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KATA PENGANTAR
Buku “Pesona Tersembunyi Gunung Salak” merupakan kumpulan dokumentasi satwa liar pada
kelas herpetofauna di lanskap Gunung Salak. Buku ini disusun sebagai upaya mengenalkan sebagian keragaman reptil dan amfibi yang terekam dalam berbagai kegiatan. Satwa pada kelas
herpetofauna dapat berfungsi sebagai bio-indikator kesehatan lingkungan, namun informasi mengenai hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum.
Dalam penyusunannya, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) melibatkan para
pihak, yaitu Yayasan Herpetofauna Indonesia/ Indonesia Herpetofauna Foundation (IHF) dan PT.
Indonesia Power – Unit PLTP Gunung Salak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara
pemerintah, swasta, serta praktisi dalam upaya konservasi satwa liar di Kawasan TNGHS.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan sisi lain keragaman satwa yang ada di Kawasan TNGHS. Selain itu, sebagai menjadi media penyadartahuan
bagi masyarakat umum sehingga ikut berperan aktif falam upaya pelestarian satwa liar termasuk
jenis herpetofauna.
Ir. Awen Supranata
Kepala Balai TNGHS

katak mutiara (Nyctixalus margaritifer)

																													

PT. Indonesia Power – Unit PLTP Gunung Salak merupakan salah satu pelopor perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) yang mendapatkan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ijin tersebut dikeluarkan dan sahkan pada Tanggal 17 Januari
2017 dengan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017.
IPJLPB merupakan ijin yang diberikan kepada PLTP agar dapat beroperasi di Kawasan
Konservasi. PT. Indonesia Power – Unit PLTP Gunung Salak sendiri beroperasi di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Sebagai perusahaan yang beraktifitas di kawasan konservasi, PT. Indonesia Power
– Unit PLTP Gunung Salak selalu berkomitmen mendukung upaya pelestarian TNGHS. Tahun 2014, PT. Indonesia Power – Unit PLTP Gunung Salak dan Balai TNGHS
membuat Program kerjasama tentang Optimalisasi Pengelolaan TNGHS Tahun 2014
- 2018.
Kegiatan-kegiatan optimalisasi pengelolaan TNGHS yang telah dilaksanakan antara
lain: eksplorasi/ monitoring flora dan fauna, pengamanan kawasan hutan, penananaman dalam rangka pemulihan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat disekitar
Kawasan TNGHS.
Buku “Pesona Tersembunyi Gunung Salak” ini merupakan salah satu karya yang
dihasilkan dari kegiatan kerjasama dan wujud komitmen perusahaan. Kami sangat
mengapresiasi tersusunnya buku ini yang juga melibatkan para praktisi dari Yayasan
Herpetofauna Indonesia/ Indonesia Herpetofauna Foundation (IHF).
Kami berharap buku ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas, karena desain tampilan dan isi yang menarik serta disampaikan dalam Bahasa yang sederhana dan mudah
dimengerti. Semoga produk ini menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk menghasilkan karya-karya lainnya.
Ervan Ambarita
Manager Unit PT. Indonesia Power – Unit PLTP Gunung Salak
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PENDAHULUAN
Lanskap gunung salak terdari dari beberapa puncak gunung dan perbukitan. Wilayah ini merupakan salah satu hutan alami yg paling dekat dari pusat ibukota Jakarta. Sebagai gunung berapi
aktif, hutan ini menghasilkan panas bumi (geothermal) yang telah dimanfaatkan sebagai penghasil
listrik sejak lama. Disisi lain, bentang alam yang unik menjadikan Kawasan Gunung Salak memiliki
berbagai obyek daya tarik wisata alam yang menjadi tujuan utama bami masyarakat disekitar Jabodetabek. Sebelum tahun 2003, Kawasan ini berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Namun setelah itu, status lanskap Gunung Salak berubah fungsi menjadi hutan konservasi dan
menjadi bagian dari Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Berubahnya fungsi hutan Gunung Salak ditengarai karena Kawasan ini memiliki keanekaragaman
hayati yang tinggi. Berbagai penelitian terkait flora dan fauna sudah banyak dilakukan, khususnya
terkait Macan tutul, Owa jawa, dan Elang jawa yang merupakan satwa kunci TNGHS. Penelitian
terkait herpetofauna sudak dilakukan oleh beberapa peneliti sejak beberapa waktu lalu, namun
frekuensinya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan spesies pada kelas primata dan
burung. Padahal jenis ini dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan yang peranannya tidak
kalah penting dalam ekosistem.
Herpetofauna, satwa yang terdiri dari berbagai jenis amfibi dan reptil misalnya katak dan ular,
merupakan salah satu kelompok binatang yang dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari.
Umumnya masyarakat Indonesia memandang satwa seperti kodok sebagai sesuatu yang men-jijik-kan. Hal ini karena sebagian karakteristik tubuhnya dibalut kulit yang kasar dan/atau berlendir.
Berbagai jenis ular yang hidup disekitar manusia cenderung dianggap sebagai musuh dan berbahaya, maka tidak aneh jika banyak ditemukan ular yang mati dengan tubuh yang hancur.
Namun bagi sebagian masyarakat lainnya, berbagai jenis satwa pada kelas amfibi dan reptil merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Saat ini perdagangan untuk konsumsi beberapa
jenis katak dan ular cukup mudah ditemukan di sekitar kita. Pada level yang lebih besar, pemanfaatan perdagangan kulit ular yang sudah di konversi menjadi pakaian dan barang hiasan sudah
terjadi sejak lama dengan nilai rupiah yang tidak sedikit.
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Selain konsumsi dan pakaian, tren menjadikan jenis ini sebagai satwa peliharaan mulai berkembang sejak beberapa tahun lalu. Banyak jenis katak dan ular memiliki tampilan yang menarik dan
enak dipandang, hal ini menjadi daya tarik maraknya aktifitas perdagangan berbagai jenis herpetofauna. Natusch dan Lyons, melakukan penelitian di Wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat
tentang penangkaran dan penjualan amfibi dan reptil pada Tahun 2010 – 2011. Dalam penelitiannya 5.370 individu dari 53 spesies herpetofauna telah diperdagangkan. Dari jumlah itu, 44%
merupakan jenis dilindungi yang tidak boleh diperdagangkan. Tren ini terus meningkat hingga
saat ini.
Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin semakin banyak jenis herpetofauna yang masuk ke dalam kategori terancam punah. Lebih ekstrim satwa-satwa tersebut hanya tinggal cerita yang hanya
dapat di lihat dari gambar dan foto. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengenalkan
keragaman dan peran penting satwa-satwa tersebut kepada masyarakat luas.
Untuk itu, buku ini merupakan sebuah karya bersama antara pemerintah, swasta, dan praktisi atau
komunitas yang bertujuan mengenalkan keragaman reptil dan amfibi khususnya di gunung salak.
Berbagai informasi peran dan fungsinya di alam dikemas dengan tampilan yang menarik, sehingga dapat dikonsumsi masyarakat pada berbagai kalangan. Pada akhirnya diharapkan timbuk
kesadaran (awareness) untuk turut berkontribusi dalam pelestarian satwa liar khususnya jenis-jenis
herpetofauna.

bunglon surai (Bronchocela jubata)
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MENGENAL HERPETOFAUNA

Secara etimologi, herpetofauna berasal dari bahasa Yunani yaitu herpeton yang berarti melata
dan fauna yang berarti hewan. Sehingga secara etimologi herpetofauna itu merupakan jenis jenis
hewan melata. Herpetofauna memiliki ciri sebagai hewan yang bersifat poikiloterm atau berdarah
dingin sehingga hewan ini dapat menyesuaikan suhu tubuhnya seperti suhu lingkungannya dengan cara menjadi pasif ketika suhu lingkungan rendah dan menjadi aktif ketika suhu lingkungan
tinggi. Menurut klasifikasi, hewan yang termasuk ke dalam herpetofauna dibagi kedalam dua
kelas, yaitu reptil dan amfibi. Secara morfologi atau penampakan luar tubuhnya reptil dan amfibi
dapat dibedakan dari penutup tubuhnya, reptil memiliki penutup berupa sisik dan amfibi memiliki penutup tubuh berupa kulit. Selain itu, hal yang membedakan antara reptil dan amfibi adalah
siklus hidupnya, amfibi mengalami metamorfosis yaitu dalam fase berudu amfibi hidupnya di
dalam air dan pada fase dewasanya amfibi hidup di daratan.
Amfibi dibagi menjadi tiga ordo yaitu Anura (katak dan kodok), Gymnophiona (sesilia), dan Caudata (salamander). Secara fisik ketiga ordo ini dapat dibedakan dari bentuk tubuhnya. Anura
memiliki empat kaki dan tidak memiliki ekor pada fase dewasanya, Gymnophiona memiliki tubuh
yang mirip cacing yang tidak memiliki kaki, dan Caudata yang berbentuk seperti kadal yang tidak
bersisik yang memiliki empat buah kaki dan memiliki ekor. Indonesia hanya memiliki 2 ordo yaitu
Anura dan Gymnophiona. Sedangkan Caudata atau salamander di asia tenggara hanya dapat
ditemukan di negara Laos, Thailand Utara, dan Vietnam.

kongkang kolam
(Chalcorana chalconota)
©Ubing
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Reptil dibagi menjadi empat ordo yaitu Crocodilia (buaya), Sphenodontia (tuatara), Squamata
(kadal dan ular), dan Testudinata (kura-kura dan penyu). Keempat ordo ini dapat dibedakan pula
dari bentuk tubuhnya; buaya memiliki ukuran yang relatif besar, dengan empat buah kaki yang
memiliki kuku yang tajam, selain itu buaya memiliki moncong yang panjang dengan gigi yang berukuran besar. Tuatara merupakan jenis reptil purba yang tersisa pada zaman ini yang hanya dapat
ditemukan di Selandia Baru. Squamata adalah ordo reptil yang didalamnya termasuk jenis jenis
kadal dan juga ular yang memiliki ciri tubuhnya ditutupi oleh sisik yang berbahan mirip dengan
kuku dan rambut manusia yang disebut dengan kitin dan juga mengalami fase pergantian kulit
secara periodik. Sedangkan untuk Testudinata atau kura kura dan penyu memiliki ciri yang cukup
mudah dilihat yaitu adanya tempurung yang bagian atasnya disebut dengan karapas dan bagian
bawah tubuhnya yang disebut dengan plastron.

ular siput
(Asthenodipsas laevis)
©Haegel Alif
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SEKILAS TENTANG GUNUNG SALAK

Secara administratif wilayah kerja TNGHS termasuk dalam
wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten
Lebak di Provinsi Banten. Kawasan TNGHS ditetapkan sebagai salah satu taman nasional di Indonesia, berawal dari
proses penunjukkan taman nasional dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 282/Kpts-II/1992 tanggal
28 Pebruari 1992 dengan luas 40.000 hektar sebagai Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pada tahun 2003,
luas Kawasan Halimun bertambah dengan memasukkan
kawasan hutan Gunung Salak, Gunung Endut yang status
sebelumnya merupakan hutan produksi terbatas dan hutan
lindung yang dikelola Perum Perhutani diubah fungsinya
menjadi hutan konservasi, dimasukkan ke dalam satu kesatuan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun
Salak (TNGHS) melalui SK Menteri Kehutanan nomor 175/
Kpts-II/2003 dengan luas total ± 113.357 ha pada tanggal
10 Juni 2003.
Selanjutnya, Pada tahun 2016 luas kawasan TNGHS kembali mengalami perubahan menjadi +87.699 ha sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 327/ Menlhk/ Setjen/ PLA.2/4/ 2016
tanggal 26 April 2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian
Kawasan Hutan TNGHS. Sebagian kawasan TNGHS tersebut berubah fungsi menjadi hutan lindung, hutan produksi
tetap dan hutan produksi terbatas serta pengembalian areal penggunaan lain (enclave). Perubahan ini dilakukan atas
dasar kondisi dinamika pada tingkat tapak serta kebutuhan
dalam pengelolaan.
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Menurut Steenis (1972), berdasarkan ketinggian vegetasi di Kawasan TNGHS dikelompokan ke
dalam 3 mintakat, yaitu mintakan kaki pegunungan dengan ketinggian antara 500 – 1.000 m dpl,
mintakan sub-pegunungan dengan ketinggian 1.000 – 1.500 m dpl, dan mintakat pegunungan
dengan ketinggian 1.500 – 2.400 m dpl. Sedangkan berdasarkan pembagian formasi hutan oleh
Bismark dan Sawitri (2014), Kawasan Hutan TNGHS dapat dibagi ke dalam hutan perbukitan
(900 - 1.050), hutan hujan pegunungan bawah (1.050 – 1500), dan hutan hujan pegunungan atas
(1.500 – 2400).
Berdasarkan klasifikasi Schmidt & Ferguson (1951), iklim di daerah Kawasan TNGHS termasuk
tipe A, dengan curah hujan tahunan sebesar 4.000 – 6.000 mm. Kawasan TNGHS digolongkan
beriklim selalu basah. Curah hujan bulanan > 100 mm, Bulan terkering terjadi pada Juni sampai
September (+ 200 mm) dan Bulan terbasah pada Bulan Oktober – Maret (+550 mm). kelembaban
udara rata-rata 88% dengan suhu rata-rata bulanan 31,5 oC.
Sejak lanskap Gunung Salak berubah fungsi menjadi bagian dari taman nasional, wilayah ini
menjadi daya tarik bagi para peneliti untuk menggali potensi yang ada di dalamnya. Beberapa
catatan penelitian tentang flora fauna yang telah dilakukan di Gunung Salak antara lain oleh di
daerah Awibengkok (1985), Cianten (1991), dan Koridor Halimun-Salak (1997). Bahkan jauh sebelum itu, penelitian dalam bidang botani telah dilakukan oleh ilmuan swedia, Thurnberg dan
Claes Frederic Hornstedt Tahun 1758-1809 yang disusul oleh Reinwardt pada Tahun 1817 (Steenis 2006). Namun demikian, eksplorasi untuk mengungkap keragaman herpetofauna (amfibi dan
reptil) belum banyak dilakukan di Kawasan ini. Sehingga perlu di dorong dengan cara memperkenalkan beberapa jenis yang pernah tercatat di temukan di lanskap Gunung Salak.
Selain keanekaragaman hayati, karakteristik topografi dan geologi Gunung Salak yang unik memiliki potensi jasa lingkungan lainnya, seperti bentang alam dan panas bumi. Di sisi utara, timur,
hingga selatan berbagai potensi bentang alam telah dikembangkan menjadi obyek wisata alam
(eco-tourism) bagi para wisatawan. Di sisi barat, potensi panas bumi (geothermal) sudah dimanfaatkan sejak 1982 untuk pengembangan energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTPB) di Gunung Salak menghasilkan energi listrik sebesar 377 MW, terbesar di Indonesia. Upaya pemanfaatan jasa lingkungan tersebut merupakan bentuk komitmen agar keberadaan hutan
konservasi dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

(Halaman Berikut) Gunung Salak memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
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ular naga
(Xenodermus javanicus)
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FOTO
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BERMONCONG BABI TAPI BUKAN BABI
Labi labi hutan (Dogania subplana) merupakan satu satunya jenis kura-kura yang mendiami sungai di dataran tinggi Pulau Jawa,
termasuk wilayah Gunung Salak.

																													

SI PENAKLUK JERAM
Berudu / kecebong dari jenis
kongkang jeram (Huia masonii)
yang memiliki modifikasi pada
bagian mulutnya yang disebut
sucker yang berfungsi untuk menempel di bebatuan agar tidak
hanyut di derasnya jeram sungai
dan juga berfungsi untuk memakan lumut yang ada di bebatuan.

MELANJUTKAN GENERASI
Kongkang Jeram (Huia masonii)
yang sedang kawin atau disebut
dengan amplexus untuk melanjutkan keberadaan jenisnya. Ukuran jantan umumnya relatif lebih
kecil daripada betina, karena
betina membutuhkan tubuh yang
lebih besar untuk membawa telur
yang berjumlah banyak.
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BUKAN BELUT BUKAN CACING
Sesilia merupakan amfibi yang tidak umum
diketahui oleh masyarakat umum, amfibi ini tidak
memiliki kaki dan berbentuk seperti cacing. Jenis
Ichthyophis hypocyaneus disamping ini merupakan jenis sesilia yang dapat ditemukan di dataran
tinggi.
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PENGHUNI SERASAH
Katak serasah (Leptobrachium hasseltii) yang memiliki ciri ukuran kepala
yang lebih besar daripada tubuhnya.
Nama belakang jenis ini diambil dari
nama herpetolog dan naturalis yang
aktif melakukan eksplorasi di Pulau
Jawa pada zaman penjajahan belanda, yaitu J. C. van Hasselt.

KATAK BERACUN?
Kongkang racun (Odorrana hosii)
memiliki racun yang berfungsi untuk
melindungi dirinya dari predator tetapi tidak berbahaya untuk manusia.
Namun, katak ini dapat meluarkan
bau yang tidak sedap apabila terancam. Nama belakang katak ini diambil dari nama naturalis Inggris yang
bernama Charles Hose.
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SI TANDUK PENGHUNI PEGUNUNGAN JAWA
Katak Tanduk Jawa (Megophrys montana), adalah katak endemik
Pulau Jawa yang memiliki ciri khas tonjolan kulit pada bagian atas
matanya yang membentuk tanduk. Bentuk tubuh dan tanduknya
membuat katak ini berbentuk menyerupai daun sehingga katak ini
dapat berkamuflase dengan baik di antara serasah.
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SI NAGA
Ular naga (Xenodermus javanicus), ular ini disebut sebagai ular naga karena adanya tiga baris
sisik yang menonjol di bagian atas tubuhnya yang
menyerupai naga pada mitologi. Ular ini dapat
ditemukan di daerah sungai pegunungan dan
memangsa berudu serta katak.
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KODOK PENGUASA SUNGAI
Tidak seperti kodok pada umumnya, Kodok Puru
Sungai (Phrynoidis asper) memiliki selaput yang
penuh pada kaki belakangnya yang dapat membantu kodok ini untuk berenang pada arus yang
deras. Kodok ini memiliki ukuran yang cukup
besar dan umum ditemukan di sungai dataran
rendah hingga dataran tinggi.
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PERUT MERAH
Calamaria linnaei, memiliki perut yang berwarna merah yang hidup
di serasah dan sering
bersembunyi dibalik
batu atau batang pohon
yang tumbang.

BERKALUNG JINGGA
Ular kecil yang tidak
berbisa dengan nama
jenis Calamaria lumbricoidea ini memiliki warna
jingga yang mengalung
di bagian lehernya. Ular
dari genus Calamaria
pada umumnya memiliki
mangsa utama cacing.

SI KECIL YANG MISTERIUS
Elapoidis fusca adalah ular serasah yang
cukup jarang ditemukan sehingga informasi
jenis ini masih belum banyak didapatkan.

25

26																													

																													

27

SI KANIBAL
Ular king koros (Ptyas carinatus) adalah ular terpanjang
dari marga Ptyas, ukuran
dewasa dari jenis ini hampir
mencapai empat meter. Ular
ini tidak memiliki bisa tetapi
ular ini dapat memangsa ular
dari jenis lain termasuk ular
berbisa.
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BERACUN DAN BERBISA
Berbeda dari ular berbisa lainnya, ular picung gunung (Rhabdophis chrysargos) memiliki racun dan bisa (bisa berdampak apabila disuntikkan ke dalam
tubuh, sedangkan racun berdampak apabila tersentuh atau termakan). Ular
ini dapat mengambil racun yang terdapat pada kodok dan disimpan dalam
kelenjar khusus yang bernama kelenjar nuchal yang terdapat di bagian lehernya.

																													

JAM PASIR
Sepasang kodok jam pasir (Leptophryne borbonica) sedang kawin. Jenis ini memiliki corak pada
bagian punggungnya yang berbentuk jam pasir. Kodok memiliki
kelenjar racun pada bagian belakang matanya yang berbentuk
benjolan memanjang, kelenjar ini
disebut sebagai kelenjar paratoid
yang berfungsi sebagai pertahanan diri dari predator, namun
racun dari kodok ini tidak berdampak pada manusia.

CICAK BERCAKAR
Berbeda dengan cicak pada
umumnya, cicak batu (Cyrtodactylus marmoratus) tidak memiliki
kaki yang dapat menempel pada
permukaan halus, namun cicak ini
memiliki cakar yang dapat membantu untuk menempel pada
permukaan kasar seperti batu.
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SI CANTIK YANG MEMATIKAN
Ular cabai besar (Calliophis bivirgata), adalah
jenis ular berbisa yang hidup di pegunungan.
Ular ini memiliki warna yang sangat kontras
yaitu badan yang berwarna biru terang dan
ekor serta kepala yang berwarna merah. Ular
ini memiliki perilaku pertahanan diri dengan
cara menunjukkan ekornya yang berwarna
merah ketika merasa terancam.
©Haegel Alif
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JENIS LOKAL
YANG TERSINGKIR
Walaupun merupakan jenis
yang umum ditemukan
mulai dari daerah perkotaan hingga pegunungan,
Bunglon Surai (Bronchocela
jubata) saat ini populasinya
di perkotaan mulai dikalahkan oleh jenis invasif
Bunglon Taman (Calotes
versicolor) yang seharusnya
persebaran jenis invasif ini
hanya sampai di Thailand.

SI MANCUNG
Londok Moncong (Pseudocalotes tympanistriga) hidup di hutan pegunungan.
Jenis kadal pohon ini merupakan kadal endemik yang
hanya dapat ditemukan di
Jawa.
©Haegel Alif

NAGA HUTAN
Bunglon hutan (Gonocephalus
kuhlii) memiliki bentuk kepala
yang unik dengan tonjolan pada
bagian matanya membuat jenis ini
menyerupai naga.
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SEGITIGA
Mematahkan mitos yang tersebar di
masyarakat, ular pucuk (Ahaetulla prasina)
yang memiliki kepala segitiga dan melancip merupakan ular yang memiliki bisa
rendah tidak seperti mitos yang tersebar
bahwa ular yang berkepala segitiga yang
berbisa tinggi.
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PISAU LIPAT BERBISA
Ular beludak (Trimeresurus puniceus)
memiliki taring bisa yang bisa dilipat,
bentuk taring ini merupakan salah satu
ciri yang dimiliki oleh ular dari keluarga
viper. Ini merupakan salah satu jenis ular
berbisa tinggi yang dapat ditemukan di
wilayah TNGHS.
©Aldio Dwi Putra

SI PEMAKAN KEONG
Umumnya ular diketahui memangsa hewan
pengerat, burung, sampai amfibi. Namun
ada juga ular yang memangsa siput dan keong, salah satunya adalah ular siput jerapah
(Aplopeltura boa). Bentuk kepalanya yang
menumpul ini merupakan adaptasi untuk memakan siput dan keong.
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KATAK KECIL BERSUARA NYARING
Walaupun berukuran kecil, katak pohon
ungu (Chiromantis vittiger) ini dapat mengeluarkan suara ‘tik’ yang cukup nyaring dan
khas. Katak kecil ini mendiami dataran tinggi
dengan ketinggian sekitar 1400 meter di
atas permukaan laut.

RENTAN
Tidak seperti telur pada umumnya, telur amfibi tidak memiliki
cangkang keras melainkan cairan gel yang transparan sehingga
telur katak ringkih apabila terpapar sinar UV yang melebihi batas.
Karena hal inilah amfibi dapat menjadi indikator biologis untuk
perubahan kondisi lingkungan.
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METAMORFOSIS
Fase froglet Katak Pohon Jawa (Rhacophorus margaritifer) merupakan fase peralihan dari berudu ke
fase dewasa. Pada fase ini, froglet tidak mencari
makan dan sepenuhnya bergantung kepada cadangan makanan yang berada di ekornya. Setelah
bagian ekor sepenuhnya habis, katak akan mulai
mencari mangsa sebagai asupan nutrisinya.

PENERBANG KANOPI HUTAN
Katak pohon hijau (Rhacophorus reinwardtii) merupakan katak
yang hidup arboreal atau di atas pohon. Katak jenis ini dapat
meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya dengan bantuan
selaput yang terdapat di kaki depan dan belakangnya yang
menahan arus udara saat melompat.
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PENERBANG ENDEMIK JAWA
Katak pohon jawa (Rhacophorus margaritifer) merupakan jenis katak pohon endemik yang hanya dapat
ditemukan di Pulau Jawa.

																													

SAMA TAPI TAK SERUPA
Katak pohon emas (Philautus aurifasciatus) merupakan
katak yang memiliki banyak
variasi warna tubuh, variasi
warna tubuh ini umumnya
sesuai dengan kondisi habitat tempat hidupnya katak
ini agar dapat berkamuflase
lebih baik.
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MUTIARA GUNUNG SALAK
Katak Mutiara (Nyctixalus margaritifer)
adalah katak pohon endemik Pulau Jawa
yang memiliki warna merah dengan corak
putih yang tersebar di beberapa bagian
tubuhnya. Uniknya, katak ini meletakan
telurnya di lubang atau rongga pohon
yang menampung air.
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KISAH-KISAH
PERJALANAN
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MENGUMPULKAN YANG TERSERAK
Giri (TNGHS)
Siang itu saya sedang bersantai, ketika seorang teman – Kang Teguh – menghubungi via aplikasi
messenger mengundang ngopi di salah satu gerai di Bogor. Sudah barang tentu saya tidak mungkin menolak ajakan menarik seperti ini. Pada saat yang ditentukan ternyata hadir juga beberapa
anak muda – yang sebaya dengan saya tentunya – dari komunitas pemerhati reptil dan amfibi,
tentu saja selanjutnya saya berteman dengan mereka. Waktu itu mereka memperkenalkan diri dari
Komunitas Ciliwung Herpetarium (yang sekarang sudah menjadi Yayasan Herpetofauna Indonesia/IHF). Belakangan hari saya baru tahu komunitas ini berawal dari kumpulan hobbyist yang
senang memelihara berbagai jenis ular dan mulai tertarik dalam dunia konservasi.
Fix, seperti dugaan saya, kopi dan anak muda, bisaanya berakhir dengan diskusi kecil untuk
mimpi yang liar. Cerita berkembang sampai pada kisah teman-teman komunitas yang sudah sejak
lama bermain dan mengamati kedua jenis satwa ini di Wilayah Gunung Salak. Semakin menarik
ketika muncul ide untuk melaksanakan pengamatan reptil dan amfibi (herpetofauna) antara Taman
Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan teman-teman IHF.
Pendataan jenis herpetofauna sejatinya sudah sejak lama dilakukan oleh para peneliti dari berbagai instansi di Halimun Salak. Namun data ini belum sempat dikompilasi dengan baik. Beberapa
waktu kebelakang TNGHS memang memfokuskan pada pendataan satwa kunci seperti Macan
Tutul, Owa Jawa, dan Elang Jawa. Tidak hanya itu, semesta pembicaraan mulai melebar dengan
menyusun program-program lainnya mulai dari kegiatan pendidikan lingkungan hingga membuat
pusat pendidikan di TNGHS.
Dari obrolan warung kopi itulah, tidak berselang lama akhirnya pengamatan bersama herpetofauna bisa terlaksana. Survey herpetofauna dilakukan pada akhir Tahun 2018 di dua lokasi, sisi timur
dan sisi barat gunung salak. Tim yang terlibat dalam kegiatan pengamatan terdiri dari staf Halimun Salak, IHF, dan anggota kader konservasi TNGHS. Nama yang disebut terakhir merupakan
anak-anak muda sekitar Kawasan yang memiliki ketertarikan untuk terlibat dalam dunia konservasi, dibawah binaan Halimun Salak.
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Selain pendataan satwa jenis herpetofauna, kegiatan ini merupakan upaya sharing knowledge
khususnya bagi teman-teman anggota kader konservasi. Bagi mereka – bahkan bagi saya yang
sehari-hari berkerja di Halimun Salak – herpetofauna ini merupakan hal yang baru. Hasilnya
mengejutkan, bagai seorang anak yang mendapat mainan baru, antusiasme teman-teman kader
konservasi sangat tinggi.
Kembali pada masalah data, dari kegiatan ini ditemukan catatan perjumpaan baru dibandingkan
yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan ini menjadi momentum bagi Halimun Salak untuk mulai
merekap lebih rapih jenis-jenis herpetofauna yang ada di Gunung Salak. Keputusan membuat
buku yang saat ini kita baca adalah agar apa yang kami temukan bisa juga dinikmati oleh khalayak
umum. Hal ini juga sebagai evidence dari buah karya bersama antara berbagai pihak, pemerintah, sektor privat, dan komunitas atau praktisi. Buku ini hanya sebagian satwa pernah dijumpai di
Gunung Salak baik pada saat survey bersama maupun pengamatan mandiri. Semoga kedepan
terlahir karya-karya baru untuk melengkapi apa yang sudah disusun sehingga serakan informasi
tentang kekayaan hayati Halimun Salak dapat terkumpul dan tersampaikan dengan baik.

bunglon hutan
(Gonocephalus kuhlii)
©Misbah Satria Giri
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MENJELAJAHI BELANTARA GUNUNG SALAK
Aldio (IHF)
Gunung Halimun Salak masih menyimpan banyak potensi keanekaragaman hayati yang menarik
dan belum banyak terungkap, hal ini yang mendorong semangat kami bersama untuk melakukan
hal yang dapat berguna untuk upaya konservasi keanekaragaman hayati. Karena kesinergisan dan
kerjasama yang baik antara seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga dan melestarikan
keanekaragaman hayati dan habitatnya.
Setiap kegiatan survey perlu diawali persiapan yang sebaik mungkin, mulai dari rancangan survei
yang meliputi pemetaan lokasi survei, studi literatur, hingga persiapan logistik untuk observasi di
lapangan untuk meminimalisir resiko sekecil mungkin karena kondisi topografi Gunung Halimun
Salak yang dikenal cukup berat.

																													

Saat pengamatan di lapangan, banyak hal
menarik selain herpetofauna yang dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Mulai dari jamur yang berasal dari keluarga
Ganodermataceae yang berukuran sebesar
telapak tangan hingga ‘penumpang gelap’ yaitu
lintah atau yang lebih akrab disebut pacet yang
selalu menemani saat pengamatan di tengah
hutan hujan tropis yang lembab dan dingin.
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(kiri ke kanan) Berliansah, Azib, Rai, Angga (duduk), Novita, Rere, Aldio, Cecil, Indah, dan Ira.
Tim IHF yang intensif melakukan pengamatan herpetofauna di Kawasan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak.

Selain menumpulkan data
herpetofauna, tim mengumpulkan data data dari binatang
jenis lain yang ditemukan pada
saat observasi. Contohnya tim
menemukan jejak dan feses/
kotoran dari macan tutul jawa
(Panthera pardus melas), Indonesia Power Geothermal yang
terdapat di Taman Nasional
Gunung Halimun Salak merupakan habitat dari macan tutul jawa dengan populasi yang
cukup baik.
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(kiri ke kanan) Adit, Deni, Yayan, Dede, Angga, Haegel, Ubing, Parlin, Aka, Wardah, Agan, dan
Aldio.
Pada bulan Desember 2018, IHF dan bagian KKH Taman Nasional Gunung Halimun Salak
didukung oleh Indonesia Power Geothermal memiliki inisiatif untuk melakukan pembinaan kader
konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang memiliki semangat dan keingintahuan
yang tinggi pada dunia konservasi. Meskipun Kader konservasi yang memiliki latar belakang
yang beranekaragam, hal itu sama sekali tidak melemahkan keinginan dan semangat untuk terus
berkontribusi dalam upaya konservasi.
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MENGENAL KATAK DAN ULAR
Angga dan Widi (TNGHS)
Berawal dari seorang kawan yang menelfon menawariku ikut kegiatan pengamatan herpetofauna. Saya yang bahkan tidak tahu apa itu herpetofauna langsung mengiyakan. Pengamatan ini
dilaksanakan dalam rangka pembinaan kader konservasi kerjasama Balai Taman Nasional Gunung
Halimun Salak (TNGHS) dengan PT Indonesia Power Unit PLTP Gunung Salak.
Sebelum melakukan pengamatan, Bang Aldio dari IHF memberikan briefing terlebih dahulu
tentang apa itu herpetofauna, apa manfaatnya, bagaimana pengamatan dan identifikasinya serta
aktivitas herping. Herping sendiri merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas mencari amfibi
dan reptil secara langsung di habitatnya.
Dalam melaksanakan pengamatan herpetofauna, terdapat prosedur tetap yang harus dipatuhi,
seperti harus mengenakan baju lengan panjang dan sepatu boot. Kami mempersiapkan peralatan
headlamp, snake hook, snake bag, grab stick, GPS, tally sheet serta tak lupa bekal air minum dan
makanan ringan. Peralatan tersebut menjadi bagian prosedur keamanan bagi pengamat mengingat besarnya kemungkinan perjumpaan dengan ular berbisa.
Pagi menjelang dan matahari telah memancarkan sinarnya. Setelah memastikan semua peralatan
sudah lengkap, kami bersiap untuk berangkat ke lokasi pengamatan. Setelah tiba di lokasi, kami
langsung mendirikan tenda sebagai base camp dilanjutkan penentuan metode pengamatan
herpetofauna dan pembagian kelompok menjadi dua tim. Metode pengamatan yang akan kami
lakukan adalah Visual Encounter Survey (VES) yaitu menyusuri jalur yang telah ditentukan, mencatat semua jenis reptil dan amfibi yang ditemukan selama pengamatan.
Saya berada di tim 1 bersama Alif, Aka dan Wardah. Kami turun menyusuri sungai yang berada
dekat dengan basecamp tenda kami. “Lebih dari lima belas menit ku sorotkan lampu senter ke
bebatuan dan pepohonan yang berada di pinggir sungai tapi belum memperoleh hasil. “Kuhli,
kuhli, kuhli,” teriak Alif. Tanpa pikir panjang, ku berlari menghampirinya. Dia menutup kadal yang
dia tangkap dengan kedua tangannya. “Gua pengen liat dong,” ujarku. ‘Entar aja, plastik mana
plastik,” kata Alif. “Oh ya, Catet ya di tallysheet, jangan lupa titik kordinatnya juga,” imbuhnya.
Wardah, satu-satunya peserta perempuan pada kegiatan kali ini, bergegas mencatat temuan ini.
Kadal itu merupakan seekor bunglon, jenisnya Gonocephalus kuhlii.
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Selama pengamatan, banyak pertanyaan yang kulemparkan ke Alif, sosok yang belum kukenal
sebelumnya. ’Hush, nanti aja nanyanya’ jawabnya ketus sambil menyorotkan senter kesana-sini
mencari herpetofauna. Tak lama, dia menemukan katak konkang kolam atau yang bernama ilmiah Chalcorana chalconota. Katak ini bisa menjadi salah satu indikator kualitas air. Malam semakin
larut, kami melanjutkan perjalanan dan mendapatkan beberapa jenis amfibi yang lain diantaranya
Limnonectes kuhlii, Rhacophorus reinwardtii serta satu jenis reptil yakni Bronchocela jubata yang
ditemukan oleh Aka.
Pukul sembilan malam, kami memutuskan untuk istirahat sambil menikmati bekal. Selang beberapa menit kami memutuskan untuk melanjutkan pengamatan herpetofauna. Hutan pinggiran
sungai menjadi jalur pengamatan kami. Cukup sulit untuk mencari satwa tersebut di sepanjang
jalur yang kami lalui. Kebanyakan kulit binatang tersebut hampir menyerupai habitatnya. Akhirnya
setelah berjalan beberapa jam, aku menemukan herpetofauna pertamaku. “Woy, woyy, gua nemu
nih” teriakku. Sontak Alif, Aka dan Wardah langsung menatapku. “Lif, katak apa nih?” tanyaku
penasaran.
Sebelum katak tersebut ku tangkap ku sorot dengan senter kemudian perlahan ku tangkap dari
belakang posisi si katak tersebut. Setelah itu ku masukkan ke dalam kantong plastik. Langkah ini
sesuai dengan prosedur tetap yang dijelaskan ketika briefing. Selain itu dilakukan pencatatan
data di tally sheet berupa nama satwa, perilaku satwa saat ditemukan dan titik kordinat. Pencarian terus dilakukan dengan hasil temuan pada tipe hábitat dan perilaku yang beragam. Ada katak
yang kami temukan di permukaan tanah, bersembunyi dibalik daun, hinggap di atas pohon. Bahkan kami menemukan katak yang sedang melompat – lompat seperti ingin menghindar bayangbayang mantan.
Waktu menunjukkan pukul setengah satu malam saat kami sepakat untuk mengakhiri pengamatan
dan kembali menuju base camp. Tim 2 telah tiba terlebih dahulu. Sebelum istirahat, kami mengumpulkan kantong-kantong plastik berisi amfibi yang tidak berhenti melompat-lompat didalamnya untuk selanjutnya dilakukan identifikasi. Aku pun ikut belajar mengidentifikasi beberapa katak
dengan bantuan buku panduan yang ditulis oleh Ibu Mirza Kusrini. Setelah diidentifikasi, satwa
tersebut dilepaskan kembali ke alam.

56																													

Keesokan harinya, kami melakukan pengulangan pengamatan pada jalur yang sama untuk memastikan apakah ada jenis lain yang ditemukan. Hari ketiga pukul tujuh hingga sepuluh pagi,
kami melakukan survey jalur baru untuk pengamatan pada malam harinya. Informasi dari anggota
tim yang paham lokasi pengamatan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan jalur baru.
Survey jalur pun kami lakukan. Kami mencatat satwa-satwa yang ditemukan sebagai data tambahan. Selama pengamatan hari ketiga dan seterusnya, kami menemukan beberapa jenis herpetofauna dengan hasil identifikasi cukup beragam.
Herping pertamaku ini tak akan pernah aku lupakan. Pengalaman yang menyenangkan dan
menambah wawasan. Anggapanku bahwa katak dan kodok itu menjijikkan, ternyata tidak selamanya benar. Aku menemukan beberapa jenis katak yang warnanya sangat cantik seperti Rhacophorus reinwardtii, dan tentunya yang menjadi favoritku, katak mutiara, Nyctixalus margaritifer.
Aku berharap orang-orang lebih peduli lagi terhadap lingkungan, karena banyak terdapat kehidupan yang tidak pernah kita pikirkan atau pedulikan. Salah satunya herpetofauna, satwa yang
menurut beberapa kawanku tersisihkan karena beberapa faktor. Aku pun baru tahu ternyata herpetofauna mempunyai peran penting dalam ekosistem sebagai bioindikator kondisi lingkungan.
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UCAPAN TERIMA KASIH
Puji Syukur kegadirat Illahi Rabbi, setelah melalui proses yang penuh dinamika buku berjudul
“Persona Tersembunyi Gunung Salak” ini akhirnya dapat terbit. Tentunya hal ini tidak dapat terealisasi tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, teknis
maupun non-teknis. Pertama dan paling utama, orang tua kami, yang tanpanya kami tidak mungkin bertemu dan berkarya untuk menerbitkan buku ini.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Balai TNGHS, yang telah memberikan kesempatan
dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan survey hingga proses penyusunan buku. Rekan-rekan staf
Balai TNGHS khususnya para “avatar” (Red: PEH) yang telah terlibat dalam proses pelaksanaan
maupun ide-ide hebat dalam setiap diskusi.
Manager Unit PT Indonesia Power – Unit PLTP Gunung Salak yang telah membuka peluang membangun jejaring kerja sehingga terbentuk tim yang cukup solid. Yayasan Herfetofauna Indonesia
(IHF) yang menjadi pemikir utama hingga terwujudnya karya ini, kalian hebat.
Tentunya apresiasi yang sangat tinggi kepada Nathan Rusli, yang telah memberikan inspirasi dan
bersedia menjadi penyunting terhadap selusruh isi buku ini. Tanpanya buku ini akan terbit pada
waktu yang belum bisa ditentukan.
Rekan-rekan yang terlibat langsung dalam kegiatan survey, Kader Konservasi TNGHS, Sahabat
Elang (Sukarelawan PSSEJ), Ciliwung Herpetarium, Universitas Pakuan, dan beberapa teman yang
bersedia menjadi editor pribadi dalam rangkaian proses finalisasi. Tidak lupa pula, rekan-rekan PT.
Guna Rimba Konsultan yang telah menjembatani sehingga buku ini ada dalam genggaman para
pembaca.
Buku ini merupaka karya bersama, sehingga dengan sadar kami tidak banyak menyebutkan nama.
Karena tentunya masih banyak para rekan dan sahabat yang menjadi kunci penting dalam penyusunan buku ini. Terima kasih.

60																													

TENTANG PENULIS
Aldio Dwi Putra adalah seorang penggiat konservasi yang lahir pada 13
Juni 1994 di Bukittinggi, Sumatera Barat dan saat ini berdomisili di Bogor.
Munculnya minat penulis pada bidang konservasi tumbuh saat memasuki
dunia perkuliahan di Biologi FMIPA Universitas Pakuan pada tahun 2012.
Pada saat kuliah, penulis aktif di dalam kegiatan organisasi dan menjabat
sebagai wakil ketua HMB Helianthus, selain itu penulis aktif pula pada
kegiatan konservasi seperti menjadi volunteer di Pusat Penyelamatan Satwa
Cikananga, mengikuti Pelatihan Pengenalan Metode Pengamatan Herpetofauna, Amphibian Field Ecology and Taxonomy Workshop, dan lain lain.
Setelah lulus pada tahun 2016, penulis aktif sebagai volunteer di Ciliwung
Herpetarium dan menjadi salah satu founder pada Yayasan herpetofauna
Indonesia / Indonesia Herpetofauna Foundation dan aktif membantu di
Pusat Suaka Satwa Elang Jawa, Loji. Saat ini penulis bekerja sebagai konsultan freelance yang berhubungan dengan kegiatan konservasi satwa liar
dan menggeluti dunia fotografi satwa liar. Disamping itu penulis juga aktif
dalam kegiatan konservasi lainnya.

M Misbah Satria Giri telah berkiprah di dunia konservasi setidaknya sejak
14 Tahun yang lalu. Diawali Tahun 2005, mengabdi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), saat kementerian yang menaunginya bernama
”Departemen Kehutanan”. Enam Tahun kemudian mengajukan alih tugas
ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang sekarang berada
dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sejak pertama bekerja, pria kelahiran Bogor ini menjabat sebagai tenaga
fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Selama masa penugasan,
lelaki yang tetap berjiwa muda ini pernah menangani beberapa bidang
seperti data base dan Sistim Informasi Geografis (SIG), pendidikan lingkungan, serta konservasi keanekaragaman hayati (KKH), hingga kini.
Beberapa waktu belakangan, Pria sunda ini menyukai dunia tulis menulis,
baik ilmiah maupun popular. Dalam aktifitasnya, staf Urusan KKH inilebbih senang mengerjakan tugasnya dengan melibatkan para pihak sebagai
mitra, baik pemerintah, akademisi, komunitas, maupun sektor privat. Buku
ini merupakan salah satu karyanya yang menunjukan aktifitas ke-PEH-an
sekaligus bukti networking yang dibangun dengan banyak pihak.

																													

Richard Ardiwibawa adalah seorang relawan di Ciliwung Herpetarium yang lahir di Bogor, 2 April 1996.
Dia gemar memotret dan melakukan
riset tentang herpetofauna. Walaupun tidak memiliki background
biologi, Penulis belajar secara otodidak mengenai amfibi dan reptil.

Angga Supriatna adalah salah
satu masyarakat lokal yang menjadi
Kader Konservasi Taman Nasional
Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Saat ini ia menjadi relawan di Pusat
Suaka Satwa Elang Jawa (PSSEJ).
Ia pernah bercerita dulunya adalah
seorang yang minder,tidak mempunyai banyak teman dan selalu
menyendiri, atau ‘intovert’. tubuh
yang gemuk dan jerawat yang
meradang sempat membuatnya
merasa kecil dan berbeda dengan
teman-teman yang lainnya. Perlahan tapi pasti ia mulai mengetahui
bahwa hikayat manusia adalah sebagai makhluk social dan kemudian
mulai aktif dalam beroganisasi. Pria
kelahiran Bogor, 24 Tahun yang lalu
itus saatini sedang memfokuskan
hidupnya dalam bidang konservasi
satwa. Selain itu Pria yang pernah
bercita-cita menjadi paskibra sewaktu di SMA itu bukanlah seorang
mahasiswa atau peneliti, akan tetapi
ia memiliki kemauan untuk ikut
berkontribusi nyata dalam bidang
konservasi fauna.
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Cece Sutisna adalah Pegawai
PT.Indonesia Power UPJP Kamojang
Unit PLTP Gunung Salak. Pria lulusan
STM Negeri 2 Bandung Jurusan
Listrik Pemakaian ini telah mengabdi
pada anak perusahaan PLN selama
27 tahun.
Pada Tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 pria asal Bandung ini menjabat sebagai Operator Turbin dan
Generator. Lalu, pada tahun 2011
hingga dengan 2015 mendapat kepercayaan sebagai Operator Senior
Control Room di Unit PLTP Gunung
salak. Dari Tahun 2015 menjabat sebagai Ahli Muda Perencaaan Pemeliharaan listrik. Satu tahun kemudian,
Tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Supervisor
Senior Umum UPJP Kamojang Unit
PLTP Gunung Salak yang membidangi 4 Bidang diantaranya Program
CSR dan Program Keanekaragaman
Hayati. Buku ini sebagai salah satu
karya yang juga output dari hasil
program kerjanya.

PESONA TERSEMBUNYI

GUNUNG SALAK
taman nasional gunung halimun salak

UNIT PLTP GUNUNG SALAK

