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List  bahan diskusi kelompok konservasi :
1. 1 minimnya alat dan mahal

2. 2 data base belum ada,literatur terbatas,

3. 3 blm ada program yang sesuai kebutuhan konservasi

4. 4 penelitian2 yg dilakukan blm sesuai dengan kebutuhan konsrvasi

5. krg pmhaman masyrkt sktr ttg elang

6. pengetahuan elang minim/krg sosialisasi

7. peran pmrnth dalm memegang kebijakan ke konservasi

8. sdkt pkumpln intens thdp raptor

9. ketesediaan info di perpus kurang 

10. waktu riset lama

11. keterlibatan pemrhtn

12. masyrkt kurang peduli shg pngaruhi faktor keamanan 

13. tindak lanjut rain dalam monitoring-data

14. kurang sosialisasi konservasi

15. krg tenaga ahli

Waktu Pembicara Keterangan

16.12 k' zainal & k' usep Pemasalahan Riset & Konservasi :
-biaya riset dari luar
-arah prioritas riset
-monitoring
-kurang peran masyarakat

pemilahan permasalahan riset dan konservasi :
-riset : jenis dan habitat
-konservasi  : jenis dan habitat berdasarkan hasil riset

usulan  prioritaskan  wacana  program  pada  poin 
permasalahan.

k' usep contoh masalah dalam konservasi elang jawa : ancaman 
laha,perburuan,kanibalisme,pestisida

sinergitas program : even tahunan migrasi raptor,
dari kehutanan : pelatihan raptor

peserta peningkatan  sdm  (pelatihan)  dan  pemberdayaan 
masyarakat dibantu oleh pemerintah

bplhd setelah  kebijakan  (kepdes,kepbup,kepgub,kepmen) 
ditentukan tinggal low inforcement

dukungan kebijakan multipihak : program advokasi

peserta usulan :bahasan tentang tenaga medis dalam konservasi 
tidak terbahas





Permasalahan Riset dan Konservasi

no Permasalahan Pemecahan masalah

KONSERVASI

1 Dana -buat  pendekatan  untuk  mensinergikan  program  dengan 
anggaran  pemerintah  (sinergitas  program):pemda  dan 
pusat;funding -csr/pes
-iuran anggota
-produk atau jasa:outbound,dll
-sumbangan individu yang bersifat volunteri

2 program  : 
konservasi 
jenis  dan 
habitat

1.peningkatan sdm (pelatihan)
2.pemberdayaan  masyarakat
3.rehabilitasi lahan kritis
4.kampanye lingkungan
5.pendidikan lingkungan 
6.dukungan kebijakan advokasi
7.sinergitas program dengan multipihak
8.release dan rehabilitasi raptor

3 kebijakan 1.kep.gubernur
2.kep.bupati
3.kep.mentri
4.MOU
5.kepdes

4 peran  multi 
pihak

1.pembagian wewenang 
2.kolaborasi program

RISET 

1 data base a.spesies :taxa,foto,ientifikasi jenis
b.perilaku : berburu,berbiak
c.pustaka
d.habitat
e.distribusi : global,local
f.status : kritis,terancam;populasi naik turun
g.ancaman
kendala : 
-untuk  memonitoring  populasi  sangt  sulit  karena  harus 
menyatukan data dari berbagai daerah
-populasi diwakili oleh data distribusi dan menjadi rekomendasi 
untuk status
Pemecahan kendala :

- Balai kliring :ada petugas untk mengumpulkan data
- Data base : bentuk,balai kliring(internal dan sentralisasi), 

sistem informasi (online dan hardcopy)
              

2 buku panduan 
dan alat

a.minimnya sarana alat
b.mahalnya alat riset



usulan kegiatan:
1.akses sumbangan alat
2.fund rising utnuk alat
3.inventarisasi alat (aset RAIN)
4.mekanisme pinjam/sewa alat

Usulan kegiatan pengadaan buku panduan :
1.membuat buku panduan/printing dari data base yang ada
2.akses donasi buku untuk mencari ke berbagai link yang dimiliki 
RAIN  (RAIN  menjadi  pusat  informasi  untuk  permintaan  alat 
untuk riset)

3 Sdm Pertanyaan:
1.apakah masalah SDM secara kuantitas juga menjadi masalah
2.bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas

1.pelatihan :
-skala pelatihan : dengan menggunakan alat-alat modern
-rutinitas : pertemuan rutin, symposium, dll.
2.pembinaan,  dengan  melakukan  pertemuan  rutin 
(symposium,etc)
3.kuantitas : perekrutan anggota baru

Symposium  menjadi  fasilitas  publikasi  hasil  riset 
(newsletter,bulletin).  Selain  itu  agar  lebih  menarik  dalam 
symposium diadakan pemberian reward.

4 Dana


