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Penyu Sisik
(Eretmochelys imbricata)
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Oleh :
Arif Budi Santoso
(Calon Penyuluh Kehutanan)

Pada proses perkembangbiakan, 
penyu melakukan pendaratan 
di pantai, menggali pasir untuk 
meletakkan telurnya, menutup 
lubang sarangnya dan kembali lagi 
ke laut. Pada proses ini induk penyu 
banyak mengalami gangguan baik 
secara alami maupun faktor manusia. 
Gangguan yang disebabkan oleh 
alam misalnya, terjadinya abrasi yang 
menyebabkan telur-telur yang ada 
di dalam pasir di pantai rusak dan 
hanyut sehingga tidak jadi menetas, 
adanya predator pemangsa seperti 
biawak dan terjadinya penumpukan 
kayu, ranting dan sampah lainnya 

PENGELOLAAN PENYU 
DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

yang terdampar di sepanjang pantai 
menyebabkan induk penyu sulit 
untuk menggali pasir dan meletakkan 
telurnya. Kemudian gangguan yang 
disebabkan oleh manusia antara lain, 
kegiatan memancing, menjaring, 
pencarian kerang kremis dan 
pencurian telur di habitat peneluran 
penyu juga dapat mempengaruhi 
perkembangan populasi generasi 
penyu selanjutnya. Adanya gangguan-
gangguan tersebut melatarbelakangi 
dilakukannya kegiatan pengelolaan 
penyu semi alami di TNAP. 

Kegiatan pengelolaan penyu 
semi alami yang dilakukan berupa 
pengelolaan dan pencatatan data 
yang berkaitan dengan siklus hidup 
penyu terutama pada saat proses 
perkembangbiakannya.  Pengelolaan 

Tajuk Utama
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dan pencatatan data yang dilakukan 
meliputi data pendaratan dan 
peneluran (Reg P1), data penanaman 
telur penyu (Reg P5), data penetasan 
(Reg P2), data pemberian nomor 
tagging (P6) dan data pemeliharaan 
serta pelepasan tukik (Reg P3). 
Pengelolaan penyu semi alami ini 
bertujuan :
1. Mengetahui dinamika  populasi 

penyu dan usaha yang lebih 
efektif dan efisien  guna 
meningkatkan populasi penyu 
yang berada di kawasan TNAP.

2. Menyajikan data yang akurat 
tentang proses perkembangbiakan 
penyu dan tingkat populasinya 
yang dapat dipergunakan 
untuk kepentingan pendidikan, 
penelitian dan pariwisata alam.

Pengelolaan dilaksanakan di 
Pusat Pembinaan Populasi Penyu di 

Ngagelan, Seksi Pengelolaan Taman 
Nasional Wilayah I Tegaldlimo dengan 
wilayah kerja yaitu mulai dari Pantai 
Pancur sampai dengan Pantai Cungur 
dengan panjang pantai 18,5 km. 
Adapun peralatan yang digunakan 
antara lain :
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1. GPS, untuk menentukan posisi 
titik koordinat;

2. Kamera, untuk mengambil 
dokumentasi kegiatan;

3. Meteran, untuk mengukur 
panjang/lebar karapas penyu 
yang diberi tagging;

4. Tagging/Aplikator Untuk memasang 
tanda pada induk penyu yang 
ditemukan mendarat bertelur;

5. Kantong plastik, untuk membawa 
telur dari tempat alami ke tempat 
penetasan semi alami;

6. Buku dan alat tulis, untuk 
pencatatan data;

7. Blangko register.

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang 
dilakukan dalam pengelolaan penyu 
semi alami di TNAP,  yaitu:
a. Lalar (pencarian data pendaratan 

induk penyu)
 Lalar dilakukan pada saat malam 

hari dengan jalan kaki ketika air laut 
mulai pasang sampai air laut kembali 
surut dengan tujuan agar dapat 
menemukan langsung induk penyu 
yang bertelur kemudian diberi 

tanda nomor tagging, selain itu 
juga untuk mengetahui jejak (trek) 
penyu yang sudah meninggalkan 
tempat penelurannya agar  dapat 
menentukan jenis penyu dan 
menentukan letak dan arah di 
mana  telur ditempatkan. Setelah 
sarang telur ditemukan kemudian 
dilakukan identifikasi jenis telur 
penyu. Setelah itu telur diangkat 
dari dalam sarang dan dihitung 
jumlahnya. Selanjutnya mengukur 
kedalaman sarang dan meletakkan 
telur ke dalam kantong plastik untuk 
dibawa ketempat penetasan semi 
alami.

b. Penetasan 
 Proses kegiatan penetasan 

berupa pembuatan sarang semi 
alami. Cara membuat sarang 
semi alami  yaitu dimulai dari 
membersihkan bagian atas 
permukaan pasir, menggali pasir 
sampai kedalaman tertentu 
sesuai dengan kedalaman sarang 
aslinya, menyusun telur secara 
teratur dan hati-hati dalam 
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sarang semi alami, menutup 
sarang dengan pasir  sampai 
rata dan memasang tanda 
keterangan dengan tongkat 
(ajir) yang diletakkan tepat di 
atas sarang. Tanda keterangan 
berisi informasi mengenai jenis 
penyu, tanggal bertelur, nomor 
sektor, jumlah telur dan tanggal 
menetas. Tempat penetasan telur 
semi alami di Ngagelan diberi 
pagar kayu secara permanen, 
tujuannya agar telur yang telah 
diinkubasi aman dari serangan 
predator. Masa inkubasi berkisar 
antara 45-70 hari, selesai masa 
inkubasi telur akan menetas 
dan tukik akan ke luar dengan 
sendirinya muncul kepermukaan 
pasir. Tukik kemudian langsung 
dilepas ke laut dan sebagian 
dipelihara sesuai dengan daya 
tampung bak.

c. Pelepasan Tukik.
 Pelepasan tukik dilakukan 

setelah telur yang ditanam 
telah menetas. Kemudian tukik 
dari hasil penetasan tersebut 
dipindah ke dalam ember dan 
dibawa ke pantai untuk dilepas ke 
laut secara massal. Pelepasan juga 
dilakukan terhadap tukik yang 

ada di bak pemeliharaan apabila 
tukik tersebut sudah cukup umur 
untuk dilepas atau daya tampung 
bak sudah tidak mencukupi 
karena ukuran tukik semakin 
membesar sehinga ruang gerak 
tukik semakin sempit. 

d. Pemeliharaan Tukik
 Pemeliharaan tukik dilakukan 

dalam sepuluh bak pemeliharaan. 
Tukik yang akan dipelihara, 
dipilih tukik sehat atau tidak 
mengalami  cacat. Kemudian 
diberi air laut, banyaknya air 
disesuaikan dengan ukuran 
tukik sampai cukup untuk 
berenang tukik-tukik tersebut. 
Tukik diberi makan berupa ikan 
segar yang sudah dicacah. Kolam 
dibersihkan dan air diganti setiap 
hari agar tetap bersih dan suhu 
tetap normal untuk mengurangi 
tingkat kematian tukik akibat 
suhu air di kolam yang terlalu 
dingin dan menghindari 
penyakit yang disebabkan oleh 
sisa-sisa makanan yang telah 
membusuk didalam kolam. 
Waktu pemeliharaan berkisar 
antara 1-3 bulan kemudian tukik 
tersebut dilepas lagi ke laut. 
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Penyu merupakan salah satu hewan yang sebagian besar 

hidupnya berada di laut, kecuali untuk bertelur. Penyu 

sering bermigrasi untuk kawin, bertelur maupun untuk 

mencari makan. Migrasi penyu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu perubahan iklim, ketersediaan pakan di alam, 

pencemaran, perburuan, predator dan bencana alam. Penyu 

membutuhkan waktu lama untuk mencapai usia reproduksi 

yaitu berkisar antara 17 hingga 40 tahun dengan tingkat 

keberhasilan mencapai 1 : 1.000 sehingga menyebabkan 

jumlah pendaratan penyu mengalami fluktuasi.

HABITAT PENDARATAN 
PENYU DI TNAP
Oleh :
Yulia Artania Mala
(Calon PEH)
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Taman Nasional Alas Purwo 
(TNAP) merupakan kawasan 
konservasi yang salah satu fungsinya 
adalah pengawetan sehingga tidak 
lepas dari upaya konservasi flora 
dan fauna di dalamnya. Salah satu 
potensi kawasan TNAP adalah 
sebagai habitat pendaratan penyu 
untuk bertelur. Dari enam jenis penyu 
yang ditemukan di Indonesia, empat 
diantaranya mendarat di kawasan 
TNAP yaitu Penyu Hijau (Chelonia 
mydas), Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea), Penyu Sisik (Eretmochelys 
imbricata) dan Penyu Belimbing 
(Dermochelys coreacea). 

Salah satu habitat pendaratan 
penyu di TNAP adalah Pantai 

Marengan yang memiliki panjang 
pantai ± 18.5 Km antara Pancur – 
Cungur yang berada di wilayah Seksi 
Pengelolaan Wilayah I Tegaldlimo. 
Kegiatan pengelolaan penyu di TNAP 
sudah mulai dilakukan pada tahun 
1983 dan beberapa tahun terakhir 
ini pengelolaan tersebut dilakukan 
dengan lebih intensif dengan 
Ngagelan sebagai pusat pengelolaan. 
Salah satu kegiatan yang telah 
dilakukan adalah pembagian Pantai 
Marengan menjadi beberapa sektor 
yang ditandai dengan adanya pal 
sektor (HM) setiap 100 m. Penandaan 
pal/sektor dimulai dari titik 001 di 
Pancur hingga titik 180 di Cungur. 
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Pemilihan habitat pendaratan 
penyu dipengaruhi oleh jenis pasir 
dan palung (daerah cekungan di tepi 
pantai akibat adanya arus keras). Jenis 
pasir yang sering dijadikan sebagai 
tempat pendaratan penyu adalah 
jenis pasir yang tidak terlalu hitam. 
Sepanjang Pantai Pancur - Cungur 
yang sering dijadikan sebagai habitat 
pendaratan berada di sektor 35 – 70 
dimana di sektor tersebut banyak 
dijumpai palung. Penyu yang paling 
sering mendarat untuk bertelur di 
TNAP adalah jenis Penyu Lekang 
karena memiliki karakteristik sebagai 
berikut: substrat berwarna abu-abu 
gelap dengan kelompok mineral 
yang dominan adalah logam. Selain 

dipengaruhi oleh jenis pasir dan 
palung, pemilihan habitat pendaratan 
penyu juga dipengaruhi oleh adanya 
vegetasi pantai yang terdiri dari Waru 
Laut Hibiscus tiliaceus, Brogondolo 
Hernandia peltata, Ketapang 
Terminalia catappa, Nyamplung 
Callophyllum inophyllum dan Rumput 
Grinting Cynodon dactylon. 

Puncak pendaratan Penyu Lekang 
hampir bersamaan dengan penyu 
hijau yaitu pada bulan Mei, Juni dan 
Juli. Sedangkan periode pendaratan 
penyu sisik hampir bersamaan 
dengan penyu belimbing dengan 
puncak pada bulan Desember, Januari 
dan Februari. 
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PREDATOR PENYU DI TAMAN 
NASIONAL ALAS PURWO

Oleh:
M. Farikhin Yanuarefa

(Penyusun Program dan Evaluasi)

Tajuk Utama
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Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan kawasan dengan 
keanekaragaman hayati sebagai daya tariknya baik flora maupun fauna. 
Adapun jenis fauna yang ada di Taman Nasional Alas Purwo yakni Penyu, di 
sana merupakan habitat peneluran 4 jenis penyu dari 7 jenis Penyu yang ada di 
dunia yaitu Penyu lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu hijau (Chelonia mydas), 
Penyu sisik (Eretmochelys imbricata), dan penyu belimbing (Dermochelys 
coriacea). Keempat jenis penyu tersebut dijumpai di sepanjang pantai selatan 
dari Pancur sampai Cungur dengan panjang ± 18,5 Km. Menurut PP no 7 
tahun 1999, keempat jenis penyu tersebut termasuk kedalam jenis langka dan 
dilindungi dan dalam CITES penyu tercantum dalam Appendix I.
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Keberhasilan penetasan penyu 
semi alami di Unit Ngagelan tidak 
hanya dipengaruhi oleh suhu pasir 
dan suhu yang dihasilkan dari proses 
metabolisme telur - tetapi juga 
dipengaruhi oleh satwa predator 
yang mengganggu keberhasilan 
penetasan hingga dilepas di laut. 
Banyaknya gangguan terhadap 
penyu laut akan menghambat 
perkembangan populasinya di 
alam bahkan dapat menyebabkan 
penurunan populasinya sehingga 
menyebabkan kelangkaan. Gangguan 
terhadap Penyu dapat disebabkan 
oleh alam, manusia dan predator. 
 

Predator menjadi salah satu 
faktor pengganggu yang cukup 
besar terhadap laju pertambahan 
populasi penyu. Sejauh ini terdapat 
8 jenis predator penyu yang 
diketahui melakukan pemangsaan 
baik terhadap penyu yang sedang 

bertelur, tukik maupun telur penyu 
di pantai sepanjang Pancur sampai 
Cungur Taman Nasional Alas Purwo 
yaitu : 
1. Babi Hutan (Sus scrofa)
 Babi hutan merupakan binatang 

yang sering memangsa telur-telur 
penyu. Kekuatan membongkar 
sarangnya lebih besar dari 
pada hewan pemangsa lain. 
Biasanya babi hutan melakukan 
aktivitasnya pada waktu malam 
hari dan waktu subuh menjelang 
pagi karena babi hutan sangat 
menyukai telur-telur penyu yang 
baru dikeluarkan oleh induk 
penyu. Babi hutan menggali pasir 
sarang telur dengan moncong 
dan kakinya. 

2. Biawak (Varanus salvator)
 Sepanjang pantai peneluran 

Pancur sampai Cungur, Biawak 
merupakan binatang yang paling 
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aktif dalam memangsa telur-telur 
penyu di pantai peneluran Pancur 
sampai Cungur dibandingkan 
dengan satwa predator yang 
lain. Hal ini disebabkan oleh 
jumlahnya yang cukup besar. 
Biasanya aktivitas biawak dalam 
memangsa telur-telur penyu 
di sarang dilakukan pada saat 
pagi dan siang hari. Biawak 
mengetahui adanya sarang telur 
dengan menggunakan indra 
penciumanya dan menggali 
pasir sarang telur dengan 
tungkai depannya. Biawak dalam 
memakan telur berbeda dengan 
babi hutan, jika dalam keadaan 
lapar biawak memakan telur 
langsung dengan cangkangnya, 
tetapi setelah kenyang yang 
dimakan hanya isi dalam telur 
tersebut. Berbeda dengan babi 
hutan, babi hutan memakan 
telur-telur tersebut sampai habis. 

3. Macan Tutul (Panthera pardus)
 Selain Babi hutan dan Biawak, 

Macan Tutul juga termasuk 
salah satu satwa predator yang 
memakan telur Penyu disarang 
meski lebih sedikit dibandingkan 
dengan Biawak dan Babi Hutan 
karena populasi Macan Tutul 
lebih sedikit. Macan Tutul 
biasanya memakan telur-telur di 
sarang pada malam hari karena 
Macan Tutul menyukai telur yang 
baru. Macan Tutul tidak hanya 
memakan telur Penyu tetapi 
memakan induk Penyu yang 
bertelur, tanda bahwa Penyu 
dimakan oleh Macan Tutul dapat 
di lihat dari bagian kepala dan 
flipernya. 
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4. Musang (Paradoxurus 
hermaphroditus)

 Musang termasuk predator 
terhadap tukik Penyu yang 
baru keluar dari sarang. 
Musang memakan tukik pada 
bagian kepala dan leher saja. 
Disebabkan karena karapaks 
penyu yang keras/liat sehingga 
susah untuk dimakan. 

5. Semut Merah
 Semut merah juga termasuk 

predator bagi telur dan tukik 
walaupun relatif sedikit. Semut 

merah memakan telur-
telur didalam sarang 

sehingga telur 
menjadi rusak 
dan tidak bisa 

menetas. Selain 

telur semut merah juga memakan 
tukik yang baru menetas pada 
bagian matanya sehingga 
manyebabkan tukik menjadi 
cacat bahkan mati. Kerusakan 
akibat semut di pantai peneluran 
Pancur sampai Cungur relatif 
kecil bila dibandingkan dengan 
kerusakan yang diakibatkan oleh 
predator yang lain.

6. Kepiting Pantai (Ocypoda sp.)
 Sepanjang pantai peneluran 

Pancur sampai Cungur, kepiting 
juga termasuk predator telur dan 
tukik penyu. Pengrusakan sarang 
yang dilakukan oleh kepiting 
adalah dengan membuat 
lubang-lubang pada sarang 
peneluran dan pelubangan 
telur-telur penyu sehingga 
menyebabkan kerusakan pada 
telur penyu. Selain itu kepiting 
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juga memakan tukik yang 
akan dilepas ke laut dengan 
cara menangkap tukik dan 
memasukannya kedalam lubang 
sarangnya.

7. Monyet (Macaca fascicularis)
 Monyet juga merupakan predator 

bagi perkembangbiakan penyu, 
yakni dengan menggali sarang 
untuk memakan telur penyu 
tersebut. Keberadaannya  di 
kawasan sekitar pantai peneluran 
Pancur sampai Cungur termasuk 
banyak. 

8. Elang laut (Haliaeetus 
leucogaster)

 Elang laut merupakan predator 
tukik dan biasanya burung ini 
terbang berputar - putar pada 
saat pelepasan tukik ke laut.
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Penelitian penyu di TNAP tercatat 
mulai tahun 1993 dan sampai dengan 
pertengahan tahun 2012 telah terdapat 
44 penelitian penyu. Umumnya para 
peneliti yang datang ke TNAP berasal 
dari kalangan akademisi di Pulau Jawa. 
Bagi para peneliti yang datang ke TNAP, 
objek penelitian penyu merupakan 
salah satu objek penelitian favorit selain 
mangrove, banteng dan merak hijau. 
Berikut adalah beberapa faktor yang 
menyebabkan penyu menjadi salah 
satu objek penelitian favorit untuk 
diteliti, yaitu:
1. Penyu merupakan salah satu 

fauna yang dilindungi.
2. Konservasi penyu di TNAP telah 

dikelola oleh suatu unit khusus 
yang bernama Unit Pengelolaan 
Penyu Semi Alami di Ngagelan.

3. Data dan informasi mengenai 
penyu di TNAP cukup lengkap dan 
telah tercatat sejak tahun 1983.

4. Pada unit ini terdapat sarana 
akomodasi yang dapat 
digunakan bagi para peneliti.

5. Aksesibilitas yang mudah dan 
murah.

Penelitian penyu di TNAP dapat 
dibedakan menjadi dua macam yaitu 
penelitian mengenai penyu secara 
umum dan penelitian mengenai jenis 
penyu tertentu (spesifik) yang ada di 
TNAP. Terdapat empat jenis penyu 
yang dijadikan obyek penelitian di 
TNAP yaitu penyu lekang, penyu sisik, 
penyu hijau dan penyu belimbing. 
Diantara keempat jenis penyu 
tersebut, jenis penyu  lekang adalah 
jenis penyu yang dominan diteliti di 
TNAP. Salah satu penyebabnya yaitu 
karena jenis penyu ini paling mudah 
dan paling banyak ditemui di TNAP 
dibandingkan dengan jenis penyu 
lainnya. 

PENELITIAN
PENYU DI TNAP
Oleh : 
Vera Tisnawati
(Penata Bina Konservasi dan Perlindungan)

Tajuk Utama
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Sebagian besar penelitian yang 
telah dilakukan mengambil topik 
mengenai daya/kemampuan tetas 
telur penyu, aspek biologi dan aspek 
ekologi penyu, kegiatan pengelolaan 
penyu di TNAP, habitat penyu, pakan 
penyu dan gangguan terhadap 
penyu, namun sangat disayangkan 
karena masih terdapat beberapa 
penelitian dengan topik yang sama 
bahkan terdapat beberapa dengan 

judul yang sama. Hal ini tentu saja 
tidak boleh terulang kembali di masa 
yang akan datang. Oleh karena itu, 
kami berharap para peneliti yang 
akan datang dapat mengambil topik 
penelitian yang berbeda dimana 
hasilnya dapat memberikan manfaat 
nyata bagi pengelolaan konservasi 
penyu di TNAP. Berikut kami tampilkan 
daftar penelitian penyu di TNAP:

Daftar Penelitian Penyu di TNAP
NO TAHUN NAMA PENELITI ASAL PENELITI JUDUL PENELITIAN
1 1993 I Made Arta Universitas Dr. 

Soetomo Surabaya
Pengaruh Lama Inkubasi Sebelum 
Pemindahan Terhadap Daya Tetas 
Telur Penyu

2 1993 Meilia 
Purnamawati

Fakultas Perikanan 
IPB 

Studi Beberapa Aspek Biologi 
Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea 
ESCHSCHOLTZ) di Taman Nasional 
Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa 
Timur

3 1994 Muhammad 
Hasby Has

Fakultas Biologi 
Universitas Nasional 
Jakarta

Pengaruh Perlindungan dan 
Perbedaan Kedalaman Sarang 
Semi Alami Terhadap Keberhasilan 
Penetasan dan Masa Inkubasi 
Telur Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea) di TN Alas Purwo, Bwi 
Selatan

4 1994 Rudijanta 
Tjahja Nugraha

Fakultas Kehutanan 
UGM

Studi Kondisi Penetasan Penyu 
Lekang (Lepidochelis olivacea) di TN 
Alas Purwo, Jawa Timur

5 1995 Dra. Herda P 
Hutabarat

Program Studi 
Biologi Pascasarjana 
UI

Studi Peneluran dan Morfometrik 
Serta Penangkaran Penyu Lekang 
Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 
1829) di Taman Nasional Alas 
Purwo, Banyuwangi

6 1995 Kondang 
Suryaningrat

Fakultas Kehutanan 
IPM

Pengaruh Kedalaman Sarang 
Terhadap Masa Inkubasi dan 
Persentase Penetasan Telur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivacea) 
Secara Semi Alami di Pantai 
Ngagelan Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi
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NO TAHUN NAMA PENELITI ASAL PENELITI JUDUL PENELITIAN
7 1995 Rudi 

Darmawan S
Fakultas Biologi 
Universitas Nasional

Pengaruh Perbedaan Waktu 
dalam Pengambilan Telur Penyu 
Lekang dari Sarang Alami terhadap 
Penetasan di Sarang Semi Alami TN 
Alas Purwo

8 1995 Suharso Fakultas Kehutanan 
IPB

Studi Habitat Peneluran Penyu 
Hijau (Chelonia mydas L.)di Pantai 
Blambangan TN Alas Purwo Jatim

9 1996 Eko Adi 
Darmawan

Jurusan Perikanan 
UNDIP

Studi Beberapa Aspek Ekologi 
Peneluran Penyu Lekang 
(Lepidochelys olivacea) di Taman 
Nasional Alas Purwo, Banyuwangi

10 1996 Gatot 
Widiyanto Fakultas Kehutanan 

IPM

Pengaruh Jenis Ransum Pakan 
Terhadap Pertumbuhan Tukik Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivacea) di 
Penangkaran Penyu Pantai Ngagelan 
Taman Nasional Alas Purwo, 
Banyuwangi

11 1996 Hadi Irwanto Fakultas Kehutanan 
IPM

Pengaruh Jumlah Telur Terhadap 
Lama Masa Inkubasi dan Persentase 
Penetasan Telur Penyu Lekang 
(Lepidochelys olivacea) Secara Semi 
Alami di Pantai Ngagelan Taman 
Nasional Alas Purwo Banyuwangi

12 1996 M. Yusuf Arifin Fakultas Kehutanan 
IPM

Pengaruh Posisi Penanaman 
Terhadap Lama Masa Inkubasi dan 
Persentase Penetasan Telur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivacea) 
Secara Semi Alami di Pantai 
Ngagelan Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi

13 1996 Purnomo Fakultas Kehutanan 
IPM

Studi Habitat Peneluran dan 
Perilaku Bertelur Penyu Lekang 
(Lepidochelys olivacea) di Pantai  
Marengan Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi

14 1996 Sugianto Fakultas Kehutanan 
IPM

Pengaruh Waktu Pengambilan Telur 
Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) 
Dari Sarang Alami Terhadap Masa 
Inkubasi dan Persentase Tetas Telur 
pada Sarang Semi Alami di Pantai 
Ngagelan Taman Nasional Alas 
Purwo

15 1996 Sumiyarso Fakultas Peternakan 
UNDIP

Studi Populasi dan Habitat Penyu 
Sisik, Eretmochelys imbricata di TN 
Alas Purwo, Bwi, Jatim

16 1997 Lusy Deviana Fakultas Kehutanan 
IPM

Studi Perilaku Bertelur Penyu 
Lekang Lepidochelys olivacea, 
Eschscholtz (1829) di Pantai 
Marengan, Taman Nasional Alas 
Purwo, Banyuwangi
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NO TAHUN NAMA PENELITI ASAL PENELITI JUDUL PENELITIAN
17 1999 Anggit 

Haryoso
Fakultas Kehutanan 
IPB 

Telaah Bioekologi dan Pengelolaan 
Populasi Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea) di Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi

18 1999 Avian 
Wicaksono

Jurusan Biologi 
UNIBRAW 

Pengaruh Daya Dukung Lingkungan 
Terhadap Kecenderungan Pemilihan 
Lokasi Bertelur Penyu Lekang 
(Lepidochelys olivacea) di Taman 
Nasional Alas Purwo, Banyuwangi 
Selatan

19 1999 Richardus 
Himawan 
Pancaka

Fakultas Biologi 
Universitas 
Atmajaya 
Yogyakarta

Studi Perilaku Bertelur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivaceae) di 
TN Alas Purwo, Bwi, Jatim

20 2000 Asrianny Fakultas Kehutanan 
Universitas 
Hasanudin

Studi Perilaku Bertelur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivaceae)

21 2000 Dhany 
Sitaparasti

Fakultas Kehutanan 
UGM

Preferensi Habitat Bertelur 
Penyu-Penyu yang Mendarat di 
Pantai Marengan TN Alas Purwo, 
Banyuwangi Jawatimur

22 2000 Victoria Ch 
Ngantung

Fakultas Kehutanan 
Universitas 
Hasanudin

Studi Ekologi Mengenai Habitat 
Peneluran dan Keberhasilan Penetasan 
Telur Penyu Hijau pada Sarang Semi 
Alami di Pantai Ngagelan TN Alas 
Purwo Banyuwangi

23 2001 Risma Illa 
Maulany

Fakultas Kehutanan 
Universitas 
Hasanudin

Studi Populasi Beberapa Jenis 
Penyu yang Memanfaatkan Pantai 
Ngagelan (Taman Nasional Alas 
Purwo, Banyuwangi) Sebagai 
Habitat Bertelur

24 2001 Susi Sumaryati Fakultas Perikanan 
UNIBRAW 

Studi Komparasi Daya Dukung 
Lingkungan Terhadap Pendaratan dan 
Penetasan Semi Alami Penyu di Taman 
Nasional Alas Purwo dan Taman 
Nasional Meru Betiri Banyuwangi, 
Jawa Timur

25 2003 Risma Illa 
Maulany

Jurusan Sumber 
Daya Alam Pasca 
Sarjana Universitas 
Queensland 
Australia

Breeding Ecology of Sea Turtles in 
Alas Purwo National Park in Java, 
Indonesia

26 2003 Victoria CH 
Ngantung

Program Studi 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Pascasarjana 
Universitas 
Hasanudin

Pengaruh Beberapa Faktor Habitat 
Terhadap Orientasi Tukik Penyu 
Abu-Abu (Lepidochelys olivacea) di 
Pantai Selatan Taman Nasional Alas 
Purwo, Banyuwangi

27 2004 Agus Budi 
Santoso, SE

Lembaga Penelitian 
Primus Dive Center

Penangkaran dan Konservasi Penyu 
di Ngagelan
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NO TAHUN NAMA PENELITI ASAL PENELITI JUDUL PENELITIAN
28 2004 Feri 

Sukristianto
Jurusan Kehutanan 
Universitas 
Hasanudin

Studi Ekologi Mengenai Habitat 
Bertelur Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivaceae) di Pantai Ngagelan Taman 
Nasional Alas Purwo, Kabupaten 
Banyuwangi

29 2004 Fika Mutiatun Fakultas Biologi 
UGM Habitat Bertelur Penyu di Pantai 

Ngagelan TN Alas Purwo, Bwi, Jatim

30 2004 Meta Iqomah Fakultas Kedokteran 
Hewan UNAIR 

Perbandingan Persentase 
Penetasan dan Masa Inkubasi 
Telur Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea Eschscholtz, 1829) Pada 
Penetasan Alami dan Semi Alami di 
Pantai Marengan, Ngagelan, Taman 
Nasional Alas Purwo

31 2004 Risma Illa 
Maulany

Jurusan Sumber 
Daya Alam 
Program Pasca 
Sarjana Universitas  
Queensland 
Australia

Variation In Nest-Site Selection 
And hatchery Management of Sea 
Turtles In Alas Purwo National Park, 
Banyuwangi (East Java), Indonesia

32 2004 Widyananta 
Wasito

Fakultas Kedokteran 
Hewan UNAIR 

Pengaruh Jumlah Telur Terhadap 
Masa Inkubasi dan Daya Tetas 
Telur Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea) yang Dieramkan Pada 
Sarang Penetasan Semi Alami di 
Ngagelan Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi

33 2005 As Ari Wahyu U Fakultas Kehutanan  
UGM

Monitoring Habitat Pendaratan 
Penyu dalam suatu Kawasan 
Konservasi

34 2005 Dani Triarso 
Utomo

Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan 
UNDIP

Studi Karakteristik Lingkungan 
Peneluran Penyu Lekang 
(Lepidochelys olivacea) di Pantai 
Pancur-Pantai Marengan Taman 
Nasional Alas Purwo Banyuwangi 
Jawa Timur

35 2005 Tesar 
Bramantiya

Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan 
UNDIP

Penyu di Taman Nasional Alas 
Purwo

36 2006 Ari Satya 
Hartanti

Fakultas Kehutanan 
IPB 

Karakteristik Bioekologi Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivaceae) di 
Pantai Marengan Taman Nasional 
Alas Purwo Banyuwangi – Jawa 
Timur

37 2006 Fajar Maysarah Fakultas Perikanan 
UNIBRAW

Studi Peneluran dan Penetasan 
Telur Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea) di Pantai Ngagelan TN Alas 
Purwo Banyuwangi

26 Buletin Manilkara kauki

EDISI V TAHUN 2012
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38 2006 Lanny Mulyani Fakultas Kehutanan 
IPB 

Studi Perbandingan Tingkat 
Keberhasilan Penetasan Telur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivacea) Pada 
Penetasan Alami dan Buatan di 
Ngagelan Alas Purwo Banyuwangi, 
Jawa Timur

39 2006 Novy Tofiani Fakultas Kehutanan 
IPB 

Studi Karakteristik Bioekologi Penyu 
Belimbing (Dermochelys coriacea) 
di Taman Nasional Alas Purwo Jawa 
Timur

40 2006 Nunung 
Susilawati 
Hasan

Fakultas Kehutanan 
IPB 

Studi Analisis Gangguan Populasi 
Penyu Laut di Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi Jawa Timur

41 2006 Pujiati Fakultas Kehutanan 
IPB 

Pengaruh Naungan Terhadap 
Keberhasilan Penetasan Telur Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivacea) 
Secara Semi Alami di Pantai 
Ngagelan Taman Nasional Alas 
Purwo Banyuwangi, Jawa Timur

42 2009 IGNB. 
Trilaksana, 
Hidayatun NP, 
Pranoto AS, I 
Made JR, Dewa 
APASS, IGB 
Ari P

Fakultas Kedokteran 
Hewan Universitas 
Udayana Bogor

Identifikasi Komposisi Genetik dan 
Migrasi Pasca Bertelur pada Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivaceae) di 
Kawasan TN Alas Purwo, Kab BWI, 
Jatim

43 2009 Risma Illa 
Maulany

Program Doktor 
Universitas 
Queensland 
Australia

Biologi dan Ekologi Peneluran 
Penyu Lekang (Lepidochelys 
olivacea) di TN Alas Purwo, 
Banyuwangi (Est Java), Indonesia

44 2012 Ahmad Fadhoil Jurusan 
Pendidikan MIPA 
FKIP Universitas 
Muhammadiyah 
Jember

Studi Karakteristik Penyu 
Lekang (Lepidochelys olivaceae, 
Eschscholtz 1829) Serta Habitatnya 
di Pantai Ngagelan TN Alas Purwo 
Bwi Jatim Sebagai Sumber Belajar 
Biologi SMA Kelas X (Pada Pokok 
Bahasan Dunia Fauna Sub Pokok 
Bahasan Fauna Vertebrata (Reptilia))
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Sosok petugas Balai TNAP dialah Gatot 
Sujirman. Orang sering menyapanya 
dengan sebutan Ajir. Seorang petugas 
yang low profil mengabdi sejak tahun 
1991 sebagai tenaga honorer. Pria yang 
lahir 21 Januari 1973 ini merupakan warga 
asli Dusun Purworejo, RT 13 RW 02, Desa 
Kalipait, Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi.  
Petugas yang memulai jejaknya sebagai 
pemelihara merak di Kantor Seksi 
Pengelolaan Taman Nasional I, Pasaranyar 
dari tahun 1991 sampai tahun 1995 ini 
kemudian mulai mengemban tugas 
sebagai petugas di unit pembinaan habitat 
penyu semi alami tepatnya di Ngagelan 
dari tahun 1996 sampai saat ini.  

“Ajir” 
Sang Pengabdi 
Penyu
Oleh Milla Septiana
 (Calon Penyuluh Kehutanan)

Tajuk Utama
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Bagi pria yang pernah memperoleh 
gelar kalpataru tingkat propinsi pada 
tahun 2003 ini, bekerja sebagai 
petugas di pembinaan habitat penyu 
semi alami Unit Ngagelan, merupakan 
kebanggaan bagi dirinya karena 
tidak setiap orang dapat mempunyai 
pengalaman seperti yang ia rasakan 
sampai saat ini, yaitu menyaksikan 
langsung proses bertelurnya penyu. 
Meski terkadang duka, mengingat 
medan dan kondisi alam yang kurang 
bersahabat akan tetapi tidak menjadi 
halangan baginya untuk terus 
mengabdikan diri pada negara.

Di saat setiap orang sedang 
menikmati istirahat malamnya ia 
bersama rekan-rekan pun menyusuri 
pantai sepanjang 18.5 km untuk 
menemukan penyu yang sedang 
mendarat dan memindahkan telur 
tersebut ke sarang semi alami yang 
telah dipersiapkan di Unit Ngagelan. 
Di sanalah telur-telur ini nantinya 
akan berubah menjadi tukik dan akan 
dilepaskan kembali ke laut lepas. 
Tiada harapan yang tinggi baginya 
selain dapat mengantarkan penyu-
penyu ini kembali ke alamnya dan 
meminimalkan predator yang dapat 
mengancam keselamatan mereka.

Bapak Ajir memiliki harapan yang 
besar untuk pembinaan penyu di 
Ngagelan di mana suatu saat telur-
telur yang dikubur induknya secara 
alami dapat menetas tanpa adanya 
predator yang mengancam yang 
memaksa harus dipindahkan karena 
menurutnya habitat penetasan yang 

paling baik adalah yang telah dipilih 
oleh penyu dewasa untuk bertelur. 
Dia menambahkan bahwa penyu 
mempunyai insting alamiah untuk 
menentukan lokasi terbaik bagi anak-
anaknya. 

29Buletin Manilkara kauki

EDISI V TAHUN 2012



Pameran merupakan salah satu bentuk promosi yang dapat 
diartikan sebagai salah satu metode penyuluhan berupa kegiatan 
untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, 
barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya 
secara sistematis pada suatu tempat tertentu. 

KEIKUTSERTAAN BALAI TNAP 
DALAM KEGIATAN PAMERAN 
INDOGREEN FORESTRY EXPO 
DAN MAJAPAHIT TRAVEL FAIR
Oleh : Milla Septiana 
(Calon Penyuluh Kehutanan)

Pada tahun 2012, Balai TNAP ikut 
serta dalam 2 (dua) kegiatan pameran 
berskala besar yaitu pameran 
“Indogreen Forestry Expo” yang 
diselenggarakan oleh Kementerian 
Kehutanan pada tanggal 5 - 8 April 
2012 di Jakarta Convention Center, 
Jakarta dan pameran “Majapahit Travel 
Fair (MTF)”  yang diselenggarakan 
Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada 
tanggal 10 - 13 Mei 2012 di Grand 
City, Surabaya. Adapun tujuan dari 
keikutsertaan Balai TNAP dalam ke-2 
pameran tersebut yaitu :
a. Mensosialisasikan Taman Nasional 

Alas Purwo sebagai Pengelola 
Kawasan konservasi

b. Sebagai sarana promosi potensi 
alam yang ada di Taman Nasional 
Alas Purwo

c. Sebagai salah satu bentuk 
keikutsertaan Taman Nasional 
Alas  Purwo dalam mendukung 
program pemerintah mengenai 
pemberdayaan hutan “Forest Pro 
Poor, Pro Job, Pro Growth and Pro 
Environment”

d. Sarana keikutsertaan dalam 
mensosialisasikan program 
merealisasikan konsep hidup yang 
hijau menuju Indonesia hijau

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan fungsi hutan sebagai paru-
paru dunia dan ekosistem bagi 
beragam ekosistem.

Reportase
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Materi yang ditampilkan Balai 
TNAP yaitu bertema “Alas Purwo the 
Greatest Heaven for Peackok Habits in 
Java” dengan site product :
1. Pengelolaan populasi banteng 

di padang penggembalaan 
sadengan (Sadengan Explorer).

2. Konservasi Penyu di Ngagelan 
(Amazing Turtle Watch).

3. Pengelolaan wisata alam TNAP.
4. Pemantauan keanekaragaman 

hayati pada tipe hutan pantai, 
mangrove dan dataran rendah.

“Indogreen Forestry Expo”
Indogreen Forestry Expo adalah 

pameran kehutanan terbesar di 
Indonesia yang terselenggara 
sejak tahun 2009, menampilkan 
potensi yang sangat besar pada 
sektor kehutanan, pengelolaan, 
pemanfaatan dan pelestarian hutan, 
hasil hutan baik kayu maupun 
non kayu, produk olahannya dan 

peralatan pemanfaatannya. Pameran 
ini juga mensosialisasikan program 
dan tindakan nyata pemerintah dan 
pihak swasta dalam melaksanakan 
pembangunan hutan berkelanjutan 
termasuk reklamasi hutan dan lahan 
bekas tambang.

“The 4th IndoGreen Forestry 
Expo 2012” dibuka resmi oleh 
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan 
pada Kamis (5/4) di Assembly Hall, 
Jakarta Convention Center dengan 
mengusung tema “Green Growth 
Economy Towards 2020”. Tema 
ini diusung untuk menunjukkan 
Indonesia berkomitmen untuk 
mengelola, melestarikan manfaat 
hutan dan memperbaiki ekosistem 
kawasan lingkungan hidup dengan 
keberpihakan kepada rakyat 
mengelola hutan secara berkeadilan.

Pameran diikuti lebih dari 125 
peserta yang terdiri dari kementerian 
dan lembaga terkait, pemerintah 
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daerah melalui dinas kehutanan, 
perusahaan kehutanan, perkebunan, 
pertambangan, perusahaan minyak 
dan gas bumi, pulp & paper serta 
perusahaan yang peduli akan 
pelestarian hutan dan lingkungannya.

Minat/ketertarikan masyarakat 
(pelajar SD, SMP dan SMA; mahasiswa 
dan masyarakat umum dalam dan 
luar negeri) mengunjungi stand Balai 
TNAP sangat tinggi hal ini ditunjukkan 
dengan habisnya leaflet dan buku - 
buku potensi TNAP yang disediakan. 
Sebagai rangkaian acara yang terakhir 
sekaligus penutup pada pameran 
IndoGreen Forestry Expo, Kementerian 
Kehutanan dan PT. Wahyu Promocitra 
mengadakan kegiatan “IndoGreen 
Funbike 2012 dan penanaman pohon 
disekitar Gelora Bung Karno. 

“Majapahit Travel Fair”
Majapahit Travel Fair adalah 

pameran budaya dan pariwisata 
berskala internasional. Event ini 

telah dilaksanakan sebanyak dua 
belas kali dan pada tahun 2012 
bertemakan “Enhancing Eco and 
Creative Tourism” dengan tujuan 
menciptakan peluang bisnis (dalam 
bentuk transaksi) antara penjual 
dan pembeli serta meningkatkan 
kunjungan wisatawan mancanegara 
dan nusantara ke Jawa timur. 
Pameran diikuti oleh Balai TNAP, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas 
Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM  
baik di tingkat Provinsi maupun Kab./
Kota serta Dinas lain yang terkait 
dengan pariwisata, Provinsi anggota 
Mitra Praja Utama (MPU), Provinsi-
provinsi lain di Indonesia, Swasta/
Industri Pariwisata (BPW, Hotel, 
Restoran, Pengelola Objek Wisata, 
Airlines) Jawa Timur dan luar Propinsi 
Jawa Timur, Lembaga Pendidikan 
Pariwisata, Sanggar Tari, dan lain-lain. 

Pameran di buka oleh Gubernur 
Jawa Timur Bapak Dr. H. Soekarwo. 
Saat mengunjungi stand TNAP, Bapak 
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Gubernur memberikan apresiasi untuk 
TNAP. Menurut Beliau kawasan TNAP 
merupakan suatu kawasan yang unik 
dan tidak semua tempat ada sehingga 
perlu dipertahankan. Adapun kegiatan 
yang diselenggarakan yaitu jual 
beli paket wisata (travex), pameran 
pariwisata, lomba pidato dalam bahasa 
inggris, fam trip buyer, seminar, lomba 
paduan suara lagu daerah, lomba stand 
up comedy, pemilihan model busana 
daerah, pertunjukan kesenian (kesenian 
daerah, kesenian thengol, kesenian cina, 
kesenian nepal dan kesenian bali), fam 
trip exhibitor dan festival tari tradisional 
Jawa Timur. Pada acara penutupan 
diumumkan pemenang stand pameran 
terbaik yakni dari PT Merpati Nusantara. 
Travel exchange (travex) merupakan 
pertemuan bisnis antara industri 
pariwisata Jawa Timur dan luar Propinsi 
Jawa Timur selaku seller dengan industri 
pariwisata luar negeri dan luar Propinsi 
Jawa Timur selaku buyer, dalam bentuk 
Table Top Business Meeting. Kegiatan 

ini membantu para pelaku bisnis 
pariwisata domestik, regional bahkan 
internasional dalam mempromosikan 
dan menjual produknya.

Dari keseluruhan pameran yang 
telah diikuti oleh Balai Taman Nasional 
Alas Purwo terlihat antusias dari para 
pengunjung untuk mengenal lebih 
dekat TNAP. Karena bagi sebagian 
orang informasi yang disajikan di 
stand Balai TNAP merupakan hal baru 
sehingga dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan mereka. Untuk 
pengunjung pada pameran MTF 
sebagian besar adalah travel agen yang 
tertarik dengan adanya potensi wisata 
alam TNAP yang diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi kelestarian 
alam dan masyarakat sekitar serta 
adanya peningkatan pemasukan 
sektor pariwisata sebagai salah satu 
sumber perekonomian pada level 
sektoral maupun regional dengan 
tetap mempertahankan kelestarian 
lingkungan dan budaya sekitarnya. 
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Hutan sebagai suatu ekosistem 
tidak hanya menyimpan sumberdaya 
alam berupa kayu, tetapi masih 
banyak potensi non kayu yang dapat 
diambil manfaatnya oleh masyarakat 

Inhouse 
Training 
Valuasi 
Sumberdaya 
Hutan
Oleh :
Joko Utami
(Penyusun Program dan Evaluasi)

secara ekonomi. Sebagai fungsi 
ekosistem, hutan sangat berperan 
dalam berbagai hal seperti penyedia 
sumber air, penghasil oksigen, 
tempat hidup berjuta flora dan fauna, 
dan peran penyeimbang lingkungan. 
Beberapa dari manfaat ini tidak 
mudah diverifikasi atau dipasarkan, 
namun dapat menimbulkan resiko 
biaya bilamana manfaat ini hilang 
atau tidak tersedia. Walaupun relatif 
mudah digambarkan, jasa lingkungan 
rumit untuk dikuantifikasi, diukur 
dan diatributkan/diterapkan pada 
sumber-sumber yang spesifik atau 
ciri-ciri pengelolaan lingkungan atau 
lahan.

TNAP dengan potensi 
keanekaragaman hayati yang 
dimiliki sangat berperan sebagai 
kawasan sistem penyangga dari 
sistem kehidupan, terutama bagi 

Reportase
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perlindungan baik flora maupun 
fauna. Dengan keanekaragaman 
flora dan fauna serta berbagai tipe 
ekosistem yang ada diperlukan 
berbagai kebijakan pengelolaan 
yang komprehensif dalam rangka 
terwujudnya kelestarian sumberdaya 
tersebut. Salah satu pendekatan 
dalam pengambilan kebijakan 
pengelolaan sumberdaya hutan 
adalah melalui valuasi sumberdaya 
hutan. Dalam rangka penentuan 
valuasi sumberdaya hutan tentunya 
perlu didukung dengan kapasitas 
sumber daya manusia yang mampu 
melakukan kegiatan tersebut. 
Sehingga perlu dilakukan upaya 
peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia pengelolaan taman nasional 
melalui kegiatan Inhouse Training 
Valuasi Sumberdaya Hutan. 

Inhouse Training Valuasi 
Sumberdaya Hutan Taman Nasional 
Alas Purwo diselenggarakan 
pada tanggal 23 s/d 25 Mei 2012, 
bertempat di Visitor Center Balai TNAP 
- SPTN Wilayah I Tegaldlimo. Peserta 
kegiatan adalah pejabat fungsional 
Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi 
Kehutanan, Penyuluh Kehutanan 
serta Fungsional Umum lingkup Balai 

TNAP sejumlah 18 (delapan belas) 
orang dan peserta undangan dari 
BTN. Baluran sejumlah 1 (satu) orang 
serta dari BTN. Meru Betiri sejumlah 
1 (satu) orang, sehingga total peserta 
yang ikut dalam kegiatan ini adalah 
20 (dua puluh) orang peserta. 

Dalam kegiatan ini didatangkan 
2 (dua) orang narasumber dari 
Fakultas Kehutanan UGM yaitu Agus 
Affianto, S.Hut., M.Si dan Much. 
Taufik Hermawan, S.Hut., M.Si. Materi 
disampaikan dalam bentuk paparan 
dan diskusi kelompok terutama 
terkait beberapa metode analisis 
yang digunakan dan disesuaikan 
dengan kebutuhan pengelolaan 
saat ini di TNAP, meliputi : peranan 
valuasi SDH dalam pengelolaan 
taman nasional, analisis finansial, 
analisis ekonomi SDH, metode 
valuasi harga pasar, metode valuasi 
harga pasar pengganti, contingent 
valiation method, praktek serta 
presentasi hasil.  Selain itu juga 
dilakukan simulasi valuasi SDH 
TNAP untuk jenis, wisata, nilai 
penyimpanan karbon dan air. Di 
antara ke – 4 SDH tersebut di atas, 
nilai valuasi penyimpanan karbon 
merupakan nilai tertinggi.
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Indonesia merupakan salah satu 
negara yang memiliki kekayaan hayati 
yang tinggi. Kekayaan alam yang 
dimiliki Indonesia menurut World 
Concervation Monitoring Committee 
(1994) dalam Tumbelaka (2001) 
mencakup 10% tumbuhan, 12% 
mamalia, 16% amfibia dan reptilia, 
17% jenis burung serta lebih dari 25% 
jumlah ikan air tawar dan laut yang ada 
diseluruh dunia. Diantara kekayaan 
hayati tersebut amfibi merupakan 
salah satu komponen dalam 
ekosistem yang mempunyai peranan 
penting, tetapi keberadaannya 

AMFIBI SEBAGAI BIO-INDIKATOR 
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN 
PERUBAHAN IKLIM
Oleh :
M. Farikhin Yanuarefa
(Penyusun Program & Evaluasi)

kurang mendapatkan perhatian dari 
manusia. Amfibi sering dipandang 
sebagai satwa yang tidak bernilai dan 
menjijikkan. Padahal secara ekologis 
amfibi mempunyai peranan sebagi 
penyeimbang ekosistem dimana 
amfibi berperan penting dalam rantai 
makanan. Secara ekonomis amfibi 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
protein hewani dan bahan obat-
obatan. Selain itu amfibi juga dapat 
dijadikan bio-indikator kerusakan 
lingkungan dan perubahan iklim.

Amfibi mempunyai beraneka-
ragam jenis, dan dari tiap jenis 
tersebut ada yang mempunyai 
habitat mikro (hanya dapat hidup 
pada lingkungan yang masih alami 
dan spesifik) atau disebut sebagai 
amfibi spesialis dan ada pula jenis 
amfibi generalis (hidup pada habitat 
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yang umum, bahkan pada kondisi 
habitat yang tercemar). Karena 
adanya keistimewaan dari amfibi 
tersebut maka suatu lingkungan 
dapat diketahui keadaannya. Suatu 
lingkungan yang masih baik tentu 
terdapat jenis-jenis amfibi spesialis 
yang biasa hidup pada kondisi yang 
masih alami. Jika terjadi kerusakan 
lingkungan maka jenis-jenis amfibi 
spesialis tersebut akan hilang dan 
akan tergantikan oleh jenis-jenis 
yang mampu bertahan terhadap 
lingkungan yang tercemar atau rusak. 
Perubahan iklim juga merupakan salah 
satu penyebab hilangnya beberapa 
jenis amfibi karena kebanyakan jenis 
amfibi hidup dikawasan berhutan 
dimana membutuhkan kelembapan 
yang cukup untuk melindungi tubuh 
dari kekeringan (Iskandar 1998). Jika 
terjadi perubahan iklim, maka suhu 
lingkungan menjadi semakin panas 
dan kelembapan berkurang sehingga 
hal tersebut dapat membuat jenis-
jenis amfibi spesialis tidak dapat 
bertahan. Oleh karena itu jika ingin 
melestarikan suatu jenis satwa maka 
pengelolaan yang paling efektif 
adalah dengan cara menyediakan 
dan melindungi habitat asalnya.

TNAP merupakan salah satu 
kawasan konservasi yang masih tersisa 
yang ada di Pulau Jawa. TNAP juga 
merupakan taman nasional yang 
memiliki ekosistem yang lengkap 
dan asli, dimana hampir semua tipe 
formasi vegetasi dapat dijumpai di 
lokasi taman nasional. Ekosistem yang 

dimiliki 
mulai dari hutan pantai 
sampai hutan hujan 
tropika dataran rendah. 
Keberadaan kawasan ini sangat 
penting karena membantu dalam 
menstabilkan iklim global dengan 
adanya kawasan berhutan yang dimiliki 
TNAP. Selain itu TNAP juga berfungsi 
sebagai benteng terakhir bagi jenis - 
jenis satwa liar termasuk salah satunya 
amfibi yang sangat rentan terhadap 
perubahan lingkungan. Beberapa 
jenis amfibi spesialis yang dijumpai 
di TNAP yaitu Kodok Puru Kerdil (Bufo 
parvus) dan Kongkang Racun (Rana 
hosii) yang hanya dapat dijumpai pada 
kawasan berhutan yang kondisinya 
relatif masih bagus. Keberadaan kedua 
jenis amfibi ini membuktikan bahwa 
kawasan berhutan di TNAP masih 
mempunyai kondisi yang baik karena 
mampu menyediakan habitat mikro 
yang stabil sehingga membuat jenis 
amfibi spesialis ini mampu bertahan 
disana.

Sumber :
Iskandar DT. 1998. Amfibi Jawa dan 

Bali-Seri Panduan lapangan. 
Puslitbang LIPI. Bogor

Tumbelaka, L.I. 2001. Peranan Dokter 
Hewan dalam Konservasi Eks-
situ Penangkaran Harimau 
Sumatera (Panthera tigris 
sumaterae). Makalah pada 
seminar Conservation Medicine 
Menunjang Perlindungan 
Satwaliar dan Habitatnya.
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Jarak antara Desa Olehsari, 
Kecamatan Glagah, dengan Desa 
Bakungan juga kecamatan yang sama 
tidak lebih dari 5 kilometer. Namun 
dua desa ini memiliki tradisi berbeda, 
meski namanya sama, yaitu Seblang. 
Sehingga muncul nama Seblang 
Olehsari dan Seblang Bakungan. 
Namun secara subtansi, kedua ritual 
itu memiliki satu kesamaan arah dan 
tujuan yang ingin dicapai. Keduanya 
mencerminkan ritual masyarakat 
agraris yang menempatkan Dewi Sri 
sebagai simbol kesuburan. Dewi yang 
diyakini sebagai penjaga kesuburan 
tanah pertanian ini, diperlakukan 
sedemikian rupa oleh masyarakat 
petani tradisional. Bahkan tradisi 

Seblang 
Bakungan: 

Tradisi Khas 
Masyarakat 

Agraris
Sumber : http://hasansentot2008.
blogdetik.com

“Kebo – Keboan” di Desa Alasmalang, 
Singojuruh Banyuwangi, juga sebagai 
wujud pernghormatan kepada Dewi 
Sri. Setelah merayakan idul adha 
atau lebaran haji, warga bakungan 
sibuk mempersiapkan pementasan 
seblang bakungan. Ritual tahunan 
ini, meski dilakukan oleh orang-orang 
yang mempunyai tali persaudaraan 
pendahulu seblang. Namun dalam 
pelaksanaan, selalu mendapat 
dukungan dari masyarakat Desa 
Bakungan. Bahkan mereka percaya, 
bahaya pageblug atau serangan hama 
terhadap tanaman padi mereka akan 
terjadi, bila tidak menggelar ritual ini.

Ritual yang diperkirakan dilakukan 
sejak 316 tahun silam itu, dalam 
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perjalanannya ternyata tidak terus 
dilakukan. Bahkan pernah vakum 
beberapa lama, warga bakungan 
tidak pernah menggelar ritual seblang 
dengan berbagai alasan. Namun pada 
tahun 1930 ritual seblang kembali 
digelar setelah Desa Bakungan terkena 
wabah pageblug. Sebetulnya ritual 
ini seperti halnya ritual masyarakat 
agraris (petani) dan maritim (nelayan), 
selain sebagai wujud ungkapan syukur 
terhadap nikmat yang telah diberikan 
selama setahun berjalan juga sebagai 
bentuk pengharapan, agar tahun-
tahun mendatang selalu dilindungi dari 
marabahaya dan dilimpahkan rejekinya.

Perbedaan mendasar Seblang 
Olehsari dengan Seblang Bakungan 
yaitu waktu pelaksanaan Seblang 
Olehsari setelah hari raya idul fitri 
(lebaran) selama 7 hari berturut-turut 
pada siang hari. Penarinya masih gadis 
yang belum haid dari keturunan penari 
seblang sebelumnya. Ompog-nya 
(tutup kepala) dari dedaunan. Seblang 
Bakungan setelah hari raya idul adha 
(lebaran haji), hanya semalam suntuk. 
Penarinya orang yang lanjut usia atau 
sudah tidak mentruasi. Ompog-nya 
menggunakan kulit dibungkus kain 
putih dan dua keris. Namun keduanya 
mempunyai kesamaan, yaitu ditarikan 
dalam keadaan tidak sadar (trance). 
Didahului dengan melakukan ritual 
makam sesupuh desa, serta ada tradisi 
menjual rangkaian bunga kepada 
penonton.

Pada saat ritual seblang tahun ini, 
kembali Suhyati yang diperkirakan 

berusia 70 tahun yang menjadi penari. 
Ini sudah dilakukan selama 15 tahun 
berturut - turut, karena ritual adat 
ini harus ia lakoni hingga meninggal 
dunia. Kemudian penggantinya, 
akan ditentukan melalui wangsit dan 
orangnya harus masih keturunan penari 
seblang pertama yaitu Mbah Dewi. 

Sebelum dilakukan pementasan 
tari semalam suntuk, warga setempat 
melakukan acara selamatan desa 
dengan membawa “ancak”. Dulu 
ancak ini terbuat dari batang daun 
pisang kemudian dibentuk segi 
empat atau segi enam. Alas dan 
tutupnya juga menggunakan daun 
pisang.  Namun sekarang ada yang 
mengganti dengan baki dan kertas 
minyak. Selain “ancak” berisi nasi 
dan lauk pauknya, juga ada buah – 
buahan, semua di ambil dari hasil 
bumi warga bakungan.

Selamatan seperti ini banyak 
ditemukan pada masyarakat agraris 
lainnya, tentunya dalam bentuk 
penampilan yang berbeda – beda. 
Seblang Bakungan adalah tradisi 
masyarakat using yang hingga 
kini masih terus dilestarikan. Ada 
juga yang melakukan tanpa ritual 
kesenian, hanya berdoa bersama 
di pojok – pojok kampung sambil 
menukarkan “ancak” untuk disantap 
bersama usai doa dibacakan. 
Meskipun tidak ada dalam ajaran 
islam, namun doa – doa selamatan 
desa itu semua menggunakan doa 
berbahasa arab. Ada juga sebagian 
yang mendahului dengan bahasa 
lokal masing – masing.
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