnya di daerah tangkapan ini, 
yang bertindak sebagai “sumber” lokasi-lokasi perkembangbiakan yang sedang berlangsung bagi 
populasi-populasi lokal. Bagaimanapun juga, tidak diketahui apakah tingkat perkembangbiakan sekarang 
ini memadai untuk menjamin kebaradaan populasi-populasi lokal. 

 
• Ancaman terhadap habitat-habitat dan buaya di Sungai Tapah dan Sungai Kepulu, termasuk pembalakan, 

kebakaran hutan, pencemaran, dan gangguan suara dan pemandangan, mencerminkan kondisi di banyak 
sistem sungai dataran rendah Kalimantan dan Sumatra di mana terdapat Buaya Senyulong (contoh: 
Bezuijen et al. 1997, 2002a). 
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5. TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG 
 
5.1 Penyebaran dan jumlah 
 
5.1.1 Survei dengan penyorotan 
 
Lima survei dengan penyorotan telah dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP): empat survei 
di Sungai Rantau Panjang (14-16 Agustus 2004) (8.4-31.8 km ke hulu) dan satu survei di Sungai Bayas (17 
Agustus) (dari muara hingga 3.5 km ke hulu).  Sejauh 92.3 km telah disurvei: 88.8 km di Sungai Rantau 
Panjang dan 3.5 km di Sungai Bayas. Waktu survei bervariasi guna menyesuaikan dengan air surut sejauh 
mungkin, dan kondisi survei secara umum baik (tidak ada bulan dan permukaan air rendah). Survei-survei di 
Sungai Rantau Panjang dilakukan di perahu bermotor kecil (6 PK) dan survei di Sungai Bayas dilakukan 
dengan sampan. Seekor Buaya Senyulong (dengan panjang total 4-5 ft) telah dijumpai selama survei dengan 
penyorotan, di Sungai Rantau Panjang (25 km ke hulu, percabangan dengan Sungai Bayas, pada jam 04.20) 
(Lampiran 1). 
 
5.1.2 Informasi lokal 
 
Penduduk di desa berdekatan yang mencari ikan di taman nasional selama beberapa tahun (komunikasi 
personal dengan Bapak Sahed, Bapak Ata, Bapak Udin, Bapak Manjini, Agustus 2004) menyatakan bahwa 
Buaya Senyulong “banyak” dan rentang ukuran Buaya Senyulong yang kecil hingga besar (“hingga panjang 4 
m”) “sering terlihat” di Sungai Rantau Panjang, Sungai Bayas, dan Sungai Air Putih (satu anak sungai di hulu 
Sungai Rantau Panjang). Buaya Senyulong sepertinya terlihat di siang dan malam hari, sering beristirahat di 
batang kayu bulat. Para nelayan ini juga mengatakan bahwa secara umum, lebih sedikit Buaya Senyulong 
yang terlihat sejak kebakaran hutan pada tahun 1993, yang menghancurkan lokasi-lokasi rawa yang besar. 
Dikatakan bahwa temuan lokal Buaya Senyulong terakhir adalah pada Bulan Maret 2004 di Sungai Air Putih. 
 
5.2 Persarangan 
 
Dua sarang Buaya Senyulong yang sudah lama ditunjukkan kepada tim oleh nelayan lokal, yang mengatakan 
bahwa sarang-sarang sudah ada sejak musim persarangan tahun 2003: satu di Sungai Rantau Panjang (23 km 
ke hulu) dan satu di Sungai Bayas (3.5 km ke hulu). Kedua sarang tersebut mirip dengan sarang-sarang Buaya 
Senyulong yang didokumentasikan di Sumatra: terletak di hutan rawa di hamparan gambut yang meningggi; 
onggokan padat substrat gambut, di lokasi-lokasi yang ternaungi dengan baik, dekat dengan aliran air (Tabel 
3; Bezuijen et al. 1998, 2001a). Kedua sarang terletak di sebidang kecil hutan rawa gambut yang relatif utuh 
yang telah sedikit dibalaki namun tidak terbakar, dan dekat dengan lokasi-lokasi yang terbakar secara luas. 
Sarang-sarang ini dan observasi seekor anak Buaya Senyulong (Bab 4.1) memastikan keberadaan populasi 
dewasa Buaya Senyulong di Taman Nasional Gunung Palung. 
 

Tabel 3: Sarang-sarang Buaya Senyulong yang sudah lama (2003) di Taman Nasional Gunung Palung 
 

Sara
ng 

Lokasi 
Km ke 
hulu Lintang Bujur 

Tanggal 
penentuan Habitat Substrat 

Panjang 
gundukan 
(m) 

Lebar 
gundukan 
(m) 

1 Sungai Rantau 
Panjang 23 

01°09’44.4”
LS 

110°00’31.6”
BT 15-Agt-04 HRG-utuh 

Gunduka
n gambut 6.4 5 

2 
Sungai Bayas 3.5 

01°11’06.2”
LS 

110°02’22.3”
BT 17-Agt-04 HRG-rusak 

Gunduka
n gambut 9.7 4 

 

Sarang Diameter sarang 
(m) 

Tinggi 
sarang 

(m) 

Tinggi di atas 
air (m) 

Jarak dari air 
(m) 

% 
Naungan 

06.00-
09.00 

% 
Naungan 

09.00-
12.00 

% 
Naungan 

12.00-
15.00 

% Naungan 
15.00-18.00 

Musim 
bersarang 

1 1.50 0.42 0.5 1.8 90 80 60 100 2003 
2 1.22 0.33 1.33 2.2 70 60 60 50 2003 
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Catatab: “% naungan”- lamanya sarang ternaungi dari sinar matahari langsung dalam setiap kategori waktu; HRG-hutan 
rawa gambut 
 
Informasi berikut diberikan oleh nelayan yang menemukan kedua sarang (komunikasi personal dengan Bapak 
Manjini 17 Agustus 2004): 
• Dia secara keseluruhan menemukan lima sarang Buaya Senyulong di taman nasional. Empat sarang “jauh 

di hulu” Sungai Bayas dan satu lagi berada di Sungai Rantau Panjang (ditentukan oleh tim). Sarang-sarang 
di Sungai Bayas berada di lokasi-lokasi terpencil sepanjang aliran utama atau pinggir sungai, di mana air 
“hanya setinggi lutut”; 

• Di Sarang 1 (Tabel 3), nelayan mendeteksi sarang ketika seekor Buaya Senyulong (diperkirakan betina 
yang bersarang) memasuki air ketika nelayan tersebut lewat. Dia memindahkan telur-telur (jumlahnya 
tidak diketahui), kemudian menunggu beberapa jam hingga buaya betina tersebut kembali. Dia 
menusuknya dan memisahkan kerangka, kulit dan gigi. Dia tidak memakan telur-telur tersebut, yang 
dipercayainya “akan mengubah kulitnya menjadi kulit buaya” namun menjual sebagian besar telur 
tersebut kepada “seorang pedagang”; 

• Sarang 2 terlihat memiliki 31 telur, yang juga dikumpulkannya dan dijualnya kepada pedagang, seharga 
Rp. 3,000 (0.33 dolar AS)/telur (tidak ada informasi lain yang lebih rinci yang diberikan). Dia menyatakan 
bahwa dia “sering” menjumpai species tersebut di siang atau malam hari. 

 
“Sarang 2” berada di areal kecil hutan rawa gambut yang utuh (50 x 50 m) sepanjang anak sungai kecil 
sempit, 100 m dari aliran utama. Sisa hutan ini (dengan tinggi tajuk 10-20 m) seluruhnya dikelilingi oleh areal 
padang rumput dan belukar yang telah terbakar secara luas. Sebuah cekungan berada tepat sebelum sarang, 
dan nelayan mengklaim bahwa buaya betina ada di lubang berisi udara yang berada di bawah gundukan 
sarang. Tusukan dengan ranting mengindikasikan keberadaan binatang besar di lubang tersebut, kemungkinan 
buaya betina yang sedang bersarang sebagaimana dimaksud. 
 
5.3 Morfometrik 
 
Tidak ada buaya liar atau buaya tangkapan yang diperoleh untuk diukur. Seekor anak Buaya Senyulong hasil 
tangkapan yang diperoleh di Kota Pesaguan dilaporkan berasal dari Sungai Matan, di TNGP (Bab 4.3; 
Gambar 1).  
 
5.4 Informasi lokal lainnya 
 
• Perburuan buaya komersil. Seorang nelayan lokal mengatakan bahwa pada Tahun 1970-an, para 

pedagang dan pemburu dari Pontianak mengunjungi masyarakat lokal untuk berburu dan/atau 
mendapatkan kulit-kulit Buaya Senyulong dan Buaya Muara (komunikasi personal dengan Pak Udin).  

• Kepercayaan dan Mitologi Lokal. “Pawang” buaya (orang dengan “kekuatan” untuk berkomunikasi 
dengan atau menangkap buaya) diketahui tinggal di desa-desa sepanjang Sungai Matan, karena Buaya 
Muara di lokasi tersebut menimbulkan ancaman bagi penduduk lokal (komunikasi personal dengan Bapak 
Udin pada Tanggal 18 Agustus 2004). 

• Species buaya lainnya. Nelayan lokal menyatakan bahwa Buaya Muara dijumpai di Sungai Rantau 
Panjang, walaupun Buaya Senyulong kelihatannya lebih banyak.  

 
5.5 Status konservasi Buaya Senyulong  
 
Survei terakhir memastikan keberadaan Buaya Senyulong di TNGP, setelah laporan-laporan sebelumnya yang 
tidak dapat dipastikan (Meijard dan Sozer 1996; M. Hiller komunikasi personal dengan R. Stuebing, 2001). 
Sebelum survei terakhir ini, staf taman nasional tidak menyadari keberadaan species ini (komunikasi 
personal). Poin-poin berikut dibuat dari survei terakhir. 
 
• TNGP memiliki populasi Buaya Senyulong dewasa. Populasi ini memiliki kemungkinan untuk konservasi 

global yang signifikan, misalnya habitat persarangan species ini di hutan rawa kurang terwakili di sistem 
lokasi-lokasi perlindungan di Indonesia (Bab 8.2). 
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• Species ini terlihat tersebar luas di habitat-habitat air tawar yang sesuai di wilayah-wilayah dataran rendah 
taman nasional, termasuk Sungai Rantau Panjang, Sungai Bayas, Sungai Air Putih dan Sungai Matan. 

 
• Buaya Senyulong terus bersarang di lokasi yang telah rusak akibat kegiatan pembalakan sebelumnya 

dan/atau kebakaran hutan (beberapa wilayah Sungai Rantau Panjang dan Sungai Bayas terbakar setiap 
tahun, biasanya oleh pembakaran yang awalnya dilakukan oleh manusia, komunikasi personal dengan staf 
taman nasional). Dua lokasi persarangan yang didokumentasikan pada waktu survei berada di lokasi kecil 
hutan rawa yang belum terbakar yang dikelilingi oleh lokasi-lokasi yang telah terbakar. Lokasi-lokasi ini 
merupakan lokasi habitat-habitat yang paling rusak di mana sarang-sarang Buaya Senyulong telah 
didokumentasikan (Lading dan Stuebing 1997; Bezuijen et al. 2001b), mengindikasikan bahwa species ini 
mungkin toleran terhadap pembalakan dan gangguan-gangguan lainnya terhadap habitat persarangan, 
sejauh masih berupa hutan rawa yang masih belum terbakar. 

 
• Ancaman-ancaman utama terhadap populasi-populasi Buaya Senyulong lokal mencakup hilangnya habitat 

persarangan akibat kebakaran hutan, pemungutan telur dan/atau gangguan terhadap betina-betina yang 
sedang bersarang oleh nelayan. Jika lokasi-lokasi habitat persarangan yang luas telah hilang oleh karena 
kebakaran dan pembalakan, pemungutan telur atau gangguan terhadap sarang dapat berpengaruh nyata 
terhadap perkembangbiakan jika betina-betina meninggalkan lokasi persarangan yang sudah terbatas.    
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6. SUNGAI SIBAU (TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN) 
 
6.1 Penyebaran dan jumlah 
 
Ada empat daaerah aliran sungai di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Embaloh, Sibau-Menyakam, 
Medalam dan Hulu Kapuas/Kaheng (Kuswanda et al. 1999). Masyarakat lokal menyatakan bahwa buaya 
hanya dijumpai di Sungai Sibau dan Sungai Menyakam (komunikasi personal dengan Bapak Albertus, WWF-
TNBK). Buaya Senyulong dan Buaya Muara C. porosus keduanya didaftar ke dalam inventarisasi fauna 
TNBK (Departemen Kehutanan dan Perkebunan 1999; Penyunting, dan Soedjito (1999). Auliya (2000) 
mencatat laporan-laporan lokal mengenai Buaya Senyulong, berdasarkan pada kerangka dan individu 
tangkapan Buaya Senyulong yang dilakukan di Kota Putussibau. Zulkifli dan Albertus (2003) 
mendokumentasikan kerangka dan kulit Buaya Senyulong berukuran besar dibunuh oleh penduduk lokal di 
sungai ini pada Tahun 2003 (Bab 6.1.2). Species ini tidak lagi terekam selama survei dengan penyorotan pada 
Bulan Agustus 1996 (Ross et al. 1998) atau selama survei-survei herpetologi dalam Tahun 1995, 1996 dan 
1997 (Iskandar et al. 1998; Stuebing et al. 1999). 
 
6.1.1 Survei dengan penyorotan 
 
Empat survei dengan penyorotan telah dilaksanakan sepanjang Sungai Sibau (23-26 Agustus 2004) dari 19.7-
64.4 km ke hulu (total jarak yang disurvei 35.6 km). Dari sekitar 59.7 km ke hulu, Sungai Sibau berada di 
dalam TNBK. Kondisi survei kurang baik akibat sinar bulan pada tiga dari empat malam kegiatan, walaupun 
permukaan air rendah. Survei-survei dilakukan dari sebuah perahu tanpa menggunakan motor. Tidak ada 
buaya yang terpantau selama survei.  
 
6.1.2 Informasi lokal 
 
Seekor Buaya Senyulong besar (dengan panjang total >4 m) dibunuh oleh penduduk Desa Nanga Potan pada 
Tanggal 16 Oktober 2003 (Zulkifli dan Albertus 2003). Penduduk tersebut (Bapak Majid) menemukan buaya 
itu ketika berburu di sepanjang anak sungai kecil (Anak sungai Sekedam Besar, 34.2 km ke hulu; 
01°03’37.3”LU, 113°01’05.1”BT). Buaya tersebut terlihat memasuki anak sungai kecil ketika anak sungai 
kecil itu tergenang setelah hujan deras, tetapi tidak mampu kembali ke aliran utama setelah banjir turun oleh 
karena adanya potongan kayu yang menutupi muara anak sungai kecil tersebut. Buaya tersebut ditembak 
dengan sembilan peluru pada Tanggal 17 Oktober. Penduduk desa mengangkut bangkai buaya tersebut ke 
Desa Nanga Potan, di mana bangkai buaya tersebut dikuliti dan dimakan (Zulkifli dan Albertus 2003; 
komunikasi personal dengan Bapak Majid pada Tanggal 23 Agustus 2004). Kerangka dan kulit buaya 
disimpan di desa. Anak sungai Sekedam Besar lebarnya 3-4 m dan kering selama kunjungan tim, dan terdapat 
hutan dipterocarpaceae dataran rendah yang belum terbakar (dengan tinggi 15-20 m) yang telah sedikit 
dibalaki.  
 
Penduduk Desa Nanga Potan melaporkan bahwa Buaya Senyulong “sering” terlihat di malam hari, dari desa 
tersebut hingga jauh ke hulu (29-60 km ke hulu) (komunikasi personal dengan Bapak Rasimin, Bapak Majid, 
Kepala desa). Seekor Buaya Senyulong “besar” terlihat di Sungai Marpuri (anak sungai kecil dari Sungai 
Sibau sebelah hilir Desa Tanjung Lasa), yang ditangkap dan dimakan oleh penduduk lokal (komunikasi 
personal dengan Bapak Jon). Penduduk juga menyatakan bahwa sekarang buaya terlihat lebih sedikit 
dibandingkan 10-20 tahun yang lalu, yang mereka perkirakan berdasarkan meningkatnya kebisingan oleh 
karena semakin meningkatnya jumlah perahu bermotor. 
 
6.2 Persarangan 
 
Tidak ada sarang buaya yang ditemukan selama survei. Penduduk Desa Nanga Potan (komunikasi personal 
dengan Bapak Rasimin, Bapak Majid, Kepala Desa) memberikan informasi-informasi berikut.  
 
• Pada Tahun 1980-an, satu lokasi persarangan Buaya Muara berada di 37.8 km ke hulu, dan memiliki 

setidak-tidaknya tiga sarang dalam tahun-tahun yang berbeda, dengan jumlah telur sekitar “27, 62 dan 
>28” buah. Beberapa telur dijual secara lokal dengan harga Rp. 500 per buah dan sebagian besar lainnya 
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dimakan oleh penduduk. Pada Tahun 1980-an, lokasi persarangan tersebut berupa  “gundukan besar 
dengan tinggi >1.5 m, yang terdiri dari daun-daunan dan ranting-ranting”. Lokasi ini telah dikunjungi oleh 
tim dan sisa dari satu sarang lama masih ada. Lokasi tersebut berada pada tempat kecil dengan kemiringan 
tinggi dalam hutan dipterocarpaceae, 10-15 m di atas permukaan air pada musim kemarau. Lokasi tersebut 
terlihat kebanjiran pada musim hujan. 

 
• Satu sarang Buaya Senyulong ditemukan di hutan rawa gambut di Anak sungai Marpuri (satu anak sungai 

kecil di bagian hilir Sungai Sibau) pada tahun 1997 oleh penduduk desa, Bapak Jon (komunikasi personal 
23 Agustus). Sarang tersebut memiliki 24 telur, yang dikoleksinya dan diinkubasikan dalam sebuah 
kantong plastik bersama material sarang. Delapan belas telur menetas kurang dari satu minggu kemudian, 
dan dia mencoba menjual beberapa anak buaya tersebut ke Kota Putussibau dengan harga Rp. 50,000 
(USD5.5)/ekor, namun hanya ditawar seharga Rp. 4,000-5,000 (USD0.44-0.55)/ekor. Alih-alih 
menjualnya, dia kemudian melepaskan anak-anak buaya tersebut di Sungai Sibau. 

 
6.3 Morfometrik 
 
Tidak ada Buaya Senyulong liar atau tangkapan yang masih hidup yang dipantau selama survei. Kulit yang 
masih segar dari seekor Buaya Senyulong yang dibunuh oleh penduduk Desa Nanga Potan diukur oleh staf 
WWF-TNBK satu hari setelah buaya tersebut dibunuh (Oktober 2003) dan dicatat dengan panjang total 4.66 
m (Zulkifli dan Albertus 2003) (Bab 6.1.2). Pada waktu kunjungan tim, kulit tersebut telah rusak setelah 10 
bulan dibiarkan di tempat terbuka (disimpan di luar rumah) dan sebagian ekornya telah hilang, dan diukur 
dengan panjang 4.23 m (tidak termasuk kepalanya). Ukuran kerangka buaya ini dicatat (Tabel 4). 
 

Tabel 4: Ukuran kerangka seekor Buaya Senyulong yang diambil di Desa Nanga Potan, Sungai Sibau  
 

Panjang 
kerangka 
(cm) 

Lebar 
kerangka  

(cm) 

Panjang 
hidung-mata 

(cm) 

Lebar 
hidung 
(cm) 

Lebar TT 
(cm) 

Lebar TTg 
(cm) 

Lebar 
AM (cm) 

Berat 
(kg) G:DA G:BA G:DB G:BB 

75.4 42.8 55.8 6.9 19 14.8 4.4 11.2 4 16 4 15 
Catatan: TT-titik ke titik dari dasar tengkorak; TTg-titik tengah dari dasar tengkorak; AM-antar mata; G-Gigi 
(DA-Depan Atas; BA-Belakang Atas; DB-Depan Bawah; BB-Belakang Bawah). Ukuran-ukurannya diuraikan 
pada Lampiran 2 

 
Panjang total kerangka adalah 75.4 cm (Tabel 4), dan panjang total buaya ini ketika hidup mungkin mencapai 
>4.66 m. Perkiraan kasar dari panjang total didasarkan pada suatu persamaan regresi linier sederhana yang 
dikembangkan oleh Wildlife Management International Pty. Limited (data tidak dipublikasikan) untuk 
penghitungan panjang total dari panjang kepala Buaya Senyulong. Ini menghasilkan perkiraan panjang total 
504 cm (16-17 ft atau 5 m). Perhatian diperlukan dalam menggunakan persamaan ini, yang hanya didasarkan 
pada ukuran sampel Buaya Senyulong yang terbatas (n=49) yang sebagian besar memiliki panjang total <3 m, 
dan individu-individu berukuran besar harus diukur sebelum persamaan perkiraan ukuran yang akurat dapat 
dirumuskan untuk species ini (Bezuijen et al. 1997).  
 
6.4 Informasi lokal lainnya 
 
• Diet. Perut Buaya Senyulong yang dibunuh oleh penduduk desa terlihat mengandung tulang babi, 

potongan cangkang penyu dan “banyak” tulang sungai “yang panjangnya seperti geretan rokok” 
(komunikasi personal dengan Bapak Majid 23 Agustus 2004). Penduduk menyatakan mereka telah 
“sering” melihat buaya dari berbagai species “menyemburkan” air dari mulut mereka untuk menjatuhkan 
mangsa di vegetasi yang menggantung di atas air, khususnya monyet-monyet. 

 
• Perburuan buaya komersil. Penduduk menyatakan mereka tidak pernah melihat atau mendengar adanya 

perburuan buaya komersil atau perdagangan di Sungai Sibau. 
 
• Kepercayaan dan mitologi lokal. Penduduk sangat berhati-hati untuk mandi di pinggir sungai, namun 

“hargai buaya, yang juga menghargai manusia”. Tidak ada “pawang” buaya di Desa Nanga Potan, yang 
akan “memberikan perhatian kepada buaya” (komunikasi personal dengan Kepala Desa Nanga Potan, 23 
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Agustus 2004). Cerita lokal yang berhubungan, bahwa di pertengahan tahun 1990-an, seorang gadis 
dimakan seekor buaya di sebelah hulu Sungai Kapuas, dan seorang penduduk Desa Nanga Potan 
bermimpi bahwa buaya yang “bersalah” ingin memasuki Sungai Sibau, namun buaya lokal melarangnya, 
karena dia telah memangsa seorang manusia. Buaya ini kelihatannya memiliki semangat manusia (“Bapak 
Aji Marsuki”), yang kadang-kadang masih terlihat di Sungai Kapuas, dan berubah menjadi seekor “buaya 
hantu” (“buaya putih”). Pada kesempatan lain, seorang spiritualis buaya mengunjungi Sungai Sibau di 
awal tahun 1980-an dan menangkap seekor “buaya ramin” (lihat di bawah) di sarangnya. Sarang tersebut 
ternyata memiliki 75 telur, yang dibawanya ke Kota Putussibau. 

 
• Buaya Senyulong besar terbunuh pada tahun 2003 (Bab 6.1.2) yang dipastikan penduduk sebagai seekor 

betina, karena mereka menjumpai cliteropenis internal ketika mereka menguliti buaya ini. Mereka (secara 
tidak benar) mennempatkannya di buaya jantan, cliteropenis tersebut secara permanen extrudes dari 
kloaka dan buaya jantan tersebut menjadi tidak dapat meninggalkan air, namun betina-betina bisa. Pada 
kenyataanya, cliteropenis menempel secara permanen pada buaya-buaya jantan dan betina, kecuali ketika 
cliteropenis jantan extruded selama beristirahat. 

 
• Species buaya lainnya. Penduduk Desa Nanga Potan mengidentifikasi tiga bentuk buaya di Sungai Sibau: 

Crocodylus porosus (dikenal sebagai “buaya kodok”); Tomistoma schlegelii (dikenal sebagai “buaya 
kenyulung”); dan, yang ketiga, bentuk yang tidak teridentifikasi, dikenal sebagai “buaya ramin”. Buaya ini 
digambarkan memiliki “warna kemerah-merahan di atas kepalanya”, dengan “hidung yang kecil dan 
panjang”. 

 
6.5 Status konservasi Buaya Senyulong 
 
• Penduduk menyatakan bahwa Buaya Senyulong tersebar luas di Sungai Sibau, termasuk di TNBK. Seekor 

buaya besar terbunuh pada tahun 2003 memastikan keberadaan buaya-buaya berukuran dewasa, dan 
sebuah laporan mengenai satu sarang Buaya Senyulong diterima dari penduduk. Berdasarkan hal ini, maka 
populasi keturunan Buaya Senyulong bisa dijumpai di Sungai Sibau. 

 
• Buaya Senyulong dilaporkan banyak terdapat di sungai, walaupun penduduk tidak melihat satupun sejak 

spesimen besar yang terbunuh pada Bulan Oktober 2003. Penduduk menyimpulkan bahwa dengan 
bertambah sedikitnya temuan berarti meningkatnya kehati-hatian buaya dan kegiatan manusia. Meskipun 
kepadatan penduduk rendah dan hutan di bagian hulu luas, Buaya Senyulong mungkin relatif tidak banyak 
di sungai.  

 
• Ini merupakan salah satu catatan yang dipastikan mengenai Buaya Senyulong yang dijumpai di habitat 

selain hutan rawa. Hal ini berarti bahwa species tersebut mungkin dijumpai secara luas di hutan dataran 
rendah. Yang menarik, satu catatan sarang species ini dari Sungai Sibau kelihatannya berada di dalam 
wilayah sempit hutan rawa di bagian hilir. Jika hutan rawa gambut merupakan habitat persarangan yang 
cocok untuk species ini (Bezuijen et al. 2001b), individu-individu yang besar mungkin tersebar di lokasi-
lokasi yang luas di sungai hingga tumpukan substrat, namun masih membutuhkan habitat hutan rawa 
untuk bersarang. Hilangnya hutan rawa yang luas dapat menjadi faktor pembatas terhadap jumlah Buaya 
Senyulong di sungai ini.  

 
• Informasi lokal menyimpulkan bahwa Buaya Senyulong dijumpai bersahabat dengan Buaya Muara. Di 

Sumatra, penduduk lokal umumnya berpendapat bahwa Buaya Senyulong hanya ada di bagian hulu dan 
Buaya Muara di bagian hilir (Bezuijen et al. 1997; 2001a). Penelitian diperlukan untuk menilai setiap 
sumberdaya yang menjadi pemisah antara kedua species ini. 

 
• Ancaman-ancaman utama bagi Buaya Senyulong termasuk hilangnya habitat persarangan potensial akibat 

pembalakan ilegal, gangguan kebisingan/pemandangan terhadap betina-betina yang sedang bersarang, dan 
penangkapan/pembunuhan jika ada kesempatan terhadap individu-individu dan telur-telur untuk 
kebutuhan domestik. Jika lokasi persarangan terbatas dan populasinya kecil, penghilangan individu-
individu dewasa seperti pada tahun 2003 dapat berakibat sangat fatal terhadap perkembangbiakannya. 
Tidak ada HPH legal di bagian hulu Sungai Sibau. 
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• Tebang pilih ilegal dijumpai dari bagain hilir hingga >64 km ke hulu, di dalam TNBK. Barak-barak kecil 
yang menampung 3-5 penebang terdapat di sepanjang pinggir sungai. Sebagian besar penebang bukan 
penduduk lokal, namun tinggal di Kota Putussibau. Sebuah perhitungan perahu mencatat 15 speedboat 
hingga 30.1 km di bagian hulu (dengan kepadatan 2 perahu/km), sebagian besar dimiliki oleh para 
penebang. Prosedur pembalakan dan nilai kayu mirip dengan yang ada di Bagian Timur Sumatra pada 
Tahun 2001-2002 (Bezuijen et al. 2001a, 2002a). Pekerja dilengkapi dengan peralatan oleh orang asing 
yang akan memperhitungkan biayanya ketika kayu dijual. Harga kayu lebih mahal di musim kemarau 
(ketika permukaan air rendah tingkat kesulitan untuk mengangkut kayu menjadi meningkat) dan bervariasi 
antar species kayu. Pada Bulan Agustus 2004, harga rata-rata kayu adalah Rp. 100,000 (USD11.1)/meter 
kubik (komunikasi personal dengan penebang lokal 24 Agustus 2004). Pembalakan tidak begitu intensif 
dibandingkan di hutan rawa Taman Nasional Danau Sentarum (Bab 7), atau beberapa lokasi di Bagian 
Timur Sumatra (Bezuijen et al. 2001a), mungkin karena meningkatnya kesulitan dalam mengangkut kayu 
dari gunung dibandingkan dari sungai.  

 
• Penduduk Dayak di Desa Nanga Potan memiliki ketergantungan hidup yang tinggi terhadap sumberdaya 

hutan dan perladangan berpindah, dan memelihara hubungan budaya yang kuat dengan hidupan liar. 
Buaya Senyulong yang terbunuh pada tahun 2003 telah meningkatkan kesadaran penduduk terhadap 
species tersebut, mereka menunjukkan rasa memiliki yang jelas dan penghargaan terhadap kerangka 
buaya, dengan menyimpannya di rumah kepala desa. Tidak ada nilai komersil yang diberikan terhadap 
kerangka atau kulit buaya tersebut.  
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7. TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM 
 
7.1 Penyebaran dan jumlah 
 
Sekurang-kurangnya dua species buaya, Buaya Senyulong dan Buaya Muara, yang telah dijumpai dan 
dilaporkan di lokasi ini oleh penduduk lokal dan para peneliti dalam beberapa tahun (Jensen et al. 1996; 
Frazier 2000). Sebelum survei terakhir ini, dua survei buaya telah dilakukan di Taman Nasional Danau 
Sentarum (TNDS), pada Tahun 1994 (Frazier 1994) dan 1995-1996 (Ross et al. 1996, 1998) (Bab 3). Kedua 
survei tersebut mencakup suatu kombinasi survei dengan penyorotan dan interview dengan penduduk lokal 
dan dilaksanakan pada musim kemarau, pada periode yang sama dengan survei terakhir ini (Agustus-
September). Delapan penghitungan dengan penyorotan dilakukan oleh Frazier (1994) dan tiga penghitungan 
oleh Ross et al. (1996). Frazier (1994) menemukan buaya di alam bebas hanya sekali, dan Ross et al. (1995) 
tidak menemukan buaya di alam bebas.  
 
7.1.1 Survei dengan penyorotan 
 
Enam survei dengan penyorotan telah dilakukan di TNDS: satu survei di Sungai Tawang (28 Agustus 2004) 
(dari muara sungai hingga 39.6 km ke hulu), empat survei di Sungai Leboyan (29 Agustus-3 September 2004) 
(dari muara sungai hingga 69.5 km ke hulu) dan satu survei di Danau Meliau (4 September) (dari muara 
sungai hingga 7 km ke hulu). Satu perairan lainnya, Danau Belaram, telah dikunjungi secara singkat namun 
tidak disurvei oleh karena hujan dengan petir yang dahsyat. Sejumlah 132.7 km telah disurvei: 39.6 km di 
Sungai Tawang, 86.1 km di Sungai Leboyan dan 7 km di Danau Meliau. Kondisi survei tidak ideal oleh 
karena cahaya bulan yang terang di sebagian besar malam, walaupun permukaan air sangat rendah dan ada 
sedikit hujan di sebagian besar malam. Survei di Sungai Tawang dan Sungai Leboyan dilakukan dengan 
sebuah perahu bermotor yang kecil (15 PK) dan di Danau Meliau dengan sampan (Tabel 5). 
 

Tabel 5: Temuan Buaya selama survei dengan penyorotan di Taman Nasional Danau Sentarum 
 
Sungai Tanggal Bagian yang 

disurvei 
Total km Kelas ukuran 

(ft) 
SM Total Kepadatan 

(buaya/km) 
Sumber 

    1-2 2-3 3-4     
Tawang 6-Agt-94 0-39.6 39.6 - - - - 0 0 Frazier (1994) 
 8-Agt-94 ? Kira-kira 

13 
- - - - 0 0 Frazier (1994) 

 28-Agt-04 0-39.6 39.6 - - - - 0 0 Survei terakhir 
Leboyan 11-Agt-94 0-28.4 28.4 - 2 - 4 6 0.21 Frazier (1994) 
 29-Agt-04 0-39.8 39.8 2 1 - - 3 0.08 Survei terakhir 
 30-Agt-04 39.8-52.4 12.6 - - - 1 1 0.08 Survei terakhir 
 02-Sep-04 69.5-39.8 29.7 - - - - 0 0 Survei terakhir 
 03-Sep-04 34.1-30.1 4 1* 1 -   0.07 Survei terakhir 
Danau Meliau 04-Sep-04 0-7 7 - - - 1 1 0.14 Survei terakhir 

Catatan: Semua catan adalah T. schlegelii kecuali dinyatakan yang lain. SM-sinar mata. *ada satu T. schlegelii 
lainnya yang berukuran 1-2 ft  terlihat pada survei ini yang dianggap temuan ulangan dari 29 Agustus dan tidak 
dimasukkan dalam perhitungan hasil survei 

 
Tidak ada buaya yang dijumpai di Sungai Tawang, walaupun seekor Buaya Senyulong tangkapan dijumpai 
oleh tim dilaporkan berasal dari satu anak sungai kecil dari Sungai Tawang (Bab 7.3). Di Sungai Leboyan, 
sekurang-kurangnya lima Buaya Senyulong (dengan panjang total 1-3 ft) dicatat hingga 69.5 km, 
menghasilkan kepadatan 0.07 Buaya Senyulong/km (Tabel 5). Frazier (1994) mencatat kepadatan 0.21 
buaya/km di Sungai Leboyan (dua Buaya Senyulong dan empat “sinar mata”, Tabel 5). Kulit seekor Buaya 
Senyulong berukuran 5-6 ft juga ditemukan di sebuah barak penebangan di survei terakhir (Bab 7.3). Di 
Danau Meliau, satu Buaya Senyulong dan “sinar mata” dijumpai, menghasilkan kepadatan 0.14 buaya/km 
(Tabel 5). 
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7.1.2 Informasi lokal 
 
• Buaya Senyulong dijumpai di Sungai Leboyan dari muara hingga “jauh ke hulu”, dan banyak di antara 

danau dan anak sungainya misalnya Danau Meliau dan Danau Belaram (Gambar 1). Persarangan dijumpai 
di Danau Meliau (Bab 7.3). Pada Tahun 1950-an hingga 1970-an, Buaya Senyulong banyak di Sungai 
Leboyan, dan dua hingga tiga ekor dapat ditangkap setiap malam oleh para pemburu buaya (Bab 7.4); 

 
• Buaya Senyulong melakukan perpindahan musiman antara sungai-sungai yang besar dan danau terpencil 

dan aliran-aliran air (komunikasi personal dengan penduduk Desa Meliau). Informasi yang sama dari 
penduduk Sungai Leboyan juga dicatat pada Tahun 1995-1996 (Frazier 1994, 2000; Ross et al. 1996, 
1998). 

 
• Pada Bulan Juli 2004, seekor Buaya Muara “besar” telah dibunuh penduduk Sungai Tawang (komunikasi 

personal dengan Bapak Sahar, Desa Pengembung 29 Agustus 2004). Foto-foto diambil terhadap buaya ini 
dan satu bagian kecil ekor yang ditunjukkan kepada tim survei, yang memastikan identitas seekor 
Crocodylus dengan panjang total 8-9 ft. Hingga empat ekor Buaya Muara telah terlihat pada bulan-bulan 
sebelumnya, menyebabkan kengerian di antara penduduk. Buaya tersebut ditangkap 35 km ke hulu 
(00°49’47.9”LU; 112°02’59.7”BT), di bagian hutan rawa yang rendah antara dua desa.  

 
7.2 Persarangan 
 
Sungai Tawang. Walaupun penduduk melaporkan bahwa species buaya dijumpai di sungai ini, pencarian 
sarang tidak dilakukan oleh karena kegiatan penangkapan ikan yang tinggi dan perahu bermotor yang intensif. 
 
Danau Belaram. Pencarian sarang secara singkat telah dilakukan di hutan rawa gambut yang relatif utuh di 
sekeliling danau ini, namun tidak ditemukan sarang. Danau ini memiliki potensi yang sesuai untuk habitat 
persarangan Buaya Senyulong, termasuk hamparan gambut luas yang ternaungi di dalam hutan rawa gambut 
yang relatif tidak terganggu. 
 
Sungai Leboyan dan Danau Meliau. Tidak dilakukan pencarian sarang di lokasi ini, namun informasi berikut 
diberikan oleh penduduk Desa Meliau, 34.5 km ke hulu dari Sungai Leboyan (komunikasi personal dengan 
Bapak Jali dan Bapak Kajong, kepala desa, 30 Agustus). 
 
• Buaya Senyulong bersarang di sepanjang Sungai Leboyan pada tahun 1960-an-1970-an, sebelum 

pembabatan habitat yang intensif di sepanjang pinggir sungai dan peningkatan lalu lintas perahu bermotor 
dan kegiatan penangkapan ikan. 

 
• Sarang Buaya Senyulong terakhir ada di Danau Meliau (suatu sistem dari tujuh Danau yang dialiri oleh 

sebuah anak sungai kecil ke Sungai Leboyan, 35 km ke hulu). Bapak Jali telah menemukan tiga sarang 
Buaya Senyulong di danau ini: Tahun 2002 (sarang dengan 27 telur); Tahun 2003 (dengan 19 telur); dan, 
Tahun 2004 (lokasi persarangan yang sama dengan Tahun 2003, kembali dengan 19 telur). Sarang-sarang 
tersebut berada di danau paling terpencil, paling jauh dari Sungai Leboyan. 

 
• Deskripsi sarang lokal sesuai dengan sarang-sarang Buaya Senyulong yang telah didokumentasikan di 

tempat lain (Bezuijen et al. 2001b): “Satu gundukan kecil gambut yang padat, selalu di bawah pohon 
besar, 4-5 m dari saluran air.” Bapak Jali menyatakan bahwa lokasi persarangan mungkin digunakan 
kembali setiap tahun, bahkan jika telur dipindahkan, sepanjang habitat persarangan tidak rusak. 
Pembuatan sarang dimulai pada Bulan Mei. 

 
• Jika ada kesempatan, penduduk akan mengumpulkan telur buaya untuk konsumsi jika sarang-sarang 

ditemukan. 
 
Empat telur Buaya Senyulong ditunjukkan kepada tim, dari sebuah sarang dengan 19 telur di hutan rawa 
gambut yang tidak terbakar di Danau Meliau yang ditemukan di awal Bulan Agustus 2004 (komunikasi 
personal dengan Bapak Jali 30 Agustus) (Tabel 6). 
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Tabel 6: Ukuran empat telur Tomistoma schlegelii yang dikumpulkan dari sarang di alam bebas oleh penduduk 

lokal, Danau Meliau, Taman Nasional Danau Sentarum 
 

Telur no. Panjang (mm) Lebar (mm) Berat (gm) (tidak dikoreksi) 
1 97 60.5 163 
2 94.1 60.2 156 
3 96.2 60.5 161 
4 101.4 61.4 186 

 
Berat telur yang diukur (Tabel 6) kemungkinan merupakan perkiraan yang lebih rendah daripada berat telur 
segar, oleh karena hilangnya larutan akibat penguapan sejak bulan pengumpulan. Suatu perkiraan kasar dari 
usia telur (misalnya tanggal keluarnya) didasarkan dari derajat perbandingan pada telur (misalnya telur C. 
porosus menjadi betul-betul padat pada hari 65 ke atas, Webb et al. 1987b). Perkiraan usia yang lebih baik 
mungkin diperoleh melalui pengukuran panjang kepala embrio dan rata-rata pertumbuhan di bawah 
temperatur yang berbeda-beda, dan pada C. porosus, peningkatan ukuran embrio hingga ukuran telur dijumpai 
terutama selama sepertiga terakhir masa inkubasi (Webb et al. 1987a). Metoda ini tidak dimaksudkan 
sebagaimana keinginan staf kehutanan untuk memajang telur (yang diberikan oleh penduduk) di kantor 
kehutanan propinsi. Dalam setiap kasus, embrio mungkin terdekomposisi sebagian dalam sebulan sejak telur 
dikumpulkan. Perkiraan usia telur Buaya Senyulong sebelumnya, dari pengukuran panjang kepala embrio dan 
temperatur sarang, mengindikasikan bahwa telur Buaya Senyulong menjadi betul-betul padat sekitar 65 hari 
ke atas (Bezuijen et al. 1995b). Jika diasumsikan bahwa telur telah padat ketika pertama kali dikumpulkan 
(awal Agustus), berarti bahwa telur-telur ini telah keluar sekitar akhir Mei atau awal Juni 2004. 
 
7.3 Morfometrik 
 
Seekor Buaya Senyulong tangkapan (dengan panjang total 181.3 cm, berat 17.3 kg) telah diukur. Buaya ini 
ditangkap oleh penduduk lokal pada Tahun 2000, di Sungai kecil Ijakapat (00°50’29.1”LU; 112°03’07.4”BT), 
satu cabang dari Sungai Tawang (Gambar 1). Habitat sepanjang sungai kecil tersebut (dengan lebar 1-2 m) 
mencakup hutan rawa rendah (dengan tinggi 3-5 m). Spesimen diambil di Desa Pengembung (Sungai 
Tawang). Ukurannya dapat dilihat pada Lampiran 2. Dengan tambahan, satu kulit Buaya Senyulong yang 
sebagian lengkap dijumpai di 39.8 km ke hulu di Sungai Leboyan, di mana penduduk lokal menyatakan 
mereka menemukan dan membunuhnya pada Bulan Mei-Juni 2004. Panjang total Buaya Senyulong tersebut 
diperkirakan mencapai 5-6 ft. Pola pembesaran kulit ini telah dicatat (Lampiran 2). 
 
7.4 Informasi lokal lainnya 
 
Informasi berikut ini diberikan oleh Bapak Jali dan Bapak Kajong (Desa Meliau, Sungai Leboyan, komunikasi 
personal, 30 Agustus 2004) dan Bapak Sahar (Desa Pengembung, Sungai Tawang, komunikasi personal, 29 
Agustus 2004). 
• Perburuan buaya komersil. Kegiatan ini dilakukan di TNDS dari Tahun 1950-an hingga Tahun 1970-an, 

oleh penduduk lokal dan masyarakat dari hulu Sungai Kapuas. Bapak Jali adalah seorang pemburu buaya 
pada periode tersebut dan “sering menangkap 2-3 Buaya Senyulong/malam”, mencakup buaya-buaya 
dengan rentang ukuran kecil hingga besar, di Sungai Leboyan dan cabang-cabangnya. Dia menyatakan 
terdapat hubungan antara ukuran buaya dan jumlah telur, misalnya jika ukuran sarang adalah 19 telur, 
maka betina yang sedang bersarang memiliki lebar perut 19 inci. (Hubungan positif antara ukuran betina 
dan ukuran sarang/massa sarang telah ditunjukkan pada species buaya lainnya: Hall 1991; Thorbjarnarson 
1996). Kulit-kulit buaya dijual kepada pedagang dari Sarawak. Harga kulit perut adalah 15-20 Ringgit/inci 
untuk kulit Buaya Senyulong dan 30 Ringgit/inci untuk kulit Buaya Muara. Di sana pada saat ini tidak 
terdapat perburuan buaya komersil di taman nasional (observasi personal tim; Frazier 1994; Ross et al. 
1996). 

 
• Kepercayaan dan mitologi lokal. Penduduk Desa Meliau (dari Suku Iban) menyatakan mereka tidak 

memiliki kepercayaan khusus mengenai buaya: “mereka tidak mengganggu kita dan kita juga tidak 
mengganggu mereka” (komunikasi personal dengan Bapak Jali dan Bapak Kajong 30 Agustus 2004). 
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• Species buaya lainnya. Penduduk mengetahui tiga bentuk buaya di TNDS: Buaya Senyulong (“buaya 

kenyulong”) digambarkan memiliki hidung yang panjang; Buaya Muara (“buaya katak”, namun disebut 
“buaya kodok” di Sungai Sibau, Bab 6.4), digambarkan memiliki hidung yang lebih pendek dan ‘lebih 
tumpul’ daripada Buaya Senyulong; dan, satu species Crocodylus lainnya (“buaya rabin”) digambarkan 
memiliki hidung yang lebih pendek dan ‘lebih tumpul’ daripada Buaya Muara namun dengan warna yang 
mirip. Penduduk menyatakan bentuk-bentuk buaya ini diketahui sebagian berdasarkan habitat: di danau 
terpencil, hanya dijumpai Buaya Senyulong; di sungai-sungai kecil yang terpencil, Buaya Senyulong dan 
Buaya Muara sama-sama ada; di sungai-sungai yang paling besar (misalnya Sungai Tawang), Buaya 
Muara dan bentuk Crocodylus yang tidak diketahui sama-sama ada.  

 
7.5 Status konservasi Buaya Senyulong 
 
• Hanya satu areal kecil dari TNDS yang disurvei, namun berdasarkan pada survei-survei sebelumnya dan 

laporan-laporan lokal, dan jumlah habitat-habitat rawa di taman nasional, sepertinya Buaya Senyulong 
dahulunya tersebar luas di taman nasional ini. Species ini mungkin masih tersebar luas di taman nasional 
tersebut, seperti di Sungai Leboyan dan cabang-cabang dan danau-danaunya. Kelimpahan species ini 
kurang jelas, walaupun Frazier (2000) meyakini bahwa semua species buaya yang ada sekarang dijumpai 
pada kepadatan yang relatif rendah. Mungkin bahwa Buaya Senyulong masih banyak secara lokal di 
beberapa aliran-aliran air, seperti Sungai Leboyan dan Danau Meliau.  

 
• Temuan anak Buaya Senyulong selama survei dengan penyorotan dan telur yang dimiliki penduduk lokal, 

memastikan bahwa populasi dewasa Buaya Senyulong ada di Sungai Leboyan dan Danau Meliau. Tidak 
mungkin lagi menjumpai persarangan sepanjang Sungai Leboyan oleh karena gangguan manusia, namun 
keberadaan Buaya Senyulong di dekat pusat desa dengan kegiatan penangkapan ikan dan perahu bermotor 
yang tinggi mengindikasikan bahwa species ini memiliki sedikit toleransi terhadap kegiatan-kegiatan 
manusia. Persarangan sekarang mungkin umumnya terbatas di anak sungai kecil dan danau yang terpencil 
yang jarang dikunjungi, seperti Danau Meliau. Mungkin saja situasi ini berlaku terhadap banyak lokasi di 
taman nasional di mana Buaya Senyulong ada. Di dalam TNDS, aliran anak-anak sungai terpencil 
mungkin merupakan “sumber” perkembangbiakan dan aliran-aliran air yang lebih besar mungkin 
merupakan “daerah aliran sungai” untuk penyebaran Buaya Senyulong.  

 
• Alasan dari jarangnya buaya ditemukan selama survei dengan penyorotan tidak jelas. Penduduk 

menyatakan bahwa Buaya Senyulong melakukan perpindahan musiman dari aliran-aliran air yang lebih 
besar ke anak-anak sungai permanen di daerah terpencil pada musim kemarau untuk melakukan 
persarangan, dan ini mungkin sedikit menjelaskan ketidakberadaan temuan individu-individu yang besar. 
Bagaimanapun juga, ini tidak mungkin menjelaskan tidak terlihatnya individu-individu yang belum 
dewasa (yang baru menetas, anak, dan remaja), kecuali semua kelas ukuran melakukan perpindahan. 
Mungkin juga hasil-hasil tersebut adalah karena metoda-metoda dan waktu survei (puncak musim 
kemarau): masyarakat lokal melaporkan bahwa buaya lebih banyak terlihat di awal musim hujan (Frazier 
2000).  

 
• Ancaman-ancaman utama bagi Buaya Senyulong dan species buaya lainnya mencakup: hilangnya habitat 

persarangan akibat pembalakan ilegal, khususnya di aliran anak-anak sungai terpencil; gangguan terhadap 
betina-betina yang sedang bersarang oleh kegiatan manusia (pembalakan kayu, penangkapan ikan, perahu-
perahu bermotor); pengumpulan telur ketika ada kesempatan (untuk konsumsi lokal atau sebagai barang-
barang ‘unik’); dan, terperangkapnya buaya sesekali di jala atau bubu, termasuk jala yang dibentangkan 
melintangi aliran sungai (Frazier 2000). Tidak terdapat pengumpulan komersil buaya yang tercatat. Di 
tingkat wilayah, taman nasional berpotensi terancam (akhir-akhir ini) oleh proposal-proposal informal 
untuk membangun bendungan sepanjang hulu Sungai Kapuas, dengan maksud untuk memastikan 
persediaan air tahunan bagi masyarakat di dalam dan di dekat taman nasional (komunikasi personal 
dengan BKSDA). Hal ini berpotensi menghasilkan perubahan dalam skala besar terhadap keunikan 
hidrologi taman nasional dan diikuti perubahan terhadap habitat-habitat persarangan buaya. 

 
• Perlindungan aliran anak-anak sungai terpencil misalnya Danau Meliau merupakan prioritas tinggi bagi 

konservasi Buaya Senyulong di TNDS. Habitat-habitat persarangan di danau-danau ini sekarang ini mulai 
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hilang oleh karena pembalakan ilegal, dan hal ini dapat mempunyai dampak yang nyata terhadap 
perkembangbiakan jika lokasi-lokasi persarangan penting dihilangkan.    
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8. KONSERVASI BUAYA SENYULONG DI KALIMANTAN BARAT 
 
Bab ini mengidentifikasi beberapa ancaman utama dan issu-issu pengelolaan konservasi Buaya Senyulong di 
Propinsi Kalimantan Barat. 
 
8.1 Ancaman dan prioritas pengelolaan 
 
Habitat-habitat persarangan hutan rawa bagi Buaya Senyulong, bersama dengan sebagian besar hutan-hutan 
dan lahan basah Sundaland di Kalimantan dan Sumatra, sangat terancam oleh suatu rentang faktor-faktor 
termasuk: kebakaran hutan; deforestasi yang intensif akibat pembalakan kayu komersil yang legal dan ilegal; 
penebangan untuk persediaan industri pulp dan kertas; konversi menjadi perkebunan (sawit, karet) dan lahan 
pertanian (perladangan menetap dan perladangan berpindah); padang penggembalaan; pertambangan; 
pengembangan perdesaan dan industri. Lahan basah juga terancam oleh drainase skala besar dan konversi 
untuk budidaya perairan, transmigrasi, polusi rumah tangga dan industri, dan penangkapan ikan yang tidak 
teratur. Kegiatan-kegiatan ini menghasilkan kerusakan dan kehilangan habitat-habitat lahan basah dalam skala 
besar  di semua rentangan umum Buaya Senyulong. Antara Tahun 1985 dan 1997, tutupan hutan di 
Kalimantan menurun dari 75% menjadi 59%, dan pada tingkatan ini mungkin akan musnah pada Tahun 2010 
(BirdLife International 2003). Hutan-hutan dataran rendah dan aliran-aliran air, di mana Buaya Senyulong 
dijumpai, umumnya merupakan sasaran utama: sekurang-kurangnya 20% hutan rawa gambut Kalimantan 
telah hilang oleh karena banyak faktor tersebut (BirdLife International 2003, 3004; MacKinnon et al. 1996; 
Ministry of Environment 1996; Rieley dan Page 1997).  
 
Di Propinsi Kalimantan Barat, ancaman-ancaman utama bagi hutan rawa gambut dan lahan basah mencakup 
pembalakan, kebakaran, perladangan berpindah, konversi menjadi lahan pertanian dan kekeringan (Barber dan 
Schweithelm 2000; ISDP 1997; MacKinnon et al. 1996). Ancaman-ancaman ini sejauh ini menurunkan sisa 
lokasi-lokasi habitat persarangan Buaya Senyulong yang didokumentasikan dan potensial. Meningkatnya 
tekanan mausia di sepanjang aliran-aliran air mungkin mengakibatkan lebih banyak Buaya Senyulong yang 
terperangkap di jala, gangguan terhadap lokasi persarangan, dan penangkapan individu-individu buaya dan 
pengumpulan telur ketika ada kesempatan. MacKinnon et al. (1996) memperkirakan bahwa kecuali 
pembalakan, kebakaran dan ancaman lain yang tidak langsung, Taman Nasional Gunung Palung dan Taman 
Nasional Danau Sentarum, keduanya merupakan lokasi-lokasi penting bagi Buaya Senyulong, akan 
mengalami kerusakan yang parah pada Tahun 2000-2005. Survei-survei kami pada Tahun 2004 
mengindikasikan bahwa populasi-populasi Buaya Senyulong dewasa masih ada di lokasi-lokasi ini, namun 
habitat persarangan hutan rawa mengalami ancaman yang besar oleh pembalakan ilegal dan/atau kebakaran 
hutan. Di Sumatra, pembalakan ilegal dan kebakaran hutan mengakibatkan kehilangan habitat persarangan 
Buaya Senyulong yang tinggi, oleh karena kehilangan habitat secara langsung, pembangunan barak, 
peningkatan gangguan suara dan pemandangan, dan meningkatnya penangkapan buaya-buaya dan 
pengumpulan telur-telur ketika ada kesempatan (Bezuijen et al. 2001a). Ancaman-ancaman utama bagi Buaya 
Senyulong di Propinsi Kalimantan Barat dirangkum dalam Tabel 7. Suatu pemeringkatan sederhana (“tinggi”, 
“sedang”, “rendah”) diterapkan bagi masing-masing ancaman di lokasi survei terakhir, untuk mengindikasikan 
prioritas pengelolaan lokal bagi konservasi Buaya Senyulong. Banyak ancaman dijumpai baik di kawasan 
lindung maupun di luar kawasan lindung. 
 
Di kawasan lindung di Kalimantan, pengelolaan terhadap ancaman-ancaman ini berjalan lamban karena tidak 
efektifnya perlindungan dan pengelolaan tapak, staf yang tidak memadai, rendahnya dana pengelolaan, 
buruknya batas lokasi yang ditandai dan tumpang tindih batas dengan HPH dan areal pertambangan (Barber et 
al. 1995; MacKinnon et al. 1996; Wells et al. 1999; World Bank 2001). Kesulitan pengelolaan ancaman-
ancaman ini digambarkan di Taman Nasional Danau Sentarum, dimana permasalahan-permasalahan 
pembalakan dan lain-lain yang parah bahkan dengan adanya proyek konservasi internasional dalam kurun 
waktu enam tahun (1992-1997) yang berupaya untuk fokus pada issu-issu pengelolaan utama di taman 
nasional, mencakup teknik-teknik pengelolaan berbasis masyarakat, survei-survei data dasar keragaman hayati 
dan infrastruktur taman nasional (Giesen 2000; Wells et al. 1999). Di Propinsi Kalimantan Barat, konservasi 
Buaya Senyulong jangka panjang membutuhkan kegiatan-kegiatan di kawasan lindung dan di luar kawasan 
lindung, khususnya di luar kawasan lindung di mana populasi-populasi Buaya Senyulong yang signifikan 
dapat hidup. Tindakan-tindakan pengelolaan potensial diidentifikasi untuk lokasi survei terakhir ini, walaupun 
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penilaian yang detil mengenai tindakan-tindakan pengelolaan potensial berada di luar lingkup laporan ini. 
Konservasi Buaya Senyulong di Kalimantan Barat akan memberikan keuntungan dari keterlibatan masyarakat 
yang kuat dan pengembangan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat, yang dibangun di atas hubungan budaya 
yang kuat antara masyarakat Dayak dengan alam. 
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Tabel 7: Prioritas pengelolaan konservasi Buaya Senyulong di empat lokasi survei di Propinsi Kalimantan Barat 

 
Ancaman Dampak terhadap Buaya Senyulong Tap/Kep 

Sungai-
sungai 

Sungai 
Sibau  

TNGP TNDS Tindakan-tindakan pengelolaan potensial Informasi 
lainnya 

Kebakaran 
hutan 

• Hilangnya habitat persarangan (gundukan gambut, naungan, 
substrat sarang); 

• Hilangnya tanah-tanah gambut persarangan dan berubahnya 
hidrologi menjadi hutan rawa gambut;  

Tinggi 
 

Rendah Tinggi 
 

Sedang-
Tinggi 

• Pengembangan kapasitas wilayah dalam 
pengelolaan kebakaran; 

• Pemetaan/pemantauan habitat-habitat 
persarangan utama & lokasi persarangan yang 
terdokumentasi 

Barber & 
Schweithelm 
(2000); ISDP 
(1997) 

Pembalakan 
ilegal 

• Hilangnya habitat persarangan (gundukan gambut, naungan, 
substrat sarang) akibat pembalakan kayu, pembangunan barak dan 
jalan, kebisingan; 

• Biasanya pohon-pohon target sepanjang pinggir sungai dan anak 
sungai kecil-di mana buaya senyulong biasanya bersarang; 

• Gangguan suara/pemandangan terhadap buaya-buaya yang 
bersarang akibat dari meningkatnya jumlah manusia dan kegiatan-
kegiatan (misalnya perahu bermotor); 

• Tidak adanya pengelolaan lingkungan untuk menilai dampaknya 

Tinggi 
 
 

Tinggi Tinggi Tinggi • Teknik-teknik berbasis masyarakat untuk 
mengidentifikasi/membatasi lokasi 
persarangan sebagai zona terlarang; 

• Kesepakatan konservasi dengan masyarakat 
lokal untuk memantau/melakukan patroli 
terhadap bagian-bagian sempadan sungai 
dengan lokasi persarangan; enforcement 

• Penindakan/pelaksanaan patroli bersama 
antara staf taman nasional & masyarakat lokal 

Bezuijen et al. 
(2001a, 
2002a,b); ISDP 
(1997) 

Pembalakan 
legal (HPH) 

• Hilangnya habitat persarangan (gundukan gambut, naungan, 
substrat sarang) akibat pembalakan kayu, pembangunan barak dan 
jalan, kebisingan; 

• Gangguan suara/pemandangan terhadap buaya-buaya yang 
bersarang akibat dari meningkatnya jumlah manusia dan kegiatan-
kegiatan (misalnya perahu bermotor); 

• Habitat persarangan sebagian terlindungi karena peraturan 
nasional melarang pembalakan dengan jarak 50-100 m dari aliran-
aliran air 

Rendah Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

• Pengelolaan lingkungan untuk menciptakan 
zona penyangga sungai, mengidentifikasi 
lokasi persarangan utama di dalam HPH dan 
pembatasan akses manusia; 

• Mengurangi penggunaan perahu-perahu 
bermotor di dekat lokasi persarangan di 
musim bertelur 

ISDP (1997) 

Drainase rawa • Hilangnya habitat persarangan oleh karena berubahnya hidrologi 
dan pembangunan saluran air di dalam hutan 

Rendah Rendah Rendah Rendah • Pembuatan zona-zona lahan untuk 
menghindari pengembangan hutan rawa; 
Buaya Senyulong merupakan species andalan 
yang potensial untuk konservasi hutan rawa; 

• Perencanaan lahan bersama antara lembaga-
lembaga regional & masyarakat lokal 

MoE (1996); 
BirdLife 
International 
(2003, 2004) 

Penangkapan 
ikan 

• Penghilangan buaya-buaya secara permanen dari populasi alami 
akibat terperangkan dalam jala (berdampak sangat tinggi terhadap  
populasi jika hanya ada sedikit buaya dewasa) dan/atau buaya-
buaya hidup yang terperangkap dipelihara di dalam kurungan 
sebagai benda “unik”; 

• Perahu-perahu bermotor dan kegiatan manusia yang rutin di aliran-

Rendah Rendah Sedang Tinggi • Melindungai satwa langka sebagai lambang-
lambang adat Dayak (Bennett & Stuebing 
1997); 

• Mengembangkan kesepakatan konservasi 
lokal untuk melepaskan Buaya Senyulong 
hasil tangkapan dan menghindari 

Bezuijen et al. 
(2001b); Cox 
& Gombeck 
(1985); Frazier 
(2000) 
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Ancaman Dampak terhadap Buaya Senyulong Tap/Kep 
Sungai-
sungai 

Sungai 
Sibau  

TNGP TNDS Tindakan-tindakan pengelolaan potensial Informasi 
lainnya 

aliran air yang terpencil bisa mengganggu betina-betina yang 
sedang bersarang dan mengurangi lokasi persarangan yang 
tersedia 

pengambilan/konsumsi telur; 
• Pembatasan jala-jala besar yang melintang 

sungai; 
• Merancang akses yang dibatasi secara 

musiman terhadap lokasi-lokasi yang dekat 
dengan lokasi persarangan misalnya tidak 
boleh ada perahu-perahu bermotor di dekat 
lokasi persarangan pada musim bertelur 

Pengumpulan 
telur 

• Pengumpulan telur jika ada kesempatan apabila sarang-sarang 
ditemukan; 

• Bisa mengakibatkan betina lari dari persarangan di lokasi tersebut 
dan mengurangi areal persarangan total yang tersedia;  

• Dampak kumulatif mungkin tinggi jika persarangan sudah dibatasi 
oleh faktor-faktor yang lain misalnya hilangnya habitat 

Rendah Sedang Tinggi Tinggi • S.d.a  

Perburuan 
komersil 

• Hilangnya buaya-buaya dewasa/belum dewasa dari populasi-
populasi lokal 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

• Memelihara kesadaran di antara staf penegak 
hukum di kawasan lindung untuk memantau 
setiap perdagangan 

 

Penambangan 
minyak dan gas  

• Hilangnya habitat persarangan akibat pembangunan saluran air, 
jalur pipa, barak, & jalan; 

• Gangguan suara/pemandangan jangka panjang selama 
pengembangan/operasi; 

• Meningkatnya perburuan, penangkapan ikan, dan gangguan umum 
di lokasi persarangan oleh staf proyek; 

• Potensial untuk pengelolaan dan penilaian dampak lingkungan 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

Tidak 
satupun 

• Merancang zona penyangga sungai dan 
pelarangan akses pada lokasi-lokasi 
persarangan; 

• Pembatasan penggunaan perahu-perahu 
bermotor di dekat lokasi persarangan pada 
musim bertelur 

Bezuijen et al. 
(2002a); 
MacKinnon et 
al. (1996) 

Pencemaran 
lingkungan 

• Penambangan emas, pembalakan ilegal & kegiatan-kegiatan lain 
yang menggunakan racun-racun kimia (misalnya air raksa) untuk 
memperlakukan sumberdaya, yang kemudian memasuki aliran-
aliran air; 

• Mineral-nimeral berat di air bisa terakumulasi di dalam jaringan-
jaringan tubuh buaya. Pengaruh jangka panjang tidak jelas namun 
dapat menyebabkan telur/buaya yang baru menetas mengalami 
kelainan fisik/cacat atau mati; 

• Mineral-nimeral berat di sisi lain dapat menyebabkan ikan-ikan 
mati/berkurang 

Ada 
namun 
urgensi 

ancaman 
tidak jelas 

Rendah Rendah Rendah • Sulit untuk mengelolanya karena sering ilegal 
(misalnya penambangan emas, pembalakan); 

• Pembatasan produksi air raksa; 
• Menggabungkan keamanan manusia dengan 

pengelolaan lingkungan misalnya menerapkan 
ukuran-ukuran keamanan untuk perubahan air 
minum untuk konservasi tapak-tapak 
persarangan 

Brisbin et al. 
(1998); ISDP 
(1997) 

Perencanaan 
transmigrasi 
dan wilayah 

• Penyebaran masyarakat dalam skala besar di lahan-lahan basah 
/aliran-aliran air di mana terdapat Buaya Senyulong – 
meningkatnya pembalakan, penangkapan ikan, dsb.; 

• Hilangnya habitat persarangan akibat pembangunan permukiman; 
• Meningkatnya kemungkinan konflik manusia /buaya: penemuan 

Tinggi Rendah Rendah Rendah • Perencanaan lahan dan zonasi 
propinsi/kabupaten guna mengidentifikasi, 
memetakan dan menentukan zona lokasi 
utama bagi konservasi Buaya Senyulong; 

• Survei-survei mendasar yang lebih jauh di 

ISDP (1997); 
MoE (1996) 
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Ancaman Dampak terhadap Buaya Senyulong Tap/Kep 
Sungai-
sungai 

Sungai 
Sibau  

TNGP TNDS Tindakan-tindakan pengelolaan potensial Informasi 
lainnya 

sarang-sarang, penangkapan buaya-buaya /telur, buaya 
terperangkap di jala 

propinsi guna mengidentifikasi sistem sungai 
lain yang tidak dilindungi di mana terdapat 
populasi-populasi Buaya Senyulong  

Catatan: Tap/Kep- Sungai Tapah dan Sungai Kepulu; TNGP-Taman Nasional Gunung Palung; TNDS-Taman Nasional Danau Sentarum 
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Selain ancaman-ancaman manusia (Tabel 7), penyebab alami kematian mencakup pemangsaan telur oleh babi-
babi liar Sus spp. dan yang juga potensial, ketersediaan dataran gambut yang menggunduk sebagai 
mikrohabitat persarangan yang kritis bagi Buaya Senyulong (Bezuijen et al. 1995b, 1997, 2002a).  
 
8.2 Keterwakilan kawasan lindung  
 
Hutan-hutan dataran rendah dan lahan-lahan basah (habitat-habitat Buaya Senyulong) setidak-tidaknya 
merupakan representasi habitat-habitat di sistem kawasan lindung Kalimantan dan Sumatra (BirdLife 
International 2003; MacKinnon et al. 1996). Di Kalimantan, sekitar 14.8% (6,190 km2) air tawar dan hutan 
rawa gambut (dari perkiraan areal asli 83,080 km2) berada di bawah perancangan kawasan lindung 
(MacKinnon et al. 1996). Sekurang-kurangnya 17 kawasan lindung atau kawasan yang diusulkan untuk 
dilindungi di Kalimantan terdiri dari hutan rawa (data dari MacKinnon et al. 1996), dan populasi-populasi 
Buaya Senyulong dipastikan atau dilaporkan dijumpai sekurang-kurangnya di lima lokasi di antaranya (29%). 
Di Propinsi Kalimantan Barat, populasi-populasi Buaya Senyulong terlihat relatif terwakili dengan baik di 
sistem kawasan lindung. Species tersebut dipastikan dijumpai sekurang-kurangnya di tiga lokasi dan 
dilaporkan ada di empat lokasi, dengan total areal lahan basah 372,000 ha (Tabel 8). Gambaran ini tidak 
mencakup habitat-habitat hutan hujan dataran rendah di mana Buaya Senyulong juga bisa dijumpai, seperti di 
daerah tangkapan Sungai Sibau di Taman Nasional Betung Kerihun (Bab 6).  
 

Tabel 8: Kawasan Lindung di Propinsi Kalimantan Barat yang dilaporkan atau dipastikan memiliki populasi-
populasi Buaya Senyulong 

 
Lokasi Lokasi Ukuran 

(ha) 
Habitat dominan  Buaya 

Senyulong? 
Sumber 

TN Gunung Palung Pesisir 90,000 Hutan rawa Ada Survei terakhir 
CA Muara 
Kendawangan 

Pesisir 150,000 Hutan rawa Ada Observasi personal B. 
Suryansyah BKSDA (1995); 
Meijard & Sozer (1996); Ross et 
al. (1996) 

TN Betung Kerihun Perhuluan 800,000 Hutan hujan dataran 
rendah 

Ada Survei terakhir; Zulkifli & 
Albertus (2003) 

TN Danau 
Sentarum  

Perhuluan 132,000 Hutan rawa Ada Frazier (1994); Ross et al. (1996, 
1998); survei terakhir 

Catatan: TN-Taman Nasional; CA-Cagar Alam 
 
Lokasi utama bagi konservasi Buaya Senyulong di Propinsi Kalimantan Barat adalah Taman Nasional Danau 
Sentarum dan Taman Nasional Gunung Palung. Cagar Alam Muara Kendawangan (Gambar 1) mungkin juga 
memiliki populasi-populasi Buaya Senyulong secara signifikan (B. Suryansyah pers. obs.; Meijard dan Sozer 
1996; Ross et al. 1996, 1998). Di lokasi lahan basah lain yang dilindungi mungkin juga terdapat Buaya 
Senyulong, namun tidak ada informasi yang tersedia sekarang ini dari lokasi-lokasi tersebut. Meskipun dengan 
tingkat keterwakilan ini, survei terakhir memastikan bahwa populasi-populasi Buaya Senyulong di kawasan 
lindung di propinsi ini berada di bawah ancaman dari berbagai sumber, Taman Nasional Gunung Palung dan 
Taman Nasional Danau Sentarum, dan Cagar Alam Muara Kendawangan, terpisah jauh antara satu dengan 
lainnya dan populasi-populasi Buaya Senyulong di lokasi-lokasi ini mungkin relatif terisolasi.  
 
8.3 Proyek-proyek penelitian dan konservasi yang potensial 
 
Salah satu tujuan proyek adalah untuk menilai peluang perluasan kegiatan-kegiatan penelitian dan konservasi 
Buaya Senyulong di Propinsi Kalimantan Barat. Keuntungan dari penerapan proyek yang berkelanjutan 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
• Tidak ada penelitian autekologi jangka panjang terhadap species ini yang telah dilakukan di manapun 

secara global. Banyakl aspek biologi persarangan, tingkah laku, perpindahan musiman, makanan, dan 
kebutuhan habitat yang masih kurang terdokumentasikan; 

• Konservasi Buaya Senyulong akan memperkuat pengelolaan hutan rawa yang menjadi habitat 
persarangannya dan memiliki kontribusi bagi kebijakan propinsi dan nasional terkait konservasi lahan 
basah (Ministry of Environment 1996). Di banyak lokasi dataran rendah di Kalimantan dan Sumatra 
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species ini merupakan predator perairan yang paling besar, dan bisa dijadikan sebagai species andalan 
bagi konservasi lahan basah; 

• Implementasi proyek-proyek konservasi berbasis masyarakat akan menyediakan kesempatan untuk 
mengembangkan keuntungan-keuntungan ekonomi berkelanjutan atas pemanfaatan sumberdaya hutan 
rawa bagi masyarakat lokal, yang dihubungkan dengan kesepakatan lokal dan upaya-upaya untuk 
melindungi habitat-habitat persarangan Buaya Senyulong, sarang-sarang dan telur;  

• Survei-survei memastikan bahwa temuan populasi-populasi BuayaSenyulong di propinsi ini dalam 
rentang lokasi pesisir dan perhuluan, yang menyediakan suatu rentang pilihan bagi penelitian dan 
konservasi; 

• LSM konservasi “Yayasan People, Resources, and Conservation Foundation-Indonesia”, yang merupakan 
pelaksana bersama proyek terakhir ini, berlokasi di propinsi ini dan dapat membantu dalam 
pengembangan proyek. 

 
Proyek-proyek penelitian dan konservasi yang potensial di lokasi survei terakhir dirangkum dalam Tabel 9. 
 

Tabel 9: Potensi proyek-proyek penelitian dan konservasi di Propinsi Kalimantan Barat 
 

Lokasi Prioritas penelitian / konservasi  Hal-hal yang perlu diperhatikan Nilai bagi 
konservasi 
FG  

Sungai 
Tap/ 
Kep  

• Penilaian kepadatan Buaya Senyulong di hutan rawa 
yang sangat rusak dan toleransi terhadap kegiatan-
kegiatan manusia; 

• Dampak kontaminan-kontaminan lingkungan 
terhadap Buaya Senyulong; 

• Proyek pengelolaan pembalakan 
ilegal/penambangan di habitat-habitat persarangan; 

• Potensi bagi konservasi berbasis masyarakat 
mungkin rendah (hanya ada sedikit 
masyarakat yang berada di sepanjang sungai-
sungai ini); 

• Kesempatan untuk mengujicobakan model-
model konservasi Buaya Senyulong di sistem 
sungai lainnya yang tidak dilindungi  

Rendah 

TNGP • Penelitian autekologi; 
• Peningkatan kesadaran dan pengembangan 

hubungan antara penggunaan sumberdaya hutan 
traditional dan konservasi Buaya Senyulong; 

• Pelatihan staf taman nasional mengenai konservasi 
buaya; 

• Pengembangan kegiatan-kegiatan konservasi yang 
partisipatif dengan masyarakat lokal;  

• Pengelolaan pembalakan ilegal, kebakaran, dan 
ancaman utama lainnya 

• Potensi yang tinggi bagi proyek berbasis 
masyarakat (ada banyak masyarakat di dekat 
taman nasional dan penggunaan sumberdaya 
yang luas di taman nasional); 

• Staf menyadari arti penting taman nasional 
bagi konservasi Buaya Senyulong; 

• Taman nasional membuka pintu bagi 
kegiatan-kegiatan konservasi Buaya 
Senyulong; 

• Kesempatan untuk bekerjasama dengan 
LSM-LSM internasional lainnya di taman 
nasional; 

• Fasilitas dasar untuk penelitian tersedia; 
• Nilai-nilai keragaman hayati global taman 

nasional bisa meningkatkan kesempatan 
pendanaan 

Tinggi 

Sungai 
Sibau 

• Penelitian autekologi (misalnya kebutuhan habitat 
persarangan) di hutan dipterocarpaceae akan saling 
mendukung dengan penelitian di hutan rawa gambut 
di tempat-tempat lain; 

• Peningkatan kesadaran dan pengembangan 
hubungan antara penggunaan sumberdaya hutan adat 
dan konservasi Buaya Senyulong; 

• Pelatihan staf taman nasional mengenai konservasi 
buaya; 

• Pengembangan kegiatan-kegiatan konservasi yang 
partisipatif dengan masyarakat lokal: difokuskan 
pada perlindungan adat terhadap species-species 
langka, pengelolaan pembalakan ilegal 

• Pontensi yang tinggi bagi proyek berbasis 
masyarakat (lokasi-lokasi sungai luas di 
bawah kepemilikan lahan traditional “adat”, 
dan masyarakat sekarang bekerja dengan 
WWF untuk konservasi); 

• Kesempatan untuk bekerjasama dengan 
LSM-LSM internasional lainnya yang 
bekerja di TNBK; 

• Keberadaan proyek jangka panjang (WWF) 
bisa mengurangi kesempatan untuk 
memperoleh pendanaan internasional untuk 
proyek konservasi yang baru 

Sedang 
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TNDS • Penelitian autekologi; 
• Peningkatan kesadaran dan pengembangan 

hubungan antara pemanfaatan sumberdaya hutan 
traditional dan konservasi Buaya Senyulong; 

• Pelatihan staf taman nasional mengenai konservasi 
buaya; 

• Pengelolaan pembalakan ilegal, kebakaran, ancaman 
utama lainnya 

• Arti penting keterlibatan masyarakat (banyak 
masyarakat lokal di dalam taman nasional); 

• Fasilitas proyek tersedia di taman nasional; 
• Keberadaan proyek jangka panjang 

sebelumnya bisa mengurangi kesempatan 
memperoleh dana internasional  

Tinggi 

CAMK • Lokasi ini tidak dikunjungi namun Buaya Senyulong 
dilaporkan dijumpai; 

• Wilayah hutan rawa gambut yang luas yang 
kemungkinan sesuai untuk penelitian autekologi 
Buaya Senyulong; 

• Pengelolaan pembalakan ilegal, kebakaran hutan 
dan ancaman-ancaman lainnya yang dilaporkan  

• Potensi untuk proyek berbasis masyarakat 
tidak jelas (lokasi tidak dikunjungi); 

• Tidak ada proyek-proyek konservasi 
sebelumnya- sangat potensial untuk proyek 
baru dan peningkatan kesempatan 
pendanaan; 

• Wilayah terpencil dengan populasi-populasi 
manusia yang rendah 

Berpotensi 
Tinggi 

Catatan: Sungai Tap/Kep- Sungai Tapah/Sungai Kepulu; TNGP-Taman Nasional Gunung Palung; TNDS-Taman Nasional 
Danau Sentarum; TNBK-Taman Nasional Betung Kerihun; CAMK- Cagar Alam Muara Kendawangan; FG-False Gharial 
(Buaya Senyulong) 

 
Taman Nasional Gunung Palung dan Taman Nasional Danau Sentarum merupakan lokasi-lokasi dengan nilai 
konservasi global yang tinggi bagi Buaya Senyulong, dan ancaman yang ada saat ini terhadap species ini 
menjamin upaya-upaya konservasi di kedua lokasi tersebut. Di Propinsi Kalimantan Barat secara umum, 
keberadaan masyarakat Dayak di banyak wilayah, termasuk di semua lokasi survei terakhir ini, menyediakan 
potensi bagi konservasi berbasis masyarakat yang kuat, oleh karena hubungan budaya yang kuat pada 
masyarakat ini dalam menjaga sumberdaya hutan dan lahan basah. Satu lokasi potensial lainnya bagi proyek 
penelitian/konservasi Buaya Senyulong adalah Cagar Alam Muara Kendawangan. Lokasi ini tidak dikunjungi 
selama survei terakhir, namun mencakup wilayah hutan rawa gambut yang terpencil dan luas (150,000 ha) 
jauh di Selatan propinsi ini (ISDP 1997). Buaya Senyulong dan keragaman hayati lainnya yang penting secara 
global dijumpai di lokasi ini, dan suatu survei lapangan di lokasi ini dibutuhkan untuk menilai status populasi-
populasi Buaya Senyulong, kondisi sosial ekonomi lokal, dan potensi bagi kegiatan-kegiatan konservasi 
buaya.  
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9. PELATIHAN 
 
Satu tujuan utama dari proyek terakhir ini adalah untuk mentransfer teknik-teknik survei dan kesadaran 
konservasi buaya bagi mitra lokal di Propinsi Kalimantan Barat. Perencanaan proyek, pemilihan lokasi survei, 
kerja lapangan dan pelaporan dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor-kantor Balai Konservasi 
Sumberdaya Alam Kalimantan Barat (BKSDA) tingkat propinsi dan kabupaten, termasuk Kantor-kantor 
Ketapang dan Semitau. Lembaga-lembaga lokal lainnya yang dilibatkan dalam survei adalah: staf Taman 
Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Danau Sentarum, dan Taman Nasional Betung Kerihun; Yayasan 
People, Resources, and Conservation Foundation-Indonesia (PRCF-I); dan, World Wide Fund for Nature 
(Proyek Taman Nasional Betung Kerihun) (daftar personil ada dalam Bab 2.2). Berikut adalah kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan selama proyek: 
 
• Pelatihan survei buaya. Survei dengan penyorotan digilir antara anggota tim, mencakup survei, navigasi, 

dan pemasukan data, untuk memastikan semua anggota dapat melakukan survei-survei secara independen; 
• Gambaran konservasi buaya di Borneo, taksonomi species, persarangan, konservasi, ancaman-ancaman 

utama, dan ekologi hutan rawa gambut, yang disediakan bagi tim-tim survei dan staf taman nasional di 
semua lokasi, melalui presentasi dan diskusi verbal informal; 

• Standarisasi lembar data yang digunakan untuk pencatatan hasil-hasil survei buaya, morfometrik, ukuran-
ukuran sarang dan telur, dan interview dengan penduduk lokal, yang disediakan bagi kantor-kantor KSDA 
propinsi dan kabupaten di lokasi survei. Formulir survei dengan penyorotan direvisi dengan komentar-
komentar dari staf BKSDA dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan formulir kosong 
dilampirkan yang bisa difotocopi untuk penggunaan yang bersifat segera (Lampiran 3); 

• Guna menanggapi permintaan dari lembaga-lembaga lokal atas tambahan informasi mengenai Buaya 
Senyulong, laporan survei dan kegiatan-kegiatan konservasi Buaya Senyulong di Sumatra yang terkini 
(Bezuijen et al. 2001a, 2002a,b) disediakan bagi BKSDA propinsi dan Kabupaten Ketapang, Taman 
Nasional Gunung Palung, dan PRCF-I; 

• Pengenalan dilakukan antara PRCF-I dan personil utama konservasi nasional di Kantor Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam (PHPA, Jakarta), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, Jakarta) dan 
Wetlands Internasional (Bogor), guna memfasilitasi komunikasi yang sedang berlangsung dan kerjasama 
kegiatan-kegiatan yang memungkinkan antara lembaga-lembaga tersebut; dan, 

• Di akhir survei-survei lapangan, pertemuan dilakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah tingkat 
nasional (PHPA dan LIPI), dan country program dari LSM-LSM konservasi Wetlands Internasional, 
Conservation Internasional dan Wildlife Conservation Society, guna mendiskusikan hasil-hasil proyek dan 
meningkatkan kesadaran mengenai species ini. 
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10. PEMBUATAN FILM OLEH NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
Dari Tanggal 3 hingga 4 September 2004 tim survei bergabung di Taman Nasional Danau Sentarum 
dengan National Geographic, yang dipimpin oleh Dr. Brady Barr. Tujuan Tim NG adalah untuk membuat 
film seekor Buaya Senyulong tangkapan oleh Dr. Barr, sebagai bagian dari dokumentasi buaya-buaya 
dunia.  Kedua tim, tim film dan tim survei bekerja bersama selama dua malam, dan difokuskan pada 
lokasi di mana tim survei telah mengidentifikasi Buaya Senyulong di Sungai Leboyan. Penangkapan dan 
pembuatan film dari seekor anak Buaya Senyulong yang masih hidup oleh Dr. Brady Barr tercapai pada 
tanggal 3 September. Lokasi tangkapan adalah 34.1 km ke hulu Sungai Leboyan, di mana seekor Buaya 
Senyulong kecil telah dijumpai oleh tim survei beberapa malam sebelumnya. Buaya Senyulong yang 
ditangkap memiliki panjang total 64 cm dan berat 1 kg. Untuk pengetahuan kita, ini merupakan rekaman 
seekor Buaya Senyulong pertama  yang dijumpai dan ditangkap di alam. 
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LAMPIRAN 1. SURVEI DAN CATATAN BUAYA SENYULONG LAINNYA 
 
1. Data survei Agustus-September 2004, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Koordinat-koordinat lintang/bujur yang direkam dengan GPS Garmin eTrex Vista. 
 

No. Habitat Lokasi Tanggal 
Mulai 
(km) Mulai (lintang) Mulai (bujur) 

Selesai 
(km) Selesai (lintang) Selesai (bujur) 

Total 
km 

Waktu 
mulai 

Wakt
u 

selesa
i Jam 

Pengambil 
titik 

Kendaraan 
survei 

Perlengka
pan 

No. 
Ref TA Bulan Hujan 

Gelomb
ang 

Kondisi 
survei 

1 HRG-rsk Sungai Tapah 09-Agt-04 6.7 02°02’55.0”LS 110°09’46.1”BT 5.2 02°02’54.6”LS 110°09’45.0”BT 1.5 2205 2305 1 MB Sampan Senter 0 1 1 
Tidak 
ada Rendah Baik 

2 HRG-rsk Sungai Tapah 09-Agt-04 6.7 02°02’55.0”LS 110°09’46.1”BT 8.7 02°02’54.6”LS 110°09’45.0”BT 2 2440 0150 1.25 HRP Sampan Senter 0 1 1 
Tidak 
ada Rendah Baik 

3 
HRG-rsk 

Sungai Tapah 11-Agt-04 12.6 02°04’53.3”LS 110°09’54.0”BT 13.6 02°05’10.2”LS 110°09’52.1”BT 1 0400 0500 1 BS Sampan Senter 0 1 1 
Tidak 
ada Rendah Baik 

4 
HRG-rsk 

Sungai Tapah 11-Agt-04 20.5 02°07’33.9”LS 110°11’54.6”BT 12.6 02°04’53.3”LS 110°09’54.0”BT 7.9 1845 2300 4.25 HRP Sampan Senter 0 1 1 
Tidak 
ada 

Tidak 
ada Baik 

5 
HRG-rsk  

Sungai Tapah 12-Agt-04 12.6 02°04’53.3”LS 110°09’54.0”BT 6.7 02°02’55.0”LS 110°09’46.1”BT 5.9 2030 2330 3 BS Sampan Senter 0 1 1 
Tidak 
ada Tinggi Baik 

6 
HRG-rsk 

Sungai Kepulu 13-Agt-04 0 02°00’02.6”LS 110°08’21.4”BT 19.2 01°54’35.2”LS 110°13’19.7”BT 19.2 1840 2010 1.5 MB/BS 
Perahu (40 

PK) 
Lampu 

sorot 0 1 1 
Tidak 
ada Tinggi Sedang 

7 
HRG-rsk Sungai Rantau 

Panjang 14-Agt-04 8.4 01°10’21.2”LS 109°58’28.8”BT 19.8 01°10’16.6”LS 109°59’55.5”BT 11.4 1815 1900 0.75 MB 
Perahu (6 

PK) 
Lampu 

sorot 0 1 1 
Tidak 
ada Tinggi Buruk 

8 
HRG-rsk Sungai Rantau 

Panjang 15-Agt-04 19.8 01°10’16.6”LS 109°59’55.5”BT 25.2 01°09’49.3”LS 110°01’44.7”BT 5.4 0220 0400 1.75 MB/R 
Perahu (6 

PK) 
Lampu 

sorot 1 1 1 
Tidak 
ada Rendah Baik 

9 
HRG-rsk Sungai Rantau 

Panjang 15-Agt-04 31.8 01°09’51.7”LS 110°03’22.9”BT 28.8 01°09’12.1”LS 110°02’11.7”BT 3 1820 1930 1 AS 
Perahu (6 

PK) 
Lampu 

sorot 0 2 1 
Tidak 
ada Tinggi Sedang 

10 
HRG-rsk Sungai Rantau 

Panjang 16-Agt-04 28.8 01°09’12.1”LS 110°02’11.7”BT 24.8 01°09’56.8”LS 110°01’22.7”BT 4 0250 0330 0.75 R 
Perahu (6 

PK) 
Lampu 

sorot 0 2 1 
Tidak 
ada Tinggi Buruk 

11 
HRG-rsk 

Sungai Bayas 17-Agt-04 3.5 01°11’08.5”LS 110°02’22.8”BT 0 01°10’01.1”LS 110°01’38.9”BT 3.5 1820 2100 2.75 MB Sampan Senter 0 2 1 
Tidak 
ada Rendah Baik 

12 
HRG-rsk 

Sungai Sibau 23-Agt-04 29.6 01°02’36.7” U 112°59’40.4”BT 19.7 00°58’49.2” U 112°57’03.8”BT 10.1 2100 2230 1.5 MB/HY Sampan 
Lampu 

sorot 0 8 1 Sedang 
Tidak 
ada Baik 

13 
HDRL-
utuh Sungai Sibau 24-Agt-04 64.4 01°13’34.9”LU 113°06’46.0”BT 59.7 01°13’11.8”LU 113°04’26.9”BT 4.7 1955 2100 1 AL Sampan 

Lampu 
sorot 0 2 3 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada Sedang 

14 
HDRL-
utuh Sungai Sibau 25-Agt-04 40 01°05’42.6”LU 113°02’25.1”BT 29.6 01°02’36.7”LU 112°59’40.4”BT 10.4 1930 2130 2 HY/AL Sampan 

Lampu 
sorot 0 2 3 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada Sedang 

15 
HDRL-
utuh Sungai Sibau 26-Agt-04 40 01°05’42.6”LU 113°02’25.1”BT 29.6 01°02’36.7”LU 112°59’40.4”BT 10.4 1845 2105 2.15 BS/AL Sampan 

Lampu 
sorot 0 4 3 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada Sedang 

16 
HRDR-
TNDS Sungai Tawang 28-Agt-04 0 00°51’33.0”LU 112°11’32.0”BT 39.6 00°50’24.8”LU 112°03’43.5”BT 39.6 2225 0130 3 BS 

Perahu (40 
PK) 

Lampu 
sorot 0 6 5 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada Sedang 

17 
HRDR-
TNDS Sungai Leboyan 29-Agt-04 0 00°51’33.0”BT 112°11’32.0”LU 39.8 00°53’00.9”LU 112°22’54.3”BT 39.8 1815 2400 5.75 BA/AS 

Perahu (15 
PK) 

Lampu 
sorot 3 5 5 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada Sedang 

18 
HRDR-
TNDS Sungai Leboyan 30-Agt-04 39.8 00°53’00.9”LU 112°22’54.3”BT 52.4 00°51’44.1”LU 112°25’07.3”BT 12.6 1925 2330 4 BS 

Perahu (15 
PK) 

Lampu 
sorot 0 7 1 Lebat 

Tidak 
ada Sedang 

19 
HRDR-
TNDS Sungai Leboyan 02-Sep-04 69.5 00°52’43.6”LU 112°25’51.4”BT 39.8 00°53’00.9”LU 112°22’54.3”BT 29.7 1810 2300 5 BA 

Perahu (15 
PK) 

Lampu 
sorot 0 5 2 Gerimis 

Tidak 
ada Sedang 

20 HRDR- Sungai Leboyan 03-Sep-04 34.1 00°54’34.0”LU 112°21’10.8”BT 30.1 00°53’26.1”LU 112°20’04.2”BT 4 1810 2110 3 BB Perahu (15 Lampu 3 4 1 Tidak Tidak Baik 
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TNDS PK) sorot ada ada 

21 HRG-rsk Danau Meliau 04-Sep-04 7 00°54’14.6”LU 112°24’19.0”BT 0 00°54’39.8”LU 112°21’47.5”BT 7 1815 2200 3.75 BB Sampan Senter 2 6 1 Gerimis 
Tidak 
ada Baik 

 
KUNCI 
Habitat: HRG-hutan rawa gambut; HDRL- hutan dataran rendah lainnya; HRDR-TNDS – hutan rawa dataran rendah (Taman Nasional Danau Sentarum); rsk-rusak 
Mulai / Selesai (km): mengacu pada jarak ke hulu dari muara sungai 
Pengambil titik: AL-Albertus; SA-Sapto Andriyono; BB-Brady Barr; BA-Bambang; MB-Mark R. Bezuijen; HY-Hendry; HRP-H.R. Putra; R-Roni; BS-Budi Suryansyah;  
Cuaca: TA-Tutupan Awan [dari skala 1/8 (tidak berawan) hingga 8/8 (mendung)];  
 
 
2. Catatan-catatan Buaya Senyulong yang didokumentasikan selama proyek: temuan selama survei dengan penyorotan, tangkapan individu-individu, sarang-sarang, dan telur 
 
No 
Survei
* 

Species Catatan Pengulang
an 

Wilaya
h Lokasi Habitat Km ke 

hulu Lintang Bujur Posisi Ukuran
(ft) Tanggal Waktu Pengukuran 

dilakukan? Catatan 

 T. schlegelii Temuan 2  Sungai Kepulu HRG-rusak 15.5 01°55’02.7”LS 110°12’07.3”BT SS 15-16 23-Mar-95 1140 Tidak Dijumpai pada siang hari, istirahat 

8 T. schlegelii Temuan 2 TNGP 
Sungai Rantau 
Panjang HRG-rusak 25 01°10’01.1”LS 110°01’39.1”BT MS 4-5 15-Agt-04 0420 Tidak  

 T. schlegelii Sarang 2 TNGP 
Sungai Rantau 
Panjang HRG-rusak 23 01°09’44.4”LS 110°00’31.6”BT   15-Agt-04  Ya  

 T. schlegelii Sarang 2 TNGP Sungai Bayas HRG-rusak 3.5 01°11’06.2”LS 110°02’22.3”BT   17-Agt-04  Ya  

 T. schlegelii 
Tangkapa
n 3 TNGP Sungai Matan ? ? Sektr 01°06”LS Sektr 110°15T   13-Agt-04  Ya 

Anakan hasil tangkapan yang dilakukan di 
Kota Pesaguan. Dikatakan ditangkap di 
TNGP pada Bulan Juni 2004 

 T.schlegelii Kerangka 2 TNBK Sungai Sibau HDRL- utuh 33 
01°03’10.9”LU 
 

113°00’59.1”BT 
   23-Agt-04  Ya 

Ditangkap/dibunuh oleh penduduk lokal 
pada BUlan Oktober 2003 

 T.schlegelii 
Tangkapa
n 2 TNDS Sungai Tawang HRDR-TNDS 35 00°50’29.1”LU 112°03’07.4”BT   29-Agt-04  Ya 

Ditangkap oleh penduduk lokal pada Tahun 
2000 di sungai kecil Ijakapat (anak sungai 
kecil dari Sungai Tawang) 

 T.schlegelii Kulit 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 39.8 00°53’00.9”LU 
112°22’54.3”BT 
  5-6 30-Agt-04  Ya 

Kulit yang tidak lengkap. 
Ditangkap/dibunuh oleh penduduk lokal 
pada Tahun 2004 di Sungai Leboyan 

17 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 21.9 00°52’23.4”LU 112°16’54.9”BT ADPS 2-3 29-Agt-04 2025 Tidak Dekat sebuah desa 

17 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 30.1 00°53’18.7”LU 112°19’58.6”BT ADPS 1-2 29-Agt-04 2150 Tidak Dekat sebuah desa 

17 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 34.1 00°54’34.0”LU 112°21’10.8”BT ADPS 1-2 29-Agt-04 2300 Tidak Dekat sebuah desa 

20 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 34.1 00°54’34.0”LU 112°21’10.8”BT ADPS 1-2 03-Sep-04 1910 Tidak 
Dekat sebuah desa. Survei dengan National 
Geographic 

20 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 34 00°54’32.8”LU 112°21’09.1”BT ADPS 1-2 03-Sep-04 1940 Tidak 
Dekat sebuah desa. Survei dengan National 
Geographic 

20 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Sungai Leboyan HRDR-TNDS 30.1 00°53’26.1”LU 112°20’04.2”BT ADPS 2-3 03-Sep-04 2030 Tidak 
Dekat sebuah desa. Survei dengan National 
Geographic 
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21 T. schlegelii Temuan 2 TNDS Danau Meliau HRG-rusak 6.5 00°54’10.0”LU 112°23’50.9”BT ADPS 2-3 04-Sep-04 1840 Tidak 
Dekat sebuah desa. Survei dengan National 
Geographic 

21 
Sinar mata 
(buaya) Temuan 2 TNDS Danau Meliau HRG-rusak 1.5 00°54’56.3”LU 112°22’03.9”BT ADPS  04-Sep-04 2130 Tidak 

Dekat sebuah desa. Survei dengan National 
Geographic 

 T. schlegelii Telur 2 TNDS Danau Meliau HRG-rusak ? 00°54’10.0”LU 112°23’50.9”BT   Awal Agt 04  Tidak 
Sarang tidak terlihat oleh tim. Gambaran 
lokal tersedia & 4 telur diukur 

 T. schlegelii 
Tangkapa
n 3 CAMK 

Danau Belingan, Air 
Hitam Sungai HRG-utuh ? Sektr 02°40”LS Sektr 110°30”BT  1-2 Agt-95  Tidak Ditangkap dan disimpan oleh nelayan lokal 

 
KUNCI 
No. survei: Nomor referensi silang terhadap “Tabel Survei”, jika spesimen terlihat selama survei dengan penyorotan  
Catatan: Kategori catatan= temuan langsung di alam selama survei oleh tim; sarang; spesimen-spesimen yang ditunjukkan kepada tim oleh penduduk lokal (kerangka, kulit, telur) 
Pengulangan: Peringkat pengulangan untuk catatan yang diadopsi dari Stuebing et al. (dlm pers.): 1= spesimen museum; 2=observasi langsung oleh penulis/ilmuwan lain; 3=laporan 

tangan kedua (deskripsi, lokasi, tanggal yang benar) diberikan oleh orang lokal /lain kepada penulis atau ilmuwan lainnya  
Wilayah: TNGP-Taman Nasional Gunung Palung; TNBK-Taman Nasional Betung Kerihun; TNDS-Taman Nasional Danau Sentarum; CAMK-Cagar Alam Muara Kendawangan 
Habitat: HRG-hutan rawa gambut; HDRL- hutan dataran rendah lainnya; HRDR-TNDS – hutan rawa dataran rendah (Taman Nasional Danau Sentarum); rsk-rusak 
Posisi: Lokasi di mana buaya terlihat selama survei. SS-di Sempadan Sungai; ADPS- Air dangkal di pinggir sungai; TS-tengah sungai 
Ukuran: Panjang buaya selama survei dengan penyorotan dalam feet (kaki), yang lebih akurat daripada meter. Semua pengukuran lainnya di laporan ini mengikuti sistem metrik 
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LAMPIRAN 2. DATA MORFOMETRIK  
 
Pengukuran buaya-buaya hidup.  
Metoda-metoda yang digunakan mengikuti Bezuijen et al. 1995a,b. Unit pengukuran dalam parentheses. Tingkat 
akurasi pengukuran hingga 1 mm. Diukur dengan calliper Vernier untuk buaya-buaya kecil dan pita ukur 5 m 
untuk buaya-buaya yang lebih besar. 
 
PT (panjang total): ujung hidung ke ekor (cm) 
PHV (panjang hidung-vent): ujung hidung ke anterior extremity kloaka (cm) 
PK (panjang kepala): ujung hidung ke sudut posterior median dari dasar tengkorak (misalnya tulang 

parietal) (cm) 
LK (lebar kepala): bagian kepala yang paling lebar, dekat sudut posterior dari tulang surangular (cm) 
HM (hidung-mata): ujung hidung ke sudut anterior orbit (i.e. concavity of tulang lacrimal) (cm) 
LH (lebar hidung-): lebar hidung minimum, memotong lubang gigi besar ke-tiga dari ujung hidung (cm) 
TT (titik ke titik): lebar dasar tengkorak, antara posterior lateral extremities of tulang squamosal (cm) 
TTg (Titik Tengah): lebar dasar tengkorak, memotong tengah-tengah platform (cm) 
AM (antar-mata): lebar minimum antar orbit (lubang mata) (cm) 
Kelamin: ditentukan dengan observasi langsung terhadap cliteropenis 
Belly: jumlah transverse scale rows dari posterior ke collar until anterior margin of kloaka 
Gular: jumlah transverse scale rows dari anterior extremity of mandibular symphysis ke dan 

termasuk collar 
DCV & SCV: virticils caudal ganda dan tunggal. Jumlah raised scales sepanjang bagian bawah 

tubuh buaya, yang bergabung ke a single row sepanjang ekor. Setelah Ross & Mayer 
(1983) 

Pola PC: penataan scales exhibited di anterior set of precaudal scales (i.e. before the nuchal 
plate). See Bezuijen et al. (1995a,b, 1997) for further details 

PC1-25: number of individual scales in each transverse row of precaudal scales dari anterior 
extremity of precaudal scales until the junction of precaudals / caudals (after Ross & 
Mayer 1983) 

Gigi: jumlah lubang gigi dalam: taring atas (notch ke ujung hidung =G:AD; belakang notch 
ke belakang taring=G:AB) & taring bawah (lubang besar ke-empat ke ujung hidung 
=G:BD; gigi ke-lima ke belakang taring =G:BB)  

 
Pengukuran kerangka (cm). Sebagaimana untuk satwa hidup: 
Panjang: dari anterior of premaxilla bone ke posterior of parietal bone 
Lebar: across the surangular / quadratojugal bones, the widest part of the kerangka 
Hidung-mata: dari anterior of premaxilla ke anterior of prefrontal 
Hidung lebar: across the bagian narrowest of the maxilla 
PP lebar: across the extreme posterior extremities (or “points”) of the squamosals 
MP lebar: across the bagian tengah of the squamosals 
IO lebar: minimum lebar between the orbits (mata sockets)    
 

Scientific 
name Spesimen Lokasi Tanggal 

PT 
(cm) 

PHV 
(cm) 

PK 
(cm) 

LK 
(cm) 

HM 
(cm) 

LH 
(cm) 

TT 
(cm) 

TTg 
(cm) 

AM 
(cm) Kelamin 

Berat (tidak 
dikoreksi) 
(kg) Belly Gular DCV SCV 

Pola 
PC 

T. 
schlegelii Tangkapan 

Sungai Matan 
(TNGP) 13-Agt-04 59.1 29.4 10.6  6.8 0.8 3 2.7 0.4 F 0.461 24 20 20 18 24 

T. 
schlegelii Kerangka Sungai Sibau 23-Agt-04 >466*   75.4 42.8 55.8 6.9 19 14.8 4.4 M? 11.2         16 

T. 
schlegelii Tangkapan 

Sungai 
Tawang 
(TNDS) 29-Agt-04 181.3 91 27.2 12.5 19.4 2.3 7.5 6.8 1.8 F 17.3 24 25 20 20 1 

T. 
schlegelii Kulit 

Sungai 
Leboyan 
(TNDS) 30-Agt-04                    ?           17 

*Zulkifli & Albertus (2003) 
 

PC 
1 

PC 
2 

PC 
3 

PC 
4 

PC 
5 

PC 
6 

PC 
7 

PC 
8 

PC 
9 

PC 
10 

PC 
11 

PC 
12 

PC 
13 

PC 
14 

PC 
15 

PC 
16 

PC 
17 

PC 
18 

PC 
19 

PC 
20 

PC 
21 

PC 
22 

PC 
23 

PC 
24 

PC 
25 G;AD G;AB G;BD G;BB 

Warna 
Belly 

Ketidak-
normalan Genting 

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 16 4 16 
Abu-
abu 

Tidak 
ada 

Tidak 
satupun 

                                                  4 16 4 15       

4 4 4 4 7 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 0 0 0 4 16 4 16 Putih 
Tidak 
ada 

Tidak 
satupun 

4 4 4 4 4 6 6 6 8 6 6 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 0 0 0               
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LAMPIRAN 3. BLANKO SURVEI DENGAN PENYOROTAN 
 

NEGARA:  TANGGAL:  
PROPINSI:  WAKTU MULAI:  
KABUPATEN:  WAKTU SELESAI:  
KECAMATAN:  TOTAL KM:  
SUNGAI:  LOKASI MULAI   
SURVEYOR:  1. GPS:  
PENGEMUDI:  2. Km dari muara:  
NAVIGATOR:  3. Deskripsi:  
KENDARAAN 
(kelompok): 

sampan  /  speedboat 
dan 

mesin: 6 / 15 / 40 PK 

LOKASI SELESAI  
1. GPS: 

 

PERLENGKAPAN 
(kelompok): 

Senter / Lampu Sorot 2. Km dari muara:  

  3. Deskripsi:  
 

KONDISI SURVEI  (Kelompok)  
Tutupan awan 1/8 (=tidak berawan)   2/8   3/8   4/8   5/8   6/8   7/8   8/8 (=berawan 

penuh) 
Hujan Tidak ada     gerimis    sedang     lebat 
Bulan Tidak ada     ¼ penuh     >setengah     purnama 
Pasang surut Pasang naik    pasang turun     tidak ada pengaruh pasang surut 
Jika tidak ada pengaruh 
pasang surut 

permukaan air tinggi    permukaan air rendah    permukaan air 
sedang 

 
Km dari 
muara 

Koordinat  
(peta/GPS) 

Species 
(SM=sinar 
mata) 

Ukuran 
(ft) 

Posisi* Waktu Catatan 
(misalnya habitat) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*Posisi: SS – sempadan sungai; TS – Tengah sungai; ADPS – Air dangkal di pinggir sungai 
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LAMPIRAN 4. KOORDINAT- KOORDINAT GPS  
 
Koordinat-koordinat yang dicatat dengan sebuah Garmin etrex Vista. NP – Taman Nasional 

Gambaran Lintang (S) Bujur (T) 
Km ke hulu dari 

muara sungai 
SUNGAI TAPAH       
Muara sungai (persimpangan dengan Sungai Pesaguan) 02°01’46.7” 110°07’59.7” 0 
Barak "Bagan Lari" (Pondok Pak Udin) 02°02’55.0” 110°09’46.1” 6.7 
Barak "Bagan Kelapa" (dekat lahan kerangas) 02°04’53.3” 110°09’54.0” 12.6 
Titik paling jauh ke hulu yang dicapai selama survei 02°07’33.9” 110°11’54.6” 20.5 
SUNGAI KEPULU       
Muara sungai (persimpangan dengan Sungai Pesaguan) 02°00’02.6” 110°08’21.4” 0 
Lokasi dengan "bakung" yang rata (lokasi istirahat 
Tomistoma?) 01°55’02.7” 110°12’07.3” 15.5 
Barak pembalakan ilegal (paling jauh ke hulu yang dicapai 
selama survei) 01°54’35.2” 110°13’19.7” 19.2 
TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG       
SUNGAI SEDEHAN        
Muara sungai (persimpangan dengan Sungai Rantau Panjang) 01°10’07.1” 109°59’46.7” 0 
Lokasi barak dekat muara sungai 01°10’16.6” 109°59’55.5” 0.3 
SUNGAI RANTAU PANJANG       
Muara sungai 01°07’25.3” 109°56’52.0” 0 
Jembatan yang melintang sungai 01°09’34.1” 109°56’42.1” 4.3 
Parit dari sungai ke Desa Rantau Panjang 01°10’18.7” 109°57’34.8” 8.4 
Jalan baru yang tidak diaspal memanjang dari sungai ke lokasi 
transmigrasi 01°10’03.9” 109°58’33.0” 14.8 
Titik paling jauh ke hulu dari pohon Nipah  01°10’15.1” 109°59’02.8” 16.8 
Persimpangan dengan Sungai Sedehan  01°10’07.1” 109°59’46.7” 19.8 
Lokasi persarangan Tomistoma lama (2003) 01°09’44.4” 110°00’31.6” Sektr 23 
Persimpangan dengan Sungai Bayas 01°10’01.1” 110°01’38.9” Sektr 25 
Titik paling jauh ke hulu yang dicapai selama survei 01°09’51.7” 110°03’22.9” 31.8 
SUNGAI BAYAS       
Muara sungai (persimpangan dengan Sungai Rantau Panjang) 01°10’01.1” 110°01’38.9” 0 
Kebakaran hutan (aktif selama survei 2004) 01°10’03.8” 110°01’45.3” 0.3 
Titik paling jauh ke hulu yang dicapai selama survei 01°11’08.5” 110°02’22.8” 3.5 
SUNGAI SIBAU Lintang (U/S) Bujur (T)   
Muara sungai 00°51’36.4” 112°56’06.0” 0 
Desa Sibau Hilir  00°55’05.3” 112°56’58.7” 10.3 
Desa Tanjung Lasa 00°58’49.2” 112°57’03.8” 19.7 
Sungai lurus/tutupan hutan meluas 01°01’11.3” 112°58’28.4” 25.4 
Anak sungai Potan  01°02’32.6” 112°59’33.2” 29.4 
Desa Nanga Potan 01°02’36.7” 112°59’40.4” 29.6 
Anak sungai Sekedam Besar  01°03’10.9” 113°00’59.1” 33.0 
"Batu Kapal" (tanda lahan lokal –batu besar di tengah sungai) 01°03’37.3” 113°01’05.1” 34.2 
"Pangkal Jabun" (tanda lahan lokal -lokasi sarang C. porosus 
pada Tahun 1980-an) 01°04’39.3” 113°02’02.3” 37.8 
Anak sungai Jut  01°05’33.4” 113°02’28.8” 39.7 
"Batu Tiga" (tanda lahan lokal – batu di tengah sungai) 01°05’42.6” 113°02’25.1” 40.0 
Anak sungai Rajang  01°07’23.8” 113°03’19.7” 44.4 
Anak sungai Ruai  01°09’13.8” 113°03’38.3” 48.0 
Anak sungai Tokok  01°11’34.6” 113°04’00.5” 55.9 
Anak sungai Kakyan  01°12’46.5” 113°04’12.5” 58.5 
Sungai Fork Sibau & Sungai Menyakan 01°13’11.8” 113°04’26.9” 59.7 
Sungai Fork Sibau & Sungai Apeyang 01°13’34.9” 113°06’46.0” 64.4 
TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM       
SUNGAI TAWANG       
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Muara sungai 00°38’12.1” 111°59’03.0” 0 
Desa Tungkidap  00°40’43.6” 111°59’24.6” 6.7 
Desa Empanang  00°44’35.5” 111°57’43.1” 18.3 
Desa Kenelang  00°46’28.6” 111°58’47.2” 22.4 
Desa Pemerak  00°46’36.8” 112°01’20.7” 27.7 
Desa Nanga Sumpak  00°48’58.3” 112°01’30.5” 32.2 
Desa Pengembung 00°49’01.5” 112°02’22.8” 33.6 
Desa Tekenang (taman nasional HQ) 00°50’24.8” 112°03’43.5” 39.6 
SUNGAI LEBOYAN       
Muara sungai 00°51’33.0” 112°11’32.0” 0 
Desa Telatap  00°52’45.3” 112°16’56.5” 21.1 
Desa Semala  00°52’13.9” 112°17’15.4” 22.8 
Desa Temperau  00°52’45.5” 112°19’44.7” 28.4 
Desa Meliau 00°54’43.7” 112°21’23.2” 34.5 
"Camp TPTI" (barak pembalakan lama) 00°53’00.9” 112°22’54.3” 39.8 
Barak pembalakan besar yang aktif (ilegal)  00°52’08.6” 112°25’56.2” 56.7 
Barak pembalakan besar liar (ilegal) 00°52’36.7” 112°26’04.3” 62.9 
Desa Mangin  00°52’43.6” 112°25’51.4” 69.5 
DANAU BELARAM (tengah danau) 00°54’03.3” 112°19’41.6”   
DANAU MELIAU       
Muara anak sungai Meliau  00°54’39.8” 112°21’47.5” 35 (Sui Leboyan) 
Danau 1 00°54’56.3” 112°22’03.9”   
Danau 2 00°54’48.4” 112°22’09.9”   
Danau 5 00°54’10.0” 112°23’50.9”   
Danau 6 00°54’14.6” 112°24’19.0”   
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LAMPIRAN 5. JADWAL PERJALANAN 
 
1-4 Agt Terbang dari Ha Noi ke Singapore. Mendapatkan visa bisnis Indonesia (M.Bezuijen). 
5 Agt Terbang dari Singapore ke Pontianak. 
6-7 Agt Bertemu dengan PRCF-I dan BKSDA. Merencanakan survei dan kebutuhan izin. Pengadaan 

perlengkapan, kebutuhan. 
8 Agt Berangkat dari Pontianak ke Ketapang (ferry umum). Bertemu dengan Resort KSDA. Pengaturan 

kerja lapangan. 
9 Agt Berangkat dari Ketapang ke Kota Pesaguan (mobil). Berangkat ke Sungai Tapah (speedboat). 

Menginap di pondok Pak Udin.  
9-12 Agt Survei Sungai Tapah. 
13 Agt Survei Sungai Kepulu (penilaian secara cepat). Kembali ke Ketapang. 
14 Agt Bertemu dengan Kepala TN Gunung Palung. Berangkat dari Ketapang ke TNGP (mobil). Pengaturan 

Perahu, berangkat pada waktu pasang naik. 
14-18 Agt Survei TN Gunung Palung. 
18 Agt Kembali ke Ketapang.  
19 Agt Berangkat dari Ketapang ke Pontianak (ferry umum). 
20 Agt Bertemu dengan Kepala BKSDA. Menyiapkan laporan perkembangan pertama. Menyediakan 

perlengkapan untuk survei-survei berikutnya. 
21 Agt Berangkat dari Pontianak ke Kota Putussibau (bis umum). 
22 Agt Bertemu dengan WWF. Merencanakan survei-survei. Mencarter speedboat WWF. Pengadaan 

kebutuhan lapangan.  
23 Agt Bertemu dengan staf TNBK. Mengatur izin, staf. Berangkat dari Putussibau ke Sungai Sibau. 

Menginap di Desa Potan. 
23-26 Agt Survei Sungai Sibau (Taman Nasional Betung Kerihun). 
27 Agt Kembali ke Putussibau. Menyiapkan survei-survei tahap berikutnya. Menginap di Kantor WWF. 
28 Agt Berangkat dari Putussibau ke Kota Selimbau (bis umum) – Kota Semitau (carter speedboat). Bertemu 

dengan Kepala Resort KSDA Semitau. Pengadaan kebutuhan lapangan. Berangkat ke TNDS (survei 
Sungai Tawang).  

28 Agt-4 Sep Survei Taman Nasional Danau Sentarum. 
3-4 Sep Membantu National Geographic terkait pembuatan film mengenai Tomistoma. 
5 Sep Berangkat ke Semitau lalu ke Kota Sintang (speedboat KSDA). Menginap di Sintang. 
6 Sep M. Bezuijen dan I. Huda Berangkat dari Sintang ke Pontianak (sewa mobil). Tim NG terbang ke 

Jakarta. 
7 Sep Bertemu dengan Kepala BKSDA. Mengidentifikasi tindak lanjut kegiatan-kegiatan. Memulai 

penyiapan laporan. 
8 Sep Penyiapan laporan. Mengorganisir pertemuan dengan lembaga-lembaga di Jakarta/Bogor. 
9 Sep Terbang dari Pontianak ke Jakarta (MB, I. Huda). Bertemu dengan PHKA (Ir. Widodo S. Ramono, Ir. 

Adi Susmianto, Dr. Samedi, Ir. Kurnia Rauf). Berangkat dari Jakarta ke Bogor (sewa mobil). 
10 Sep Bertemu dengan: WI (Bapak Yus Rusila Noor), LIPI (Ibu Hellen Kurniati), WCS (Dr. Noviar 

Andayani). Kembali ke Jakarta. Bertemu dengan CI (Bapak Fachrudin Mangunjaya). 
11 Sep Mengunjungi peternakan buaya PT. Ekanindya Karsa (H. Kurniati, I. Huda, MB) dan pemiliknya 

Bapak Rachmat Wiradinata.  
12-13 Sep Akhir minggu (istirahat). I. Huda kembali ke Pontianak. 
14 Sep Terbang dari Jakarta ke Ha Noi (M. Bezuijen). 
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LAMPIRAN 6. PENYEBARAN LAPORAN 
 
Para penerima laporan ini mencakup sponsor-sponsor proyek, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 
akademis dan LSM-LSM yang terlibat dalam konservasi keragaman hayati dan pengelolaan lahan di Indonesia (di 
bawah). Penyebaran laporan yang dicetak terbatas oleh karena keterbatasan dana. Para penerima mencakup forum-
forum elektronik guna memfasilitasi pengedaran laporan digital yang lebih luas. 
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