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Latar Belakang Masalah:
Propinsi Aceh merupakan salah satu habitat penting bagi populasi gajah sumatera. Diperkirakan terdapat 537 individu
gajah hidup di 27 kantong habitat di 13 kabupaten di Aceh selama kurun waktu 2012-2017. Populasi gajah sumatera
tercatat mengalami pengurangan menjadi 50 persen di seluruh sumatera. Penyebab utamanya adalah berkurangnya luas
habitat karena konversi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman, perburuan dan juga sebagian besar mati
karena berkonflik dengan manusia. Di Aceh tercatat lebih dari 50 ekor gajah mati dalam 5 tahun terakhir sebagian besar
akibat konflik.

Sebagian besar kelompok gajah saat ini hidup di luar kawasan hutan lindung dan konservasi, ruang pergerakannya telah
menjadi kawasan budidaya dan pemukiman manusia yang menyebabkan konflik antara gajah dan manusia muncul hampir
di banyak tempat di Aceh. Gajah memasuki kawasan pemukiman dan kebun memakan tanaman dan merusak pondok
yang merugikan secara ekonomi. Untuk mengurangi dampak kerugian ini perlu dibangun sistem pemantauan pergerakan
gajah sehingga respon untuk menghindari konflik bisa lebih cepat dilakukan oleh masyaraka antara lain perlu dibangun
sistem pencegahan dan penanganan konflik.

WWF mengembangkan pendekatan mitigasi konflik gajah dan manusia berbasis masyarakat dengan memperkuat
kemampuan masyarakat untuk merespon konflik secara mandiri, cepat dan berbiaya murah. Pendampingan terhadap
kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa yang berkonflik dengan gajah dilakukan dengan cara melatih teknik
penggiringan gajah yang efektif dan aman, dan memakai alat bunyi-bunyian sederhana seperti meriam karbit.

Setelah terbentuknya tim mitigasi konflik berbasis masyarakat, tim diperkuat kemampuannya untuk dapat
mengidentifikasi keberadaan gajah yang ada di sekitar desa melalui pengenalan kotoran (untuk mengetahui jumlah
individu, umur, jenis kelamin dan lamanya waktu kedatangan gajah) dan membaca jalur pergerakan gajah (jalur datang
dan jalur pergi).

Permasalahannya saat ini adalah sering sekali keberadaan gajah di desa terlambat diketahui karena masyarakat tidak
memungkinkan melakukan patroli secara terus menerus memantau pergerakan gajah hal ini karena keterbatasan
sumberdaya (tenaga manusia, pendanaan dan peralatan).



Ekologi Gajah
• Secara morfologi gajah sumatera memiliki tinggi 1,7 - 2,6 meter (jantan) dan 1,5 - 2,2 meter (betina) dengan berat maksimal mencapai 4 ton. 

Gajah jantan memiliki gading sedang gajah betina tidak memiliki gading, hanya caling yang merupakan evolusi dari gigi.

• Secara sosial gajah hidup berkelompok terutama untuk gajah grup yang terdiri dari betina dewasa (pemimpin grup) yang diikuti oleh gajah-
gajah betina yang lebih muda dan kurang pengalaman, jantan remaja dan anak-anak. Sementara jantan dewasa hidup terpisah dari kelompok
dan akan mendekati kelompok untuk kebutuhan kawin. Gajah grup terdiri dari keluarga gajah-gajah yang membentuk satu klan besar. Gajah 
grup ditandai dengan memiliki areal pergerakan yang permanen mengikuti jalur tradisional yang diwarisi secara turun temurun dari berbagai
generasi. Untuk gajah jantan dewasa, ia tidak memiliki rute pergerakan tetap dan cenderung menjadi pengelana, bergerak tidak jauh dan
menjadi satellite bagi kelompok betina

• Gajah memiliki kemampuan pendengaran yang sangat tajam diperkirakan bisa mengetahui keberadaan gajah lain sejauh 5 kilometer jaraknya. 
Selain dengan telinganya, gajah memiliki kemampuan mendeteksi suarayang rendah dan tidak terdengar oleh manusia. 

• Belalai gajah yang berfungsi sebagai hidung dan alat mengisap air dan memagang makanan, memiliki daya cium yang tajam dan sensitif. 

• Mata gajah kurang berfungsi baik, karena ia hanya bisa melihat warna hitam dan putih. Namun ia sangat sensitif dengan cahaya dan gerakan
yang dianggap menjadi ancaman. 

• Volume otak gajah besar, memiliki kemampuan menyimpan memori yang sangat besar. Ia dianggap satwa yang cerdas dan cepat belajar. Gajah 
bisa dengan cepat mencari cara baru bila ia mendapat rintangan. Sering sekali alat-alat yang didesain untuk mitigasi konflik harus dimodifikasi
karena sudah tidak efektif. 

• Gajah menggunakan ruang yang luas untuk pergerakan dalam rangka mencari sumber daya untuk hidup, sehingga gajah tidak akan jauh dari
sumber air, mineral dan makanan. 

• Gajah aktif bergerak untuk mencari makan mulai sore – malam – pagi hari. Di siang hari gajah menggunakan waktu untuk tidur dan juga
mandi. 

• Gajah memiliki kebiasaan menggesek-gesek badannya di tempat yang keras seperti tebing atau batang pohon. Gajah juga senang bermain. 
Gajah cenderung merusak sesuatu yang dianggapnya membuat tak nyaman atau menjadikannya mainan. Contohnya ban dan drum.



Latar Belakang Lokasi

• Alat inovatif untuk mendeteksi dini kedatangan gajah ini akan diuji coba penggunaannya di 3 
desa yang mengalami konflik gajah di DAS Peusangan, Propinsi Aceh yakni Karang Ampar, Arul 
Gading dan Pante Peusangan. Ini adalah sebuah lansekap berupa lembah sungai dan tebing
pegunungan yang menjadi barrier alami untuk pengamanan desa. Saat ini sebagian desa telah
dibangun parit penghalang gajah namun kurang efektif karena gajah dengan cepat belajar dan
membuat jalan masuk baru ke desa. 

• Gajah yang hidup di DAS Peusangan adalah tipikal gajah pegunungan yang memiliki
kemampuan memanjat tebing pegunungan yang curam dan melalui celah jalan yang sempit. 

• Sebagian besar jalur masuk gajah ke desa adalah kawasan curam, hutan muda dan tidak ada
listrik. Jarak dari rumah warga terdekat berkisar 3-5 kilometer.

• Di 3 lokasi ini sudah terbentuk tim patroli masyarakat sehingga alat-alat ini akan membantu
tim mengontrol kedatangan gajah. 

• Kawasan DAS Peusangan disinari cukup matahari namun sore hari sering turun hujan dan
berkabut tebal. Ketinggian berkisar 200-700 meter di atas permukaan laut



Fasilitas Alat Yang Pernah Dikembangkan Sebelumnya

• Preventing : 
1. Barier buatan : parit gajah 2. Barier tanaman : sere wangi 3.  Boli Asap                



Alat Yang Pernah Dikembangkan Sebelumnya

• Alat Penghalau

1. Meriam Karbit dan spirtus 2. Mercon



Kriteria Alat Yang Dikompetisikan

1. Jenis alat : - alat penghalang kedatangan gajah
- alat penghalau gajah

2. Budget : nilai material sekitar Rp 1 juta
3. 3 pemenang akan diberi bantuan biaya pembuatan Rp 10.000.000 dan
trip ke Aceh (untuk peserta grup dibatasi 2 orang yang akan ikut trip)
4. 1 Pemenang alat terbaik akan mendapatkan hadiah 10 juta, piagam dan
merchandise WWF
4. Kriteria alat yang didesain : bahan baku lokal, murah, mudah digunakan
dan mudah perawatan, efektif digunakan dalam jangka waktu lama dan
aman digunakan oleh masyarakat, aman untuk gajah dan tidak merusak
lingkungan.



Kriteria Peserta dan Cara Keikutsertaan
• Peserta terdiri dari perorangan atau grup

• Latar belakang yang disarankan : misalnya elektronika, robotik, artifial intelejen, sosial
engineering, dan lain-lain yang terkait.

• Cara berpartisipasi : peserta mengirimkan konsep proposal dengan berisi solusi untuk mengatasi
masalah deteksi kedatangan gajah atau bagaimana cara menghalau gajah keluar dari pemukiman
dan lahan budidaya. Latar belakang profil dan pengalaman (Portfolio dan CV) peserta bisa dalam
bentuk tertulis maupun video untuk menerangkan kapasitas untuk membangun alat dan bentuk
solusi lainnya. 

• Panitia akan mengundang 10 proposal yang memenuhi kriteria untuk mengikuti workshop, 
dimana peserta akan ada kesempatan memperbaiki proposalnya. Selanjutnya dari 10 proposal 
akan dipilih 3 proposal pemenang yang akan mendapatkan dukungan pembiayaan untuk
pembuatan alat sebesar Rp. 10 juta per individu/grup. Ketiga pemenang akan melakukan trip ke
lapangan dan tinggal di desa untuk observasi dan pemasangan alat. WWF Indonesia akan memilih
1 alat untuk menjadi pemenang terbaik untuk mendapatkan hadiah berupa uang Rp 10 juta, 
plakat dan merchandise.

• Hak cipta alat berada pada pemilik dan WWF Indonesia berhak untuk memakainya untuk
kebutuhan program. 

• Juri : Tim Masyarakat untuk Mitgasi Konflik Gajah dan Manusia dari Aceh (adviser), (WWF 
Indonesia), ahli elektronik, Forum Komunikasi Gajah Indonesia dan Forum Mahout, sustaibility
finance, venture capitalis, intelligence property.



Timeline

• Pengiriman Proposal (12 Maret – 20 April 2019)

• Seleksi (20-25 April 2019)

• Pengumuman 10 Finalis (26 April 2019)

• Workshop dan perbaikan Proposal (26 – 30 April 2019) 

• Pemilihan 3 pemenang (2 Mei 2019)

• Perakitan alat (6-20 Mei 2019)

• Residensi ke lapangan untuk pemasangan alat dan pelatihan untuk tim
masyarakat bagaimana penggunaan dan perawatan ( 10 – 17 Juni 2019)

• Monitoring (17-28 Juni 2019)

• Pemilihan alat terbaik (30 Juni 2019)


