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 “...saya panggil saudara-saudaraku sekalian dari seluruh 
Indonesia, masih banyak kekayaan hayati yang ada di sekitar 

Anda yang belum tereksplorasi. Sebelum pohon terakhir 
tumbang, sebelum orang asing masuk mengobok-obok alam 

kita, sebelum kita cuma bisa bengong sambil tepuk tangan 
kecut.

Shut down komputer Anda.. dan segera saja mulai dari 
lingkungan terdekat Anda, kamar mandi, pekarangan, sawah, 

taman kota, hutan wisata, syukur kalau mau blusukan ke 
hutan-hutan yang gelap nan sepi. Kita harus lebih kenal den-

gan alam kita lebih dari siapapun!”

Majalah digital FOBI (Foto Biodiversitas Indonesia)

Vol. 01/No. 2/2011

Untaian kata yang selalu Memotivasi

Alamat Biolaska :
Jl. Sorowajan baru, Gg. Muria, No.8, Banguntapan, 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Email : biolaska_jaya@ymail.com
Blog : http//biolaska.wordpress.com
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Siapapun pasti 
setuju jika meli-

hat Indonesia sebagai negara 
kepulauan dengan megabio-
diversitas yang masih minim 
informasi. Entah kenapa? 
Mungkin bagi sebagian orang, 
baru membayangkan luasnya 
negeri ini saja sudah membuat 
rasa malas muncul terlebih dulu. 
Ditambah lagi alasan lain seperti 
mahalnya transportasi  dan ‘kantong’ 
yang dirasa tidak mencukupi, bisa 
jadi keinginan untuk menjelajah se-
luruh pelosok negeri ini hanya akan 
berada dalam angan-angan saja. 
Anda dan saya bisa jadi belum sep-
enuhnya tahu apalagi meyinggahi 
tempat-tempat kecil dengan lokasi 
njlimet, ruwet, rela jalan jauh, tanpa 
sinyal komunikasi, ditambah tidak 
ada penerangan, monggo dibayang-
kan sendiri. Apakah itu alasannya?. 
Bagi kami alasan itulah yang mem-
buat kami lebih bersemangat ber Ek-
spedisi.   

L azim seperti kebanyakan 
orang, berekspedisi adalah 

untuk menyinggahi atau mencari hal 
baru pada suatu tempat yang njli-
met tadi. Dan Kenapa harus kacip? 
Mengingat jarak Jogja cukup jauh 

dari ujung timur pulau Jawa ini. 
Tetapi bukan perkara jarak lagi, rasa 
penasaran dan kesempatan. untuk 
menginjakkan kaki di jantung Taman 
Nasional Baluran, Situbondo, Jawa 
Timur itu sensasinya sangat jauh 
berbeda dengan halaman sekitarnya 
yang didominasi savana sejauh mata 
memandang, Sumbut dengan slogan 
selamat datangnya yakni Africa van 
Java. Lah terus bagaimana dengan 
kacip? Hanya ada kata ‘misterius’, 
‘cantik’, ‘unik’, ‘menarik’, dan ‘penuh 
potensi’ sungguh sangat mengagum-
kan. Tapi tidak cukup dengan seperti 
itu kami mencoba menikmatinya, se-
gala bentuk wah tadilah yang akan 
mengajari kami dalam bereksplorasi 
untuk mengenal alamku, negaraku 
dan gelar Megabiodiversitasmu, In-
donesia.

Salam lestari .

Dapur redaksi

EKSPEDISI BIOLASKA
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Terimakasih Kepada Taman Nasional 
Baluran atas fasilitas dan izin melakukan 

Ekspedisi di kawah Gn. Baluran. 

M. Amna, inilah nama asli koor-
dinator ekspedisi Biolaska di Kacip. 
Selama ekspedisi sosok gila inilah 
yang kami jadikan panutan, sampai 
kami kembali pulang. Ditangan din-
gin Beliaulah semua keperluan logis-
tik bisa diatur serapi dan sekomplit 
mungkin. yah sosok imut satu ini 
memeng perlu kita acungi jempol. 
itulah bukti jika Otak gilanya me-
mang sungguh bermanfaat.

Siti Gandurensis (Dini), Kasuk 
Biolaska yang juga gak nduwe pegel, 
dan sagat produktif  dalam berbagai 
hal.. monggo di uji,,hhe. dalam kes-
empatan ini dia banyak berbagi pen-
galaman mulai dari yang senang sam-
pai dia harus di uji dengan rasa sakit 
yang mendara tubuhnya... dan banyak 
sekali cerita berkesan yang dia tulis 
dalam kolom majalah ini... mari kita 
nikmati bersama.

Oman. R, Anak pantai cintai 
damai,,. Gunung bukan alasan bag-
inya untuk menghasilkan seni kre-
tifitasnya. Produktifitasnya  tump-
ah-tumpah di Kacip. Berbagai alat 
masak dan masakan dia hasilkan.... 
Kali ini dia bercerita bagaimana 
menikmati alam yang jauh dari kata 
gemerlap.

Joko kurik Bartelsi, itulah nama 
rimba teman kami ini. keahliannya 
dalam berbagai hal termasuk ngeles 
sudah mendarah daging, tapi ber-
kat itu juga indra ke-6 nya muncul 
dan tak jarang berbagai spesies me-
narik ia temukan. wow super.. dan 
kali ini dia mencoba menceritakan  
keberadaan helikopter perairan 
kacip. mari kita nikmati bersama..

 Nurdin Setio Budi, 
begitulah nama lengkapnya. Dari 
dialah akhirnya kami terkompori 
untuk melakukan ekspedisi ini. So-
sok yang penuh semangat untuk 
bisa mengeksplor seluruh penjuru 
Kacip. Dengan rasa ingin tahunya 
yang tinggi, ia mencoba untuk men-
gungkap catatan sejarah Gunung 
Baluran. yah walaupun orangnya ser-
ingkali terlihat Ndak jelas wajahnya.

Kang Swiss, itulah nama pang-
gilan kami untuk sosok PEH 
(Pengendali Ekosistem Hutan). 
Sosok produktif, kreatif, Ra 
nduwe udel, sangar pokok’e. Ber-
kat beliau kami berkesempatan ke 
Kacip,, tak habis semalam kalok 
sudah ngobrol. bahkan kami harus 
melalui malam dengan gojlokan 
beliau, bibir seksinya selalu mem-
buat kami bisa tertawa dan men-
jadi layaknya manusia 

Arik atau kakak kedua, inilah eks-
peditor yang termotivasi ingin mera-
sakan seperti apa Baluran dan pesona 
keindahan burung Merak, kesempatan 
Ekspedisi kali ini tidak dia sia-siakan 
begitu saja,,, walaupun gaya khas wa-
ton kelokone membuat kami bingung. 
Diantara kami dialah sosok yang paling 
tenang dan antusias dalam kesempatan 
apapun,, 

Elde, nama singkat dari nama 
yang begitu panjang kali lebar... yah 
kali ini motivasi besar dalam ber-
ekspedisi dan bereksplorasi perlu 
diacungi jempol. karena bisa jadi 
dialah peerta termuda Biolaska. 
Kali ini dia berbagi pengalaman 
mengenai kepuasan & mirisnya 
“simbol“ Indonesia serta  ba-
gaimana sangat berartinya pohon 
kemiri yang ia ibaratkan seolah 
seperti berlian. Bagaimana kisah-
nya? monggo di baca...

EKSPEDITOR KACIP

Terimakasih juga kepada seluruh teman-
teman Biolaska, yang membantu per-

siapan mulai dari Packing,  Mengantar , 
dan Menjemput kami kembali pulang.
semoga tetap selalu ada kesempatan 

untuk kita semua mengambil manfaat 
yang telah di berikan tuhan pada alam 

beserta isinya. 

Ucapan terimakasih tak terlupakan 
kepada kang Swis winnasis begitu juga 
Mbak Ismi yang menjamu kami dengan 

baik.
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Sebenarnya saya malas 
untuk menulis disini. 

Alasannya sederhana, keke-
cewaan saya karena tidak 
bisa ikut serta dalam eks-
pedisi masih bersemayam 
dalam hati. Terlebih ketika 
saya ditunjukkan foto-foto 
“syur” dari Kacip. Ya, Kacip.. 
siapa yang tidak kenal den-
gan nama tersebut. Sebuah 
nama yang tersematkan 
untuk sebuah kawah gunung 
di Taman Nasional Balu-
ran. Setidaknya dikalangan 
para penggiat konservasi, 
terlebih buat mereka yang 

pernah ke Taman Nasional 
Baluran. “Kemisteriusan” 
ragam biodiversitasnya 
membuat Kacip tidak akan 
pernah memberi rasa bosan 
bagi siapapun yang pernah 
menyambangi kawasan 
tersebut.

Melakukan blusukan 
bertema Ekspedisi BIO-
LASKA di Taman Nasional 
Baluran sudah menjadi 
keinginan lama yang entah 
kapan bisa dilaksanakan, 
termasuk juga saya. Ge-
laran 3rd Baluran Birding 
Competition pertengahan 
Juli 2012 lalu seolah men-
jadi gerbang pembuka bagi 
Biolaska untuk kembali me-
nyambangi Taman Nasional 
Baluran, khususnya Kacip. 
Sepulangnya para ekspedi-
tor Biolaska dari Kacip, saya 

Wejangan

sempat membaca laporan 
mentah yang mereka bawa. 
Khusus untuk keanekaraga-
man jenis burung msalnya, 
ditemukannya 66 jenis 
burung dengan 2 jenis dian-
taranya masuk dalam daftar 
temuan baru untuk TNB 
(Kacembang Gadung/Irena 
puella dan Walik Kembang/
Ptilinopus melanospila) dari 
Kacip, seolah membuktikan 
bahwa melakukan ekspedisi 
dalam waktu satu minggu 
tidaklah cukup, kemung-
kinan ditemukannya jenis 
lain masih sangat besar. 
Dan semoga Biolaska entah 
siapapun yang mewakilinya 
kembali mendapat kesem-
patan.

Suatu kehormatan bagi 
Biolaska, dan apresiasi 
luar biasa dari saya pribadi 
teruntuk adik-adik yang 
berkesempatan menjamah 
Kacip. Terima kasih untuk 
Kang Swiss Winnasis yang 

sudah memperkenalkan 
Kacip-nya kepada Biolaska, 
tak lupa untuk seluruh pe-
gawai Taman Nasional Balu-
ran yang sudah memberi-
kan banyak bantuan untuk 
Biolaska selama melakukan 
ekspedisi. Semoga apa yang 
sudah Biolaska lakukan da-
pat memberikan manfaat, 
tidak hanya untuk Bio-
laska dan Taman Nasional 
Baluran, tetapi juga untuk 
semua kalangan yang masih 
menaruh rasa peduli terh-
adap keberadaan biodiver-
sitas di alam.

Melakukan sesuatu yang 
bermanfaat tidak harus 
menjadi pintar selama ilmu 
masih bisa di kejar, tidak 
harus menunggu kucuran 
dana selama dikantong 
pribadi masih ada, dan 
tidak harus menunggu 
waktu luang karena kuliah 
bisa di ulang.

Salam Konservasi…!!!
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menelisik Catatan Sejarah Gunung Baluran
oleh : Nurdin
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I            nilah kali pertama Biolaska ekspansi ke 

jantung Taman Nasional Baluran (TNB) secara 

berombongan. Tajuk yang kami kemas adalah ekspedisi 

biodiversitas, yah walaupun sedikit ada penekanan ke Pohon 

Kemiri, Jenis Burung, dan kupu-kupu. Modal kamera Prosum-

er kamipun mulai menjalajah sampai batas lelah, sungguh 

nikamat karena tempat tersebut konon sangatlah berbeda 

dengan halaman sampulnya. Dominasi savanna dan akasia 

di tambah minimnya curah hujan serta  suhu yang panasnya 

mentor-mentor (sangat terik) di musim kemarau dijamin 

anda bisa tambah manis. Begitulah kenapa TNB juga disebut 

dengan Africa van java. Lalu apa itu Kacip?.

Mari kita sedikit mengulik tentang 

sejarah Gunung Baluran yangjuga  diambil 

menjadi nama taman nasional dimana 

gunung tersebut berada. Berdasar sumber 

Smithsonian vulcanology Baluran diper-

kirakan telah ada sejak zaman Holocene 

(sekitar 12,000 sampai 11,500 tahun lalu 

/ 9560 hingga 9300 SM). Kalo dirunut 

Gunung Baluran Tempo Doeloe (Hoogerwerf, 1941)

Gunung Baluran Tempo Sekarang (Juli 2012)

Napak Tilas

12 13
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secara morfologi Gunung tersebut dikelompokkan kedalam 

stratovulcano (gunung komposit) yakni merupakan pegu-

nungan tinggi dan mengerucut dengan susunan materinya 

terdiri dari lava dan abu vulkanik yang mengeras. Gunung 

komposit yang umumnya memiliki tinggi lebih dari 2500 

mdpl tersebut tidak diketahui dengan pasti catatan status 

letusannya. Gunung Baluran sekarang bisa anda lihat saat 

berkunjung ke TNB atau dari foto yang anda searching via 

internet tampak mengagah kaldera, itulah gambaran betapa 

dahsyat letusan terakhir gunung  tersebut  yang memang-

kas  tinggi gunung menjadi 1247 mdpl. lah hasil Suksesi ka-

ldera raksasa (Kacip) tersebut terbentuklah lembah dengan 

air melimpah, rapatnya pepohonan dan bebagi jenis fauna 

yang  juga bergantung hidup di dalamnya menyajikan ban-

yak misteri yang belum terungkap sampai saat ini.

Pertanyaan tentang semisterius apakah kacip itulah 

yang memancing perhatian kami. Setelah untuk kali perta-

ma kaki kami menginjak-injak kacip ternyata benar, bagai-

kan mencari warna hitam di gelondongan kain berwarna 

putih. Landscape yang di suguhkan jauh berbeda. Benar apa 

yang di tulis oleh kang Swiss winasis yang juga sekaligus PEH 

TNB dalam blognya pratapapa81.wordpress.com.

Selalu ada jenis menarik di setiap menyinggahi kacip. 

Beberapa tulisan dalam blognya kang Swiss menceritakan 

bagaimana selalu ada temuan jenis baru bagi TNB, acap kali 

menyinggahi kawasan tersebut. Larutnya cerita dalam otak 

seolah sudah menjadi candu yang memukul saraf sensorik un-

tuk mebawa pesan ke otak, sekelku wes pengen ndang mlaku 

lek!.  Jeprat-jepret fota-foto ident…Jeprat-jepret fota-foto 

ident catat. Begitulah kegiatan rutin yang kami lakukan saat 

berEkspedisi, dan anda bisa membacanya dalam kolom hasil 

ekspedisi yang kami susun. Bagaimana ternyata ada lagi jenis 

baru yang kami temukan oh sungguh itu bonus Tuhan untuk 

kami dan tak terhitung ilmu yang kami timba dari Universitas 

maha luas tersebut.

Salam Jeprat-jepret fota-foto ident…Jeprat-jepret fota-foto 

ident catat…

Napak Tilas Napak Tilas
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TENTANG DAPUR dan KELENGKAPANNYA
by : Mustafid Amna
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A. HABIS KONSUMSI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Makanan

 No Nama Sat. Penggunaan Vol. Berat 
(Kg.)

Harga (Rp.)

 Satuan Total  Satuan  Total 

 1 Beras Kg 1 Kg/Hari 10 1 10  Rp    6,000  Rp    60,000 

 2 Mie Bks 12 Bks/Hari 160 0.08 12.8  Rp    1,500  Rp  240,000 

 3 Sarden Klg 1Klg/2 Hari 7 0.25 1.75  Rp  10,000  Rp    70,000 

 4 Kacang Panjang Kg 0,5Kg/2Hari 3.5 0.5 3.5  Rp    5,000  Rp    15,000 

 5 Labu Siam Kg 0,5Kg/Hari 3.5 0.5 3.5  Rp    5,000  Rp    15,000 

 Jumlah 31.55   Rp  400,000 

   

2. Minuman/Suplemen 

  No Nama Sat. Penggunaan Vol. Berat 
(Kg.)

Harga (Rp.)

  Satuan Total  Satuan  Total 

  1 Kopi Sachet Bks 5Bks/Hari 70 0.02 1.4  Rp    1,000  Rp    70,000 

  2 Sereal Sachet Bks 5Bks/Hari 70 0.02 1.4  Rp    1,000  Rp    70,000 

Jumlah 2.8   Rp  140,000 

 

 3.Doping 

  No Nama Sat. Penggunaan Vol. Berat 
(Kg.)

Harga (Rp.)

  Satuan Total  Satuan  Total 

  1 Gula Jawa Kg 0,25Kg/Hari 3.5 0.25 3.5  Rp    8,000  Rp    28,000 

  2 Coklat Batang Bks 10Bks/Hari 140 0.01 1.4  Rp        500  Rp    70,000 

Jumlah 4.9   Rp    98,000 

 

 4. Masak dan Penerangan Darurat 

  No Nama Sat. Penggunaan Vol. Berat 
(Kg.)

Harga (Rp.)

  Satuan Total  Satuan  Total 

  1 Gas 300gr Klg  10 0.4 4  Rp    4,000  Rp    40,000 

  2 Parafin Box  2 0.25 0.5  Rp  10,000  Rp    20,000 

  3 Lilin Box  1 0.25 0.25  Rp    8,000  Rp      8,000 

 Jumlah 4.75   Rp    68,000 

 JUMLAH KESELURUHAN 44   Rp  706,000 

B. PERLENGKAPAN KEMAH INDUK

  No Nama Sat. Penggunaan Vol. Berat 
(Kg.)

Harga (Rp.)

  Satuan Total  Satuan  Total 

  1 Tenda Besar Bh 24Jam/Hari 1 4 4  Rp             -  Rp               - 

  2 Tenda Kecil Bh 24Jam/Hari 1 2.5 2.5  Rp             -  Rp               - 

  3 Matras Bh 12Jam/Hari 10 0.4 4  Rp             -  Rp               - 

  4 Parang/Golok Bh Kond. 2 0.75 1.5  Rp             -  Rp               - 

  5 Pisau Bh Kond. 2 0.1 0.2  Rp             -  Rp               - 

  6 Nasting Set 4Jam/Hari 2 1 2  Rp             -  Rp               - 

  7 Kompor Gas Bh 4Jam/Hari 2 0.5 1  Rp             -  Rp               - 

  8 Piring Plastik Bh Kond. 12 0.1 1.2  Rp    1,500  Rp    18,000 

  9 Gelas Plastik Bh Kond. 6 0.1 0.6  Rp    1,500  Rp      9,000 

  10 Sendok Bh Kond. 12 0.05 0.6  Rp    1,000  Rp      6,000 

  11 Tissue Kering Bh Kond. 4 0.1 0.4  Rp    4,000  Rp    16,000 

  Jumlah 18   Rp    49,000 

Sebagian orang kadang menyepelekan mengenai penghitungan 
logistic secara rinci yang akan dibawa pada saat bepergian, misalan-
ya ekspedisi, penelitian, pendakian gunung, camping, dan lain seba-
gainya. Padahal itu sangat penting untuk dibicarakan dengan serius 
karena logistic adalah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Di sini saya hanya ingin bercerita sedikit mengenai perencanaan 
logistic dan bagaimana pembagiannya pada Ekspedisi Biolaska yang 
telah terlaksana. Tujuan perencanaan logistic adalah agar pemenu-
han kebutuhan pada saat berada di hutan tercukupi hingga selama 
waktu yang ditentukan, sedangkan  pembagian logistic tujuannya 
adalah untuk menyeimbangkan beban yang akan dibawa pada 
masing-masing anggota ekspedisi agar tidak ada yang terlalu berat 
atau terlalu ringan. 

Berikut perinciannya dalam bentuk tabel
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 2. RISET

  No Nama Sat. Penggunaan Vol. Berat 
(Kg.)

Harga (Rp.)

  Satuan Total  Satuan  Total 

  1 Binokuler Bh Kond. 4 0.8 3.2  Rp             -  Rp               - 

  2 Kamera Long Bh Kond. 6 0.5 3  Rp             -  Rp               - 

  3 Kamera S Bh Kond. 2 0.25 0.5  Rp             -  Rp               - 

  4 Buku Lapangan Bh Kond. 6 0.4 2.4  Rp             -  Rp               - 

  5 ATK Set Kond. 3 0.4 1.2  Rp             -  Rp               - 

  6 Jaring Insekta Bh Kond. 1 0.25 0.25  Rp             -  Rp               - 

  7 Tali Rol Kond. 1 0.25 0.25  Rp             -  Rp               - 

  8 Baterai Cad. Bh 8Buah/Cam 48 0.02 0.96  Rp  20,000  Rp  120,000 

  Jumlah 11.76   Rp  120,000 

  

 JUMLAH KESELURUHAN 29.76   Rp  169,000 

 

TOTAL RANCANGAN LOGISTIK 73.76   Rp  875,000 

Tabel di atas hanya sebagai gambaran umum saja dan bisa 
ditambah atau dikurangi berdasarkan kebutuhan. Selain logistic, 
juga dibuat rincian perlengkapan dan pembagiannya sehingga dapat 
diketahui berat beban yang akan dibawa oleh masing-masing ang-
gota ekspedisi. 

Mungkin kita takkan pernah tahu sebelumnya bahwa apa saja 
yang telah disiapkan itu dapat memenuhi kebutuhan selama ekspe-
disi atau tidak. Perincian bekal yang telah dibuat sedemikian rupa 
itu bukanlah setandar atau patokan yang harus dibeli atau dibawa. 
Namun kita ingat bahwa berapapun banyaknya bekal yang telah 
disiapkan harus diimbangi dengan pemakaian bahan yang terjadwal 
dan tidak boros.

Contoh rincian pemakaian bahan dalam satu hari

Ransum Makanan

A. Pagi jenis 

 1 Sereal/Susu Panas

 2 Mie 

 3 Nasi/Sayur/Sarden

B. Siang 

 1 Mie 

 2 Roti Kering

C. Malam

 1 Nasi/Sayur/Sarden

 2 Mie 

 3 Kopi Panas

Rincian pemakaian bahan makanan tidak harus dilakukan 
seperti pada tabel, namun setidaknya dapat menjadi gambaran 
agar logistic yang dibawa cukup untuk hidup selama ekspedisi. 
Selain itu, pada saat di hutan kita juga harus siap dalam kondisi 
apapun misalnya survive saat kekurangan logistik yaitu meman-
faatkan makanan dari alam, itupun kalau ada.

Setelah semuanya terencana, dengan niat yang mantap 
berangkatlah kami menuju tempat ekspedisi yaitu di Kacip TN. 
Baluran. Sampai di sana kami disambut oleh pegawai PEH dan 
dipersilahkan untuk beristirahat selama satu hari. Selama masa 
peristirahatan, kami membuat rencana yang lain diantaranya 
adalah pembagian tugas dalam melaksanakan ekspedisi, yakni 
pembagian kelompok riset, pemantapan metode yang digunakan, 
masak dan jaga basecamp. Misalnya, hari pertama ada dua orang 
yang bertugas menjaga basecamp dan masak, kemudian yang 
lainnya ambil data. Begitu seterusnya dengan bergantian hingga 
hari terakhir. Pembagian kelompok ini bertujuan agar tidak ter-
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jadi penumpukan tugas.

Banyak hal yang saya dapatkan dari kegiatan ekspedisi 
khususnya mengenai manajemen waktu, perlengkapan, logis-
tic, dan yang paling penting adalah ilmu dan pengalaman yang 
tak pernah saya dapatkan di sekolah, perkuliahan, ataupun di 
rumah. Mungkin apabila dipikir dan diperhitungkan, pasti tim-
bul pertanyaan “Buat apasih kita bersusah payah, membuang 
tenaga dan pikiran, dan juga uang, kemungkinan juga mengor-
bankan kuliah hanya untuk melakukan aktivitas yang mungkin 
tidak diwajibkan oleh Dosen ataupun orang tua kita? Namun 
pada dasarnya, pencarian jati diri dalam mencari ilmu itu sangat 
penting pada saat kita mencapai keragu-raguan terhadap ilmu 
yang kita dapatkan di bangku perkuliahan.
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Kenapa harus Taman 
Nasional Baluran 

(TNB)? Taman Nasional den-
gan maskot banteng tersebut 
memang memiliki daya tarik 
tersendiri luasnya savana, 
indah karangnya, sampai-
sampai mungkin anda saat 
pertama kali datang ke Bekol 
akan disambut dengan tulisan 
Welcome Africa van Java 
mengangah dengan sangat 
jelas. cukup beralasan nama 
tersebut tersemat karena ting-
kat intensitas hujan rendah 
dan suhu yang cukup tinggi 
pasti membuat anda mera-
sakan sensasi yang bebeda. 
Tapi bukan indahnya sa-
vana, birunya pantai ataupun 

indahnya coral tujuan kami 
datang ke TNB, melainkan 
silaturahmi ke kang Swiss 
dan Mbah Baluran. Karena, 
sejatinya mereka berdualah 
alasan kami berEkspedisi.

Mbah Baluran atau mungkin 
tepatnya Gunung Baluaran 
memiliki lembah yang ber-
nama Kacip dengan kondisi 
yang jauh berbeda dari hala-
man sampulnya yang kering. 
Karena sangat luar biasa di 
tempat yang begitu kering 
terdapat sisi lain kawasan 
yang begitu hijau dengan 
air yang cukup melimpah. 
Ironisnya sangat minim data 
mengenai flora dan fauna. 
Bisa jadi beratnya medan 
yang dilalui untuk sampai 
ke tempat tersebut. Walau-
pun demikian, bukan be-
rarti kawasan tersebut jarang 
dijamah. Banyak penduduk 
dan orang-orang yang tidak 
memiliki ijin mampu masuk 

kawasan bermedan berat ini. 
Biasanya mereka memanen 
buah-buah kemiri di hutan 
tanpa ada batasan jumlah. 

Hal tersbut yang akhirnya 
menjadi alasan kuat selain 
kedua alasan diatas. Kamipun 
membuat fokus penelitian 
yang bertujuan untuk menge-
tahui biodiversitas burung dan 
kupu-kupu kawasan Kacip. 
Serta mengetahui kerapatan 
tanaman kemiri Kawah Gu-
nung Baluran.

***

 Dari hasil pendataan 
kerapatan Pohon kemiri  
(Aleurites moluccana) meru-
pakan salah satu jenis pohon 
di daerah Kacip yang menem-
pati strata atas. Sifat pohon-
nya yang bercabang di lapisan 
kanopi atas, membuat pohon 
ini mudah dikenali. Pohon 
kemiri merupakan salah satu 

pohon penyusun vegetasi di 
kawasan Kacip. Biji kemiri 
sering dimanfaatkan oleh 
warga sekitar secara ilegal. 
sehingga dikhawatirkan akan 
memiliki dampak jangka pan-
jang terkait regenerasi tumbu-
han ini. 

       *Hasil kerapatan Pohon kemiri

Kerapatan Pohon 
kemiri

Frekuensi (%)

0.022 100

menunjukkan persatuan 
luas atau hanya terdapat 
22 individu per hektar

tumbuhan kemiri 
ditemukan di semua 
jumlah petak contoh 
yang dibuat

Buah kemiri memiliki kulit 
biji yang keras. Hal ini me-

koordinator ekspedisi

Hasil Perjalanan Hasil Perjalanan
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nyebabkan perkecambahan 
tanaman menjadi lama dan 
rentan populasinya, apalagi 
jika tidak ada pemecah biji 
alami atau bantuan manu-
sia. Hal tersebut yang men-
gakibatkan kenapa tidak 
ditemukannya tanaman dalam 
bentuk pancang dan semai. 
Selain itu bisa jadi pemanfaa-
tan yang terlalu berlebihan 
oleh masyarakat yang sangat 
memperlambat laju populasi 
dari pohon Kemiri.

Hasil catatan kemelimpahan 
burung diperoleh 66 jenis 
termasuk kedalam 30 famili 
yang berbeda. Dari kesemua 
jenis yang ditemukan terda-
pat beberapa jenis menarik 
beserta perilakunya.

Beberapa jenis burung yang 
memenjadi menarik dikar-
enakan merupakan catatan 
baru untuk wilayah Kacip, 
seperti Ayam-hutan merah, 

Tepus pipi-perak, Alap-alap 
Capung, Gelatik-batu Kelabu, 
Bondol jawa, dan Cucak 
kurincang. Hal tersebut dapat 
menambah data persebaran 
jenis-jenis burung di Taman 
Nasional Baluran yang sebel-
umnya belum pernah tercatat 
di kawasan tersebut.

Selain itu Perilaku menarik 
adalah dari bunga Jambu alas 
(Myrtaceae), yang memang 
merupakan tanaman pal-
ing dominan di tepi sungai 
dan menjadi primadona bagi 
berbagai jenis lebah dan juga 
burung untuk saling berebut 
nectar. Hal tersebut, yang 
membuat kami tercengang 
kerena dapat dengan mudah 
mencuri foto dari berbagai 
posisi. salah satu jenis yang 
paling oportunis adalah 
Srigunting Jambul-rambut 
dan Pelatuk Kumis-kelabu.

Hasil inventarisasi kupu-

kupu dalam ekspedisi terda-
pat 29 jenis kupu-kupu dari 
4 famili yang berbeda. Jenis 
yang paling banyak ditemu-
kan dari famili Nymphalidae 
yakni 14 jenis. Kemudian 
famili Pieridae sebanyak 
8 jenis, famili Lycaenidae 
sebanyak 4 jenis dan famili 
Papilionidae sebanyak 3 jenis. 

Famili Nymphalidae dan 
Piridae tersebut menyukai 
daerah terbuka seperti tepi 
aliran sungai dan memiliki 
kebiasaan tenang saat hing-
gap sehingga mudah untuk 
difoto. Hal tersebut membuat 
keduanya lebih sering ditemui 
dan memiliki koleksi foto 
yang cukup banyak. Sedan-
gkan famili Papilionidae 
lebih suka terbang tinggi dan 
cepat seperti Troides helena, 
walaupun beberapa spesies 
juga suka hinggap dan da-
pat difoto. Berbeda dengan 
famili lainnya, jenis-jenis 

Lycaenidae memiliki ukuran 
yang relatif lebih kecil dan 
terbang cepat. Mereka menyu-
kai daerah tepi sungai bekas 
resapan air dan hinggap pada 
tumbuhan semak atau herba, 
jenis ini bisa jadi jenis kupu 
yang cukup pemalu dengan 
kehadiran manusia.

Beeberapa hal yang kami 
garis bawahi dari hasil ada-
lah perlu adanya  monitoring  
jenis burung, Karena tidak 
menutup kemungkinan akan 
ada kembali jenis-jenis me-
narik lainnya.Selain itu perlu 
adanya pembibitan tumbuhan 
kemiri mengingat bijinya 
yang sukar untuk berkecam-
bah serta tingginya eksploitasi 
biji secara ilegal. Serta perlu 
perhitungan indeks keragaman 
kupu-kupu di Kawasan Kacip 
untuk mengetahui seberapa 
besar indeks masing-masing 
jenis.

Hasil Perjalanan Hasil Perjalanan
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Famili
Nama Spesies Skala 

Uru-
tan

no

Nama Indonesia Nama Ilmiah

Accipitridae

Elang Brontok Spizaetus cirrhatus TU 1

Elang-ular Bido Spilornis cheela S 2

Elang Jawa Spizaetus bartelsi TU 3

Elang Hitam Ictinaetus malayensis TU 4

Falconidae Alap-alap Capung Microhierax fringilarius TU 5

Phasianidae
Ayam-hutan Merah Gallus gallus TU 6

Merak hijau Pavo muticus S 7

Columbidae

Punai Penganten Treron griseicauda TU 8

Perkutut Jawa Geopelia striata S 9

Walik Kembang Ptilinopus melanospila TU 10

Delimukan Zamrud Chalcophaps indica S 11

Cuculidae

Wiwik Cacomantis sp. TU 12

Kadalan Birah Phaenicophaeus curvirostris TU 13

Kadalan Kembang Phaenicophaeus javanicus TU 14

Kangkok Ranting Cuculus saturatus TU 15

Strigidae
Celepuk Otus sp. TU 16

Cabak Maling Caprimulgus macrurus TU 17

Apodidae Walet Linchi Collocalia linchi TU 18

Trogonidae Luntur Harimau Harpactes oreskios TU 19

Alcedinidae
Cekakak Batu Lacedo pulchella TU 20

Cekakak Jawa Halcyon cyanoventris TU 21

Meropidae Kirik-kirik Senja Merops leschenaulti S 22

Bucerotidae
Julang Emas Aceros undulatus S 23

Rangkong Badak Buceros rhinoceros TU 24

Capitonidae

Takur Tulungtumpuk Megalaima javensis S 25

Takur  Tohtor Megalaima armillaris TU 26

Takur Ungkut-ungkut Megalaima haemacephala TU 27

Takur Tenggeret Megalaima australis S 28

Picidae

Pelatuk Tunggir-emas Chrysocolaptes lucidus TU 29

Pelatuk Sayap-merah Picus puniceus TU 30

Pelatuk Kumis-kelabu Picus mentalis S 31

Caladi Tikotok Hemicircus concretus TU 32

Eurylaimidae Sempur-hujan Rimba Eurylaimus javanicus TU 33

Pittidae Paok Pancawarna Pitta guajana TU 34

Campephagidae

Jingjing Batu Hemipus hirundinaceus S 35

Jingjing Petulak Tephrodornis gularis S 36

Kepudang-sungu Kecil Coracina fimbriata TU 37

Kepudang-sungu Jawa Coracina javensis TU 38

Sepah Kecil Pericrocotus cinnamomeus TU 39

Sepah Hutan Pericrocotus flameus S 40

Cloropsidae
Cipoh Kacat Aegithina tiphia TU 41

Cica-daun Sayap-biru Chloropsis cochincinensis S 42

Pycnonotidae

Cucak Kutilang Pycnonotus aurigaster S 43

Cucak Kuning Pycnonotus melanicterus S 44

Cucak Kuricang Pycnonotus atriceps TU 45

Merbah Cerukcuk Pycnonotus goiavier U 46

Merbah Corok-corok Pycnonotus simplex TU 47

Empuloh Janggut Alophoixus bres S 48

Dicruridae
Srigunting Kelabu Dicrurus leucophaeus TU 49

Srigunting Jambul-rambut Dicrurus hottentottus S 50

Oriolidae Kepudang Kuduk-hitam Oriolus cinensis TU 51

Irenidae Kacembang Gadung Irena puella TU 52

Paridae Gelatik-batu Kelabu Parus major S 53

Sittidae Munguk Beledu Sitta frontalis S 54

Timaliidae

Pelanduk Topi-hitam Pellorneum capistratum TU 55

Pelanduk Semak Malacocincla sepiarium TU 56

Tepus Pipi-perak Stachyris melanothorax TU 57

*Kemelimpahan Jenis Burung, Kacip Taman Nasional Baluran

TABEL

Hasil PerjalananHasil Perjalanan
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Turdidae

Meninting Besar Enicurus leschenaulti S 58

Ciung-batu Kecil Myiophoneus glaucinus TU 59

Decu belang Saxicola caprata TU 60

Silvidae Cinenen Kelabu Orthotomus ruficeps S 61

Muscicapidae
Sikatan Cacing Cyornis banyumas TU 62

Kehicap Ranting Hypothymis azurea S 63

Nectarinidae Pijantung Besar Arachnothera robusta S 64

Zoosteropidae Kacamata Biasa Zosterops palpebrosus S 65

Estrildidae Bondol Jawa Lonchura leucogastroides S 66

Jenis baru TNB S= Sering Catatan baru di kacip

Tercatat kembali U= Umum TU= Tidak Umum

Famili N
o Spesies

Papilionidae 1 Troides Helena
 2 Graphium arycles
 3 Graphium doson
Pieridae 4 Catopsilia Pomona
 5 Leptosia nina
 6 Pieris rapae
 7 Appias unicolor
 8 Appias paulina
 9 Cepora nerissa corva
 10 Gandaca harina
 11 Ixias iudith
Nymphalidae 12 Mycalesis horsfieldi
 13 Ypthima sabina javanica
 14 Ypthima baldus
 15 Danaus cryssipus
 16 Euploea gamelia
 17 Junonia hedonia

 18 Yoma sabina javanica
 19 Hypolimnas anomala
 20 Hypolimnas bolina
 21 Hypolimnas glaucippe
 22 Neptis hylas
 23 Tanaecia palguna
 24 Rohana nakula
 25 Cupha erymanthis
Lycaenidae 26 Lycaena Strabo
 27 Prosotas nora
 28 Zeltus amasa
 29 Drupadia ravindra

Spesies endemik Jawa dan Bali
Jenis kupu-kupu dilindungi 

*Jenis Kupu-kupu Kacip, Taman Nasional Baluran

ngg cuma hanting yang penting, narsis juga perlu

Hasil PerjalananHasil Perjalanan
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Sampai hari ke-5 eks-
pedisi masih berjalan dengan 
wajar. Seperti biasa, saya dan te-
man-teman berjalan menyusuri 
sungai, diam dibawah pohon 
besar, masuk ke sela-sela semak, 
dan mengukur diameter pohon. 
Selama berlangsung kegiatan, 
saya sangat menikmati repotnya 
kaki ini melangkah, dan sepinya 
Kacip tanpa hiruk pikuk manu-
sia, kecuali kesibukan saya dan 
teman-teman. Sampai memasuki 

2 hari terakhir ekspedisi, saya 
mulai bertanya-tanya, ternyata 
bukan kami satu-satunya manu-
sia disana. 

Pikulan, galah, dan 
sebilah celurit peralatan wajib 
garombolan yang melewati saya 
dengan wajah agak takut dan 
hormat. Tanpa rasa enggan saya 
pun menyapa mereka, sekedar 
hanya sebagai basa-basi. Dalam 
hati saya bertanya, ada apa mer-

eka kesini? Dengan alat seribet 
itu, ujar saya. 

Sore itu terjawab sudah 
apa yang saya pikirkan. Saya 
baru sadar, ini to yang diceri-
takan Kang Swiss, orang yang 
nekat mencari penghidupan 
sampai mblusuk jauh ke jan-
tung Taman Nasional Balu-
ran (TNB). Yaah, saya sadar 
keberadaan mereka selama ini 
memang kucing-kucingan, kar-
ena juga takut ketahuan pegawai 
TNB, toh kalaupun mereka ter-
tangkap pasti cuman bilang buat 
kebutuhan makan. So, pemerintah 
aja nggak mikir rakyatnya udah 
makan apa belum, kenapa saya 
harus ribet?. Dan ekspedisi kali 
ini bertepatan dengan musim 
buah kemiri yang siap panen di 
Bulan September.  

Muncul satu kali lagi 
pertanyaan dalam benak saya, 
seperti apa sih pohon kemiri? 
untungnya apa Kok sampai 
mereka rela bersusah payah 
untuk mendapatkan buah kemiri 
tersebut? Dan seberapa penting 
tumbuhan ini harus tumbuh di 
Kacip. 

Sekilas, pohon kemiri 
yang masih sekerabat den-
gan Ketela pohon dalam suku 
Euphorbiaceae ini memang 
gampang-gampang susah 
dibedakan di antara rimbunan 
pepohonan hutan Kacip. Entah 
gampang atau susah, yang jelas 
pohon ini besarnya memang 
sangat berbeda dengan Ketela 
pohon.  Sempat kami mengalami 
kebingungan saat melakukan 
pengambilan data pohon kemiri 
di Kacip, karena kemiripan 
daunnya dengan pohon lain. 
Namun jika kita mau menelisik 
lagi, pohon kemiri memiliki 
struktur batang yang khas, yang 
mudah dibedakan dengan pohon 
lain. Pohon yang tingginya da-
pat mencapai 40 meter dengan 
diameter sampai 1,5 meter ini 
memiliki batang yang berwarna 
keputihan dengan alur kasar 
memanjang vertikal. Bunganya 
tunggal yang terangkai dalam 
malai thyrsoid, dengan bunga 
betina di ujung malai yang 
dikelilingi oleh bunga jantan 
yang memiliki ukuran lebih 
kecil dan mekar lebih awal da-
lam jumlah banyak. Tumbuhan 

 “permata” Gunung Baluran
by : Elde Nur (Tika)
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berdaun tunggal ini memang 
memiliki bentuk daun yang 
bermacam-macam, mulai dari 
bulat telur, bulat telur lonjong, 
atau menyetiga dengan pangkal 
daun berbentuk jantung. Tang-
kai daunnya panjang, dileng-
kapi dengan sepasang kelenjar 
di ujung tangkainya, pertulan-
gan daun menjari. Buah kemiri 
sendiri tergolong dalam buah 
batu, berwarna zaitun dengan 
rambut beledu. Umumnya 
terdapat 1 – 2 biji dalam satu 
buah, dengan warna putih yang 
terbungkus oleh tempurung 
yang sangat keras. Hadeww..
pusing saya dengan morfologi 
pohon kemiri ini, yang nggak 
pengen bingung dibuatnya, 
mending langsung mblusuk saja 
sendiri. 

Sekarang, mari kita 

lihat sisi lain dari buah kemiri 
ini. Ternyata buah kemiri 
yang terkenal mahal ini 
memang menyimpan banyak 

manfaat. Selain terkenal seba-
gai salah satu bahan rempah 
utama dalam semua masakan 
di Indonesia, buah ini juga 
banyak dimanfaatkan sebagai 
bahan pembuatan sabun, juga 
dalam campuran pembuatan 
cat dan pernis, karena kand-
ungan minyaknya yang cukup 
tinggi (60 – 66%). Minyak dari 
biji kemiri ini kaya akan asam 
oleostearat, yang dapat men-
gawetkan kayu, sehingga tidak 
heran jika digunakan sebagai 
bahan campuran cat. Minyak 
ini juga biasa digunakan untuk 
melapisi kertas agar tahan terh-
adap air. Tidak berhenti sampai 
disitu saja, minyak biji kemiri 
ini juga terkenal dapat men-
guatkan rambut dan banyak 
digunakan sebagai campuran 
shampoo. Pada beberapa daerah 

di Indonesia, biji kemiri 
juga dimanfaatkan sebagai 
obat tradisional. Meskipun 
demikian, biji kemiri ini 
diduga memiliki kandungan 
racun dalam kadar rendah, 
sehingga tidak dianjurkan 
untuk mengonsumsinya 
langsung secara mentah. 
Pantas saja nilai rupiah 
yang cukup mahal seband-
ing dengan keringat mereka. 
Lah, tapi bagaimana dengan 
regenerasinya. 

Pohon kemiri ini 
termasuk dalam strata atas 
dengan peran penting da-
lam menjaga keseimbangan 
tumbuhan yang memiliki 
strata di bawahnya. Dan se-
lama saya dan teman-teman 
mengambil data kemelimpa-
han pohon tersebut, sama 
sekali tidak menemukan 
individu pancang dan se-
mainya. Hal tersebut menun-

jukkan bahwa keberlang-
sungan pohon kemiri mulai 
terancam. Sore itu juga, saya 
dan teman-teman beserta 
Kang Swiss mulai berdiskusi 
dan bicara panjang lebar 
dengan kesimpulan “jangan 
dibawa semua buah kemir-
inya, tolong bantu menanam 
sebagian dari yang telah di-
ambil”. Itulah sekuat-kuatnya 
iman kami, hanya mampu 
berpesan kepada mereka. 
Semoga anak cucu kita kelak 
masih dapat menikmatinya.

Salam konservasi,

Buah kemiri siap panen yang jatuh 
dari tangkainya

Pohon kemiri di Kacip
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s

Si kecil
& Para

Mangsanya

Si kecil yang buas. Siapa lagi kalau 

bukan Alap-alap Capung (Mi-
crohierax fringillarius). Ukurannya hanya 15 

cm, sangat kecil dibandingkan raptor lainnya di 

Indonesia. Warnanya hitam, putih dan merah 

karat. Tubuh bagian atas hitam, dada putih dan 

perut merah karat. Sisi muka dan penutup telinga 

hitam, dikelilingi bercak putih. 

Tentang Spesies

Teks : Siti Diniarsih (Gandor)
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Menurut MacKinnon 

(2010), raptor 

ini hanya terbatas di Semenanjung 

Malaysia dan Sunda Besar sampai 

ketinggian 1000 m. Catatan 

beliau mengenai burung pemangsa 

ini untuk Pulau Jawa sudah jarang 

ditemukan.

Di Taman Nasional 

Baluran, raptor ini ada dan cukup 

sering ditemui. Selama ekspedisi, 

setidaknya dalam 4 hari beberapa 

personil selalu berjumpa dengan 

burung ini, baik sedang berteng-

ger, berburu, atau sedang memakan 

mangsanya (feeding). 

Hari pertama di Baluran 

(28/09/2012), beberapa rekan 

disuguhi si raptor sedang bertengger 

pada ujung ranting kering di barat 

kantor PEH Batangan. Waktu 

itu sekitar pukul 07.30 wib, 

saatnya si raptor sarapan. Si rap-

tor menenteng seekor burung yang 

sudah tidak berdaya. Nampaknya 

seekor walet. Terlihat dari warna 

dominannya yang hitam dan putih, 

kepalanya sudah tak nampak saat 

diamati, mungkin karena angle-nya 

yang tidak pas atau memang sudah 

dimakan lebih dulu. Cukup lama 

kita mengamati si raptor, kurang 

lebih 20 menit, dan si mangsa 

pun belum habis. Ketika Alap-alap 

Capung tiba-tiba terbang, kami 

sama-sama terkejut. Tak nampak 

oleh kami dia menenteng sesuatu, 

atau mungkin karena dia terbang 

terlalu cepat. Yang jelas ketika kami 

cek di sekitar pohon tenggeran, tak 

ada sisa mangsanya sedikitpun.

Hari ketiga di Baluran 

(30/09/2012) dan ekspedisi 

Kacip pun sudah dimulai. Hari 

pertama perburuan burung, si raptor 

sudah menampakkan diri. Menurut 

Kang Swiss yang selama 4 hari 

menemani kami dalam ekspedisi, be-

lum pernah ada catatan raptor ini di 

Kacip. Mas Afid, si ketua ekspe-

disi yang pertama kali melihatnya. 

Dia bertengger di ranting sebuah 

pohon di tepian sungai. Pertama 

kali melihat, kami tidak 

langsung bisa mengidenti-

fikasinya. Selain karena 

siluet, kami berada tepat 

di bawahnya. Namun be-

berapa jepretan nampaknya 

bisa menguatkan argument 

kami bahwa si dia adalah 

Alap-alap Capung. Sekitar 

30 m berjalan menyusuri 

sungai lagi, si Raptor 

menampakkan dirinya lagi. 

Kali ini jumlahnya 2 ekor. 

Nampaknya sedang berburu 

serangga. Siang itu sekitar pukul 

12.30 wib. Keduanya bertengger 

di ujung pohon mati, tidak jauh 

dari sungai. Awalnya kami dengan 

mengendap-endap mendekatinya, 

mencoba mengetahui dan mendo-

kumentasikan apa yang dimakan-

nya siang bolong itu. Ternyata 

sia-sia saja kami mengendap-endap 

mengamati mereka, bahkan setelah 

kami bertiga (Saya, Mas Afid dan 

Joko) berteriak-teriak di bawahnya 

dengan tingkah polah yang gaduh, 

tak diindahkan sama sekali oleh 

kedua raptor itu. Mungkin mereka 

sudah paham bahwa kita tidak 

akan mengganggunya berburu, 

atau karena mereka sudah merasa 

menjadi penguasa dan kami-kami ini 

adalah pendatang, makanya mereka 

benar-benar menikmati perburuan 

siang itu. Entahlah, itu bukan 

hal yang penting saat ini. Paling 

tidak setelah kami selesai dan bosan 

mengamatinya, kami tahu bahwa 

menu makan siang si raptor adalah 

sejumlah kupu-kupu dan capung. 

Sikecil yang ganas lagi bermesraan

Tentang Spesies Tentang Spesies

4342



Biolaska ExpeditionBiolaska Expedition

Sikecil yang ganas lagi bermesraan

Si raptor nampak membuang 

sayap-sayap dari serangga-serangga 

itu, mereka hanya memakan tubuh 

serangganya saja. Kedua jenis 

serangga itu memang cukup banyak 

di Kacip, terutama di daerah tepi 

sungai.

 Pertemuan ketiga yakni 

hari Rabu (03/10/2012), 

masih di area tepi sungai. Namun 

kini dia hanya sekadar berteng-

ger tanpa melakukan aktivitas 

berburu atau makan. Pertemuan 

keempat adalah hari Kamis 

(04/10/2012), sehari sebelum 

kepulangan  kami dari Kacip 

menuju Batangan. Pagi itu sekitar 

pukul 08.00 wib. Tim ekspedisi 

belum beranjak dari camp, hanya 

Joko yang sudah hunting dari jam 

06.00 wib dan juga belum balik 

ke camp. Tiba-tiba mas Omen 

menunjuk ke suatu pergerakan di 

semak-semak seberang camp. Yah, 

lagi-lagi si Alap-alap Capung 

mendapat mangsa. Kali ini sejenis 

burung pelanduk. Cukup lama kami 

mendiskusikan burung apa geran-

gan yang dijadikan sarapan oleh si 

Alap-alap Capung, karena ukuran 

tubuhnya sedikit lebih besar dari-

pada ukuran tubuh pemangsanya. 

Akhirnya tercetus lah Pelanduk 

Topi-hitam (17 cm) yang berna-

sib malang pagi itu, setelah kami 

mendapatkan fotonya dengan jelas. 

Keadaannya sudah mati, lehernya 

dicengkeram dengan kuat oleh si 

alap-alap dan di 

dadanya ada sedikit 

percikan darah. 

Cukup lama juga si 

Alap-alap menghabiskan binatang 

buruannya itu. Sekitar 2 jam kami 

mengamati, belum juga dia mengha-

biskan mangsanya itu.

Setelah perjumpaan kami 

hari Kamis, kami tidak bertemu 

lagi dengan si alap-alap. Pal-

ing tidak selama ekspedisi, kami 

mendapat pelajaran baru dari sang 

alap-alap. Menu makan pagi paling 

tidak harus cukup menyediakan 

energi untuk beraktifitas sehari 

penuh, jadi jangan abaikan sara-

pan. Seekor walet yang ukurannya 

lebih kecil atau sebangsa pelanduk 

dirasa cukup memberikan energi 

lebih untuk bekal berkelana sehar-

ian. Beberapa ekor serangga dirasa 

cukup untuk memberikan kegiatan 

lambung di siang hari. Mungkin 

sejenis makanan ringan. Namun 

jauh dari beberapa pelajaran yang 

kami simpulkan sendiri tersebut, 

kehidupan liar para burung pe-

mangsa di alam tidaklah semudah 

itu. Persaingan tetap ada, ancaman 

perburuan dari manusia tetap ada. 

Mereka hanya sekadar menjalani 

kehidupan yang selayaknya di alam 

untuk mempertahankan hidup. 

Siti Diniarsih

Tentang Spesies Tentang Spesies
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Semua orang pasti 
seperangkap dengan 

saya,ops..seperangkat mak-
sudnya,  bahwa tidak ada 
suatu alat yang bisa diguna-
kan untuk mengukur sebuah 
kenikmatan di dunia ini. Dan 
semua orang pasti akan mera-
sa tuman, bila telah mera-
sakan hadirnya kenikmatan 
pada dirinya. Seperti halnya 
seorang pemabok jika ber-
temu dengan minuman keras, 
atau para pendaki gunung 
saat berhasil mencapai pun-
cak tertinggi gunung yang ia 

inginkan, atau para pembalap 
yang berhasil mencapai finish 
dengan kecepatan tertinggin-
ya. Mereka semua memiliki 
berbagai cara yang berbeda 
untuk bisa mendapatkan 
sebuah rasa yang dinamakan 
kenikmatan.

Tidak menutup kemungki-
nan juga bagi para pengamat 
burung (birdwatcher) saat 
bertemu dengan jenis bu-
rung yang secara status 
telah mendekati kepunahan. 
Sungguh merupakan sebuah 
kepuasan tersendiri. Seperti 
yang saya alami saat bertemu 
dengan sebuah makhluk yang 
menjadi icon dari negara kita 
tercinta ini di Kawah Gunung 
Baluran.

Yaa...keberadaan Elang 
Jawa (Nisaetus bartelsi) 
di kawah Gunung Baluran 
yang dulunya hanya diang-
gap sebuah mitos belaka, 
kini terjawab sudah. Selama 
seminggu melakukan ek-
spedisi di Kawah Gunung 
Baluran tersebut, atau yang 
lebih keren disebut Kacip, 
beberapa kali sempat teramati 
sang El-Ja, sebutan sayang 
kami kepada sang Elang 

Jawa atau hanya sekedar 
untuk memperingkas saja sih 
sebenarnya, hee, yang sedang 
soaring di sekitar bukit diatas 
area camp kami. Merupa-
kan sebuah pemandangan 
yang sangat menarik, dapat 
melihat Elang Jawa dengan 
jarak yang sebegitu dekatnya 
tanpa ada yang menghalangi 
pandangan. Karena memang 
area camp kami berada di sisi 

bukit yang menghadap peren-
gan bukit yang terbuka. Jadi 
tidak heran jika kami dapat 
dengan puas mengamati si 
elang yang sedang melayang-
layang di atas bukit tersebut. 
Bahkan beberapa gambar 

sempat kami abadikan mela-
lui kamera Nikon Coolpix 
L120, buah tangan yang kami 
dapatkan beberapa waktu lalu 
saat birding di Baluran. Yaa..
meskipun jika dibandingkan 
dengan hasil produk paralon 
sih gak ada apa-apanya. Tapi 
toh tidak masalah, yang pent-
ing bukti keberadaan Elang 
Jawa di Kacip sudah ada 
ditangan. 

Meskipun termasuk 
mudah teramati saat 

soaring, karena keda-
tangannya yang selalu dida-
hului dengan suara khasnya, 
pekikan tinggi, namun Elang 
Jawa yang mendiami Kacip 
ini tidak setiap saat dapat 
muncul dan mengeksiskan 
diri begitu saja. Karena 

NGg cuman orang/manusia. Kupu-
kupu juga punya caranya sendiri

Inilah kondisi bukit 
sebelah camp yang biasa 
kami buat nangkring, 
nungguin giliran El-Ja 
lewat...

Tentang Spesies Tentang Spesies
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ternyata 
sang elang memiliki sain-
gan disana. Elang-ular Bido 
(Spilornis cheela), sebagai 
raptor yang memang memi-
liki populasi tertinggi di 
Kawah Gunung Baluran ini 
(berdasarkan data pengama-
tan), sekaligus merupakan 
raptor yang paling cerewet 
dari yang lain, seolah selalu 
mengintai keberadaan sang 

El-Ja. Beberapa 
kali teramati 
Elang Jawa 
yang ber-
soaring di atas 
perengengan 
bukit, diikuti 
kemunculan 
Bido dengan 
suara khasnya 
di tempat yang 
sama, akibat-
nya Elang Jawa 
pun tidak dapat 
berlama-lama 
berada di udara 
pada kawasan 

itu.
Miris 

memang, 
sang Gar-

uda yang 
teramati han-

ya satu-dua  ekor, dikalahkan 
oleh keberadaan Bido yang 
memiliki populasi jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
Elang Jawa. Elang Jawa yang 
terkenal kuat dan kokoh, dan 
telah bertahun-tahun resmi 
dijadikan sebagai sebuah 
lambang Negara Indonesia 
ini, ternyata keberadaannya 
di alam bisa dibilang sangat 

mempri-
hatinkan. 
Di Baluran saja, Elang Jawa 
tergolong memiliki perseba-
ran yang amat terbatas, hanya 
dapat di temui di Kacip, 
kawah Gunung Baluran. Itu 
pun jika kita beruntung bisa 
menemukannya. Tidak seek-
sis Elang-ular Bido dan Elang 
Brontok (Nisaetus cirrhatus) 
yang bisa survive hampir di 
setiap habitat yang disedia-
kan di Baluran. Memang jika 
kita sedikit menengok Mac 
Kinnon, tertera di dalamnya 
kebiasaan El-Ja yang lebih 
menyukai hutan terbuka, 
perbukitan, dan pegunungan, 
itu pun hanya terbatas dengan 
pegunungan yang ada di Jawa 
saja. Dan menurut literature 
dalam buku “Garuda” karya 

Zaini Rakhman menyebut-
kan bahwa kini persebaran-
nya hanya tersisa 10% dari 
luas sebaran sebelumnya di 
seluruh pulau jawa. Belum 
lagi masa bertelur sang elang 
yang hanya dapat menge-
luarkan sebutir telur saja 
dalam 2-3 tahun. Itu pun 
kalau dalam sekali bertelur 
bisa langsung survive sampai 
jadi el-ja dewasa, lhah kalo 
gak netes? Hmm….sampean 
bisa membayangkan sendiri 
bagaimana kondisinya di-
luar saat ini. Atau mungkin 
sedikitnya eksplorasi yang 
membuat data itu timpang…. 
Wallohu a’lam…. Apapun 
bisa terjadi. Sekian. 

Salam Lestari…. 

Bido lagi Rolasan/ istirahat siang.. diem 
santai, sambil clingak-clinguk...

Si Garuda/El-ja 
Yang lagi Men-

gudara... 

Tentang Spesies
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Helikopter
      minidiatas

 perairan kacip

Tentang Spesies
Mengapung (Mengamati Capung)

Teks By : Joko Setiyono
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posisi yang enak buat menembak untuk dapatkan hasil 
bidikan terbaik. Namun demikian belum banyak kajian 
mengenai capung di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi 
pekejaan rumah setiap Bioders atau Capungers.

Mari siapkan lensa dan mulai Mengapung (Mengamati 
Capung)..

Bukan kerangka besi 
atau baja, melainkan 

si penerbang angkuh yang 
terbang dan kembali ke rant-
ing kering di atas air. Sesekali 
mereka saling usir untuk 
memperebutkan tempat 
tongkrongan. Odonata/ 
capung adalah nama yang 
kita kenal dalam kehidupan 
sehari- hari. Si naga terbang 
ini merupakan salah satu ordo 
dari serangga yang pengklas-
ifikasiannya berdasarkan gigi. 
Perkembangan ilmu penge-
tahuan yang ada saat ini telah 
memungkinkan terjadinya 
perubahan ordo pada kelas 
serangga di dunia yang tidak 
hanya didasarkan pada ben-
tuk sayap semata.

Salah satu helikopter ke-
cil yang terdapat di bantaran 
sungai kacip adalah Euphaea 
variegata/ Gossamerwings 
Damselflies. Capung dengan 
status konservasi Not Evaluated 
ini memilih habitat di sepanjang 
aliran air sungai, tepi hutan 
ataupun tempat terbuka.

Capung dari famili Euphaei-
dae ini dapat dikenali dengan 
ciri-ciri memiliki warna mata, 
kepala, abdomen dan toraks 

gelap dengan strip kuning pada 
sisi samping. Selain itu sayap 
juga gelap dengan pola warna 
biru tua atau ungu metalik pada 
jantan. Sedangkan pada betina 
matanya lebih kecoklatan, dan 
sayap coklat transparan dengan 
bercak putih pada ujung. 

Si variegate ini sangat mu-
dah didekati dan sangat cuek 
dengan kehadiran manusia. 
Sehingga sangat mudah untuk 
mendapatkan fotonya. Tinggal 
tentukan jarak dan 
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Euphaea variegata/ Gossamerwings Damselflies
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Terima kasih kepada 
temen-temen telah 

memberikan kepercayaan 
kepada saya. Awalnya Saya 
hanya sebatas pejalan kaki 
yang tidak tahu arah, kemu-
dian saya diajak berekspe-
disi ke Kacip.

Awalnya saya tidak tahu apa 
sih gunanya ekspedisi??? 
Ternyata banyak manfaat-
nya, diantaranya: 

kere ketemu hore. 1. 
bisa merasakan ber-2. 
teman dengan alam. 
sedikit mengetahui 3. 
tentang keanekara-
gaman. 
bagaimana hidup 4. 
didalam hutan.

Kere ketemu hore5. 

Saya ingin memberi-
kan apa yang saya punya 
kepada  temen-temen, tapi 
saya tidak pintar dan tidak 
kaya. Saya ikut ekspedisi 
hanya ingin mencari pen-
galaman untuk memberikan 
cerita (yang saya ketahui 
tentang disana) kepada 
temen-temen. Saya hanya 
ingin membantu tenaga 
saja, karena saya tidak 
memiliki sifat dua tadi.

Bisa merasakan berteman 
dengan alam

Alas/hutan menurut 
saya adalah jembatan untuk 
mencari kehidupan baru, 
karena hutan memiliki ke-
hidupan yang nyata. Di hu-
tan kita bukan siapa-siapa, 
tapi kalau kita mengetahui 
apa saja yang ada didalam 
hutan dan ingin menjag-
anya, kita adalah segalanya 
bagi hutan.

Sedikit mengetahui tentang 
keanekaragaman

Saya tidak bisa 
menyebutkan satu persatu 
nama jenisnya, ya paling 
tidak saya tahu bentuk dan 

wujudnya. Mulai dari tumbuhan, burung, serangga, 
sampai kotoran macanpun ditemukan hehehe. 

Hidup didalam hutan
Hidup didalam hutan itu awalnya memang keliha-

tannya tragis, tapi faktanya banyak yang suka terhadap 
hutan. Alas/hutan memberikan pelajaran, salah satunya 
pelajaran kelangsungan hidup berkawan.

Piss
Hutan bisa dikatakan pembunuhan dan memba-

hagiakan. Dinamakan hutan pembunuh bukan berarti 
hutan itu jahat, hanya saja kita tidak bisa menjaganya 
sehingga hutan adalah sumber bencana. Hidup di hutan 
harus bisa mengontrol diri. Didalam hutan bisa merasakan 
segalanya, marah karena tidak sejalan dalam pemikiran, 
benci karena keegoisan yang hanya memikirkan keperiba-
dian, seneng karena saling berbagi, saling berbagi susah 
bareng, dst.

Nb:   di dalam hutan ambillah sifat berbagi dan 
kebersamaan, jangan untuk menyenangkan diri. Di hutan 
banyak keputusan yang perlu kalian ambil, saya harap 
yang kamu ambil memilih mayoritas. Keselamatan diri 
perlu, tapi keselamatan mayoritas lebih etis.
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Bonus Ekspedisi Kacip
ulasan singkat perjalanan

by : Siti diniarsih
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1st Day

Bekal semangat dari Kampus Jogja masih over stock. Perjalan-
an Talpat – Kacip sungguh luar biasa. Meski bekal di gudang 
(baca: ransel) masih begitu membebani bahu ditambah udara 
hangat yang membuat pakaian basah oleh air garam tubuh, na-
mun perjalanan semi berat itu tidak terasa lama. Rasa penasaran 
akan sebuah kampung seberang (baca: Kacip) (yang konon ber-
status perawan) adalah pemicu utama mengapa langkah demi 
langkah menjadi terasa ringan. Gelak canda sesekali memang 
sengaja dimunculkan untuk mengacaukan rasa lelah. 

2nd Day

Semangat mengeksplorasi kawasan perawan itu malah bertam-
bah di hari kedua. Setelah sore hari pertama saya dan beberapa 
kawan berhasil mengidentifikasi satu jenis burung yang meru-
pakan catatan baru di Kacip, Srigunting Jambul-rambut (Dicru-
rus hottentotus). Apalagi sore hari kedua kembali ada tambahan 
jenis yakni Kacembang Gadung (Irena puella). Walaupun hari 
itu kami juga ada target untuk bisa menemukan pohon kemiri 
sebanyak-banyaknya (meski dengan pengetahuan yang minim 
akan morfologi pohon itu). Asupan gizi masih lebih dari cukup, 
menu masih sangat bervariatif. Ekspedisi hari itu sungguh luar 
biasa.

Saat malam tiba Kang Swiss dan beberapa rekan mencoba dop-
ping semangat dengan berbagi cerita stress, cerita konyol dan 
aneh-aneh. Mencoba keluar dari mindset biologi dan alam. 
Kami mencoba ngedan. Tidak ada hal tabu lagi untuk dibicara-
kan saat kami sedang ngedan. Dan itu yang kami lakukan di 
malam-malam berikutnya untuk menjaga kekuatan tim.

3rd Day

Semangat dan energi masih tetap terjaga, mengingat baru satu 
trek saja yang dilewati di hari pertama. Tidak ada temuan baru 
untuk kawasan Kacip di hari ketiga itu. Namun bagi saya prib-
adi, banyak sekali pertemuan dengan jenis-jenis baru (baik 
burung ataupun kupu-kupu). Pembuatan petak-petak contoh 
pohon kemiri juga belum selesai, kurang 2 petak saja. Rasa 
penasaran akan beberapa foto yang belum saya dapat menjadi 
ganjalan di tidur saya hari ketiga itu. Belum lagi hari keempat 
merupakan jatah saya jadi juru kunci camp, “Wah, ndak bisa 
nge-trek nih,” batin saya.

4th Day

Meski harus jadi juru kunci dan melakukan beberapa kewa-
jiban, hunting foto tetap harus ada. Di sela-sela waktu mema-
sak, mencuci dan beres-beres rumah sementara itu, saya men-
coba nyolong-nyolong hunting meski hanya di sekitar camp, 
sekiranya camp masih dalam pengawasan mata. Tidak rugi, 
dari hasil nyolong-nyolong itu, si Sempur-hujan Rimba men-
jadi sasaran tembak kamera saya. Di samping hunting, ada hal 
penting juga yang harus diwaspadai, kami harus mulai menghe-
mat bekal, mengingat ekspedisi masih 3 hari dan bekal mulai 
menipis. Malam hari ke-5 itu saya begitu galau, entah kenapa 
saya harus dapat foto Caladi Tikotok, karena memang rencana 
besok adalah menyusur hingga ujung trek.

5th Day

Pagi itu seperti tidak semangat untuk bangun. Entah kenapa 
saya pusing dan merasa dingin. Berkunang-kunang saat ban-
gun, saya sudah merasa akan sakit. Pikiran saya sudah kema-
na-mana. Mulai dari perburuan Caladi Tikotok hingga keper-
cayaan diri saya untuk bisa bertahan hingga akhir ekspedisi. 
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Sama sekali tak terpikir saya akan sakit saat ekspedisi ini. Ya, 
saya memang sering sakit, paling tidak setelah operasi usus bun-
tu selepas smp. Setiap tahunnya saya pasti berlangganan obat, 
entah karena sakit tifus, DB, bronchitis, atau hanya sekadar de-
mam beberapa hari. Namun saya tidak menyangka bahwa jatah 
sakit saya di tahun ini harus di Kacip. Hmm, pokoknya pikiran 
saya pagi itu benar-benar kacau. Sejenak saya berusaha menata 
kembali semangat saya, “Setelah sarapan, pasti sembuh,” batin 
saya. Kemudian saya mencoba tersenyum dan bangkit dari ti-
dur. 

Pagi itu salah satu anggota tim ekspedisi yakni Kang Swiss 
akan kembali ke Batangan, beliau memang tidak bisa menemani 
kami hingga akhir ekspedisi. Selepas beliau pamit dan berjalan 
hingga tak terlihat lagi dari camp, saya mencoba minum obat. 
Paracetamol, obat penurun panas. Beberapa kawan mencoba 
menasehati saya unruk tidak ikut berburu Caladi Tikotok. Ya, 
saat itu juga semangat menurun drastis. Saya pasti akan mere-
potkan mereka jika saya memaksakan ikut. Saat itu juga kupu-
tuskan untuk tidak ikut dan segera tidur.

Pukul 11.00 saya terbangun dari tidur. Saat itu pula saya mulai 
memperoleh semangat kembali. Efek paracetamol benar-benar 
bekerja dengan baik. Walaupun belum sepenuhnya pulih, saya 
mencoba untuk hunting foto Meninting Besar, mengingat spot-
nya tidak jauh dari camp. Kepulangan ketiga rekan dari perbu-
ruan Caladi Tikotok yang membawa duka karena mereka sama 
sekali tidak melihat ujung paruh burung itu. 

6th Day

Saya memperoleh semangat lagi untuk hunting. Saya dan rekan-
rekan memutuskan untuk memperpendek daya jelajah, meng-
ingat harus menabung energi untuk perjalanan pulang besok. 

Tidak ada yang spesial di penelusuran kami hari itu. Hanya saja 
kisah pagi menyaksikan seekor Alap-alap Capung sedang sara-
pan menjadi momen tersendiri untuk memotretnya dari berbagai 
angle. 

Hari itu beberapa rekan mencoba menelusuri trek, bukan un-
tuk hunting. Namun untuk mencari sumber kehidupan, yakni 
tambahan asupan gizi. Kiranya sekantong plastik mangga hu-
tan (nama dari rekan) menjadi menu favorit sore itu. Rujak dan 
manisan sekiranya dapat sedikit membohongi lidah kami akan 
rasa mangga hutan yang super duper masam itu. Wow, dan perut 
kami cukup terganjal dengan buah itu. Saat malam tiba kami be-
nar-benar berusaha menikmatinya. Inilah malam terakhir kami 
di Kacip untuk ekspedisi ini.  Di sisi lain, entah kenapa malam 
itu menjadi dingin sekali, dan hanya saya yang merasakannya. 
Selepas mandi, demam itu datang lagi.  Saya berusaha mena-
ta semangat dan segera beranjak istirahat selepas minum obat. 
“Aku gak mau sakit di perjalanan pulang besok. Aku harus sehat 
besok,” gumamku sendiri.

7th Day

Huh, pagi itu benar-benar berat bagi saya. Pukul 02.00 saya mu-
lai menggigil. Saya bahkan tidak tahu kalau suara gigilan saya 
malam itu membuat takut tenda sebelah, yakni tenda putra. Mer-
eka takut itu bukan suara manusia. Ditambah lagi malam itu 
adalah malam Jumat serta dibumbui oleh cerita-cerita wingit di 
kawasan ini. Rekan-rekan putra tidak ada yang berani mengetuk 
pintu tenda kami yang hanya berisikan saya dengan Tika. Akh-
irnya hanya Tika yang berusaha menghangatkan tubuh saya. 
Dipindahnya semua jaket dan selimut dari tubuhnya ke tubuh 
saya. Kemudian dia coba olesi perut saya dengan minyak angin 
untuk menghangatkan badan saya. 
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Sekitar pukul 04.00 rekan-rekan putra baru berani bangun dan 
memastikan suara aneh yang mereka dengar sejak semalam. Akh-
irnya mereka tahu, bahwa sumber suara itu adalah Saya. Begitu 
saya rasakan kekeluargaan yang amat dalam dari seluruh anggota 
tim. Tahu kalau saya sakit lagi, semua langsung bangun, mencoba 
membuat berbagai hal yang dapat membuat saya menjadi lebih 
baik. Mulai dari membuat wedang jahe, sereal, teh hangat, kopi, 
dan membuat sarapan. Hingga pukul 07.00 saya merasa belum 
baik. Selepas sarapan, saya muntahkan kembali apa yang sudah 
saya telan. Entah kenapa tubuh ini, seperti tidak mau diajak kom-
promi. Sambil menunggu saya istirahat, semua anggota mencoba 
untuk packing dan beres-beres camp. Ya, kita semua mengejar un-
tuk berangkat pagi dari sini agar tidak panas di perjalanan.

Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saya masih merasa pusing, na-
mun saya paksakan untuk bangun dan mengatakan bahwa saya su-
dah baik. Ya, itu yang harus saya lakukan agar kami segera berge-
gas pulang. Saya tidak berpikir lagi apa yang nanti akan terjadi 
di perjalanan. Yang terpikir oleh saya, kami semua harus segera 
pulang sekarang juga. Akhirnya pukul 10.00 kami mulai mening-
galkan camp dan berjalan menuruni sungai Kacip untuk kembali 
ke Talpat. Panas memang terasa, namun kami semua mencoba me-
nahannya. Perjalanan pulang itu sangat lengang. Tidak ada gelak 
canda selama kami berjalan. Hanya ketika kami mencoba beristi-
rahat beberapa kali, beberapa rekan mencoba membuat guyonan 
agar saya semangat kembali. Pukul 12.30 kami sampai di Talpat. 
Dua jam kemudian Kang Swiss datang menjemput kami dan satu 
jam kemudian kami sudah di Batangan kembali. Puskesmas mung-
kin menjadi salah satu pelarian saya setelah sampai Batangan. Dan 
rekan-rekan saya semua masih setia merawat sampai saya pulih 
dan siap pulang ke Jogja.

Perjalanan menuju Kacip, masak bareng, jelajah bareng, guyonan, 
hunting bareng, manajemen camp, manajemen masalah, saling 
pengertian, manajemen waktu hingga perjalanan pulang meru-

pakan oleh-oleh berharga dari sebuah ekspedisi. Yups, sakit itu 
saya anggap bonus. Kita tidak pernah menduganya, tapi hal-hal 
semacam ini kemungkinan besar akan kita alami dalam sebuah 
perjalanan yang cukup panjang. Dan jangan salah, mungkin justru 
karena itu sebuah tim dapat diuji dan dilihat kesolidannya.
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Cerita di Balik 
Tenda Ekspedisi
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persiapan sebelum berangkat menuju Kacip.
mas Avid: Cepet cah!! 
Tika: Bentar. mas... hmmm sabar yha mbak
bedakmu ndak luntur kok,,

mas Avid: Waduh boyokku goceli Rik..... dalane kok yho gak di 
aspal toh,,, loh sendalku Jebol to jadine....haduh...

dibagian belakang kang 
Swiss meyakinkan Mbak 
Ismi “bahwa hanya pergi 
tuk Sementara....” so sweet

Istirahat dulu coy.. dan tentunya ngg lupa narsis dong!!
lha gimana Aku Ganteng to...??

Kerjanya yang bener, entar gaji tak 
potong baru tau rasa,,,hhe...
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inilah berbagai alat tradisional yang di hasilkan untuk mempermudah 
perkejaan dapur, dan bagaimana anda lihat kang Swiss tampak serius 
numbek sambal,, yang pastinya,,, maknyuuuus coy.

Foto atas “Omen“ Bawah 
“Arik“ dua sosok aktor 
dibalik munculnya alat-alat 
jaman megalitikum yang 
sangat membantu... teri-
makasih yha kakak..
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Inilah suplai energi kami, biar tetap tok cer Blusukan... dan tentunya 
rasa boleh di adu,,,hhe
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Dari kiri atas : afid, tika. bawah : Joko, Nurdin,,, gayanya sok serius semua, 
padahal???????

dari kiri atas : Dini, Arik, bawah : Oman, Kang Swiss... wah saya gak berani ko-
men aneh-aneh....
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Avid : Ndor (din) Mie ne kok entek,,, lha iki engko lawuhe opo...? 
Gandor : Lha piye lek masak nang Omen ae.. 
Avid : kok iso? 
Gandor : lha Mie ne di gowo mlayu.. kae Lho nek pojokan cobak di lihat! 
Avid : Iyo raine bikin ndak tahan tenan kok..
Omen : Haha kapok ndak tak kasih Mie nya,,hmmmm
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Wah wah,,,  
ini yang ndak patut di tiru yang lain 
hunting malah enak-enakan tidur... Mau 
jadi apa, kalian? 
kuliah-kuliah!! 
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Semua Terserah anda... hha, 
perhatikan 4 kamera yang di bawa : Tika, avid, dini, joko... 
Ternyata satu pabrikan,,, Sesuatu Sekali..
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Panas-Panas Enaknya Mandi Coy....
Mandi dikit!!
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Avid : Wah aku wes nGeleh je Jok!! 
Disikat sek yho Segone, Piye? 
 
Jack : OJo mas... ngenteni lawoh 
dulu ae mas.. 
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Semangat Yha kakak ......!!!!!!!

2012

Dalam sebuah Catatan tahun genap
Berbagai kesempatan

Begitu jalan itu Dimudahkan
 
Kemauan kEras
Kami berangkat

Tawa
Sedih

Kenyang
Lapar

Dahaga
Dingin

kita bagi semuanya

Ditempat gelap tanpa cahaya
jiwa kami tak pernah gelap

kacip
kami begitu bahagia

 
Kacip
Itu sebagian Kecil tubuh garuda

Guru
Di penghujung tahun genap

Tahun dan Tahun
semoga
Selalu ada kesempatan kembali

Kacip

Nososticta insignis
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