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Salah satu sudut blok hutan 
Tegal Bunder Taman Nasional 
Bali Barat.
Foto : Dis Setia E.P.
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Dari Sa-
bang 
sam-

pai Merauke ber-
jajar pulau-pulau, 
sambung menyam-
bung menjadi satu 
itulah Indonesia”. 
Sepenggal lirik dari 
tembang Dari Sabang Sampai Merauke 
karya R. Suharjo memang benar adanya. 
Ya, negeri dengan simbol Garuda terse-
but memang terdiri atas pulau-pulau di 
dalamnya, mulai dari pulau-pulau besar 
yang luas wilayahnya hingga pulau-pulau 
kecil yang tersebar di bumi pertiwi. 
Kenyataan tersebut membuat Indonesia 
juga memiliki adat, budaya, dan tentunya 
kekayaan alam yang bermacam-macam. 

Dari sekian banyaknya pulau yang 
tersebar di Indonesia, Bali merupakan 
salah satu pulau yang cukup terkenal 
baik di dalam negeri sendiri maupun di 
lingkup mancanegara. Bali juga memi-
liki kawasan konservasi yang terletak di 
ujung barat Pulau Dewata. Taman Nasi-
onal Bali Barat (TNBB) merupakan salah 
satu kawasan konservasi yang terdapat 
di Pulau Bali. TNBB dijadikan sebagai 
kawasan konservasi karena di kawasan 
tersebut terdapat Jalak Bali (Leucopsar 
roschildii) yang merupakan spesies 
endemik yang hanya dapat dijumpai di 
kawasan tersebut. Pastinya di kawasan 
tersebut tidak hanya terdapat Jalak Bali 
saja, biodiversitas yang masih “ghaib” 
tentunya juga dapat ditemukan di ka-
wasan Negeri Para Dewa. Kini yang men-
jadi pertanyaan adalah, biodiversitas apa 
sajakah yang terdapat di kawasan Taman 
Nasional Bali Barat?

Kami, BIOLASKA (Biologi Pecinta 
Alam Sunan Kalijaga Yogyakarta) diberi-
kan kesempatan untuk mengeksplorasi 
biodiversitas yang ada di TNBB. Dalam 
tema yang bertajuk “Ekspedisi Narasiwa 
(Mengenal Keanekaragaman Hayati 
Negeri Para Dewa)”, kami membagi 
penelitian ini menjadi lima kategori, yaitu 
Avifauna (Burung), Herpetofauna (Am-
phibi dan Reptilia), Odonata (Capung), 
Lepidoptera (Kupu-kupu) dan Orchid 
(Anggrek). Awalnya kami berniat un-
tuk menjelajahi seluruh kawasan TNBB 
yang terdiri atas 6 resort, karena adanya 
keterbatasan dalam waktu dan tenaga 
membuat kami hanya mampu menjelaja-
hi 2 blok hutan yang ada di Tegal Bunder 
dan Teluk Terima. Meskipun demikian, 
hal itu tidak mengurangi semangat kami 
untuk belajar mengenali dan “mencicipi” 
keanekaragaman hayati di Negeri Para 
Dewa. Kami telah berusaha untuk men-
dokumentasikan jejak perjalanan Ekspe-
disi Narasiwa melalui majalah ini. Meski-
pun tidak setiap rekam yang kami lalui 
dapat tersurat. Semoga majalah ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua serta dapat 
meningkatkan gairah kita semua untuk 
bereksplorasi dan mengenali keanek-
aragaman hayati di bumi pertiwi.

Selamat menikmati...

Pemred

Alfin Galih Wijayanto

Majalah
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EKSPEDITOR EKSPEDISI NARASIWA

Mohammad Ariq Nazar, Begitulah nama lengkap pria ber-
badan tinggi ini. Dialah satu-satunya anggota tim ekpedisi yang 
dari awal sampai slesai ekspedisi tidak mengalami perubahan 
(kulit) haha. Nampaknya sengatan panasnya matahari Bali ti-
dak berpengaruh terhadap kulitnya (Luar biasa Sekalee). Sosok 
yang suka membawa dan membaca buku inilah yang membawa 
tim anggrek bisa menemukan anggrek di tengah lebatnya hutan 
TNBB.

Alfin Galih Wijayanto, Pria berambut lurus nan klimis yang 
suka eksis dan narsis (tak berkumis) ini merupakan sosok yang 
bisa diandalkan dalam hal pengelolaan barang dan perencanaan 
kegiatan selama di TNBB. Kepemimpinannya di Tim Capung 
berhasil membawa timnya menemukan berbagai jenis capung 
yang rupa-rupa warnanya  yang mungkin keberadaannya tidak 
terlalu banyak di TNBB.

Dis Setia Eka Putra, DIS begitu sapaan dan panggilan-
nya yang lugas dan jelas. Sosok yang lebih banyak diam dan 
tenang ini mungkin adalah sosok yang paling serius diantara 
anggota lainnya (ya po?). Namun keseriusannya inilah yang 
mampu membawa tm kupu-kupu berhasil mendapatkan data 
yang memuaskan. Dalam majalah ini dia akan mengenalkan arti 
“Narasiwa” dan memberi gambaran perjalanan Ekspedisi Nara-
siwa dalam sebuah infografis.

Faizal Septya Nugraha, Paijo begitulah panggilannya di-
mana-mana. Sosok pria berjenggot ini merupakan sosok yang 
takut pada ulat namun ganas pada ular. Tanpa dia mungkin tim 
herpetofauna tidak akan bisa menangkap ular-ular yang ditemui. 
Keahlian lainnya yang terkadang sangat membantu yakni seb-
agai recycle man atau pembersih sisa-sisa makanan yang tak 
mampu dihabiskan anggota ekspedis lainnya haha. Bikin ketagi-
han begitu katanya setelah mengikuti ekspedis ini.

Sigit Yudi Nugroho, Sonthet begitu kadang ia disapa, so-
sok yang selalu riang gembira dimanapun berada inilah yang 
menjadi pemimpin untuk mencari dan mengintip burung (siapa). 
Rasa suka terhadap burung membuatnya termotivasi untuk ikut 
ekspedisi ini. Keahliannya dalam mengoperasikan aplikasi Locus 
juga sangat membantu para anggota tim ekspedisi agar tidak 
tersesat. Di majalah ini dia akan menceritakan penemuan burung 
Bubut Pacar jambul dan mengenalkan Locus pada anda.

TIM ANGGREK
Kiri ke Kanan : M. Ariq Nazar, 
Ayu Tia Elyasa, Laila Ainur Rohm-
ah, Makhabah Rita Novia. 

TIM CAPUNG
Kiri ke Kanan : Nur Apriatun 
Nafisah, Mokhamad Nur Zaman, 
Zainul Laily, Alfin Galih Wijayanto.

TIM KUPU-KUPU
Kiri ke Kanan :  Dessy Ayu Pus-
pita,  Suhartina, Urwatul Wutsqo 
(atas), Dis Setia Eka Putra (atas), 
Yusni Lestari Siregar, Retno Sury-
andari

TIM HERPETOFAUNA
Kiri ke Kanan : Imam Musthofa, 
Siti Saodah, Nova Ika Rahmawati 
S., Faizal Septya Nugraha 

TIM BURUNG
Kiri ke Kanan :  Afrizal Nurhi-
dayad, Elde Nur Respatika O., Sigit 
Yudi Nugroho, M. Fajar Farid Am-
rulloh.

KOORDINATOR TIM

ANGGREK

CAPUNG

KUPU-KUPU

HERPETOFAUNA

BURUNG

Kontributor Foto : Tim Ekspedisi
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Tetua Biolaska
Siti Diniarsih

Muda-Tua Berkarya

Perjalanan Biolaska memang be-
lum usai, majalah ini merupakan 
salah satu terminal pemberhentian 
untuk merefleksi perjalanan sebel-

umnya. Terminal ini sudah terbangun sedikit mewah dan 
nyaman bagi para calon penumpang selanjutnya yang 
menanti untuk sampai ke terminal berikutnya.

Majalah ini bukan tanpa cacat, bahkan tidak bisa diband-
ingkan dengan edisi sebelumnya, karena penyusun dan 
penulisnya berbeda generasi. Namun nampaknya ma-
jalah ini merupakan hasil refleksi dari yang sebelumnya 
mengenai suatu perjalanan yang terencana, memiliki 
tujuan yang jelas, proses yang tidak instan, perih dan 
payah yang bergelayut hingga karya ini dapat dipersem-
bahkan bagi bumi yang selalu memberi kehidupan. 

Memang sesuatu yang kecil, ruang lingkup sempit, na-
mun harapan kami semangat muda untuk berkarya tidak 
berhenti di sini. Seusai dari Biolaska atau dari UIN Sunan 
Kalijaga, Bumi dan Biodiversitas Indonesia membutuh-
kan uluran tangan kita selalu untuk membuat karya di 
atasnya. Entah dalam bentuk eksplorasi maupun konser-
vasi. Dan sampai status kita berubah menjadi tua.

Selamat Melanjutkan Karya!

Wejangan ....

Terimakasih kepada Taman Nasional Bali 
Barat atas izin dan semua fasilitas yang telah 
diberikan kepada kami. 

Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih 
kepada Mas Bonenk (Tri Eliana Nurdian) atas 
sharing pengalamannya di TNBB yang begitu 
berarti bagi kami.

Terimakasih juga kepada Kang Wiryawan 
sebagai Kasubag TU TNBB yang telah mem-
bantu kami dalam memudahkan mengurus 
perizinan untuk Ekspedisi ke Taman Nasion-
al Bali Barat ini.

Terimakasih kepada Kang Hery Kusumanega-
ra yang menjadi pembimbing lapangan kami 
selama ekspedisi sehingga kami tidak buta 
tentang lokasi-lokasi yang ada di Taman Nasi-
onal Bali Barat.

Ucapan Terima Kasih
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Pemandangan area Feeding 
Ground blok hutan Tegal Bunder. 
Foto : Dis Setia E.P.
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Biodivercities in Collage
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Peta Pulau Bali 

Lokasi Taman Nasional Bali Barat

MENGENAL
Taman Nasional

BALI 
BARAT

Bali, siapa 
yang tak 
kenal den-
gan pulau 

Bali? Sebuah pulau 
diseberang pulau Jawa 
yang terkenal akan 
keindahan panorama pantainya. Inilah 
salah satu alasan  Bali menjadi tujuan 
wisata turis lokal maupun manca negara. 
Begitupun  kunjungan kami lalu yang 
datang berbondong-bondong, bukan un-
tuk berwisata namun ber-ekspedisi. Un-
tuk kedua kalinya Biolaska plesir dalam 
sebuah tema “ekspedisi” ke tempat baru, 
setelah sebelumnya menguak misteri 
Kacip (Taman Nasional Baluran) yang 

Oleh Sigit Yudi Nugroho

Coretan Redaksi
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dikemas dalam sebuah majalah 
ekspedisi “Biolaska to Kacip”. 
Bali Barat menjadi spot pilihan 
untuk dijelajahi, tentunya biodi-
versitas menjadi prioritas. Sesuai 
namanya, kawasan konservasi ini 
dikenal sebagai Taman Nasional 
Bali Barat. Lalu kaya apa sihh 
Bali Barat itu? Check it out..

 Curik Bali (Leucopsar roth-
schildi) merupakan jenis burung 
menjadi maskot Taman Nasional 
ini. Kenapa Curik Bali digunakan 
sebagai maskot?. Menurut seja-
rahnya, tahun 1991 seorang bio-
logiawan Dr. Baron Stressman 
mendarat di Singaraja setelah 
kapalnya rusak. Selama kurang 
lebih tiga bulan Dr. Baron men-
emukan burung Jalak Bali/Curik 
Bali yang menurutnya sangat 
langka dan berbeda dengan selu-
ruh spesimen yang dia peroleh. 
Penyebaranya pun sangat terba-
tas sekitar 320 Km2  mulai desa 
Bubunan sampai ke Gilimanuk. 
Hal inilah yang menjadi alasan 
Dr. Baron Viktor von Plesen 
melakukan penelitian ulang se-
cara  intensif pada tahun 1925. 
Nah, untuk melindungi satwa 
langka tersebut pada tahun 1947 
Hutan Banyuwedang ditetapkan 

sebagai Taman Pelindung Alam 
hingga akhirnya pada tahun 1982 
ditetapkan menjadi Taman Nasi-
onal. 

 TNBB memiliki luas seki-
tar 19.002,89 ha yang terdiri atas 
kawasan terrestrial dan perairan. 
Bagian selatan (Ambyarsari) ter-
bentang bukit-bukit dengan tum-
buhan yang lebat sehingga tam-
pak begitu hijau. Bagian tengah 
sampai paling ujung utara 
juga terbentang berbagai 
jenis tipe hutan yang diakhiri 
dengan panorama pantai ber-
pasir putih dan air laut yang 
biru. Yahh.., dengan adanya 
bentang alam yang sedemikian 
rupa tentunya menjadi rumah 
yang nyaman bagi berbagai jenis 
satwa. 

 Tak terbayang di 
angan apa yang akan 
kami temukan, modal 
kamera prosummer 
dan awak waras, pen-
gen ndang blusukan 
memenuhi kartu memori dan 
buku kosong yang telah disiap-
kan. Mlaku, moto, ngident, karo 
narsis menjadi makanan sehari-
hari selama ber-ekspedisi. Sebuah 

kerja keras yang begitu menguras, 
tak hanya tenaga tapi juga dana. 
Namun itu semua sebanding den-
gan ilmu yang kami dapat. Tak di-
makan sendiri, hanya ingin berb-
agi, hasilnya pun kami susun dan 
anda bisa membacanya kapanpun 
di bagian kolom hasil. Dimana 
terpampang berbagai jenis data 
yang sebelumnya belum ada dan 
menambah data yang sudah ada. 

Selamat menikmati….

Coretan Redaksi

Curik Bali (Leucopsar rothschildi)
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Tim Ekspedisi 
Bersama Pembimbing Lapangan Hery Kusumanegara (Paling Kanan)
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Adalah 
rasa 
bang-

ga bercampur 
haru begitu yang 
kami rasakan 
setelah berhasil 
melaksanakan 
ekspedisi ke Ta-

man Nasional Bali Barat (TNBB). Ini 
merupakan suatu pencapaian yang 
begitu emosional bagi kami anggota 
kelompok studi Biologi Pecinta Alam 
Sunan Kalijaga (Biolaska) terutama 
untuk anggota baru yang baru tahun 
kemarin dilantik namun dalam seta-
hun waktu yang cukup singkat dten-

gah hiruk-pikuknya aktivitas kam-
pus namun kita bisa melaksanakan 
kegiatan ekspedisi di Taman Nasi-
onal Bali Barat (TNBB). Ini meru-

Memaknai   kata 
“Narasiwa”
Oleh Dis Setia Eka Putra

pakan ekspedisi Biolaska kedua setelah 
Tahun 2012 kemarin juga melaksanakan 
ekspedisi ke Kacip yaitu suatu kawasan 
kaldera Gunung Baluran di Taman Nasi-
onal Baluran Situbondo Jawa Timur. Na-
mun terasa spesial untuk ekspedisi yang 
kedua ini karena anggota yang ikut lebih 
banyak yaitu 22 orang dibanding pada 
ekspedisi pertama yang hanya diikuti 
6 orang. Lebih spesial lagi karena dari 
ke-22 orang tersebut mayoritas adalah 
anggota baru dengan semangat ingin 
belajarnya. 

Ekspedisi  ke Taman Nasional Bali 
Barat ini kami namakan Ekspedisi Bio-
laska “Narasiwa” yang artinya Mengenal 
Keanekaragaman Hayati Negeri Para 
Dewa. Iya, inti dari tujuan kami melak-
sanakan ekspedisi ini adalah mengenal 
keanekaragaman hayati. Kita ketahui 
bahwa Negara kita merupakan salah 
satu lumbung Biodiversitas dunia mem-
bentang mulai dari Sabang sampai Me-
rauke begitu banyak jenis Biodiversita-
snya belum lagi wilayah perairan yang 
lebih dari sepertiga wilayah Indonesia 
sendiri menjadikan negeri ini negeri 
yang kaya raya. 

Namun ditengah negeri yang 
kaya akan Biodiversitas ini masih ban-
yak diantara kita yang tidak menge-
nal Biodiversitas itu sendiri. Berapa 

Coretan Redaksi
banyak orang yang menyebut burung 
yang berterbangan hanya dengan kata 
“Burung”, berapa banyak orang menye-
but capung yang berupa warna hanya 
dengan kata “Capung”,  berapa banyak 
orang yang melihat kupu-kupu dengan 
sayap penuh warna-warni dan hanya 
menyebutnya dengan kata “Kupu-
kupu”?, padahal mereka punya nama, 
punya identitas tiap jenisnya, memang 
hanya kita yang kurang mengenalnya 
saja. Seperti kata pepatah jika tak kenal 
maka tak sayang. Apakah kita tidak say-
ang kepada biodiversitas kita?. Memang 
terlalu dini untuk menyebutnya begitu 
karena masing-masing pribadi punya 
cara tersendiri untuk menyayangi biodi-
versitas kita. Namun dengan mengenal 
biodiversitas bisa jadi cara yang mudah 
untuk menunjukkan rasa sayang itu. 

Oleh karena itu Narasiwa bagi 
kami bukan sekedar judul untuk ekspe-
disi, bukan sekedar kata yang tertulis 
di proposal maupun laporan kami, dan 
bukan pula penghias di majalah ini 

namun itu merupakan langkah kecil 
kami untuk tahu, mengenal dan suatu 
wujud rasa sayang kami terhadap Bio-
diversitas Indonesia. Bukan hasilnya 
yang terpenting, bukan produknya 
yang utama namun pengalaman ber-
temu dan mengenal Biodiversitas yang 
dimiliki negeri inilah yang sebenarnya 
kami inginkan. Ini merupakan se-
buah keyakinan bahwa apa yang kami 
lakukan walau hanya langkah kecil 
namun bisa berguna dan bermanfaat 
bagi banyak orang. Oleh sebab tu kami 
mengajak semua orang untuk bisa 
mengenal dan menyayangi Biodiver-
sitas Indonesia, berusaha menjaganya 
dan melestarikannya tak peduli se-
berapa kecil usaha anda namun pasti 
akan banyak orang yang mengapresiasi 
dan mungkin mengikuti langkah anda. 
Mari berekspedisi.... mari bereksplora-
si....  mari berbagi....dan mari cintai 
Keanekaragaman Hayati negeri ini.... 
“Biolaska...Narasiwa”.

“...mengenal keanekaragaman hayati...”

Ekspeditor 
sedang menje-
lajahi hutan di Re-
sort Teluk Terima
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“....Mari Berekspedisi....
Mari Bereksplorasi....”
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Habitat
Habitat Pantai di Teluk Terima.
Foto : Sigit Y.N.
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Salah satu sudut Resort 
Teluk Terima. Terlihat Teluk 
Terima dari kejauhan. 
Foto : Retno Suryandari.
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Teks : Urwatul Wutsqo
Foto : Urwah, Dis Setia, Sigit & Tika.

Pagi yang 
cerah 
untuk 
memulai 

sebuah cerita. Ya, 
secerah wajahku 
dan juga wajah 

teman-temanku kala itu. Secerah keti-
ka kami harus bangun pagi-pagi untuk 
berangkat ke Bali. Kita ke Bali bukan-
lah untuk sebuah liburan atau berfoya-
foya dengan menghabiskan banyak 
uang dan mengunjungi tempat-tempat 
rekreasi yang asik seperti kebanyakan 
orang berfikir tentang Bali. Ekspedisi, 
itulah alasan kami pergi ke Bali. Kami 
akan melaksanakan ekspedisi ke Ta-
man Nasional Bali Barat (TNBB). 

Pengetahuan, pengalaman yang 
indah, menarik dan tak terlupakan, 
liburan dengan bajet yang murah, te-
man baik yang mau berbagi di segala 

kondisi, cinta dan kasih sayang, 
yang paling penting dalam ekspedisi 
ini adalah bermanfaat baik untuk kita 
maupun untuk orang lain. 

Itulah alasan mengapa kata 
ekspedisi jauh lebih indah diband-
ingkan dengan kata liburan. Karena 
kata ekspedisi itu sendiri sudah me-
wakili dari semua suku kata, terma-
suk liburan.

Baiklah bicara ekspedisi pasti-
nya tidak akan lepas dari aktivitas 
blusukan masuk hutan, menelusuri 
sungai, dan menemukan spesies-
spesies yang kita cari atau menemu-
kan hal baru yang belum pernah kita 
lihat. Disini saya akan memberi se-
dikit gambaran tentang lokasi peneli-
tian kami yaitu di kawasan blok hu-
tan Tegal Bunder dan Teluk Terima. 
Tegal Bunder merupakan kawasan 
yang terletak di tengah Taman Na-
sional dan terdapat Kantor Seksi 2. 
Di blok hutan ini ada beberapa tipe 

habitat seperti Hutan Rawa, Hutan 
Musim, Hutan Evergreen, Hutan Mang-
grove, Lapangan atau Feeding Ground 
yang berbatasan dengan ladang 
warga. Dengan berbagai habitat terse-
but tentu membuat Biodiversitasnya 
sangat banyak mulai dari jenis burung, 
kupu-kupu, herpetofauna capung bah-
kan anggrek yang selama ini belum 
pernah tercatat di resort tersebut. Hu-
tan Rawa menjadi habitat favorit untuk 
jenis amfibi seperti katak dan kodok, 
setiap malam sangat banyak katak dan 
kodok yang keluar dan mengeluarkan 
suara yang mengundang untuk dicari. 
Selain amfibi disini juga menjadi habi-
tat dari capung serta kupu-kupu yang 

hinggap di pohon-pohon bakau saat 
siang hari. Hutan Evergreen menjadi 
favorit untuk pengamatan burung 
dan berburu reptil seperti ular dan 
kadal. Selain itu juga banyak jenis 
kupu-kupu yang berterbangan disini. 

Halaman
Habitat

Singkat Kami

Beberapa tipe habitat di Resort Tegal Bunder
Hutan Musim (Kiri atas), Hutan Evergreen 
(Kanan atas), Feeding Ground (Tengah), dan 
Rawa-rawa yang menjadi habitat Amfibi dan 
Capung (bawah).
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Disini juga pertama kali kita menemukan 
anggrek jenis Nervilia sp yang selama ini 
dicari-cari. 

Banyak spesies kupu-kupu yang 
kami temukan di dua Resort tersebut, 
salah satunya yang membuat saya ter-
tarik adalah Graphium doson. Kupu-kupu 
jenis ini termasuk dalam famili Papilioni-
dae. Di blok hutan Tegal Bunder dan blok 
hutan Teluk Terima Graphium doson san-
gat sering ditemukan. Meskipun banyak 
ditemukan, akan tetapi tidak membuat 
saya bosan melihatnya. Salah satu ke-
jadian yang takkan terlupakan adalah 
pada hari kedua di blok hutan Tegal 
Bunder. Di hutan Evergreen, saya men-
emukan Graphium doson  yang cukup 

banyak sedang berkumpul di tanah. Se-
buah pemandangan yang belum pernah 
saya lihat sebelumnya dan tentu saja 
itu sangat indah. Langsung saja saya 
takkan menyia-nyiakan pemandangan 
ini. Sayapun mengambil kamera ke-
mudian langsung memfotonya dengan 
banyak gaya. Setelah selesai memfoto 
sayapun menanyakan  kepada salah 
satu rekan kami Mas Dis Setia yang 
juga ikut bergabung dalam tim kupu-
kupu tentang apa yang sedang dilaku-
kan spesies tersebut di tanah. Setelah 
bertanya, akhirnya sayapun tahu ke-
napa Graphium doson tadi berkumpul 
di tanah. Ternyata, spesies ini sedang 
melakukan Mudpulping atau menghisap 
garam yang berada di dalam tanah. 

Berpindah ke Blok hutan di Resort 
Teluk Terima, di Resort ini habitatnya 
agak berbeda dengan Tegal Bunder. Re-
sort Teluk Terima merupakan kawasan 
yang terletak di pinggir Teluk yaitu Teluk 
Terima. Disini ada habitat Hutan Musim, 
Hutan Evergreen, Savana, Ladang 
warga dan tentunya Hutan Manggrove. 
Resort ini dilewati Jalan Raya Gilikma-
nuk-Seririt dan Hutan Manggrove akan 
banyak anda temui disebelah kiri Jalan 
Raya ini dari arah Gilikmanuk. Karena 
ada jalan raya ini yang dilewati oleh 
kendaraan roda dua maupun empat 
banyak sekali kami temukan jenis ular 
yang terlindas oleh kendaraan tersebut. 

Kawasan hutan Evergreen (Kiri), Graphium doson sedang melakukan Mudpulping 
yaitu mengambil nutrisi tambahan berupa garam di tanah (Kanan).

Beberapa tipe habitat di Resort Teluk Terima
Habitat Sungai (atas) dan Savana (bawah).

Habitat
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Ada kejadian yang cukup unik yaitu saat 
kami Tim Kupu-kupu sedang mengambil 
data di pinggir jalan raya ada salah satu 
jenis kupu-kupu yang tertabrak truk saat 
terbang dan terkapar dipinggir jalan. 
“Ternyata kupu-kupu bisa mengalami ke-
celakaan juga toh...” coloteh salah satu 
tim kupu-kupu diiringi dengan tawa dan 
rasa duka kami hehe. Di resort ini juga 
ada sebuah Pura tepat diseberang jalan 
depan Kantor Resort Teluk Terima yang 
menjadi basecamp kami. Pura terse-
but berada di atas bukit dan dikelilingi 
oleh hutan Musim dan Evergreen serta 
ada sungai dibawah bukit yang menjad 
habitat favorit jenis-jenis burung, herpe-
tofauna, kupu-kupu dan capung. Tidak 
diduga-duga disini juga ada jenis ang-

grek Vanda tricolor yang berhasil ditemu-
kan. Dibalik bukit ada savana dan ladang 
warga yang cukup luas. Disini menjadi 
spot favorit untuk pengamatan kupu-kupu 
karena merupakan daerah terbuka di 
pinggir hutan. Ada beberapa jenis burung 
yang hidup disini seperti jenis bubut dan 
juga bentet kelabu.  

Kedua kawasan tersebut merupak-
an tempat yang istimewa selain sebagai 
tempat penelitian kami disitu juga menjadi 
rumah sementara kami selama ekspedisi 
ini. Semoga mereka para polisi Hutan 
dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) 
kawasan tersebut dapat terus menjaga 
dan melestarikan tempat yang menjadi 
rumah dan halaman singkat kami terse-
but.

Kawasan hutan Manggrove (kiri) dan Jalan Raya Gilkmanik-Siring yang 
membelah kawasan hutan Resor Teluk Terima (kanan).

Pura Jayaprana (atas) yang terletak 
d atas bukit depan Kantor Resort 
Teluk Terima dan Jalan menuju 
Pura (bawah) yang dikelilngi hu-
tan.

Habitat
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Hasil EkspedisiEkspeditor sedang melakukan 
pengamatan burung pantai.
Foto : Afrizal Nur H.
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Oleh Koordinator Ekspedisi : Elde Nur Respatika Oscillata

Apa yang kita dapat...

***

Capung termasuk serangga pred-
ator. Semasa hidupnya,capung 

dapat memakan serangga, bahkan 
sesama jenisnya pun menjadi sasaran. 
Serangga yang seringkali terabaikan ini 
justru dapat dijadikan sebagai indikator 
lingkungan. Serangga ini sangat sensitif 
terhadap keadaan lingkungan hidupnya, 
terutama lingkungan perairan. Hal ini 
dikarenakan capung menggunakan 
lingkungan perairan untuk meletakan 
telur dan juga untuk berkembangnya 
nimfa. Nimfa capung memiliki kemam-
puan beradaptasi terhadap lingkungan, 
namun kemampuannya tidak terlampau 
tinggi untuk mentolerir keadaan perai-
ran yang tidak bersih. Perubahan jum-

Taman Nasional Bali Barat. Tidak terbayangkan 
sebelumnya Biolaska diijinkan untuk dapat men-
cicipi secuil kekayaan alam Bali Barat. Melalui 
kegiatan bertajuk Ekspedisi, kami belajar untuk 

mengenal keanekaragaman hayati di Negeri para Dewa ini. 
Tepat dua minggu lamanya kami menyinggahi TNBB. Lima tim 
yang sudah terbagi saling berlomba untuk menguak harta 
karun di hutan Bali Barat. Keanekaragaman jenis capung (Odo-
nata), kupu-kupu (Lepidoptera), avifauna, herpetofauna, dan 

anggrek (Orchidaceae) menjadi buruan kami. Bertempat di blok hutan Tegal Bunder 
dan Teluk Terima, masing-masing tim mulai mengeksplor kedua blok hutan yang ada 
di kawasan tersebut. Foto demi foto mulai terkumpul. Satu per satu jenis teridentifi-
kasi. Lembar thallysheet mulai terpenuhi. Sampai dipenghujung hari, daftar jenis pun 
dapat tersaji.

lah nimfa capung inilah yang dapat 
dijadikan sebagai indikator baik atau 
buruknya suatu perairan.
Berdasarkan hasil pendataan keanek-
aragaman jenis capung pada kedua 
blok hutan di Tegal Bunder dan Teluk 
Terima diperoleh sebanyak 26 jenis 
dari 5 famili. Capung kembara (Panta-
la flavescens) merupakan jenis capung 
yang paling banyak ditemukan adalah 
dengan jumlah individu sebanyak 279. 
Capung dengan warna dominan kun-
ing kemerahan ini memiliki kebiasaan 
terbang berputar-putar secara berke-
lompok pada habitat terbuka. Capung 
kembara mudah dijumpai sepanjang 
tahun, populasinya akan lebih banyak 
ketika musim penghujan. Oleh karena 

itu, capung ini termasuk dalam kate-
gori spesies yang melimpah di kedua 
blok hutan. Sedangkan jenis capung 
yang hanya dijumpai satu individu 
adalah Tetrathemis irregularis dan 
capung-merah jambu (Trithemis au-
rora).

Tabel 1.Daftar jenis capung (Odonata) di resort Tegal Bunder dan Teluk Terima

No Famili Nama Indonesia Nama Ilmiah Kategori
1 Aeshnidae ? Gynacantha sp. Tidak umum
2 Libellulidae ? Agrionoptera insignis Melimpah
3 Capung sayap-oranye Brachythemis contaminata Jarang
4 ? Camacinia gigantean Jarang
5 Capung-sambar garis-hitam Crocothemis servillia Jarang
6 Capung-tengger biru Diplacodes trivialis Melimpah
7 ? Lathrecista asiatica Tidak umum
8 ? Neurothemis fluctuans Jarang
9 Capung-tengger jala-tunggal Neurothemis ramburii Melimpah

10 ? Neurothemis terminata Umum
11 Capung-sambar biru Orthetrum glaucum Jarang
12 Capung-sambar hijau Orthetrum sabina Melimpah
13 Capung kembara Pantala flavescens Melimpah
14 Capung-merah punggung-

metalik
Rhodothemis rufa Jarang

15 ? Tetrathemis irregularis Jarang
16 Capung-sambar senja Tholymis tillarga Jarang
17 Capung-merah jambu Trithemis aurora Jarang
18 Capung-sambar tarum Trithemis festiva Jarang
19 Capung-sambar putih Zyxomma obtusum Jarang
20 Chlorocyphidae Capung-batu kuning Libellago lineate Jarang
21 Coenagrionidae Capung-jarum centil Agriocnemis femina Jarang
22 Capung-jarum kecil Agriocnemis pygmaea Jarang
23 Capung-jarum sawah Ischnura senegalensis Jarang
24 Capung-jarum metalik Pseudagrion pruinosum Jarang
25 ? Pseudagrion rubriceps Sering
26 Protoneuridae Capung-jarum gelap Prodasineura autumnalis Tidak umum

Hasil Ekspedisi
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*** 

Kupu-kupu merupakan serangga 
yang hampir bisa dijumpai pada 

berbagai tipe habitat. Hadirnya kupu-
kupu disuatu tempat menunjukkan 
bahwa lokasi tersebut menyediakan 
tumbuhan inang untuk jenis ini. Selain 
sebagai indikator kualitas lingkungan, 
kupu-kupu berperan sebagai polina-
tor yang baik bagi tumbuhan. Makhluk 
cantik ini memang terkenal dengan 
keelokan warna sayapnya. Coraknya 
yang berwarna-warni, terkadang mem-
bentuk suatu pola yang rumit untuk di-
identifikasi. Namun, justru itulah yang 

menarik para tim kupu dan memberikan 
kepuasan tersendiri ketika berhasil men-
gidentifikasinya. Keberagaman warna 
sayap ini merupakan hasil adaptasinya 
terhadap lingkungan. Warna sayap yang 
lebih cerah dan beraneka warna biasanya 
dimiliki oleh kupu-kupu yang menyukai 
habitat terbuka, berbeda dengan kupu-
kupu di habitat tertutup akan memiliki 
sayap lebih gelap yang berguna untuk 
menyerap panas lingkungannya. Sayang-
nya, serangga cantik ini belum memiliki 
nama lokal untuk setiap spesiesnya. 
   

Tabel 2. Daftar jenis kupu-kupu di resort Tegal Bunder dan Teluk Terima

No Famili Nama Ilmiah Nama Inggris Kategori
1 Papilionidae Graphium agamemnon Tailed Jay Tidak umum
2 Graphium antiphates Fivebar Swordtail Jarang
3 Graphium arycles Spottet Jay Jarang
4 Graphium doson Common Jay Umum
5 Papilio demoleus Common-Lime Butterfly Tidak umum
6 Papilio memnon Great Mormon Jarang
7 Papilio nephelus Black and White Helen Jarang
8 Papilio peranthus ? Tidak umum
9 Papilio polytes Common Mormon Umum
10 Pieridae Appias albina Common Albatros Umum
11 Appias lybithea Eastern Striped Albatros Tidak umum
12 Appias lyncida Chocolate Albatros Tidak umum
13 Belenois java Caper White Jarang
14 Catopsilia pomona Emigrant Lemon Melimpah
15 Catopsilia pyranthe Mottlet Emigrant Tidak umum
16 Catopsilia scylla Orange Emigrant Sering
17 Cepora iudith Orange Gull Sering
18 Delias belisama Jazebel Tidak umum
19 Cepora sp ? Tidak umum
20 Eurema andersoni One-spot Grass Yellow Tidak umum
21 Eurema brigitta Small-grass Yellow Tidak umum
22 Eurema blanda Tree-spot Grass Yellow Jarang
23 Eurema hecabe Large-grass Yellow Umum

24 Hebomoia glaucippe Great Orange Tip Sering
25 Ixias venilia ? Umum
26 Leptosia nina Psyche Umum
27 Parenonia valeria Common Wanderer Umum
28 Nymphalidae Ariadne ariadne Angled Castor Tidak umum
29 Athyma nefte Colour Sergeant Jarang
30 Chersonesia rahria Wawy Maplet Jarang
31 Cupha erymanthis Rustic Melimpah
32 Cyrestis nivea Common Mapwing Jarang
33 Cyrestis themire Little Map Jarang
34 Danaus crhysippus Plain Tiger Jarang
35 Danaus melanippus White Tiger Jarang
36 Danaus genutia Striped Tiger Melimpah
37 Dolleschalia bisaltide Autumn Leaf Jarang
38 Elymnias hypermnestra Common Palmfly Jarang
39 Euploea climena Clemena Crow Jarang
40 Euploea eleusina ? Tidak umum
41 Euploea mulciber Striped Blue-crow Sering
42 Hypolimnas bolina Blue-moon Tiger Sering
43 Hypolimnas misippus Danaid Eggfly Tidak umum
44 Idiopsis juventa Grey-glassy Tiger Melimpah
45 Junonia atlites Grey Pansy Jarang
46 Junonia erigone Northern Argus Tidak umum
47 Junonia hedonia Chocolate Pansy Sering
48 Junonia iphita Chocolate Soldier Jarang
49 Junonia orithya Blue Pansy Jarang
50 Melanitis leda Common Evening Brown Jarang
51 Moduza procris Commander Jarang
52 Mycalesis mineus Dark Branded Bush-brown Tidak umum
53 Mycalesis perseus Dingy Brush-brown Jarang
54 Neptis hylas Common Sailer Umum
55 Neptis omeroda Sailor Jarang
56 Phalanta phalanta Common Leopard Sering
57 Polyura hebe Plain Nawab Jarang
58 Tanaecia trigerta ? Jarang
59 Tirumala septentrionis Dark Blue Tiger Tidak umum
60 Yoma sabina Lurcher Jarang
61 Ypthima baldus Common Five-ring Sering
62 Lycaenidae Araotes laphithis Chequered Flame Jarang
63 Bindahara phocides Thai Plane Jarang
64 Castalius rosimon Common Pierrot Tidak umum
65 Chilades pandava Plains Cupid Jarang
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66 Discolampa ethion Banded Blue Pierrot Jarang
67 Jamides celeno Common Cereluen Jarang
68 Lampides boeticus Peablue Jarang
69 Leptotes plinius Zebra Blue Jarang
70 Loxura atymnus Yamfly Jarang
71 Hypolicaena sp ? Jarang
72 Rapala suffusa ? Jarang
73 Megisba malaya Malayan Pied Blue Jarang
74 Miletus celinus ? Jarang
75 Nacaduba kurava Transparent Six-line Blue Jarang
76 Neophitecops zalmora Inornate Blue Jarang
77 Prosotas nora Common Line Blue Jarang
78 Rapala iarbus Common Red Flash Tidak umum
79 Rapala varuna Indigo Flash Jarang
80 Spalgis epius Apefly Jarang
81 Surendra florimel Acacia Blue Jarang
82 Zeltus amasa Fluffy Tit Jarang
83 Zizina otis Common-grass Blue Umum
84 Zyzula hylax Tiny Grass Blue Jarang
85 Hesperidae

 

Borbo cinnara Formosan Swift Jarang
86 Notocrypta paralysos Common Banded Demon Jarang
87 Odontoptilum angulatum Chestnut Angle Jarang
88 Prothantus omaha Lessert Dart Jarang
89 Taractrocera archias Yellow Grass Dart Tidak umum

Keterangan:

Jenis endemik Jawa-Bali

Jenis endemik Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi

 Dari kelima buruan kami, keanek-
aragaman jenis kupu-kupu lah yang 
menunjukkan hasil diluar dugaan kami 
sebelumnya. Sebanyak 89 jenis dari 
5 famili dapat dijumpai di kedua blok 
hutan resort Tegal Bunder dan Teluk 
Terima. Dari seluruh jenis yang di-
jumpai, terdapat dua jenis yang meru-
pakan jenis endemik Jawa-Bali, yakni 
Ixias venilia dan Tanaecia trigerta. 
Tanaecia trigerta hanya tercatat satu 
individu selama pengambilan data 
sedangkan Ixias venilia merupakan 

jenis yang umum dijumpai. Idiopsis juventa 
merupakan jenis kupu-kupu yang paling 
banyak ditemukan pada kedua lokasi pen-
gambilan data, yakni sebanyak 92 individu. 
Kupu dengan corak dominan hitam-putih 
ini menyukai area dengan pertumbuhan 
sekunder, kebun, sepanjang tepian jalan 
dan sungai kecil. Jenis ini memiliki perilaku 
yang umum, ia meletakkan telurnya pada 
tanaman merambat selama tanaman terse-
but cenderung menerima cahaya matahari 
untuk mencapai tanah.

***

Keanekaragaman jenis burung merupak-
an hasil buruan tertinggi yang berhasil 

diidentifikasi. Sebanyak 99 jenis burung dari 47 
famili dijumpai pada kedua lokasi pengambi-
lan data. Dari hasil tersebut, ternyata ada satu 
jenis burung yangmenjadi catatan baru untuk 
TNBB. Bubut-pacar jambul (Clamator coro-
mandus) sebelumnya teramati sedang terbang 
oleh Doughty pada tahun 1991 di kawasan 

TNBB. Namun, jenis ini masih diragukan karena 
belum ada catatan perjumpaan dengan burung 
ini sebelumnya. Dalam daftar burung Bali oleh 
Mason (2011) burung ini dikategorikan masih 
dalam konfirmasi. Sampai pada penelitian ini 
bubut-pacar jambul tercatat kembali dan ber-
hasil didokumentasikan melalui foto. Perjump-
aan dengan jenis burung ini kemungkinan dise-
babkan karena pada saat pengambilan data 
bertepatan dengan musim migrasi burung.

Tabel 3. Daftar jenis burung di resort Tegal Bunder dan Teluk Terima

No Famili Nama Indonesia Nama Ilmiah Kategori
1 Ardeidae Kuntul kerbau Bubulcus ibis Umum
2 Kuntul kecil Egretta garzetta Jarang
3 Blekok sawah Ardeola speciosa Jarang
4 Kowak-malam kelabu Nycticorax nycticorax Melimpah
5 Kokokan laut Butorides striata Sering
6 Cangak laut Ardea sumatrana Jarang
7 Sulidae Angsa-batu coklat Sula leucogaster Jarang
8 Ciconiidae Bangau tongtong Leptoptilos javanicus Jarang
9 Rallidae Kareo padi Amaurornis phoenicurus Jarang

10 Anatidae Itik benjut Anas gibberifrons Tidak umum
11 Charadriidae Cerek jawa Charadrius javanicus Jarang
12 Cerek besar Pluvialis squatarola Tidak umum
13 Cerek-pasir besar Charadrius leschenaultii Jarang
14 Scolopacidae Gajahan penggala Numenius phaeopus Umum
15 Trinil pantai Actitis hypoleucos Jarang
16 Burhinidae Wili-wili besar Esacus neglectus Jarang
17 Fregatidae Cikalang christmas Fregata andrewsi Jarang
18 Laridae Daralaut benggala Sterna bengalensis Umum
19 Daralaut kecil Sterna albifrons Jarang
20 Accipitridae Elang brontok Spizaetus cirrhatus Jarang
21 Elang-ular bido Spilornis cheela Jarang
22 Sikep-madu asia Pernis ptilorhyncus Jarang
23 Elang-laut perut-putih Haliaeetus leucogaster Jarang
24 Elang-alap sp. Accipiter sp. Jarang
25 Falconidae Alap-alap capung Microhierax fringillarius Jarang
26 Turnicidae Gemak loreng Turnix suscitator Jarang
27 Phasianidae Ayam-hutan hijau Gallus varius Sering
28 Columbidae Tekukur biasa Streptopelia chinensis Umum
29 Dederuk jawa Streptopelia bitorquata Jarang
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30 Perkutut jawa Geopelia striata Umum
31 Punai gading Treron vernans Umum
32 Punai penganten Treron griseicauda Tidak umum
33 Punai siam Treron bicincta Melimpah
34 Pergam hijau Ducula aenea Jarang
35 Delimukan zambrud Calcopaps indica Jarang
36 Uncal buau Macropigya emiliana Jarang
37 Alcedinidae Cekakak australia Halcyon sancta Jarang
38 Cekakak sungai Halcyon chloris Umum
39 Cekakak jawa Halcyon cyanoventris Jarang
40 Raja-udang biru Alcedo coerulescens Sering
41 Raja-udang meninting Alcedo meninting Jarang
42 Udang punggung-merah Ceyx rufidorsa Tidak umum
43 Capitonidae Takur bultok Megalaima lineata Jarang
44 Takur ungkut-ungkut Megalaima haemacephala Umum
45 Picidae Caladi ulam Dendrocopos macei Jarang
46 Pelatuk hijau Picus vittatus Tidak umum
47 Pelatuk tunggir-emas Chrysocolaptes lucidus Jarang
48 Cuculidae Wiwik sp. Cacomantis Jarang
49 Bubut alang-alang Centropus bengalensis Tidak umum
50 Bubut besar Centropus sinensis Tidak umum
51 Bubut-pacar jambul Clamator coromandus Jarang
52 Kadalan birah Rhamphococcyx curvirostris Jarang
53 Dicruridae Srigunting kelabu Dicrurus leucophaeus Sering
54 Srigunting hitam Dicrurus macrocercus Tidak umum
55 Srigunting jambul-rambut Dicrurus hettentottus Sering
56 Apodidae Kapinis laut Apus pacificus Tidak umum
57 Walet linchi Collocalia linchi Melimpah
58 Kapinis rumah Apus nipalensis Sering
59 Artamidae Kekep babi Artamus leucorynchus Sering
60 Laniidae Bentet kelabu Lanius schach Tidak umum
61 Meropidae Kirik-kirik senja Merops leschenaulti Sering
62 Kirik-kirik laut Merops philippinus Umum
63 Sturnidae Kerak kerbau Acridotheres javanicus Tidak umum
64 Perling kecil Aploris minor Jarang
65 Pittidae Paok pancawarna Pitta guajana Sering
66 Hemiprocnidae Tepekong jambul Hemiprocne longipennis Melimpah
67 Campephagidae Jingjing batu Hemipus hirundinaceus Tidak umum
68 Sepah kecil Pericrocotus cinnamomeus Sering
69 Sepah hutan Pericrocotus flammeus Jarang
70 Kapasan sayap-putih Lalage sueurii Sering
71 Kepudang-sungu jawa Coracina javanensis Jarang

72 Oriolidae Kepudang kuduk-hitam Oriolus chinensis Jarang
73 Rhipiduridae Kipasan belang Rhipidura javanica Sering
74 Pycnonotidae Merbah cerukcuk Pycnonotus goiavier Melimpah
75 Cucak kutilang Pycnonotus aurigaster Sering
76 Turdidae Kucica kampung Copsychus saularis Jarang
77 Paridae Gelatik-batu kelabu Parus major Jarang
78 Aegithinidae Cipoh kacat Aegithina tiphia Melimpah
79 Silvidae Cinenen kelabu Orthotomus ruficeps Umum
80 Perenjak rawa Prinia flaviventris Jarang
81 Cici padi Cisticola juncidis Jarang
82 Cica-koreng jawa Megalurus palustris Tidak umum
83 Cikrak kutub Phylloscopus borealis Tidak umum
84 Hirundinidae Layang-layang batu Hirundo tahitica Sering
85 Dicaeidae Cabai jawa Dicaeum trochileum Jarang
86 Nectariniidae Burung-madu sriganti Cinnyris jugularis Umum
87 Pijantung kecil Arachnothera longirostra Jarang
88 Estrildidae Bondol jawa Lonchura leucogastroides Sering
89 Bondol peking Lonchura punctulata Tidak umum
90 Caprimulgidae Cabak maling Caprimulgus macrurus Tidak umum
91 Strigidae Celepuk reban Otus lempiji Jarang
92 Psittacidae Serindit jawa Loriculus pusillus Sering
93 Betet biasa Psittacula alexandri Jarang
94 Timaliidae Pelanduk semak Malacocinla sepiarium Jarang
95 Muscicapidae Sikatan belang Ficedula westermanni Jarang
96 Sikatan-rimba dada-coklat Rhinomyias olivacea Tidak umum
97 Corvidae Tangkar centrong Crypsirina temia Tidak umum
98 Acanthizidae Remetuk laut Gerygone sulphurea Jarang
99 Pachycephalidae Kancilan bakau Pachycephala grisola Jarang

Keterangan:

 Jenis endemik Jawa-Bali

 Catatan Baru untuk TNBB

 Merbah cerukcuk (Pycnonotus goia-
vier) merupakan jenis burung yang pal-
ing banyak dijumpai selama pengambilan 
data, yakni sebanyak 147 individu. Burung 
bertopi hitam ini memiliki tingkat adaptasi 
tinggi. Dengan masa perkembangbiakan 
sepanjang tahun, burung ini hampir dapat 
dijumpai pada semua habitat di TNBB. Ter-
dapat empat jenis burung endemik yang 

dijumpai, yakni ayam-hutan hijau (Gal-
lus varius), punai penganten (Treron 
griseicauda), cekakak jawa (Halcyon 
cyanoventris) dan serindit jawa (Lo-
riculus pusillus).
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***

Herpetofauna adalah sebuah isti-
lah untuk menyebut kelompok 

satwa amfibi dan reptil. Meskipun tidak 
sedikit orang yang merasa geli, takut, 
jijik dengan keberadaan hewan ini, justru 
menjadikan tantangan tersendiri bagi 
tim ekspeditor herpet. Berbekal senter 
dan kamera, pada setiap malam tim 
herpet menyusur berbagai jalur untuk 
mendapatkan buruannya. Selain ber-
ronda di setiap malamnya, tim herpet 
juga turut patroli pada siang hari untuk 
mendapatkan jenis-jenis yang aktif pada 
siang hari. Alhasil sebanyak 26 jenis yang 
terdiri dari 14 famili berhasil diidentifi-
kasi dengan baik. Jenis terbanyak berasal 

dari famili Gekkonidae (tokek-cicak). 
Sedangkan jenis yang tergolong me-
limpah adalah katak sawah (Fejervarya 
cancrivora). Jenis katak ini memang 
terkenal menyukai habitat sawah, 
namun dapat juga ditemukan di area 
yang tidak jauh dari sungai, sekitar 
rawa, bahkan pada daerah berair 
asin. Katak yang umumnya memiliki 
garis dorsolateral yang lebar ini dapat 
mengeluarkan telurnya sekitar 500 
sampai lebih dari 1000 butir dalam 
sekali perkembangbiakan. Tidak heran 
jika jenis ini ditemukan melimpah pada 
kedua lokasi pengambilan data.

Tabel 4. Daftar jenis herpetofauna di resort Tegal Bunder dan Teluk Terima

No Famili Nama Indonesia Nama Ilmiah Kategori
1 Bufonidae Kodok-puru hutan Bufo biporcatus Jarang
2 Kodok buduk Bufo melanostictus Jarang
3 Microhylidae Percil berselaput Microhyla palmipes Jarang
4 Belentuk Kaloula baleata Jarang
5 Ranidae Katak sawah Fejervarya cancrivora Melimpah
6 Katak tegalan Fejervarya limnocaris Umum
7 Rhacophoridae Katak-pohon bergaris Polypedates leucomistax Tidak umum
8 Varanidae Biawak Varanus salvator Tidak umum
9 Scinidae Kadal kebun Eutropis multifasciata Sering
10 Kadal matahari Eutropis rugifera Jarang
11 ? Cryptoblepharus balinensis Jarang
12 Gekkonidae Tokek rumah Gekko gecko Sering
13 Cicak rumah Hemidactylus frenatus Tidak umum
14 Cicak batu Cyrtodactylus marmoratus Jarang
15 Cicak tembok Cosymbotus platyurus Jarang
16 ? Gehyra mutilata Jarang
17 Agamidae Cicak terbang Draco volans Jarang
18 Colubridae Ular pucuk Ahaetulla prasina Jarang
19 Ular tambang Dendrelaphis pictus Jarang
20 Ular rumah Lycodon capucinus Jarang
21 Homalopsidae Ular tambak Cerberus rynchops Jarang

22 Elaphidae Ular weling Bungarus candidus Jarang
23 Ular-laut bibir-kuning Laticauda  colubrina Jarang
24 Pythonidae Sanca bodo Pyton morulus Jarang
25 Viperidae Ular ekor-merah Cryptelytrops insularis Jarang
26 Bataguridae Kura-kura ambon Coura amboniensis Jarang

***

Anggrek atau tumbuhan yang 
tergolong dalam famili Orchi-

daceae ini terkenal dengan kecantikan 
bunganya. Keberadaan anggrek di TNBB 
yang mulanya diragukan telah berhasil 
dibuktikan oleh tim chibi-chibi. Ter-
bukti 7 jenis dari 4 marga anggrek telah 
teridentifikasi. Empat jenis anggrek 
termasuk dalam jenis anggrek tanah 
(terrestrial) yakni Nervilia punctata, 
Nervilia crociformis, Nervilia aragoana 
dan Geodorum densiflorum. Jika hanya 
dilihat sekilas, anggrek jenis Nervilia sp. 
memang tidak berbeda dengan tum-
buhan tanah pada umumnya. Namun 
ketika di gali, akan tampak seperti umbi 
yang terpendam dalam tanah atau 
istilah kerennya dikenal dengan pseu-

dobulb. Anggrek tanah ini memiliki fase 
reproduksi generative dan vegetative 
yang bergantian. Pada masa vegetatif-
nya hanya akan terlihat daunnya saja, 
sedangkan pada masa generatif akan 
muncul bunga dari dalam tanah. Say-
angnya, jenis ini dijumpai pada masa 
vegetatifnya, rupa bunganya belum 
kami peroleh. Sedangkan jenis Geodo-
rum densiflorum dijumpai dalam ben-
tuk seedpod. Tiga jenis anggrek lainnya 
merupakan jenis epifit dengan marga 
yang berbeda-beda , yakni Vanda trico-
clor, Taeneophyllum sp. dan Schoenor-
chis sp. Vanda tricolor merupakan jenis 
anggrek endemik Jawa. Berdasarkan 
referensi, perjumpaan jenis ini di Bali 
diduga sebagai spesies hasil introduksi.

Tabel 5. Daftar jenis anggrek di resort Tegal Bunder dan Teluk Terima

Nama Ilmiah Jumlah
1 Nervilia crociformis 97
2 Nervilia punctata 97
3 Nervilia aragoana 2
4 Taeneophyllum sp. 1
5 Vanda tricolor 33
6 Schoenorcis sp. 1
7 Geodorum densiflorum 43

Keterangan:

Jenis endemik Jawa-Bali

Hasil Ekspedisi
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Spesies
Para ekspeditor sedang melaku-
kan pengamatan malam.
Foto : Elde Nur R.O.
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Kuntul Kecil
Egretta garzetta
Foto : Sigit Yudi N.
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Mentari semakin 
bergeser diatas 
ubun-ubun. Kabut 
pagi disertai tetesan 

embun mulai pudar ditelan hangat-
nya mentari. Langkah demi lang-
kah kami tapakan menyusuri jalan 
setapak beralaskan tanah basah 
berumput. Tampak semak-semak 
menguasai sejauh mata meman-
dang, dari kejauhan terlihat rim-
bunya pohon-pohon bagaikan ben-
teng alam yang melindungi satwa 
yang ada di dalamnya. Rasa pena-
saran mulai menggerayangi seluruh 

Pacar Jambul
Teks & Foto : Sigit Yudi Nugroho

tubuh, kami percepat langkah 
menuju benteng tersebut, ber-
harap mendapatkan list baru. 

Yahh.. inilah hari pertama 
dan pertamakalinya saya ber-
ekspedisi. Beruntung sekali bisa 
menapakan kaki di negeri para 
dewa, Bali. TN bali barat men-
jadi spot kami untuk digerayangi. 
Empat hari kami stay di Tegal 
Bunder mengeksplore biodiver-
sitas yang ada di dalamnya, dan 
hari pertama menuju hutan ever-
green. 

Tibalah 
kami diper-

batasan antara 
padang rumput dan 

hutan evergreen, tam-
pak begitu kontras antara 

keduanya. Begitu gelap, hawa 
dingin mulai terasa ditambah 
tusukan-tusukan nyamuk mulai 
menembus kulit ini, ahh gatal. 
Suara-suara anehpun mulai 
terdengar tapi tak terlihat, bu-
rung apakah gerangan?. Terlihat 
bayangan diantara pepohohan, 
segera di bidik dengan bino, ada 
yang motret dan mencatat. Ke-
pudangsungu Jawa (Coracina 
javanensis), tambah satu list 
lagi. Sedikit demi sedikit list mu-
lai bertambah memenuhi buku 
catatan. 

Berjumpa dengan
Tidak ter-

asa kami sudah 
cukup jauh masuk 

kedalam hutan, terli-
hat bayangan yang cukup 

besar diantara lebatnya pepo-
honan. Cahaya yang minim me-
nyulitkan untuk membidik den-
gan bino maupun kamera. Selang 
berapa menit burung itu terbang 
dari persinggahanya. “Bubut.. 
bubut...”, seru mbak tika, “bagian 
atas warnane coklat”, tambahn-
ya. “loh mbak tapi ngisore putih 
ki..?”, sautku. Afrizal, Farid, dan 
Tia tidak melihatnya. Begitu cepat 
tragedi perjumpaan dengan si 
burung, sebelum ditelan gelapnya 
hutan. Masih menjadi tanda tan-
ya, kami menunggu cukup lama 
namun yang dinanti tidak muncul 
lagi, lalu kami pergi berharap be-
sok bertemu kembali.

Hari kedua kami menjajal 
track yang lain, adalah tim ang-
grek yang menuju hutan ever-
green. Saat coffie break di resort, 
mereka bercerita bertemu sep-
erti burung yang kemaren ada 
tiga individu namun tidak sempat 
mengabadikanya dengan kamera. 

Spesies Burung

Tim Burung sedang 
pengamatan

Si
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Ahhh.. andrenalin semakin me-
muncak, sore itu juga tepatnya 
jam 4 WITA kami menuju hu-
tan evergreen. Mendung mulai 
menggantung, seperti ingin 
menumpahkan isinya. Tidak 
terasa sudah sejauh 4 km kami 
berjalan menyusuri gelapnya 
hutan, namun yang diharapkan 
tak kunjung datang.

Dari kejauhan terlihat 
seekor burung diantara pepo-
honan yang tertutup semak. 
“Sssstttt… sek sek”, seruku 
sambil menunjuk dan men-
garahkan mata menuju si bu-
rung, namun tak ada yang me-
lihatnya. Memang waktu itu si 
burung tengger diantara pepo-
honan yang rimbun jadi tidak 
terlihat seutuhnya. Kuambil 
kamera dan mulai membidik, 
fokus yang cukup lama menim-
bulkan gagal potret. Burung itu 
terbang sambil mengeluarkan 
suara yang keras, “kekk kekkk 
kekkk…”, dubbing-nya sep-
erti itu. Untungnya burung itu 
tengger lagi tidak terlalu jauh 
dari tempat semula. Lagi-lagi 
tertutup pepohonan, begitu 
sulit memfokuskan, hanya dua 

jepretan yang berhasil diabadi-
kan sebelum si burung terbang 
jauh meninggalkan persingga-
han. 

Begitu penasaran kami lihat 
bersama, “loh mbak kok enek 
jambule?”, tanyaku. “Ohhh iki 
Bubutpacar Jambul, yo bener 
wingi aku ndelok coklate koe pu-
tihe”, jawab mbak tika. Pertama 
kalinya saya bertemu burung 
ini. Beruntung saya masih bisa 
bertemu dan melihat, ada yang 
sampai mati belum pernah meli-
hat.  

Burung tersebut hampir 
seukuran dengan Bubut Alang-
alang, berwarna putih, coklat 
dan hitam-kebiruan dengan 
jambul tegak dan ekor yang 
panjang. Bagian kepala terma-
suk jambul berwarna hitam, 
punggung sampai ekor hitam 
kebiruan mengkilap, sayap, 
tenggorokan dan dada coklat, 
sedangkan bagian perut putih. 
Bubutpacar Jambul atau Clama-
tor coromandus dalam bahasa 
ilmiah merupakan burung mi-
gran, pemalu dan suka bersem-
bunyi diantara semak. Menurut 

Mackinnon burung ini berbiak 
di Asia tenggara, India, dan 
Cina Selatan, saat musim dingin 
bermigrasi menuju Filipina ter-
masuk Indonesia meliputi Su-
matera, Kalimantan, Sulawesi, 
dan Jawa. Di Sumatera kadang-
kadang saja ditemukan sampai 
ketinggian 1.500m, di Jawa ja-
rang terdapat, dan untuk Bali 
tidak ada keterangan. Setelah 
dikroscek dengan jurnal yang 
ada di Kukila “A Revised Check-
list for the Birds of Bali, with 
notes on Recent Additions to 
the Avifauna”, burung ini pernah 
ditemukan di Taman Nasional 
Bali Barat pada selama bulan 
Maret tahun 1991. 

Untuk data dari TN Bali 
Barat sendiri menurut Pak Heri 
(salah satu PEH) merupakan 
jenis baru. Sebelumnya be-
lum pernah bertemu dengan 
burung ini, karena hanya ada 
saat musim migrasi saja. Begitu 
bangga dengan temuan kami 
ini, walaupun hanya menam-
bah satu list jenis burung un-
tuk TNBB rasanya begitu puas, 
mengingat perjuangan yang 
dilakukan begitu keras.  

Spesies Burung

Bubutpacar Jambul sedang hinggap 
diantara rerantingan pohon.
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si Penongkrong 
Prapat Agung

Waders
...kali ini dewi fortuna mungkin merasa iba dengan 
saya. 6 jenis waders (burung pantai) kami dapati, 
3 diantaranya adalah jenis migrant dengan total in-
dividu sebanyak 81 ekor dalam sekali pengamatan. 
Woow…suangaaarr...

Teks & Foto : Elde Nur Respatika O.

Cerek Jawa
Charadrius javanicus
Foto : Elde Nur R. O.

Spesies Burung
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Masih teringat jelas 
dalam ingatan saya 
ketika berkunjung ke 
TNBB satu tahun si-

lam. 21 Januari tahun 2014, saya, 
Mbak Dini, Mbak Mita, Mas Mufti, Mas 
Nurdin, Mas Joko dan Mang Untung 
mengunjungi TNBB selepas kunjungan 
kami ke Pulau Lombok untuk mengikuti 
suatu kegiatan. Ketika itu kami dihan-
tarkan oleh Pak Hery dan Mas Bonenk 
ke Lampu Merah-Prapat Agung untuk 
membantu monitoring pasca pelepasli-
aran jalak bali. Tepat di tengah per-
jalanan menuju Lampu Merah, kami 
berhenti di tepi pantai Prapat Agung. 
Di seberang pantai itu, tampak den-
gan jelas pelabuhan Gilimanuk den-
gan hiruk pikuk keramaiannya. Selat 
Bali  dan semenanjung Prapat Agung 
berada disisi utara pantai itu. Sisi se-
latannya terdapat hutan mangrove, 
kemudian melingkar teluk Gilimanuk. 
Ketika surut, terlihat dasar pantai yang 
berkarang ditumbuhi hijaunya lamun. 
Nah, disitulah banyak dijumpai burung 
pantai dan burung air sedang berburu 

ikan dan hewan laut lainnya yang terjebak 
diantara karang. 

Yaa…pantai Prapat Agung memang 
menjadi salah satu spot pengamatan bu-
rung yang menarik bagi saya. Alasannya 
tak lain karena pantai ini menjadi tempat 
singgahnya Bang Wili alias wili-wili besar 
(Burhinus giganteus). Sak klebatan terin-
gat pesan Pak Hery, “Kalau kalian berun-
tung, di pantai Prapat Agung bisa ketemu 
dengan wili-wili”. Tapi dewi fortuna belum 
berpihak pada kami di tahun itu. Bayangan 
akan bertemu dengan burung berparuh 
tebal ini kami buang jauh-jauh dari pikiran. 
Namun sebagai gantinya, kami disuguhi 
dengan aneka burung pantai. 11 ekor ga-
jahan penggala (Numenius phaeopus), 3 
ekor gajahan kecil (Numenius minutus), 5 
ekor biru-laut ekor-hitam (Limosa limosa), 
4 ekor trinil pantai (Tringa hypoleucos) 
dan 3 ekor cerek jawa (Charadrius ja-
vanicus) tumplek blek jadi satu. Beberapa 
frame berhasil kami abadikan sebelum 
kembali melanjutkan perjalanan sore itu. 

Sekilas cerita diatas yang membuat 
kami, tim burung, bersisikokoh untuk men-

gunjungi Pantai Prapat Agung pada hari 
ketiga (25 Januari 2015) ekspedisi kami 
di Tegal Bunder. Waktu menunjukkan pu-
kul 7.20 WITA ketika kami melangkahkan 
kaki setelah terlebih dahulu mengisi amu-
nisi yang berupa tiga genggam beras, 3 
bungkus mie instan, 3 botol air minum dan 
4 buah roti bungkus. Sengaja kami tidak 
menunggu waktu sarapan, karena kami 
pikir terasa lebih nikmat ketika menikmati 
hidangan di tepi pantai. 

Pantai Prapat Agung memang ti-
dak begitu jauh jika ditempuh dari Tegal 
Bunder. Lebih kurang 5 km jarak terdekat 
untuk sampai ke pantai Prapat Agung. 
Hanya tinggal melewati hutan musim, satu 
blok hutan tanaman sawo kecik, kemudian 
kembali melewati hutan musim dan…sam-
pailah kita ke pantai itu. Itulah yang ada 
dalam bayangan saya. Namun banyaknya 
burung yang kami jumpai sepanjang per-
jalanan memperlambat langkah kami. Al-
ap-alap capung (Microhierax fringillarius), 
sikatan-rimba dada-coklat (Rhinomyias oli-
vacea), serindit jawa (Loriculus pusillus), 
udang punggung-merah (Ceyx rufidorsa) 
dan 30 jenis burung lainnya menghiasi 
perjalanan kami. Singkat cerita, jarum jam 
tepat menunjukkan angka 11 ketika kami 
sampai di Pantai itu. Puanase rek…

“ti..ti..tiii…” suara nyaring itu me-
nyambut kedatangan kami. “Weih…cucuk 
e dowo tenan..” celetuk Farit yang baru 
pertama kali melihat sang burung berbela-
lai gajah. Tak lain adalah gajahan pengala. 
Sedikit senyum mulai mengembang di bibir 
kami. Mulanya kami hanya melihat 5, ke-
mudian menjadi 7, tambah lagi jadi 13, 
dan ketika menengok ke arah teluk di se-
belah selatan. Waaaahh…mata ini sontak 
terbelalak dengan puluhan burung ber-

belalai gajah ini meliuk-liuk diantara ko-
kohnya karang dan hijaunya rumput laut. 
“siji, loro, telu, papat, bla…blaa…blaa…” 
mulut Sigit berkomat-kamit menghitung 
si burung berbelalai gajah ini. 63 individu 
berhasil kami hitung dalam satu kelompok 
besar itu. 

Di dekat Teluk Gilimanuk nan jauh 
di sana tampak seekor bangau tongtong 
(Leptoptilos javanicus) sedang menanti 
hidangan sarapannya datang. Perjump-
aan kami dengan burung berstatus rentan 
(Vulnuerable) ini melejitkan semangat 
kami untuk bisa menemukan jenis burung 
yang baru lagi.

Tim Burung sedang melakukan aktivitas pengamatan burung di Pantai Prapat Agung

Gajahan penggala (Numenius phaeopus)

Spesies Burung
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Hari mulai terik, matahari tepat be-
rada diatas kepala. Kami putuskan untuk 
berteduh dan mulai mengisi perut yang 
sudah berdengung ini. Disela-sela kesi-
bukan kami memasak, satu per satu tamu 
itu datang. Kami sebut sebagai “tamu” 
bukan tanpa alasan, si doi memang tu-
ris dari belahan utara yang berkunjung 
ke Kepulauan Sunda Besar (Sumatera, 
Jawa, Bali, Kalimantan, termasuk Sabah, 
Serawak dan Brunei Darussalam). Mer-
eka bermigrasi selama bulan September 
hingga Maret atau selama musim dingin 
tiba. Cerek besar (Pluvialis squatarola) 
menjadi tamu kedua setelah gajahan pen-
gala. Tidak sebanyak gajahan pengala, 
hanya terhitung 13 individu cerek besar 
yang mencari makan bersama dengan 
segerombol trinil pantai (Tringa hypo-
leucos) dan cerek jawa (Charadrius ja-
vanicus). Tidak berselang lama, seekor 
cangak laut (Ardea sumatrana) ter-
bang rendah melintas di hadapan kami. 
Waahh…. Empat pasang mata kami 
tersepona melihat burung kelabu gelap 
berukuran besar itu. Ndak sadar kamera 
nganggur di genggaman tangan kami. 

Weehh…difoto cah..!!  teriak saya me-
nyadarkan lamunan teman-teman sambil 
melihat lambaian sayap cangak menjauh 
seolah mengejek kami berempat.

Perut yang sudah terisi ditambah 
semilir angin pantai semakin membuat 
mata ini terbuai. Satu per satu tim burung 
pun tumbang, pules,  mlungker di bawah 
naungan pohon Akasia. Hening, sampai 
terpaan angin yang begitu besar memban-
gunkan saya siang itu. Sambil kucek-kucek 
mata melirik jam di tangan kiri saya. Sudah 
jam 2 siang. Sigit, Afrizal dan Farit masih 
bermain-main dalam mimpinya. Sekilas 
ku telusuri tepian pantai. Perhatian saya 
tertuju pada sosok kecil dihadapan saya. 
Lima ekor cerek-pasir besar (Charadrius 
leschenaultii) sedang asiknya membolak-
balik rumput laut. 

Satu per satu tim mulai terban-
gun, tinggal Sigit saja yang masih 
menikmati buaian dewa bayu (angin). 
Afrizal yang usil berniat menyadarkan 
Sigit dari mimpi indahnya. “Mas..mas..
ono manuk apik banget mas..tangi o 
mas…manuk e apik tenan..gak ngapu-
si aku..”. Mendengar kata manuk apik 
sontak Sigit pun terbangun. Dengan 
mata merah dan wajah kayak bantal, 
Cckkk….. decaknya ketika yang di-
dapati hanya wajah buntal Afrizal sam-
bil nyengir. Saya dan Farit ikut terping-
kal melihatnya. Tiba-tiba. “Wii-lu..
wiii-luu…wii-luu…” Nggiiikkk…. Semua 
menoleh ke arah suara. Semua wajah 
mendadak sumringah. Wili-wili besar 
(Burhinus giganteus) terbang melintas 
di pantai depan kami dan melandas ti-
dak jauh dari tempat kami beristirahat. 
Ambil kamera, mengendap-ngendap, 
bidik, dan serbuuu…. Tidak ada yang 

berkomando, tetapi kami reflek melakukan 
hal yang sama. Hanya satu individu kami 
brondongi dengan cepretan kamera. Bu-
rung ini seperti mengenakan topeng hitam-
putih di wajahnya, seragam dengan garis 
pada sayapnya. Burung berparuh tebal 
ini memiliki perilaku yang unik. Ia terlihat 
selalu waspada dengan kondisi sekitarnya, 
tetapi justru penasaran dan mendekati Sigit 
yang sedang merangkak berusaha berse-
mbunyi darinya. Anggukan kepalanya yang 
khas membuat kami semakin gemas untuk 
mendapatkan pose terbaiknya. 

Wili-wili besar menjadi penutup per-
buruan kami pada hari itu. Betapa berun-
tungnya kami bisa berjumpa dengan bu-
rung ini. Pantai Prapat Agung sungguh luar 
biasa bagi kami. 5 km perjalanan terbayar 
dengan aneka warna burung pantai yang 

kami jumpai. Jika tahun lalu saya belum 
beruntung, kali ini dewi fortuna mung-
kin merasa iba dengan saya. 6 jenis 
waders (burung pantai) kami dapati, 3 
diantaranya adalah jenis migrant den-
gan total individu sebanyak 81 ekor 
dalam sekali pengamatan. Woow…su-
angaaarr..meskipun ada beberapa jenis 
yang saya jumpai di tahun tapi tidak 
saya jumpai kali ini. Waktu pengamatan 
mungkin menjadi salah satu faktornya. 
Pengamatan tahun lalu berlangsung 
pada sore hari, kali ini kami mulai pen-
gamatan tepat pada terik matahari yang 
paling menyengat. Pantai Prapat Agung, 
memang tempat nongkrongnya para 
waders. Kemenangan ini kami rayakan 
dengan nyemplung bareng di pantai 
berpasir putih ini.

1. Cerek Besar (Pluvialis 
squatarola)

2. Cerek-pasir Besar (Char-
adrius leschenaultii)

3. Trinil Pantai (Actitis 
hypoleucos)

4. Cerek Jawa (Charadrius 
javanicus)

5. Wili-wili Besar (Esacus 
neglectus)

1 2 3

4 5

Bangau Tongtong (Leptoptilos javanicus)

Spesies Burung
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Plain Nawab
Polyura hebe

Foto : Dis Setia E.P.



64  |Ekspedisi Biolaska Narasiwa Ekspedisi Biolaska Narasiwa| 65 

Cepora iudith

Kupu-kupu

Spesial
Teks & Foto : Dis Setia Eka Putra

Orange Gull
Cepora iudith

Foto : Dis Setia E.P.

“...Kalau bagi saya jenis kupu-kupu yang 
spesial adalah jenis kupu-kupu yang memiliki 
motif sayap yang indah dan jenis kupu-kupu 
yang dilindungi, endemik atau langka...”

Spesies Kupu-kupu
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Bagi seseorang yang suka 
hunting biodiversitas 
pastinya setiap kali 
datang ke lokasi hunting 

apa lagi lokasi yang baru pasti selalu 
terpikir saya bisa menemukan apa?, 
kapan dan dimana?. Begitulah per-
asaan yang saya rasakan ketika akan 
melaksanakan ekspedisi ke Taman 
Nasional Bali Barat (TNBB) dengan 
rekan-rekan Biolaska UIN Sunan Kali-
jaga. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa  
penasaran seperti apa sih rupa dari 
Taman Nasional yang terletak di ujung 
barat Pulau Bali ini selalu menghiasi 
memori kepala ini. Merupakan hal 
yang wajar karena ini merupakan per-
tama kalinya saya ikut ekspedisi, dan 
terlebih lagi diluar Pulau Jawa. Tentu-
nya rasa penasaran tersebut semakin 
membuat semangat menggebu-gebu 
di setiap jiwa para personil 
tim ekspedisi 
ini.

 Yups!! Rasa penasaran tersebut se-
dikit terjawab ketika sampai di TNBB yang 
ternyata menjadi gerbang masuk pulau 
Bali. Sungguh menakjubkan sekali keinda-
han Pulau Bali ini dan keindahan itu tak 
hanya bisa dilihat dari lokasi wisatanya 
saja namun juga tampak dari Taman Na-
sional dengan ikon Jalak Balinya tersebut. 
Setelah urusan administrasi dan urusan 
lainnya di balai sudah selesai saatnya Let’s 
Go Hunting!!. 

 Sebagai anggota tim Kupu-kupu ten-
tunya saya ingin menemukan banyak jenis 
kupu-kupu di TNBB ini walaupun hanya di 
dua lokasi yaitu blok hutan Tegal Bunder 
dan Teluk Terima. Namun dalam pikiran 
saya tak hanya ingin mendapatkan jenis 
kupu-kupu yang banyak namun juga in-
gin menemukan jenis yang spesial. Opo 
sih jenis kupu-kupu sing spesial? (Seperti 
apa jenis kupu-kupu yang spesial). Kalau 

bagi saya jenis kupu-kupu yang spesial 
adalah jenis kupu-kupu yang memiliki 
motif sayap yang indah dan jenis kupu-
kupu yang dilindungi, endemik atau 

langka. Tetapi jujur saja waktu ekspedisi 
ini yang saya tahu kupu-kupu yang dilind-
ungi hanya jenis dari genus Troides dan 
untuk yang endemik hanya Rohana nakula, 
tapi tak apa toh kalau kita sudah nemu 

kan bisa diidentifikasi (No 
Problem). Untuk spesies 
Rohana nakula menurut 

Pak Hery Kusumanegara (Salah Satu PEH 
TNBB) jenis ini pernah ditemukan di TNBB 

sehingga dia sedikit menantang untuk 
menemukan kupu-kupu yang langka 
dan endemik Jawa-Bali ini.

 Beberapa hari berjalan, namun 
memang sulit sekali untuk men-
emukan jenis kupu-kupu ini. Setelah 
empat hari di Resort Tegal Bunder 
tak ada tanda-tanda kupu-kupu ini, 
namun kami bersyukur (terutama 
saya) karena bisa menemukan jenis 

kupu-kupu lain yang tak kalah spesialnya 
seperti  Graphium antiphates (Five-bar 
Swordtail) kupu-kupu yang indah den-
gan sayap pedangnya. Selain itu  juga 
jenis Papilio peranthus yang memiliki 
sayap hijau mengkilat. Untuk jenis Papilo 
peranthus ini sungguh tak kami duga-
duga ternyata adalah jenis kupu-kupu 

Graphium antiphates
Salah satu kupu-kupu spesial 
dengan sayap pedangnya.

endemik Indonesia. Status tersebut 
kami dapatkan setelah searching di 
Google dan disitu kami mendapatkan 
buku online yang berjudul Threatened 
Swallowtail Butterflies of the World 
: The IUCN Red Data Book karan-
gan dari Mark Collins dan G. Morris 
dimana penyebaran kupu-kupu ini 
hanya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara 
dan Sulawesi. Bicara soal kupu-kupu 
endemik, ada satu jenis lagi kupu-

kupu endemik yang kami temukan di 
kawasan blok hutan Tegal Bunder yaitu 
Ixias venilia. Namun saat ketemu je-
nis ini tak nampak raut muka bahagia, 
atau ekspresi jungkir balik salto sambil 
melet-melet karena senang, namun 
yang ada malah muka gemerutu, kuwi 
meneh...kuwi meneh, njelehi. Bukan 

Majalah Digital FOBI Edisi Pertama Tahun 2011 
Buku Threatened Swallowtail Butterflies of The 
World The IUCN Red Data Book Karangan Mark 
Collins dan G. Morris

Spesies Kupu-kupu
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Tanaecia trigerta Ixias venilia

Papilio peranthus

Kupu-kupu endemik yang berhasil ditemukan dan terdokumentasi dengan baik.

maksud tidak suka atau benci terhadap 
jenis ini tapi yang namanya sesuatu 
yang endemik pasti kesannya langka, 
terbatas dan tidak banyak ditemukan 
namun jenis ini malah banyak dite-
mukan sampa-sampai pegel ngitungi 
jumlahnya. Iya Ixias venilia merupakan 
kupu-kupu endemik yang jumlanya cu-
kup banyak ditemukan. 

 Ada yang lucu dengan kupu-kupu 
endemik tersebut, sampai pengambi-
lan data di blok hutan Tegal Bunder 
selesai dilakukan dan berpindah ke 
blok hutan Resort Teluk Terima kami 
belum mengetahui status endemik dari 
kedua kupu-kupu tersebut. Karena se-
jak awal kami hanya mengambil data, 
mengidentifikasi dan selesai urusan, 
syukur-syukur kalau bisa menemukan 

si Rohana nakula.  Namun obsesi itu 
menguap di tengah teriknya matahari 
yang menyinari kawasan Teluk Terima. 
Bukan tanpa alasan berpikir seperti 
itu, melihat hasil dari penjelajahan di 
blok hutan Tegal Bunder yang tidak 
ada tanda-tanda keberadaan kupu-
kupu ini. Begitu juga di Teluk Terima, 
hari pertama menjelajah hutan, me-
nyusuri sungai hanya menemukan 
jenis yang ittu-itu saja, jenis kupu-
kupu yang umum ditemukan hingga 
teriknya matahari tepat meyinari ke-
pala. 

Mengobati rasa lelah setelah 
menjelajah kawasan hutan kami 
leyeh-leyeh (istirahat) dulu di warung 
soto di samping Kantor Resort den-
gan ditemani segelas es setrup (sirup) 

Spesies Kupu-kupu

ditengah teriknya matahari. Belum juga 
es dicicipi nampak sekelebetan (sekilas) 
kupu-kupu coklat terbang dan hinggap 
diawah rindangnya pohon-pohon bakau 
yang menjulang, tanpa pikir panjang 
langsung saya kejar dan dekati. Nah, ini 
dia si Rohana... dalam hati saya berkata 
(sambil berharap) dan ketika saya dekati 
dan dua kali jepretan saya dapatkan 
teryata bukan jenis kupu-kupu tersebut. 
Setelah diidetifikasi ternyata jenis Tanae-
cia trigerta, awalnya saya anggap jenis 
yang biasa namun setelah mencari sta-
tusnya lewat searching via internet dan 
kami baca di majalah Fobi edisi pertama 

ternyata jenis ini juga endemik Jawa-
bali begitu juga Ixias venilia juga ter-
masuk endemik Jawa-bali. 

Betapa bahagianya kami ternya-
ta kami bisa menemukan jenis-jenis 
kupu-kupu endemik ini. Walaupun 
tidak berhasil menemukan si Rohana, 
mungkin keberuntungan belum berpi-
hak pada kami namun kami bersyukur 
bisa mendapatkan tiga jenis kupu-ku-
pu endemik tersebut.                                                



70  |Ekspedisi Biolaska Narasiwa Ekspedisi Biolaska Narasiwa| 71 

Diantara Kepuasan

Rahasia Kupu-kupu
&

M     engikuti ekspedisi ke 
Taman Nasional Bali 
Barat merupakan 
suatu pilihan penuh 

pertimbangan bagi saya. Pasalnya 
kegiatan tersebut benar-benar meng-
habiskan waktu liburan yang seharus-
nya dihabiskan bersama keluarga di 

rumah. 

Apa? Ekspedisi? Men-
dengar istilah tersebut 

yang ada di piki-
ran saya adalah 
melakukan per-
jalanan di malam 

hari untuk 
mencari 
makhluk-
makhluk 
gaib. Apa-
lagi lokasi 
yang dipi-
lih adalah 
sebuah 
pulau 

yang terkenal dengan mitosnya ten-
tang leak si penyihir jahat.  Tapi 
tentu saja pikiran tersebut segera 
saya singkirkan mengingat forum 
yang mengadakan kegiatan tersebut 
adalah BIOLASKA. 

Selama perjalanan ekspedisi 
tentu saja banyak sekali kejadian ti-
dak terduga, dimulai saya harus pu-
lang ke rumah karena suatu hal dan 
kembali lagi menyusul teman-teman 
untuk melanjutkan agenda ekspedisi 
ini. Lelah. Tentu saja. Tapi disitulah 
saya menemukan banyak hikmah dan 
keajaiban. 

Selama ekspedisi ada banyak 
sekali cerita menarik yang tidak bo-
leh terlewatkan. Mulai dari tersesat 
di hutan Labuanlalang hingga hampir 
tersesat lagi. Dari pengalaman ters-
esat di hutan itu saya belajar satu 
hal. Sebelumnya saya telah ters-
esat di hutan itu, tapi kenapa untuk 
kedua kalinya juga hampir tersesat? 
Bukankah sebelumnya telah men-
emukan jalan keluar? Itulah. Itulah 
apabila kita tidak memperhatikan 
suatu hal dengan seksama. Padahal 

tentu saja kita telah diberi kepercayaan 
untuk bertangggungjawab membawa 
teman-teman lainnya keluar dari hu-
tan. Apa gunanya survey kalau untuk 
perjalanan selanjutnya kita masih saja 
kebingungan. Maka mulai saat itu saya 
mencoba menulis dalam hati saya un-
tuk melakukan apapun dengan sung-
guh-sungguh, tidak setengah-setengah. 
Siapa yang mengetahui bahwa predikat 
kita sebagai surveyor akan diandal-
kan? Begitu pula dengan saat ini. Kita 
dikenal sebagai seorang mahasiswa 
oleh masyarakat luas. Mahasiswa yang 
dianggap sebagai seorang intelek dan 
sudah digadang-gadang kelak dijadikan 
seseorang yang diberi tanggung jawab 
dan kepercayaan. Jangan kecewakan 
mereka. 

Oleh karena itu kita harus senan-
tiasa belajar. Belajar apapun itu. Dimu-
lai dari belajar hal kecil seperti se-
rangga hingga yang bisa terbang tinggi 
seperti burung. Pada ekspedisi inilah 
saya memulai belajar tentang serang-
ga. Serangga yang dahulunya hanya 
segelintir ulat menjijikkan. Tapi siapa 
yang tahu bahwa ulat kecil menjijikkan 

Teks : Retno Suryandari
Foto : Dis Setia E.P.

Spesies

Hebomoia glaucippe sedang 
hinggap di bunga Lantana camara Danaus genutia Cupha erymanthis

Kupu-kupu
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itu bisa menjadi seekor kupu-kupu yang 
indah, bisa terbang kemanapun ia mau. 
Dari ekspedisi ini saya mulai mengenal 
mereka. Saya mulai mengenal Ideopsis 
juventa, Cupha erymanthis dan Danaus 
genutia yang terus berterbangan meny-
ertai saya dan tim ekspedisi kupu-kupu 
lainnya. 

Selama perjalanan mereka lah 
yang paling sering menyertai kami hingga 
kami sangat akrab dengan jenis mereka. 
Berdasarkan sumber yang saya telusuri 
pada malam hari sebelum presentasi 
hasil ekspedisi, Ideopsis juventa meru-
pakan spesies yang suka sekali hinggap 
dan mencari sumber penghidupannya 
pada bunga dari family Asclepiadaceae. 
Dari literatur tersebut saya menjadi tahu 
bahwa jumlah Ideopsis juventa yang tidak 
bosan mengitari perjalanan kami ternyata 
dipengaruhi oleh banyaknya tumbuhan 
dari family Asclepiadaceae yang tumbuh 

di kawasan Taman Nasi-
onal Bali Barat tersebut. 
Berdasarkan fakta tersebut 
mulai timbul pertanyaan 
bagi diri saya sendiri. “Men-
gapa kupu-kupu khususnya 
yang disebutkan dalam lit-
eratur yaitu Ideopsis juventa 
menyukai tumbuhan terse-
but?”. Karena saya tidak 
mau mati penasaran, maka 
di kamar dimana yang lain 
sudah terlelap tidur saya 
terus mencari kenapa dan 
kenapa. Finally, saya tidak 
tidur dengan kecewa. Saya 
menemukan jawabannya. 

Kupu-kupu menyukai tumbuhan 
dari family Asclepiadaceae karena 
pada nectar bunga dari famili terse-
but pada umumnya memiliki senyawa 
glikosida beracun. Senyawa glikosida 
beracun tersebut dimanfaatkan oleh 
kupu-kupu sebagai strategi pertah-
anan untuk melindungi dirinya dari 
predator. Kepuasan tersendiri 
rasanya mengobati sendiri 
rasa penasaran saya. Jawa-
ban tersebut pun tidak berhenti 
disitu. Saya mengingat bahwa 
di sepanjang perjalanan saya dan te-
man-teman dari tim kupu-kupu mene-
mukan banyak sekali spesies Lantana 
camara. Lantana camara atau yang 
sering dikenal dengan bunga tembele-
kan tersebut ternyata banyak disukai 
oleh spesies kupu-kupu. Tentu saja 
kupu-kupu menyukai bunga tersebut 
memiliki alasan. Kupu-kupu menyukai 
bunga L. camara karena bunga terse-

Caloptropis gigantea salah satu tum-
buhan anggota famili Asclepiadaceae 
yang cukup banyak ditemukan di Ta-
man Nasional Bali Barat dan menjadi 
salah satu inang dari kupu-kupu Nym-
phalidae seperti Ideopsis juventa.

Spesies
but memiliki kelenjar nektar yang besar, 
tabung mahkota pendek dengan kand-
ungan nektar yang telah diuji memiliki 
kandungan lebih tinggi apabila diband-
ingkan bunga lainnya seperti Ixora sp. 
dan Hibiscus rosasinensis. Tentu saja 
dengan tabung mahkota yang pendek 
sehingga memudahkan akses probos-
cis untuk mencapai kawah nektar dan 
kandungan nektar yang tinggi, kupu-
kupu akan menyukai bunga tembelekan 
tersebut. Setelah menemukan fakta 
tersebut saya pun tertidur pulas hingga 

hari terakhir kami berada di Taman Na-
sional Bali Barat.

Liburan saat itu adalah liburan 
paling bermakna dan sangat menge-
sankan. Bonus-bonus menikmati kein-
dahan alam-Nya tentu saja tidak akan 
terlupakan. Menyelami hutan hingga 
menyelami akuarium raksasa ciptaan-
Nya di Pulau Menjangan merupakan 
salah satu pengalaman tak terlupakan 
yang bikin ketagihan.

Begitulah BIOLASKA membawa 
saya berkeliling sisi lain Pulau Bali yang 
tidak banyak diakses turis. Meskipun 
saya bukan anggota dari BIOLASKA, 
tapi lewat BIOLASKA saya mengenal 
alam, belajar membacanya dan belajar 
mencintainya. Terima kasih BIOLASKA!

Kupu-kupu

Ideopsis juventa
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Cryptelytrops insularisUlar Gadung
Cryptelytrops insularis

Foto : Sigit Yudi N.
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Lari
Korban Lindas

Teks : Imam Musthofa
Foto : Faizal & Urwah

Spesies Herpetofauna

”...Wah serem” dan yang suka sama ular bakalan 
bilang,” Wah cantiknya” atau yang lebih aneh lagi 
mungkin bakalan bilang,”Montok amat...”.
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K
orban lindas lari ? Taman 
Nasional Bali Barat ? Hunt-
ing herpetofauna ? bingung 
nggak sih hubungan antara 

pertanyaan itu? mungkin penjelasan ini 
bisa membuat sedikit pencerahan untuk 
kalian. Tanggal 22 Januari 2015 BIOLAS-
KA (Biologi Pecinta Alam Sunan Kalijaga) 
mengadakan ekspedisi ke Taman Na-
sional Bali Barat. Salah satu data yang 
diambil dari ekspedisi tersebut adalah 
Herpetofauna atau bahasa sederhanan-
ya tentang amfibi dan reptil. Gimana 
udah agak cerah belum? Mudah- mu-
dahan sih iya. Laha terus hubungannya 
sama korban lindas lari? Hehe…lang-
sung aja yuk ke TKP.

 Pertama kali kalian lihat mung-
kin pertanyaan kalian adalah apa ini? 
Siapa yang naruh keripik bercorak 
disini? atau yang udah tahu mungkin 
bilang “ teganya orang melakukan ini, 
Astaghfirullah”. Itu bukan keripik ber-
corak ya. Mungkin yang takut sama 
ular bakalan bilang,”Wah serem” dan 
yang suka sama ular bakalan bilang,” 
Wah cantiknya” atau yang lebih aneh 
lagi mungkin bakalan bilang,”Montok 
amat”. Sedikit informasi buat kalian ular 
ini namanya Pyton morulus atau biasa 
dipanggil ular sanca bodo. I Ular ini 
tersebar si Amerika, Afrika, dan Asia. 
Habitatnya di daratan yang berdekatan 
dengan sungai yang biasanya meru-
pakan tempat dia berendam. Ular ini 

merupakan hewan yang termasuk langka 
karena jumlahnya yang mulai berkurang 
disebabkan ulah manusia yang memburu-
nya untuk dijadikan peliharaan (harganya 
mahal bro), dibunuh karena memakan 
ternak, dan menjadi korban lindas lari 
(orang pada takut kali ya ada ular segede 
itu di tengah jalan). Oleh karena itu, kita 
jaga bersama-sama agar si ular tetap ada.

 Kembali lagi ke nasib tragis ular ini. 
Sebenarnya saat di Taman Nasional Bali 
Barat, saya dan teman-teman sedang 
mencari keberadaan ular ini untuk di data 
dan akhirnya menemukan ular ini dalam 
keadaan menggenaskan. Hadeeh….
malang amat nasib si ular dan kami yang 
menemukanya dalam bentuk seperti itu 

untuk dijadikan data ( 
pusing kepala adek bang). 
Dikarenakan hanya itu per-
jumpaan kami dengan si 
ular, foto yang kami ambil 
ya hanya seadanya saja. 

 Saya kurang tahu kejadi-
an itu merupakan salah si 
ular karena kurang hati-
hati saat menyeberang 

jalan ( lain kali liat kanan kiri ya bro kalau 
nyeberang jalan), pengendara yang tidak 
tahu itu ular yang dikira tali gendut den-
gan corak atupun masyarakat disekitar 
habitatnya yang kurang menjaga. 
Intinya adalah mari kita jaga 
bersama-sama si ular agar 
di masa depan anak cucu 
kita juga bisa melihat dan  
menjaganya. Kan enak 
kalau lestari ularku, 
lestari juga alamku.

 Saran saya, 
ketika berjumpa ular 
jangan langsung 
panik dan mem-
bunuhnya. Ular 

Tubuh Ular Sanca Bodo (Python 
morulus) yang hancur karena dil-
indas oleh kendaraan dijalan raya 
TNBB.

melawan apabila kita mengganggunya. 
So…jangan suka mengganggu kalau tidak 
mau diganggu. Tidak selalu yang terlihat 
berbahaya dan menakutkan itu kenyata-
anya berbahaya juga ( kenyataanya ada 
juga yang melihara si ular dan suka sama 
dia). Oleh karena itu, rubahlah persepsi 
kita tentang ular seperti semua uar ber-
bisa ( tidak semua ular berbisa), semua 
ular harus dibunuh (masak membunuh 
ular yang melawan karena dia takut 
dengan kita), dan ular itu hewan liar (ng-
gak semua ular  yang ada di alam itu liar, 
ada juga yang sudah jinak dari awal con-
tohnya ular pelangi). Sayangilah para ular 
karena kita hidup bersama walaupun di 
habitat yang berbeda. Sekian…..

Spesies Herpetofauna

Jalan Raya yang membe-
lah Resort Teluk Terima, 
sering ditemukan hewan 
yang terlindas kendaraan 
saat menyeberang.
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Blentuk
Kaloula baleata
Foto : Nova Ika RS.
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Siluman Rawa
Tegal Bunder

Microhyla palmipes

Siluman rawa bukan-
lah sebutan untuk 
makhluk sejenis se-
tan atau jin yang di 

kisahkan seperti di film-film Insidius, 
Suster Ngesot, atau Terowongan 
Casablangka. Dalam cerita ini tidak 
ada adegan wanita cantik berambut 
panjang dengan punggung bolong, 
atau pun makhluk besar dengan 
selembar kolor yang berwarna hi-
jau. Yang akan saya ceritakan lebih 
mengesankan dari setan dan jin 
tersebut. Karena kita akan lebih 
sering mendengar suaranya tanpa 

melihat wujud makhluk ini.

Siluman rawa penghuni Tegal 
Bunder adalah Microhyla palmipes. 
Spesies tersebut merupakan jenis 
katak atau amphibia yang termasuk 
dalam famili microlidae. Microhyla 
palmintes memiliki postur tubuh ke-
cil yang berukuran satu centimeter. 
Ukuran tubuh yang mungil tersebut 
membantunya untuk bersembunyi 
sehingga mangsa maupun makhluk 
hidup lain tidak mudah untuk men-
emukannya. Selain itu spesies ini 
memiliki kemampuan untuk loncat 

Spesies Herpetofauna

Teks : Nova Ika R.S.
Foto : Nova & Dis Setia
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indah sehingga dapat dengan mu-
dah mengecoh lawan. Kemampuan-
kemampuan itulah yang menyebabkan 
katak ini disebut sebagai siluman. 

Microhyla palmipes memiliki 
tempat hidup yang gelap dan lembab 

seperti hutan, rawa maupun daerah 
perairan air tawar. Tempat hidupnya 
yang gelap dan lembab tersebut me-
nyebabkan spesies ini memiliki kulit 
yang berwarna coklat gelap seperti 
habitatnya. 

Spesies yang diberi nama oleh Bou-
lenger pada tahun 1897 ini terdaftar seb-
agai spesies yang tidak terancam maupun 
mendekati kepunahan atau dengan kata 
lain Least Concern (LC).Meskipun katak 
ini sulit untuk ditemui dan keberadaannya 
tidak terlalu terancam akan kepunahan. 
Namun katak ini tetap perlu dijaga keles-
tariannya, karena katak ini memiliki peran 
dalam ekosistem terutama Tegal Bunder, 
Taman Nasional Bali Barat.

Spesies Herpetofauna

Microhyla palmipes, 
merupakan katak yang 
berukuran sangat kecil 
sekitar 2 cm.
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Libellago lineata
Foto : Alfin Galih W.



88  |Ekspedisi Biolaska Narasiwa Ekspedisi Biolaska Narasiwa| 89 

Menilik
Si Neuron

Pulau Dewata
Teks : Mokhamad Nur Zaman
Foto : Alfin Galih W.

Spesies Capung

Neurothemis ramburii
Foto : Alfin Galih W.
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Capung atau Odonata 
adalah salah satu serangga yang 
mempunyai beberapa manfaat 
bagi ekosistem. Keberadaanya 
di alam sebagai predator men-
jadikan adanya keseimbangan 
ekosistem, dan sebagai penyeim-
bang populasi serangga lain 
seperti nyamuk.Capung juga 
dapat dijadikan sebagai indika-
tor kualitas perairan atau sebagai 
biomonitoring kualitas perairan. 
Ketika masih pradewasa dalam 
keadaan nimfa, capung hidup di 
perairan. Capung termasuk se-

rangga air yang sangat sensitif 
terhadap perubahan kandungan 
zat di dalam air. Sehingga pe-
rubahan jumlah nimfa capung 
dapat dijadikan sebagai indikator 
baik buruknya perairan. 

Habitat Capung di TNBB 
sangat beragam, mulai dari hu-
tan, kebun, sawah, sungai, hingga 
di pekarangan rumah penduduk 
dan perkantoran Balai TNBB. Akan 
tetapi  beberapa jenis capung 
memiliki habitat yang spesifik 
dan wilayah hidup yang sempit. 

Sebuah keberuntungan tim 
capung karena dapat menemukan 
sebanyak 26 spesies yang terdiri 
dari 19 capung kelompok Anisop-
tera dan 7 capung jarum atau ke-
lompok Zygoptera. Memang data 
tersebut tidak seberapa banyak, 
namun dengan status data capung 
di TNBB yang belum pernah diam-
bil, maka dapat dikatakan data ini 
adalah catatan pertama capung 
untuk TNBB. Di sinilah letak keba-
hagiaan kami. 

Lebih spesifik lagi ber-
cerita mengenai spesies yang 

kami dapatkan selama Ekspedisi 
capung di TNBB, ada 3 dari je-
nis capung anggota Neurothemis 
tergolong menarik untuk diper-
bincangkan. Ketiga capung terse-
but mempunyai kemiripan warna 
tubuh dan warna sayap, sehingga 
harus lebih jeli ketika melakukan 
identifikasi. Sebagai perkenalan 3 
capung tersebut adalah Neurothe-
mis ramburii, Neurothemis termi-
nata, dan Neurothemis fluctuans. 
Menurut literature yang pernah 
kami temui untuk mempermu-
dah membedakan ketiga capung 

Setiap ekspeditor melaku-

kan perjalanan Ekspedisi 

Narasiwa ini tidak lain 

adalah untuk mengetahui keanekaraga-

man hayati yang ada di Pulau Bali, bi-

asa dikenal dengan Negeri para dewa.  

Salah satu tim yang melakukan ekspe-

disi ini yaiu Tim capung punya seman-

gat tersendiri saat pengambilan data 

karena ternyata belum ada data tentang 

capung di TNBB.

Tim capung sedang melakukan pengambilan data capung di habitat kubangan rawa dan sungai.

Spesies Capung



92  |Ekspedisi Biolaska Narasiwa Ekspedisi Biolaska Narasiwa| 93 

tersebut kita bisa lihat pada warna 
sayap yang mempunyai kombinasi 
antara transparan dan warna merah. 
Warna transparan pada ujung sayap 
Neurothemis terminata adalah pal-
ing sedikit. Yaitu dari ujung hingga 
pertengahan pterostigma, setelah 
itu warna sayap adalah merah hing-
ga torak. Kemudian untuk Neurothe-
mis fluctuans mempunyai transparan 
yang paling banyak, dari ujung 
hingga lebih dari pterostigma bah-
kan hingga hampir pertengahan, 
setelah itu warna merah hingga 
torak. Capung yang ketiga adalah 
Neurothemis ramburii  mempunyai 

warna transparan dari ujung hingga 
sedikit melewati pterostigma.

Taman Nasional Bali Barat 
merupakan salah satu kawasan 
pelestarian alam dan keanekaraga-
man hayati yang mempunyai be-
berapa macam ekosistem dan ter-
dapat juga beberapa sungai. Sejauh 
ini belum diketahui jumlah anggota 
Odonata di Taman Nasional Bali 
Barat, sehingga memberikan kes-
empatan untuk dilakukan peneli-
tian. Penelitian yang mungkin bisa 
dilakukan adalah melakukan anali-
sis pengaruh faktor biotik dan abio-
tik pada beberapa tipe habitat di 

Taman Nasional Bali Barat terhadap 
keberadaan Odonata. Penelitiana ini 
dapat digunakan sebagai data awal 
tentang karakteristik habitat ang-
gota Odonata, sehingga ketika akan 
dilakukan konservasi ataupun pen-
gelolaan keanekaragaman hayati di 
TNBB dapat menjadikan hasil penel-
itian sebagai salah satu referensi. Se-
lain itu data awal ini dapat dijadikan 
dasar untuk melakukan pendataan 
capung di TNBB lebih lanjut.

Neurothemis fluctuans Neurothemis ramburii Neurothemis terminata

Tiga jenis capung dari Genus 
Neurothemis yang ditemukan 
selama ekspedisi.

CapungSpesies
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Pencarian Helikopter

Mini di Sungai Penuh

Misteri

CapungSpesies

Teks  : Alfin Galih Wijayanto
Foto : Alfin & Sigit 

Bicara ekspedisi pasti tidak 
akan lepas dari yang 
namanya “perjuangan”, 
entah perjuangan untuk 

menghitung individu suatu spesies 
karena saking banyaknya, perjuangan 

menuju tempat-tempat yang sulit, 
atau perjuangan harus bersabar 

dan berdoa karena sesuatu 
yang kita cari tidak muncul-

muncul. Iya itulah beberapa 

perjuangan yang harus kami hadapi 
selama ekspedisi narasiwa ini. 
Kami tim capung pun tak lepas dari 
perjuangan tersebut, perjuangan 
yang lebih sering kami hadapi 
adalah mencari lokasi tempat capung 
berada karena berbeda dengan tim 
burung atau tim kupu-kupu yang 
obyek kajiannya begitu banyak dan 
gampang untuk ditemukan, hal itu 
berbeda dengan kami. Untungnya ada 
sosok pembimbing lapangan kami 
selama ekspedisi yaitu Bapak Hery 
Kusumanegara. Beliau merupakan 
salah satu PEH (Pengendali 
Ekosistem Hutan) yang bertugas di 
Taman Nasional Bali Barat. Beliau 
banyak bercerita mengenai seluk 
beluk kawasan yang terdapat di 
Taman Nasional Bali Barat. 

Salah satu kawasan yang 
pernah diceritakan olehnya yaitu 
sungai yang terdapat di Resort Teluk 
Terima. Kami (tim capung) sangat 
gembira mendengar adanya sungai 
pada lokasi yang akan didatangi, 
karena sungai sangat erat kaitannya 
dengan Odonata (capung) yang tidak 
lain adalah obyek kajian yang kami 
teliti. Odonata (capung) merupakan 
serangga yang menghabiskan 
sebagian besar waktunya di dekat 
perairan. Oleh karena itu, penuturan 
dari “Kang Heri” (sapaan akrab kami 
untuknya) membuat saya, Apri, Zain 
dan Azam bersemangat dan sangat 
antusias untuk segera mendatangi 
sungai tersebut. Kami sangat bahagia 
dan mulai berandai-andai bagaimana 
sungai yang akan kami kunjungi. 
Kami membayangkan sungai tersebut 
memiliki karakter dengan perairan 
yang jernih, segar, bersih, berbatu 
dan hal-hal lainnya yang sangat kami 
idamkan.

Setibanya di Resort Teluk 
Terima, kami langsung memutuskan 
untuk mencari dan menjelajahi sungai 
pada hari pertama pengambilan data 
pada resort tersebut. Tim capung 
yang terdiri atas empat personel 
menjadi sedikit “pincang” pada saat 
sampling hari pertama di resort kedua. 
Hal tersebut tidak lain karena Azam 
mendapat tugas piket pada hari 
itu dan harus stay di penginapan, 
sehingga hanya saya, Apri dan Zain 
yang akan mengeksplorasi sungai. 
Track yang kami lalui untuk mencapai 
sungai tersebut tidaklah mudah, selain 
harus melewati pura yang merupakan 
tempat peribadatan umat mayoritas di 
daerah tersebut, kami juga “diwajibkan” 
untuk menaiki dan menuruni puluhan 
anak tangga yang tentunya sangat 
menguras energi kami, padahal kami 
belum juga tiba di lokasi yang menjadi 
tujuan kami. Terkadang memang 

Capung-jarum Metalik (Pseudagrion 
pruinosum) sedang hinggap di rant-
ing di atas sungai. Sungai yang membelah belantara hutan di Resort 

Teluk Terima.
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diperlukan perjuangan yang tidak mudah 
untuk mencapai tujuan yang indah. 
Mungkin pedoman itu yang menjadi 
pegangan kami dalam pencarian sungai 
di Resort Teluk Terima.

Setelah cukup jauh kami berjalan, 
akhirnya kami tiba di lokasi yang 
dituju. Sebuah pemandangan yang 
cukup membuat kami tercengang 
dan membuat mulut kami ternganga. 
Cokelat, licin, kotor, misterius dan 
mungkin hal-hal aneh lainnya yang 
terbesit dalam pikiran kami bertiga 
pada saat itu. Ya, sungai yang kami 
hadapi merupakan sungai berlumpur 
dan hal itu tidak seperti harapan kami 
sebelumnya. Namun demikian, hal 
itu tidak mengurangi semangat kami 
untuk menyelusuri sungai tersebut. 
Langkah demi langkah kami lalui 
dengan susah payah karena lumpur 
yang merupakan komponen utama dari 

vegetasi tersebut cukup membuat 
kami sukar berjalan. Berbanding 
lurus dengan kondisi lingkungan, 
hasil yang kami harapkan pun tak 
kunjung datang setelah bermeter-
meter kami berjalan dan bermenit-
menit waktu yang dihabiskan. Hal 
tersebut membuat kami semakin 
pesimis untuk bisa menjumpai para 
“helikopter mini” di lokasi tersebut. 
Ditambah lagi dengan nyamuk-
nyamuk yang selalu setia mengiringi 
perjalanan kami kemanapun 
berada dan pikiran-pikiran negatif 
(seperti berjumpa dengan ular atau 
semacamnya) terkadang terlintas di 
benak kami membuat kami sangsi 
untuk melanjutkan penyelusuran 
sungai berlumpur tersebut. 
Saya yang diamanahi sebagai 
koordinator capung mulai diuji dalam 
pengambilan keputusan. Akhirnya 
saya memutuskan untuk melanjutkan 
misi dan meyakinkan anggota 
lainnya untuk terus menyusuri 
sungai tersebut. Setelah cukup lama 
menunggu, akhirnya perjuangan dan 
iktikad baik kami untuk menemukan 
para penerbang mungil membuahkan 
hasil. Dalam keputusasaan yang terus 
menghantui kami, tiba-tiba “sosok” 
tersebut melewati kami. Sayangnya 
tidak ada satupun dari kami yang 
melihat dengan jelas siapa “sosok” 
itu sebenarnya, namun satu hal 
yang pasti adalah “dia” merupakan 
jawaban mengapa kami semua masih 
disana pada saat itu. Tanpa pikir 
panjang kami langsung menghampiri 
ke arah yang dituju oleh-”nya”. 
Setelah diamati dengan seksama 
akhirnya kami berhasil mengetahui 
identitas aslinya. Prodasineura 
autumnalis merupakan capung 
“malang” pertama yang tertangkap 
basah dan berhasil diabadikan dalam 

kamera kami. Si kecil yang hampir 
keseluruhan tubuhnya berwarna gelap 
ini sedang asik bertengger di salah 
satu ranting di atas sungai. Karena 
“dia” merupakan spesies pertama 
yang kami temukan maka kami tidak 
memberikan ampun sedikitpun. Kami 
menghantamnya berkali-kali dengan 
jepretan kamera kami masing-
masing hingga kami merasa puas. 
Mulai detik itupun juga semangat 
dan optimisme kami perlahan mulai 
bangkit. Dan benar saja, tak lama 
setelah perjumpaan pertama, kami 
dipertemukan lagi dengan jenis 
berikutnya. Pseudagrion pruinosum 
yang sedang hinggap di salah satu 
dahan menjadi obyek bidikan kamera 
kami selanjutnya. Capung jarum 
ini dari kejauhan sudah tampak 
berkilauan sehingga kami tidak sulit 
menemukannya di antara sungai 
yang berwarna cokelat. 

Sepertinya keberuntungan 
memang sedang berpihak pada kami, 
karena tidak jauh dari lokasi kedua, 
kami menemukan Libellago lineata 
yang sedang berjemur di atas dahan 
pohon tepat di aliran sungai. Bahkan 

capung yang tubuhnya didominasi 
warna kuning dan hijau tersebut 
terdapat beberapa individu dalam 
satu lokasi. Keberuntungan pun terus 
berlanjut hingga akhirnya kami berhasil 
mendapatkan jumlah spesies yang tidak 
terduga (10 spesies) pada lokasi yang 
tidak terduga pula dan sungai berlumpur 
itupun (masih) menyimpan banyak 
misteri. Dalam perjalanan ini dapat 
diambil pelajaran bahwa sebaiknya kita 
tidak menyimpulkan sesuatu hanya 
dari karakteristik luarnya saja karena 
apabila diteliti lebih dalam maka kita 
akan menemukan sesuatu yang sangat 
indah bahkan sangat berharga untuk 
kehidupan kita.

CapungSpesies

Prodasineura autumnalis Pseudagrion pruinosum

Libellago lineata 

Tim capung sedang pengamatan di sungai daerah 
Resort Teluk Terima.
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Anggrekku
Primadonaku

“... dia bagaikan primadona yang menjadi incaran banyak 
orang, bukan hanya karena keelokannya saja, namun ke-
hadirannya yang sangat jarang ditemui di alam membuat 
kita semakin ingin mencari keberadaanya...”

Teks : Ayu Tia Elyasa
Foto : Tia, Nazar, Laila & Novi

Geodorum denssiflorum
Foto : Laila Ainur R.

Spesies Anggrek
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Setiap langkah kaki kita 
selalu berharap dapat 
bertemu dengannya, 
dia bagaikan primadona 

yang menjadi incaran banyak orang. 
Bukan hanya karena keelokannya 
saja, kehadirannya yang sangat 
jarang ditemui di alam membuat 
kita semakin ingin mencari 
keberadaanya. Sebelumnya pihak 
Balai Taman Nasional Bali Barat 

(TNBB) menggatakan bahwa primadona 
yang kita cari tidak ada di kawasan 
yang kita tuju, meskipun ada itupun 
cuma ada satu jenis saja. tapi kita tetap 
optimis dapat menjumpainya nanti, 
dengan tekad yang kuat, optimis dan 
tim yang solid kita pasti bisa bertemu 
dengannya. Sebelum kita blusukan alas 
koordinator tim membagi tugas masing-
masing anak untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal. 

Nervilia punctata

AnggrekSpesies

Lokasi pertama yang kita tuju 
adalah kawasan blok hutan Tegal 
Bunder, disana merupakan salah satu 
dari resort TNBB yang merupakan 
tempat penangkaran jalak bali. 
Kita disana eksplorasi selama 4 
hari, tapi tidak setiap hari kita bisa 
menjumpainya pada tempat yang 
berbeda, namun setidaknya kami 
bisa membuktikan kepada pihak 
balai bahwa di Tegal Bunder juga 
mempunyai Anggrek. Di Tegal 
Bunder kita menjumpai anggrek 
yaitu diantaranya: Nervilia aragoana, 
Nervilia crociformis, Nervilia punctata 
dan Taeneophyllum glandulosum. 
Genus Nervilia termasuk dalam 
anggrek amoebofit, mempunyai 
daun berbentuk hati, berbunga 
hanya beberapa hari dan memiliki 
stolon yang berada di dalam 

Nervilia crociformis

Nervilia aragoana
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Vanda tricolor

Geodorum denssiflorum

tanah. Sedangkan ciri genus 
Taeneophyllum sendiri merupakan 
anggrek epifit, mempunyai daun 
yang termodifikasi menjadi sisik dan 
bentuk batang monopodial.

Lokasi selanjutnya yang kita 
tuju adalah blok hutan resort Teluk 
Terima, resort teluk terima letaknya 
lebih dekat dengan jalan raya dan 
didepan resort persis terdapat pura 
yang besar. Di resort Teluk terima 
juga kita eksplorasi selama 4 hari, 
banyak oleh-oleh cerita yang kita 
dapat disana, mulai dari kita jalan 
kaki sejauh kurang lebih 1 km 
untuk mandi dan cuci baju dan lain 
sebagainya. Di resort teluk terima 
kita menjumpai 3 jenis anggrek 
yaitu: Geodorum densiflorum, 

Nervilia crociformis dan Vanda tricolor. 
Genus Geodorum merupakan anggrek 
terestrial, mempunyai umbi (Pseudobulb) 
dan daun bentuk lanset. Sedangkan 
genus Vanda merupakan anggrek epifit, 
batang monopodial, danun tersusun 
berseling dan bentuk bunga besar. 
Angrek-angrek tersebut menjadi temuan 
yang berharga dan semoga pihak Taman 
Nasional bisa lebih menjaganya sehngga 
tetap menjadi primadona di belantara 
pulau dewata.Batang Taeneophyllum glandulosum yang 

jatuh ke tanah telah habis berbunga

AnggrekSpesies
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Tim Ekspedisi sedang survei 
lokasi di Hutan Teluk Terima
Foto : Dis Setia E.P.

Perjalanan
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Perjalanan naik pick up 
menuju Banyuwedang
Foto : Elde Nur R.O.
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21 Januari 
- Sampai di Kantor TNBB.
- Mengurus Administrasi, 
Presentasi & diskusi ren-
cana ekspedisi.
- Menginap di Kantor Ba-
lai TNBB.
22 Januari
- Survei Lokasi di Sekitar 
Balai TNBB, Resort Tegal 
Bunder & Resort Teluk 
Terima.

22 Januari 
- Sampai di Resort Tegal 
Bunder.
23-26 Januari
- Eksplorasi di Kawasan 
Resort Tegal Bunder.
26 Januari
- Penanaman Pohon Un-
tuk Kelestarian Jalak Bali.
- Berangkat ke Resort Te-
luk Terima.
 

27-29 Januari
 - Eksplorasi di kawasan 
Resort Teluk Terima.
30 Januari
- Mengunjungi Banyuwe-
dang.
31 Januari
- Mengunjungi Pulau 
Menjangan.
- Mengolah Data.

Balai TNBB Gilikmanuk

Resort Tegal Bunder

Pulau Menjangan

Labuhan Lalang

Resort Teluk terima

Banyuwedang

31 Januari 
- Sampai di Pulau Men-
jangan.
- Hunting burung.
- Snorkeling di pantai 
sambil melihat keindahan 
Ikan & karang Pulau Men-
jangan.

28-31 Januari 
- Hampir selama di Resort 
Teluk Terima mengunjun-
gi Labuhan Lalang untuk 
mandi (1 km dari Kantor 
Resort Teluk Terima).
- Pelabuhan untuk menye-
brang ke Pulau Menjan-
gan.

30 Januari 
- Mengunjungi Peman-
dian air panas dan Pantai 
Pasir Putih untuk Snorkel-
ing.
- Hunting Biodiversitas.

1 Februari
 - Kembali ke Balai TNBB
- Mengolah Data.
2 Februari
- Presentasi hasil Ekspedisi.
3 Februari
- Pemitan, Berangkat ke 
pelabuhan & Menyeberang 

Ekspedisi Biolaska Narasiwa
21 Januari - 3 Februari 2015

Oleh Dis Setia Eka Putra

Infografis

TAMAN NASIONAL BALI BARAT

ke Pulau Jawa.
4 Februari
-Pulang ke Jogja.

Rute perjalanan Jogja-Bali
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Good..Locus

 Dalam suatu penelitian atau 
bahasa kerenya blusukan 
di hutan, sudah barang 
tentu membutuhkan GPS, 

entah buat nitiki perjumpaan menarik 
utowo nge-track ben gak kesasar. Opo 
sih jane GPS? Nek jare mbah google 
GPS iku Global Positioning System, 
intinya dengan GPS kita tahu posisi 
kita ada di mana karena dilingkapi titik 
koordinat dan ketinggian. Harganya pun 
juga nendang bangett… satu buah GPS 
bisa dihargai 3-4Jt rupiah (tergantung 
merknya sih). Nah… inilah yang men-
jadi kendala mahasiswa yang kantong-
nya pas-pasan ketika mau blusukan. 
Solusinya kalau gak minjam (nek ono 
sek due) ya nyewa, sedangkan kalau 
nyewa hitung aja kasarannya 10rb/
hari. Lahh….kalo penelitianmu sebulan 
bahkan lebihh?? Monggo di pengke 
dewe. Tapi tenang aja gaess sekarang 
tahun 2015, jamannya Android. Sopo 
sihh sek gak kenal android??
 Pada handphone android ada ap-
likasi yang fungsi dan kegunaanya 
sama seperti GPS dan bisa offline, se-

but saja Locus. Nahh..aplikasi inilah yang 
selalu menemani kita ketika dua minggu 
ekspedisi di Taman Nasional Bali Barat. 
Ada beberapa keunggulan dari Locus ini, 
yang pertama dan paling utama gratisss 
cakk.. (yang versi Pro bayar deng hehe), 
simple, dan bisa langsung di export ke 
google earth. Bahkan si Locus ini dileng-
kapi peta dasar, tapi untuk mendapatkan 
petanya harus download dulu “sesuai ke-
butuhan”. Untuk menjalankan aplikasi ini 
hpmu harus android, nek dudu android gak 
iso dap, terus download aplikasinya dan 
install. Kalau Locus yang saya gunakan 
adalah versi Pro, nanti saat selesai diin-
stal dan memulai akan muncul pilihan, pilih 
yang as beginner jangan yang expert, ka-
lau yang expert ada beberapa fungsi yang 
gak bisa digunakan.
 Tampilan awal biasanya peta tidak 
akan muncul walaupun internet sudah 
connect, “lha teruss piyee?”. Untuk me-
munculkanya tekan gambar kotak seperti 
peta pada pojok kanan atas, pilih online, 
pada MapQuest pilih classic (open).  Nah 
sekarang petamu akan muncul tapi ma-
sih online. “Lha terus nek offline piye?”. 

Kosekk to sabarr…,pada saat mengubah 
dari online ke offline biasanya peta tidak 
akan muncul, nah.. untuk mempermu-
dah saat dilapangan lebih baik download 
peta dasarnya (buat sendiri juga bisa). 
Caranya gampang bang, tekan gam-
bar kotak pojok kanan atas tadi, pilih 
gambar kotak yang ada anak panah ke 
bawah (lingkaran warna kuning), kemu-
dian pilih select area. Nah disinilah kamu 
akan memilih seberapa luas peta yang 
akan kamu download, tinggal ditarik-
tarik aja titik warna hijaunya, tapi disa-
rankan download sesuai kebutuhan aja, 
namanya gratis maksimal download per 
hari juga dibatasi dan jika terlalu luas 
juga akan semakin berat saat download. 
Jika sudah selesai, pilih tanda centang 
kemudian akan muncul pilihan zoom, 
pilih yang kamu inginkan, semakin ban-
yak  zoomnya filenya juga akan semakin 
besar, klik download dan tunggu sampai 
selesai. 

 Sekarang sudah punya peta 
dasarnya, untuk memunculkanya 
tekan gambar pojok kanan atas tadi, 
pilih personal (lingkaran hijau) dan 
pilih peta yang akan dimunculkan. 
“Iku wis offline?”. Yo durung to boss, 
namanya juga offline internetnya ha-
rus dimatikan dulu, GPSnya dinyal-
akan. Untuk melihat sinyal satelitnya 
touch gambar parabola/mangkuk 
pada bagian atas, pilih my location, 
tunggu sampai mendapatkan sinyal 
satelit dan accuracy minimal 5 (se-
makin sedikit semakin akurat). Nohhh 
wiss offline….

“Saiki aku pengen nge-track?!”. 
Sek..Sekk.. kalau mau nge-track 
fungsinya harus dinyalakan dulu, 

Teks & Foto : Sigit Yudi Nugroho

Perjalanan

is
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caranya touch pojok kiri atas, pilih set-
ting, functions & modules, pada ba-
gian track dicentang. Kemudian tekan 
kembali dulu, touch lagi pojok kiri atas, 
pilih functions, pilih track record. Nahh, 
kemanapun kamu berjalan, mlayu, kay-
ang, disitu akan terbentuk garis, ketika 
sudah selesai tekan stop, beri nama 
dan tekan ok. Satu track sudah jadi, 
dalam track tadi ada beberapa informa-
si, seperti seberapa jauh kamu berjalan, 
kecepatan berjalan, lamanya (waktu) 
berjalan, dan ketinggian (altitude) yang 
tersimpan secara otomatis.  Kalau mau 
menandai perjumpaan, tekan yang lama 
pada titik merah, nanti akan muncul un-
known addreas, pilih dan isi keterangan 
yang kamu inginkan, selain itu juga bisa 
menambahkan foto kemudian klik ok. 
Keduanya pun bisa dikombinasikan, jadi 
saat nge-track juga bisa langsung nitik.

“Terus hasile ben iso nak google 
earth pie kang?”. Lha…buka dulu 
file yang sudah disimpan, caranya 
touch pojok kiri atas, klik data, 
terus pilih data yang akan di export, 
klik gambar obeng, pilih export, 
nahh pada export type pilih KML, 
kemudian klik export. Untuk mem-
bukanya, pindah data yang sudah 
diexport ke laptop, kemudian di 
open menggunakan google earth 
jadi dehh.

Perjalanan

Contoh hasil rekaman track di blok hutan Resort Teluk Terima 
dengan menggunakan aplikasi Locus. Garis biru menunjukkan 
rekaman rute (track) perjalanan yang dlewati.
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Tepat ditanggal 20 januari 
2015 pukul 07.00 WIB, 
kami rombongan Biolaska 
yang terdiri dari 22 manu-

sia-manusia super berangkat menuju Bali 
Barat untuk melakukan ekspedisi di Ta-
man Nasional Bali Barat (TNBB) meng-
gunakan kereta api dari stasiun Lem-
puyangan menuju stasiun Banyuwangi 
Baru (kalo gak salah harga tiketnya 130 
ribuan). Pengalaman pertama bagiku 
menaiki kereta  bersama segerombo-
lan teman-teman dengan karakter yang 
beraneka ragam (biasanya sendiri dan 
plonga plongo sepanjang perjalanan). 

Ngomong-ngomong 
masalah karakter, 
sejujurnya aku be-
lum mengenal mer-
eka satu persatu 
secara mendalam 
(soalnya kami dari 
jurusan dan angka-
tan yang berbeda-
beda), di ekspe-
disi nantilah dimana 
kami dipersatukan 
selama 2 minggu 
untuk selain men-
imba ilmu dan pen-
galaman juga belajar 
untuk hidup bersama 
sebagai manusia 
sosial yang saling 
membutuhkan. 

Sepanjang 
perjalanan tak henti-
hentinya kami ber-
cerita, berbagi kisah 

dan bernyanyi nyanyi ria. Di kereta, 
aku sebangku dan berhadapan dengan 
Yusni, Eno, Niki (temen Eno), mas 
Faisal dan Thofa. Mereka teman yang 
asyik selama dikereta, karena mereka 
aku gak merasakan mabuk perjalanan 
(sebuah kebiasaan udik yg ku derita 
dan gak ilang ilang dimakan zaman). 
Mas Faisal banyak cerita tentang masa 
lalunya yang suram, kami mendengar-
kan seperti cucu yang mendengarkan 
kakeknya sedang bercerita tentang 
masa mudanya, dan tentunya berfoto-
foto sambil bertingkah seolah-olah 
kamilah (yusni dan aku) cewek-cewek 

tercantik sedunia (padahal iyuuuh).

Tak terasa malam pun tiba, kami 
sampai di tempat tujuan (Banyuwangi) 
kira-kira pukul 20.00 WIB, karena 
cacing di perut sudah bergoyang du-
mang kamipun memutuskan untuk 
makan di sebuah warung makan, 
setelah makan kami lanjut berjalan 
mencari tempat penginapan dengan 
keadaan perutku yang aduhai sakitnya 
karena maag. Yups, hotel berbulan 
bintanglah tujuan kami beristirahat 
menyatukan tulang-tulang yang sudah 
rontok, tepat didepan pelabuhan Keta-
pang. Pagi pun menyapa dengan se-
nyum indahnya, kami siap untuk me-
nyebrang ke tanah sebrang (Bali) naik 
kapal dengan harga tiket yang sangat 
bersahabat,cukup Rp 8000,-  dan 
akhirnya kami sampai di Bali dengan 
selamat (Bali coooooooooy). Capcus 
tanpa bermanja-manja dan berleyeh-
leyeh sok imoet kami langsung menu-
ju TNBB naik angkot. Ternyata jara-
knya gak jauh, dan setibanya di TNBB 
rasanya beban dipundak hilang, rasa 
bahagianya itu tak mampu ku gambar-
kan dengan kata-kata.

Hari pertama di TNBB kami 
tinggal di resort Gilimanuk, di sebuah 
tempat penginapan sederhana dan 
apa adanya. Namun demikian, semua 
akan terasa indah jika kami bersama-
sama saling membantu dan saling 
menjaga (dan itulah yg terjadi). Di re-
sort ini banyak kisah yang tercipta dan 
awal perjalanan indah dimulai di resort 
ini. Tepat di belakang resort, ada pan-

Perjalanan

Ku-temukan-Cintaku
di BALI 

BARAT
Teks : Suhartina

Foto : Dis Setia, Urwah & 
Yusni L. Siregar
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tai yang lumayan indah, tapi karena dekat 
pantai inilah aku selalu merasa gerah, 
panasnya amboooooi menyiksa. Di resort 
ini kami mengungsi tidaklah lama, karena 
kami harus pindah ke resort selanjut-
nya, yaitu daerah Tegal Bunder. Menuju 
tempat ini kami ditumpangi mobil patroli 
polisi hutan (sangaaaaaaar) oleh bapak 
yang bekerja di TNBB (Pak Heri) dimana 
Beliau pulalah pemimbing kami selama 
disini. Tegal Bunder (khusunya pengina-
pan kami) menurutku tempat yang bagus 

banget, nyaman, luas, sejuk dan can-
tiiiiik cantiiiik (ala-ala syahrini). Tem-
pat kami menginap merupakan aula 
yang biasa digunakan untuk kepentin-
gan rapat dan musyawarah.

Paginya kami langsung berge-
gas melakukan ekspedisi, kami, men-
gambil data sesuai dengan fokusnya 
masing-masing. Karena aku memilih 
kupu-kupu, maka aku harus ikut tim 
kupu-kupu, begitu juga dengan te-
man yang lain, namun kami baru 
boleh pergi setelah kami selesai sara-
pan. Untuk makan sendiri kami di 
beri tugas piket, setiap harinya se-
tiap orang memiliki tugas memasak 
dan mencuci piring sesuai jadwalnya. 
So, kami tetap bisa melakukan pen-
gambilan data dengan keadaan pe-
rut kenyang dan hati senang. Untuk 
makanan sendiri, jujur saja makanan 
yang dimasak dan yang kami makan 
selama disana adalah makanan yang 
apa adanya, jauh dari kesan mewah. 
Tapi tahukah anda ? demi apapun, 
aku bahagiaaaaaa kali bisa makan 
bersama mereka, gak perlu makan 
pizza atau spaghetty carbonara. Cu-
kup kering tempe, bayem, bumbu 
pecel, jipang, dll yang disajikan me-
manjang menggunakan kertas nasi, 
kami duduk dengan satu kaki ditekuk 
dan memutar mengelilinginya, disitu-
lah momen yang gak akan bisa aku 
dapatkan kalo aku gak kuliah di Jogja, 
dan kalo aku gak bertemu mereka L 
terimakasih teman, telah menuliskan 
kisah dengan tinta indah di kertasku, 
aku gak butuh tinta emas, atau tinta 

buatan Amerika, cukup kalian. Teman-
teman Jawa ku. 

Resort selanjutnya yang men-
jadi Destinasi kami adalah resort Teluk 
Trima, tempat kami menginap meru-
pakan pos penjagaan polisi hutan TNBB 
resort tersebut. Tempatnya dipinggir 
jalan raya, dan berhadapan den-
gan Pura. Banyak monyet disini, 
monyet yang suka mencari 
sensasi, mencuri makan-
an kami. Mungkin 
monyetnya butuh 
perhatian, atau 
mungkin kurang 
belaian (hlo?) 
haha. Tempat 
kami menginap cukup nyaman, hanya 
saja dikarenakan kami tinggal bersama 
dengan polisi hutan yang sedang piket 
jaga, jadinya aku merasa sedikit gima-
naaaaa gitu, tapi overall itu tidak me-
lunturkan semangatku kok. Disini juga 
ada 2 anak-anak tetangga yang sering 
main ke tempat tinggal kami, namanya 
komang dan putu, anaknya lucu-lucu 
kayak aku waktu masih muda dulu.hhe. 
tapi sayang seribu kali sayang disini air 
susah (meski sumber air sudekat), jadi 
kalo mau mandi banyak alternatif yg di-
lakukan teman-teman. Ada yang mandi 
di toilet tetangga (mana mungkin…. 
Toilet tetangga~), ada yang mandi di 
kali, ada yang rela berjalan sejauh 1 km 
demi ke kamar mandi umum (sampe ke 
resort bau lagi), ada yang nunggu jam 
8an pagi ketika air tumpeh tumpeh dari 
bejana, dan ada yang mandinya kayak 
puasa sunah 2 kali seminggu. itu pili-

han kami! haha

Selama 
pengambilan 

data, 

banyak spesies kupu-kupu yang kami 
temukan di dua resort ini (+ gilimanuk). 
Ada 91 spesies. spesies-spesies ini ten-
tunya bisa kami kenali karena ada Mas 
Dis dan Mba Urwah yang sangat mem-
bantu kami. Ngomong-ngomong tentang 
mereka, mereka berdua itu pasangan 
yang baik banget, dewasa, mau mem-
bagikan ilmunya ke kami, sabar meng-
hadapi pola dan tingkah kami yang ter-
kadang gila, manja, nyanyi-nyanyi dan 
teriak-teriak sesukanya. Butuh perjuan-
gan yang keras untuk mendapatkan data 
kupu-kupu mulai dari berjalan berkilo-kilo 
meter, masuk hutan lebat yang banyak 
nyamuknya, dan terjerembab di kuban-
gan lumbur hingga sendal yang saya 
pakai mangap. Namun hasil yang kami 
peroleh membuat saya puas sekali.Dari 
sekian banyak spesies yang ditemu-
kan, dua spesies yang aku suka adalah 
Papilio peranthus (warnanya itu loh, ijo 
tosca terang kayak ada glitternya) dan 

Perjalanan

Kegiatan selama ekspedisi, hunting foto 
biodiversitas.
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Castalius Rosimon (item putih kayak biji 
selasih) dan yang paling unik menurutku 
adalah Polyura Hebe (motifnya kayak 
embung ngelanggeran). Beberapa kupu-
kupu yang kami temukan, Ideopsis ju-
venta, Cupha erymantis, Danaus genutia, 
Cyrestis nivea, Papilio demoleus, Pha-
lanta phalanta, Ypthima baldus, Castalius 
rosimon dan Hypolimnas misippus dan 
masih banyak lagi. Merekalah cinta-cin-
taku.

Selain mengambil data, tentunya 
kami juga manusia yang butuh waktu 
itu cuci mata dan waktu untuk berwisata 
(walaupun sebenarnya waktu ngambil 
data kami juga udah kemana-kemana), 
akhirnya kami memutuskan untuk ke pu-
lau Menjangan, nyebrang dari pelabuhan 
Menjangan kira-kira setengah jam. Disa-
na kami Snorkelingan dengan menyewa 
alatnya kalo gak salah biaya sewanya 
Rp30.000,- di deket warung di pelabu-
han, alatnya berupa kaki katak, pelam-
pung, kacamata dan snorkel. Keindahan 
bawah lautnya keren dan karena mungkin 
ini pengalaman pertama saya snorkelin-

gan jadi semua terasa indah. Seakan-
akan dunia milik berdua puluh dua. Gak 
peduli dampak hitamnya muka.. haha

Snorkelingannya indah dan tak 
akan kulupakan, dibalik itu ada sebuah 
kejadian yang lebih indah daripada itu, 
yang lebih membekas di hati menu-
rutku. Ketika pulang dari Menjangan 
hujan turun dengan derasnya sehingga 
kami harus berteduh di sebuah gazebo 
untuk waktu yang cukup lama, dari jam 
setengah 2 siang sampai jam 5 sore,  
setelah lama menungggu namun hujan 
belum juga reda. Hingga akhirnya te-
men-temen lelaki memutuskan ide ce-
merlang dengan membentangkan ayu-
nan (parasut atau apagitu) berwarna 
hitam milik Afrizal yang dikaitkan den-
gan kayu kemudian diangkat bersama 
untuk melindungi temen-temen perem-
puan yang berjalan ditengah-tengah 
bentangan itu. Di tengah hujan di ping-
gir jalan sambil berjalan di perjalanan 
pulang ke resort, kejadian itu ku saksi-
kan dengan rasa tersentuh dan terharu, 
mungkin aku lebai, tapi malah peristiwa 

Perjalanan
itu yang gak bisa aku lupakan, meskipun 
aku lebih memilih menggunakan handuk 
dikepalaku dan tidak bergabung dengan 
mereka (bukan karena gak mau atau malu, 
tapi gak muat) aku lihat sebuah ketulusan 
disitu. Laksana laki-laki menjaga “perem-
puannya”, laksana kakak menjaga adiknya, 
penuh dengan kegemberiaan disepanjang 
perjalanan. Aku gak akan lupa itu, karena 
terlalu indah untuk dilupakan. Pokoknya 
pengalaman ekspedisi ini gak akan pernah 
aku lupakan, bahkan waktu pun gak akan 
mampu mengikis ingatan itu… 

Beberapa jenis kupu-kupu yang ditemukan, Kiri ke Kanan : Castalius rosimon, Papilio 
demoleus, Phalanta phalanta

Bonus ekspedisi, kegiatan Snorkeling di pantai Pulau Menjangan
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Sepele....

Lumpur Pemakan Sendal
Teks  : Sigit Yudi Nugroho
Foto : Sigit dan Tika

Berbicara tentang ekspedisi rasanya tidak lengkap 

jika tidak dibumbuhi dengan cerita tracknya. 

Setiap ekspedisi terutama saat pengambilan data 

pasti melewati track dengan kondisi vegetasi yang berbe-

da-beda. 

 Bahkan setiap habitat 
memiliki keunikan dan tingkat 
kesulitan tersendiri untuk dilalui. 
Nahh… di TNBB sendiri memiliki 
berbagai jenis habitat seperti 
Hutan Musim, Hutan Evergreen, 
Rawa Musim, Mangrove, pan-
tai dll. Seperti namanya Hutan 
Musim dan Rawa Musim akan 
berbeda kondisinya tergantung 

musim begitupun kondisi ta-
nahnya, dan kebetulan 

saat berkunjung ke TNBB se-
dang musim penghujan. Tentu 
saja jalanan setapak yang 
beralaskan tanah menjadi 
mlenyek (dalam bahasa jawa) 
bahkan tergenang air. Sandal 
pun menjadi korban dari ke-
ganasan lumpur-lumpur yang 
ada di TNBB.

Sandal Tersayang Hilang

 Korban pertama adalah 

Farid. Kami dari tim burung berjumlah 
4 orang, sebut saja Jarwo (Afrizal), 
Mbak Kar-Tika (Kepala Suku), Farid 
(tidak disamarkan), dan saya sendiri 
Sigit Purnomo alias Pasha. Memasuki 
hari kedua penjelajahan kami di Tegal 
Bunder cukup mengocok perut. Ber-
bekal Hp yang sudah diisi Locus Pro 
sebagai GPS, kami siap berpetualang. 
Singkat cerita kami menuju hutan 
musim tapi harus melewati  feeding 
ground (tempat penggembalaan sapi) 
dulu, sejauh mata memandang terli-
hat hamparan padang rumput hijau 
yang indah dengan beberapa ekor 
sapi merumput dengan asiknya. Kami 
lalu segera menuju ke feeding ground 
dan tidak seperti yang dibayang-
kan, banyak ranjau menggunung 
menunggu untuk diinjak, iyalah 
tai sapi. Bahkan ada yang lumer 
menimbulkan warna coklat pada 
genangan. Aduhh geli men…lom-
patan demi lompatan kami lakukan 
agar cepat sampai di hutan musim.

 Sampailah di jalan setapak dan 
sepertinya ini bukan jalan yang ramah. 
Okelah.. pertama masuk jalan 
masih sehat hanya sedikit mle-
nyek, setelah berjalan sekitar 
200m mulai nampak lumpur 
yang sedikit berair. Benar saja 

setelah diinjak kaki ambles sebatas 
mata kaki, sandal gunung yang sudah 
berat (kecuali punya mabk Kar-Tika) 
menjadi tambah berat. Sebernya sihh 
ini jalan sapi, terus yang lewat situ apa 
dong? ya… sapi haha.. Lama-kelamaan 
semakin susah, Jarwo memotong se-
jenis tumbuhan menjalar dan mengi-
kat sandalnya, begitu juga punya kami 
disatukan dan diseret layaknya mem-
bajak sawah. Kakipun terasa enteng, 
namun siapa sangka akan menjadi mala-
petaka bagi sandal gunung Farid.

Tidak terasa 
kami sudah ber-

jalan sejauh 3km 
menyusuri jalanan 
berlumpur sambil 
menyeret sandal 

Perjalanan
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kami yang sudah tidak berujud, akhirn-
hya  tembus di feeding ground. Lohh… 
ternyata jalanya memutar, lagi-lagi kita 
harus melewati ranjau untuk menuju 
jalan utama. Tapi sekarang cuek ajalah, 
mau ada ranjau kering, lumer atau yang 
masih hangat diinjak dengan pede-nya. 
Akhirnya sampai di jalan utama, ada 
genangan air dan kami berniat member-
sihkan sandal yang sudah tak rupa disitu. 
Sandal langsung dicemplungkan jarwo, 
setelah bersih diangkat dan dilepas. 
“Loh sandalku sek siji endi?”, seru Farid. 
“Lohhh mau wis tak lebokne terus tak 

tali ki”, jawab Jarwo kebingungan. 
“Waduhhh sandal kesayangan je..”, 
saut Farid. “Waiki Jarwo tersangka”, 
sautku. “Hahaha…Yowis ayo dibaleni 
neh pie?”, tanya Jarwo, namun Farid 
menolak. Kubangan sudah kami obok-
obok namun tak mendapatkan hasil, 
kemungkinan satu-satunya kececer di 
jalan berlumpur yang tadi kita lewati. 
Akhirnya Farid harus mengiklaskan 
sandal kesayanganya ditelan lumpur, 
kamipun pulang menuju resort dengan 
kondisi Farid hanya memakai sandal 
sebelah saja. 

Sandal Terkuat

 Sandal gunung yang kuat bukan 
berarti gak bisa rusak. Sudah diren-
canakan hari pertama di Resort Teluk 
Terima akan menyusuri sungai dan ini 
adalah track terberat selama ekspedisi. 
Salah satu personil kami tidak ikut kare-
na kejatah piket. Sebelum nyemplung 
sungai kami harus naik turun bukit ter-
lebih dahulu, jalanya cukup enak karena 
sudah di cor blok. Setelah berjalan seki-
tar 2km sampailah kita di bibir sungai 
berlumpur dengan aliran kecil berwarna 
coklat. Dengan berhati-hati saya turun 
ke sungai, kaki langsung tenggelam 
setinggi betis. Mbak Kar-Tika dan Jarwo 

Ekspeditor sedang melewati medan berlumpur.

melenggang lewat pinggir sungai. 
“Dada…haha..satu kosong”, ejek Jarwo. 
“Tulungi sek woy jero banget ki..”, se-
ruku sambil mengulurkan tangan. Kaki 
begitu dalam terperangkap di dalam 
lumpur, rasanya berat sekali mengang-
kat kaki. Sandal menjadi nggedibal di-
penuhi lumpur. Kami lalu melanjutkan 
perjalanan menyusuri sungai. 

 Didepan mata nampak aliranya 
cukup deras dan sepertinya airnya cu-
kup dalam, kami kemudian mlipir lewat 
tepian sungai. Muncul tantangan lain, 
jalanya miring dan licin. Untuk melewat-
inya kami harus ekstra berkonsentrasi, 

Afrizal sedang menyeret sendal saat melewati medan yang licin dan 
penuh kotoran sapi.

Perjalanan
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“Srreettt..aaaa…byurrr”, terdengar 
orang kecemplung. “Wkwkwkwk…ati-
ati to mbak, satu kosong haha”, tawa 
Jarwo. Sandal jepit mbak Kar-tika yang 
tak berbatik memang begitu rawan kep-
leset. Berhubung saya paling depan jadi 
tidak melihat kronologi yang lucu tadi, 
terlihat mbak Kar-Tika sudah ndeprok  di 
sungai. Lahhh.. gak bisa ikutan ketawa 
haha.

Setelah ditarik kami melanjutkan 
perjalanan, lagi-lagi nampak lumpur 
menghadang di depan mata. Jarwo men-

coba melewati, badanya yang gede 
membuatnya ambles setinggi lutut. 
“Satu-satu zal haha”, seru mbak Kar-Ti-
ka. Saya pun mencoba melewati lum-
pur tersebut dengan ilmu meringankan 
diri, disusul mbak Kar-Tika, tapi apa 
daya kakiku juga ambles. Kaki terasa 
berat untuk diangkat,”Wadohh san-
dalku endi?”,seru Jarwo. Kaki memang 
terangkat tapi sandal masih terperang-
kap. Nggak mau seperti Jarwo, san-
dalku tak paksakan diangkat tapi apa 
yang terjadi, talinya mau copot. “Wahh 

sandalku arep pedot ki..”,seruku. Kami 
berusaha keras keluar dari lumpur, saat 
terangkat lalu kami mencucinya. Ternyata 
benar, sandalku talinya kendor dan mau 
copot. Hanya sandal mbak Kar-Tika yang 
bertahan. Wahh…sandal gunung kalah 
dengan sandal jepit. 

Sebenarnya gak cuma tim burung yang 
mengalami hal ini, tim anggrek, capung, kupu-
kupu, herpet juga mengalami hal yang sama. 
Ada yang hilang, tali putus, dan mangap. 
Dalam melaksanakan sebuah perjalanan apa-
lagi ekspedisi memang harus mempersiapkan 
segala sesuatu termasuk alas kaki. Kita harus 

menyesuaikan alas kaki sesuai dengan 
medan yang ada, usahakan alas kaki yang 
dipakai bisa digunakan di berbagai medan. 
Selain itu kita juga harus memilih alas 
kaki yang kuat dan nyaman sehingga tidak 
rusak atau malah membuat kaki kita ter-
luka. Di alam liar kita tidak bisa memper-
taruhkan keselamatan kita hanya dengan 
hal sepele seperti alas kaki. Terkadang hal 
sepele itu perlu dan penting. Selamat ber-
ekspedisi....selamat bereksploras!. 

Sigit dan Afrizal tercebur ke 
dalam lumpur di pinggir sungai 
saat sedang menelusuri sungai.

Saat musim hujan jalan becek dan berlumpur memang harus dilewati 
oleh ekspeditor dalam bereksplorasi.

Perjalanan
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Serba-serbi Ekspedisi...

Dibuang Sayang



128  |Ekspedisi Biolaska Narasiwa Ekspedisi Biolaska Narasiwa| 129 

Species Corner

Katak-pohon Bergaris (Polypedates leucomistax)

Cryptoblepharus balinensis

Kodok-puru Hutan (Bufo biporcatus) Ular Weling (Bungarus candidus)

Agrionoptera insignis

Capung-merah jambu (Trithemis aurora)

Gynacantha sp.

Camacinia gigantea

Malayan Pied Blue (Megisba malaya)
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Fluffy Tit (Zeltus amasa) Yamfly (Loxura atymnus)

Thai Plane (Bindahara phocides)

Tiny Grass Blue (Zyzula hylax)

Kacamata Laut (Zoosterops chloris)
Bonus Ekspedisi (dijumpai di Pulau 
Menjangan)

Alap-alap Capung (Microhierax fringillarius)

Elang-ular Bido (Spilornis cheela) Anakan Cekakak Sungai (Halcyon chloris)

Kangkareng perut-putih (Anthracoceros albirostris)
Bonus Ekspedisi (dijumpai di Resort Gilikmanuk 
sekitar Kantor Balai TNBB)

Bajing Pohon (Ratufa bicolor)
Bonus Ekspedisi (djumpai di blok hutan Tegal 
Bunder)
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Foto bersama sebe-
lum kembali ke Jogja 
Foto : Nova Ika R.S.
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Selama di kereta api.... Ada yang smsan ada yang tidur, ada yang 
tatap-tatapan... “Awas ketiban tas lho...”

Naik kapal coy....
Narsis dulu...gimana dah 
mirip Duo Serigala kan... 
siap di dribel adek bang...

Saatnya Naik Kapal Penyeberangan..... “Boyokkku 
cah....”

Gudang Makanan.... Sedaap....

Ekspeditor dibalik Layar 
Ekspedisi
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Presentasi Rencana kegiatan di depan pihak TNBB
Alfin sedang menerangkan tentang capung....
“...Capung adalah serangga.... saya suka capung karena 
warnanya indah... kalau kalian suka sama saya silahkanv-
booking di 085718476xxx...” 

Diskusi dengan perwakilan 
pihak TNBB.
“Siap pak, Laksanakan....” 
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12

3 4

Mereka Berkata :

Apri : “Mas Zaman, sini tak fotoin...”

Zaman : “ Jo laah, ki aku lagi moto 
kelakuane Zain kae lho... koyo wong 
nyungsep...”

Zain : “ Apa maz, ni lagi konsentrasi 
ngeker mas Alfin... kayake lg asiikk..”

Alfin : “ Kalian pada ngapain sih, q 
lagi konsentrasi tingkat tinggi ki...”

Ternyata Alfin lagi nonton goyang 
dribel duo serigala....

1

2

3

4

5

Kegiatan Hunting kala itu

5

Zaman : “B*jiguur, tak balang watu koe 
pin, bukane hunting malah nonton ngo-
no...”
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Ayo semua kumpul.... Rapat-
rapat..!!!

Sigit : “ Lha we ngopo neng kono zal....???”

Afrizal : “ Golek panggon seng PW maz, kan 
rumput tetangga lebih hijau dari rumputku 
wkwkwkwk..”

Sigit : “Wo iya, rumputmu kan keriting yo 
zal...”

Afrizal :” ..????????..”

PERHATIKAN 
Jika anda melihat adegan tidak seronoh di belakang, 
Itu bukan seperti yang anda bayangkan...itu hanya 
efek kamera yang begitu paz dan detail...
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Hewan pun punya caranya sendiri untuk 
ikut berekspedisi

Resiko ekspedisi, makan dihemat, dikira tulang oleh si Dia .... “ Alamaak.... dikejarpun kita...” Bosen jadi model foto, nampaknya capung ini ingin mencoba 
dunia fotografer...

Pasukan sapi menghadang, awas ranjau darat....”Lembeekk....

si Kupu-kupu tak 
punya jari untuk 
ngeLIKE tulisan 
ini, akhirnya dia 
memiinjam jempol 
seseorang.... Jenius!
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Mari Melompat!!

Sedang memotret bidadari terbang....”Foto adek bang....!”

Gaya lompat model shampo,  “Nikmati sensainya coy...” Lompatan salto yang berhasil...

Saat tidak berhasil mendapatkan hasil foto yang bagus bisa dilampiaskan ke teman 
seperti ini....

Lompatan salto yang gagal...”Lha ini malah 
kayak paus meluncur...”

Abang celananya tak ambil ya... “Gede 
kaliii...”
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Gaya tidur manis... Gaya tidur kurang manis... Gaya tidur orang yang 
punya banyak utang...

Tips untuk menyembunyikan 
iler salah satunya ya pakai 
masker...

Tetapi kalu begini bukan malu ma 
iler lagi, nampaknya dia malu dengan 
wajahnya...

Kalau semua gaya tidur digabungin ya kayak gini... BERANTAKAN...

Sudah bangun ya 
MAKAN....Haduuh pe-
nyakit orang Indonesia 
kalau ga tidur ya makan.
Kerja...kerja....
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Ceritanya lagi nanem pohon, padahal Paijo lagi 
modus godain cewe lain... “Boleh minta no HPnya  
ndak??? sekalian sama HP n pulsanya ya....”

Bilangnya lagi pengamatan burung, padahal Sigit 
lagi pengamatan bule berjemur.... “Yang itu aussie, 
inggris, waw... ada yang nigeria cuy...“
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Para ekspeditor mengunjungi 
Pulau menjangan untuk melihat 
biodiversitas disini dan snorkeling.
Foto : Nova Ika R.S.
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Untaian Kata Kita ...
Nova Ika R.S.
“Dewata Penuh Pesona...”

Alfin Galih Wijayanto
“Dalam ekspedisi Narasiwa terdapat banyak hal 
yang dapat diperoleh, mulai dari ilmu pengeta-
huan, wawasan, perkenalan, kekeluargaan, per-
sahabatan hingga cinta kasih...Expedition isn’t a 
big thing, but it’s a milion little thing.”

Dessy Ayu Puspita
“Ekspedisi TNBB membawa saya pada ti-
tik awal perjalanan dan perubahan yang 
lebih indah.”

Imam Musthofa
“Ekspedisi itu dolan, makan dan cari 
pengalaman bareng kalian”

Retno Suryandari
“Great experience from expedition is the 
best gift from nature”

Sigit Yudi Nugroho
“Ini adalah persiapan kami, pengetahuan 
dan pengalaman untuk masa depan 
kami.”

Nur Apriatun Nafisah
“Sebuah pengalaman baru yang sangat 
menyenangkan.”

Mokhamad Nur Zaman
“Dari sana aku tahu, betapa luas dunia biodiver-
sitas di bumi kita yang tak pernah terjamah oleh 
kita, keberadaan mereka membutuhkan kita, dan 
kita membutuhkan keberadaan mereka.”

Urwatul Wutsqo
“Jangan berpikir seberapa besar hasil yang kita 
dapatkan, namun berpikirlah seberapa besar 
manfaat hasil yang kita peroleh untuk orang 
lain...Expedition is never Ending.”

Muhammad Fajar Farid A.
“Berekspedisi mencari ilmu ilahi...”

Makhabah Rita Novia
“Ekspedisi di negeri orang tidak sesulit yang ku 
bayangkan, meskipun berbeda keyakinan, sifat 
peduli, perhatian, pengertian dan saling meng-
hargai tidak lepas dari masing-masng pemeluk, 
ku bangga dengan kalian...”

M. Zainul Laily
“Selalu bersama untuk ekspedisi, seka-
rang di bali besok dimana?”

Elde Nur Respatika O.
“Beruntungnya kita masih diberi kesempatan 
untuk mencicipi zambrud terakhir di ujung 
barat tanah para dewa ini, semoga zambrud 
itu akan menjadi zambrud yang menyimpan 
bhineka biodiversitas bali yang tersisa.”

Faizal Septya Nugraha
“Petualangan baru yang penuh haru 
dengan secuil belantara di taman para 
dewa”

Suhartina
“Aduh bingung.... Ekspedisi kenangan 
terindah”

Muhammad Arik Nazar
“Alam mengajarkan cara kita hidup.”

Siti Saodah
“Ekspedisi yang takkan terlupakan, yang 
mengajarkan banyak hal dan menyimpan 
banyak kenangan.”

Afrizal Nur Hidayat
“Ekspedisi TNBB pokoke well...”

Yusni Lestari Siregar
“My Trip My Exploration”

Dis Setia Eka Putra
“Sebuah langkah kecil mengenal alam, melihat, 
mendengar dan berbuat untuk alam... mempela-
jari dan mensyukuri arti keberadaannya untuk kita. 
Exploration is never ending, Expedition is one step 
ahead.”

Ayu Tia Elyasa
“Ekspedisi Narasiwa mantap!! Semoga dilain 
waktu bisa mengeksplor negeri para dewa 
kembali bersama kalian biolaskaku..”

Ekspeditor Bicara

Laila Ainur Rohmah
“Ekspedisi Narasiwa bikin ketagihan.”
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“Alam bukanlah tempat tinggal 
semata, bukan pula penghias bumi 
belaka namun alam adalah harga 
diri kita. Jaga alam kita, jaga harga 
diri kita” 

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

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Email : biolaska_jaya@ymail.com
Blog : http//biolaska.wordpress.com

“....Mari Berekspedisi....
Mari Bereksplorasi....”


