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Mengenal kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku 
(KELOLA Sendang)

i

proyek. 

merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang
wilayah dan perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Di tingkat 

dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KELOLA Sendang ini berwenang untuk: mengesahkan Rencana Induk
Proyek KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per-

melalui pembangunan hijau yang meliputi pertumbuhan ekonomi 

berbasis lahan. 

bagi  terlaksananya  kegiatan-kegiatan  di  tingkat  tapak. Pemerintah 
yang  holistic  dan  mencakup  aspek  kebijakan yang menjadi pilar 
pihak  yang  memimpin  (government-led)  karena  pendekatannya 
Tata  kelola  pendekatan  lanskap  menempatkan  pemerintah sebagai 

semuanya  diharapkan  dapat  mengurangi  emisi  gas rumah kaca

pusat,  proyek  ini  diarahkan  oleh  Project  Steering  Committe  (PSC) 
yang terdiri 
(KLHK),  Badang  Restorasi  Gambut  (BRG),  Kepala BAPPEDA Provinsi 
Sumsel,  Perwakilan  Kabupaten,  Perwakilan Konsorsium (ZSL) dan 
perwakilan   lembaga   donor  (UKCCU).  Komite  Pengarah   Proyek 

tahunnya  (project milestones);  mengesahkan  program  kerja  dan
rancangan  anggaran  tahunan proyek; memastikan kegiatan proyek
terkoordinasi  dengan  instansi-instansi  pemerintah  terkait,  baik  di 
tingkat  provinsi  maupun  nasional,   lembaga  donor,   dan   sektor
swasta yang relevan selama proyek berlangsung; dan mengadakan 
rapat  untuk  melakukan evaluasi tentang perkembangan/ kemajuan

Di  tingkat   provinsi, Proyek KELOLA Sendang bermitra dengan 
Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan melalui Tim Project Super-
visory Unit  dan Project Implementation Unit (PSU/ PIU) KELOLA 

yang    dikombinasikan   dengan  pengembangan   kebijakan   yang
cegahan  kebakaran  hutan  dan lahan, memperkuat  kelembagaan

yang  inklusif  dan  kesejahteraan masyarakat, konservasi  keaneka- 
ragaman  hayati,  konservasi  hutan  dan  lahan  gambut, serta  pen-

Sebagai  proyek  percontohan  di  tingkat lanskap,  KS bertujuan 
untuk mengarusutamakan nilai-nilai konservasi pada  pembangunan



Sendang. Tim ini dibentuk dengan SK Gubernur Sumatera Selatan 
332/KPTS/BAPPEDA/2017. Anggota dari tim ini adalah perwakilan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Selatan yang terkait 

Keterlibatan pemerintah juga menjadi penting bagi keberlanjutan 
dari kegiatan di tingkat tapak dengan memasukkan program ke-
dalam RPJMD. Landscape governance yang dimaksud disini adalah 
keberadaan sebuah “governing body” di tingkat lanskap yang 

ii

bekerjasama dengan proyek dalam perencanaan, implementasi  

Lansekap Sembilang Dangku. 

langsung    dengan    pengelolaan    Lansekap   dan   perwakilan 
pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Tim ini 

serta  monitoring  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  proyek di  

pada tahun 2018.

menjadi   ruang   dialog  antara  pemerintah  pusat-daerah,  lintas 
sektor  dimana  semua   isu   terkait   lanskap   bisa   dibicarakan  
bersama.  Perencanaan   yang   disusun   oleh   PSU/ PIU  melalui   
 diskusi  dengan  multipihak, dituangkan  dalam  dokumen Master-   
plan    KELOLA   Sendang   2018-2020   yang   disahkan   oleh   PSC  



TENTANG BUKU INI

Wilayah Sumatera Selatan bisa dikatakan sebagai wilayah yang banyak 
mendapat tekanan dari kegiatan manusia. Tekanan terbesar terutama 
pada daerah dataran rendah seperti pada lansekap Sembilang-Dangku 
yang terdiri dari mozaik hutan gambut, kebun kelapa sawit, hutan 
tanaman industri, tambang, pemukiman dan kawasan konservasi. 
Walaupun demikian, wilayah ini adalah rumah bagi berbagai satwa liar. 
Bukan saja satwa liar besar dan karismatik seperti gajah dan harimau, 
namun juga berbagai jenis amfibi dan reptil.

Pada pertengahan tahun 2019 (20 - 25 Juli 2019), telah dilaksanakan 
pelatihan pengenalan dan penelitian amfibi dan reptil di Universitas 

dan sekitarnya. 

Jenis amfibi dan reptil yang tersaji di sini bisa saja tidak mencakup ke-
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seluruhan jenis yang ada di Sumatera Selatan ataupun di areal Sembilang-
Dangku, namun demikian dipastikan jenis-jenis yang tercantum di sini
adalah jenis yang umum ditemukan.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendapatkan jenis-jenis lain. 

Buku ini menyajikan hasil kegiatan pelatihan dan GO ARK khusus untuk
wilayah Sumatera Selatan, terutama di areal Sembilang-Dangku 

Sriwijaya serta PT GAL (PT Global Alam Lestari). Kegiatan ini dilanjutkan
dengan pengambilan data pada bulan Agustus 2019 oleh 4 kelompok
di wilayah Sembilang-Dangku dan sekitarnya melalui program Gerakan
Observasi Amfibi Reptil Kita (GO ARK) yang merupakan kegiatan citizen
science yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.



TENTANG AMFIBI 
DAN REPTIL
AMFIBI

Amfibi merupakan vertebrata yang di dalamya terdapat tiga ordo 
(bangsa) yaitu Anura, Caudata dan Gymnophiona. Ordo Anura adalah 
ordo yang paling banyak dikenal di Indonesia dan biasanya disebut 
sebagai kodok atau katak. Bentuk dewasa dari ordo ini memiliki empat 
tungkai dan tidak memiliki ekor. Caudata atau salamander merupakan 
ordo amfibi yang bentuk dewasanya memiliki ekor dan bertungkai 
empat, namun tidak tersebar di Indonesia. Gymnophiona atau sesilia, 
adalah ordo amfibi yang tidak memiliki tungkai dan bentuk dewasanya 
masih berekor. Beberapa jenis Gymnophiona tersebar di Indonesia 
namun jarang terlihat karena gaya hidupnya yang fosorial (tersebunyi 
di dalam tanah).

Identifikasi amfibi biasanya dilakukan dengan membandingkan ciri-ciri 
fisik (morfologi). Ini dapat dilakukan dengan bantuan buku identifikasi, 
misalnya Kusrini (2013) untuk jenis yang ada di Jawa Barat. 

Sesilia merupakan amfibi yang 
tidak memiliki tungkai (kaki) 
dan memiliki ekor. Secara 
sekilas mirip seperti cacing dan 
secara formal disebut sebagai 
Gymnophiona (’ular telanjang’) 
atau Apoda (‘tanpa kaki’). 

©Nathan Rusli
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Ukuran dan Bentuk Tubuh

Betina pada umumnya lebih besar dari jantan, 
walaupun ada beberapa jenis yang tidak ter-
dapat perbedaan ukuran.
 
Jenis-jenis fosorial (hidup di dalam tanah) 
cenderung tubuhnya bulat dengan mon-
cong pendek, kepala lebih tinggi dan tungkai 
pendek. Jenis-jenis yang hidup di teresterial 
dan scansorial (hidup di tanah namun beradap-
tasi untuk memanjat) cenderung memiliki tubuh 
lebih memanjang dengan moncong lebih tajam, 
kepala yang pipih dan tungkai lebih panjang.
Sementara itu, jenis-jenis arboreal (hidup di 
pepohonan) umumnya memiliki tubuh beruku-
ran sedang dengan moncong yang agak bulat, 
kepala agak pipih dan kaki yang cukup panjang.

Jari Kaki
Katak pohon memiliki 
ujung jari yang menebal 
serta selaput antar jari 
di kaki belakang yang 
berfungsi untuk mem-
bantu katak bergerak

Timpanum
Bagian telinga luar. Biasanya 
terletak di belakang mata dan 
dikelilingi oleh sebuah ling-
karan dan hampir seperti kulit.

Kaki
Anura mempunyai 4 
buah tungkai dengan 4 
jari di kaki depan dan 5 
jari di kaki belakang.
Pada umumnya kaki 
belakang lebih panjang 
daripada kaki depan

©Nathan Rusli
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SIKLUS HIDUP AMFIBI
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REPTIL

Reptil memiliki kulit bersisik tanpa bulu, rambut atau kelenjar susu 
seperti pada mamalia. Ciri utama reptil adalah tubuhnya yang ditutupi 
dengan sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur 
sirkulasi air melalui kulitnya. Keberadaan sisik ini membuat reptil tahan 
hidup di daerah kering seperti di gurun pasir dan juga di dalam air. 
Ada empat ordo pada reptil yaitu Rhyncocephalia (Tuatara), Crocodylia 
(Buaya), Testudinata (Kura-kura dan Penyu) serta Squamata (Ular dan 
Kadal). Indonesia memiliki tiga dari keempat ordo, yaitu Ordo Croco-
dylia, Testudinata, dan Squamata. Panduan identifikasi reptil dan amfi-
bi untuk wilayah Sumatera antara lain adalah Mistar (2003) dan Mistar 
et al. (2017).

Ordo Crocodylia adalah kelompok reptil yang memiliki kulit tebal, ber-
sisik, ekor yang besar dan rahang yang kuat. Mata dan lubang hidung 
buaya terletak di bagian atas kepala sehingga mereka dapat melihat 
sekelilingnya ketika berada di dalam air. Di Sumatera terdapat dua 
jenis buaya, yaitu Crocodylus porosus dan Tomistoma schlegelii. Buaya 
muara (Crocodylus porosus) adalah jenis yang paling mudah ditemui 
dan menyebar di seluruh Indonesia.

Buaya muara (Crocodylus porosus) ©Arief Tajalli
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Testudinata yang hidup di darat atau perairan tawar dikelompokkan 
menjadi kura-kura, baning dan labi-labi, sedangkan testudinata yang 
hidup di laut disebut sebagai penyu. Kura-kura memiliki ciri-ciri yang 
mudah dikenali. Tubuhnya tertutup oleh sisik yang membentuk perisai 
dibagian punggung (karapas) dan perut (plastron).  Selain itu, kura-ku-
ra juga memiliki empat tungkai bercakar dengan rupa yang bervariasi 
sebagai bentuk adaptasi terhadap habitatnya. Kura-kura dapat di-
jumpai di darat maupun air tawar (semi-akuatik), sedangkan baning 
biasanya merupakan sebutan kura-kura yang hidup di darat saja. 
Labi-labi mempunyai perbedaan utama dengan kura-kura dan baning 
dari perisainya yang lunak. Perisai ini terbuat dari tulang rawan, dan 
karapas yang dilapisi oleh kulit tebal dan licin.

Labi-labi hutan (Dogania subplana) ©M. Irfansyah Lubis
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Ordo Squamata dibagi lebih lanjut 
menjadi tiga sub-ordo, yaitu Am-
phisbaenia, Sauria (Lacertilia) serta 
Serpentes (Ophidia). Amphisbaenia 
tidak tersebar di Indonesia. Keluar-
ga dalam sub-ordo Lacertilia sangat 
beragam bentuk, ukuran dan warna. 
Beberapa famili yang dikenal umum 
adalah scincidae (kadal), agamidae 
(bunglon), gekkonidae (cecak dan 
tokek), serta varanidae (biawak). 
Sebagian besar Lacertilia memili-
ki empat kaki, walaupun terdapat 
beberapa jenis kadal yang tidak 
berkaki atau hanya memiliki dua 
kaki. Beberapa jenis Lacertilia dapat 
meluncur atau “terbang” dari satu 
pohon ke pohon lainnya, sebagai 
adaptasi perlindungan diri untuk 
menghindari pemangsa. 

Cecak batu (Cyrtodactylus marmoratus) ©Faith Fian

Kadal terbang 
(Draco volans)  
©Nathan Rusli
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Ular adalah reptil yang tidak memiliki kaki, kelopak mata, atau telinga 
eksternal. Seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik. Sebagian besar ular 
tidak berbisa, dan melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit atau 
menelan mangsa hidup-hidup. Beberapa jenis ular memiliki bisa, yang 
digunakan untuk melumpuhkan mangsa, serta sebagai bentuk pertah-
anan diri bila terancam. Pada dasarnya ular takut pada manusia, dan 
hanya menggigit bila merasa terancam dan terpojokkan.

Hanya sebagian kecil jenis-jenis ular memiliki bisa yang merupakan 
modifikasi protein pada liur. Bisa ular memiliki daya yang berbeda dan 
berkerja dengan cara melumpuhkan mangsa melalui saluran getah be-
ning (limfatik). Tidak semua bisa ular mematikan bagi manusia. Hal ini 
tergantung pada jenis ular serta kadar bisa yang disuntikkan. Ular ko-
bra merupakan salah satu jenis ular berbisa. Ketika merasa terancam, 
jenis ini dapat mengangkat bagian depan tubuhnya, serta menyem-
burkan bisa, yang dapat menyebabkan iritasi sampai kebutaan pada 
manusia. 

Kobra sumatra (Naja sumatrana) ©Pramitama Bayu Saputro
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HABITAT AMFIBI 
DAN REPTIL
Oleh karena kulitnya yang memiliki permeabilitas tinggi (mampu 
menyerap air dan menguapkan air), amfibi harus hidup di tempat yang 
lembab. Amfibi  mudah ditemukan di sekitar perairan, tidak saja di kol-
am alami namun juga di kolam-kolam buatan di sekitar rumah. Amfibi 
menghuni berbagai habitat, mulai dari pohon-pohon di hutan hujan 
tropis, halaman di sekitar pemukiman penduduk, di sawah-sawah, 
kolam-kolam di dalam hutan, hingga celah-celah batu di sungai yang 
mengalir deras. Amfibi dikenal sangat sensitif terhadap stres osmotik 
dan karena itu tidak dapat bertahan hidup di air asin, meskipun beber-
apa spesies mentolerir dan mampu hidup di air payau. Oleh karena 
itu, tidak mudah menemukan amfibi di pesisir.
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Secara umum, amfibi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat dan 
kebiasaan hidup.

Umumnya amfbi hidup di sekitar badan air, misalnya Phrynoidis asper, 
Limnonectes kuhlii, dan L. macrodon. Ada juga amfibi yang bersifat 
terestrial, yaitu biasa ditemukan di permukaan tanah dan agak jauh 
dari air kecuali pada saat musim kawin. Salah satu contohnya adalah 
kodok buduk Duttaphrynus melanostictus. Jenis-jenis yang hidup di 
atas pohon disebut sebagai amfibi arboreal, misalnya katak pohon 
Polypedates leucomystax. Amfibi fosorial umumnya hidup di dalam 
lubang-lubang tanah dan biasanya hanya keluar saat hujan seperti 
sesilia dan katak Kaloula baleata. Di pinggir sungai dekat hutan dapat 
dijumpai berbagai jenis amfibi dan reptil.

Sungai merupakan habitat untuk berbagai jenis amfibi dan reptil. ©Arief Tajalli
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Reptil memiliki kemampuan lebih luas daripada amfibi untuk hidup di 
berbagai habitat.

Kulitnya yang bersisik dan tahan air, membuat reptil dapat hidup 
di daerah kering seperti di gurun sampai ke laut. Jenis-jenis penyu 
seperti penyu hijau (Chelonia mydas), penyu belimbing (Dermochelys 
coriacea) dijumpai di laut, sedangkan kura-kura semisal kura-kura ba-
tok (Cuora amboinensis) dapat dijumpai di darat maupun di perairan 
tawar. Ular dapat kita jumpai mulai dari pohon-pohon, di tanah sampai 
laut. Biasanya, morfologi dari reptil yang hidup di air akan berbeda 
dengan reptil yang hidup di darat. 

Beberapa reptil memiliki adaptasi khusus bukan saja dari morfologinya 
(misalnya tungkai yang berubah menjadi sirip untuk mendayung pada 
penyu) tapi kemampuan menurunkan metabolisme dan meningkatkan 
kapasitas paru-paru untuk menyimpan oksigen sehingga mampu hidup 
di laut. Beberapa jenis reptil beradaptasi dengan manusia dan pop-
ulasinya meningkat di hunian manusia seperti berbagai jenis cecak, 
termasuk tokek.

Ular laut dapat menyelam berjam-jam di laut tanpa harus naik ke permukaan karena 
paru-parunya beradaptasi menahan oksigen lebih lama sehingga hanya sesekali keluar 
mengambil oksigen dari udara
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Hutan bakau (mangrove) di pesisir pantai umumnya bersubstrat lum-
pur, dengan tinggi muka air bervariasi tergantung pasang dan surut 
laut. Air di kawasan ini payau, campuran antara air tawar dari sungai 
dengan air asin laut. Oleh karena itu sedikit sekali katak yang mampu 
hidup di habitat ini. Meski demikian, beberapa jenis ular dan kadal 
dapat hidup di hutan bakau.
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Pohon-pohon di hutan

Tidak hanya katak pohon yang hidup di 
pohon, tapi juga katak- katak terrestrial yang 
menyelinap di antara banir pohon ataupun 
lubang-lubang kayu mati. Katak serasah 
yang berwarna coklat atau keabuan sering-
kali bersembunyi di antara serakan guguran 
daun di sekitar pohon. Kadal dan ular juga 
seringkali berada di pohon. Sebuah pohon 
besar dapat menjadi rumah bagi berbagai 
jenis amfibi dan reptil.

Kadal pohon ©M. Yusuf
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Hunian Manusia dan Lahan Pertanian

Ini merupakan salah satu habitat bagi amfibi dan reptil. Di persawah-
an, katak sawah (Fejervarya cancrivora) dan katak tegalan (Fejervarya 
limnocharis) biasanya mendominasi komunitas katak. Cecak rumah dan 
tokek seringkali berada di bangunan hunian rumah. Beberapa jenis 
ular juga hidup di sawah, dan memangsa katak dan tikus. Pada kebun 
sawit, dapat dijumpai kadal kebun (Eutropis multifasciata) dan ular 
piton (Malayopython reticulatus).
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Meningkatnya suhu dan kemungkinan 
kekeringan sangat berdampak  
terhadap beberapa jenis amfibi.  
Kubangan-kubangan dalam hutan yang 
terbuka akan cepat kering yang menye-
babkan berudu tidak sempat bermeta-
morfosis dan akhirnya mati.

Dampak Perubahan Tutupan Lahan

Perubahan hutan atau habitat alami menjadi perkebunan atau 
pemukiman akan menyebabkan perubahan komunitas amfibi dan 
reptil. Beberapa jenis herpetofauna yang sangat tergantung pada ke-
beradaan hutan akan hilang.

Sementara itu, ada jenis-jenis tertentu yang mampu memanfaatkan 
perubahan lahan dan populasinya terus meningkat. Katak sawah (Fe-
jervarya cancrivora) akan melimpah di sawah, sementara hanya sedikit 
ditemukan di sungai alami. Biawak air, ular sanca batik dan ular kobra 
akan meningkat populasinya seiring perubahan hutan menjadi perke-
bunan. Hal ini didukung dengan melimpahnya mangsa (misalnya tikus), 
namun dilain sisi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik 
antara manusia dan reptil.
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EKOSISTEM DI SUMATERA 
SELATAN DAN AREAL  
SEMBILANG-DANGKU

Sesuai dengan namanya, provinsi Sumatera Selatan 
terletak di bagian selatan Sumatera dan berbatasan 
dengan 4 provinsi lainnya yaitu Jambi di utara, Kep. 
Bangka- Belitung di timur, Lampung di selatan dan 
Bengkulu di barat.

Sebagai besar wilayah Sumatera Selatan berupa 
dataran rendah terutama di timur dengan sungai- 
sungai besar. Semakin masuk ke barat terdapat 
wilayah dataran tinggi, yang merupakan bagian dari 
bukit barisan dengan daerah pegunungan ketinggian 
900-1200 m. Provinsi ini memiliki kekayaan alam sep-
erti hutan, minyak, batubara dan mineral lainnya serta 
berbagai produk pertanian.
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Ekosistem penting di Sumatera Selatan terutama adalah gambut, 
namun demikian lanskap Sumatera Selatan adalah tautan mozaik 
antara kawasan alami, pemukiman masyarakat, pertambangan dan 
kebun-kebun sawit serta hutan tanaman industri. Gambut adalah lahan 
basah yang terbentuk dari timbunan ribuan tahun materi organik yang 
berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang 
membusuk sehingga membentuk endapan tebal. Biasanya gambut 
berada di area genangan air, seperti rawa, cekungan antara sungai, 
maupun daerah pesisir. Perubahan lahan gambut biasanya dilakukan 
dengan melakukan pengeringan. Hal ini menyebabkan peningkatan 
resiko kebakaran lahan baik disebabkan oleh ulah manusia maupun 
oleh kondisi lingkungan. Sumatera Selatan pernah mengalami keba-
karan gambut parah yang mengakibatkan kondisi lingkungan tidak 
sehat. Hal ini mendorong beberapa pihak untuk melakukan restorasi 
lahan gambut.
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Untuk mewujudkan tata laksana lingkungan berkelanjutan, Pemerintah 
Sumatera Selatan menginisiasi Kelola Sendang yang merupakan suatu 
kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dengan 
ketua konsorsium dijabat oleh ZSL Indonesia. Wilayah KELOLA Sen-
dang meliputi lanskap Sembilang- Dangku dengan area total sekitar 
16.000 km2. Di dalam wilayah ini terdapat paling tidak dua kawasan 
konservasi yaitu Taman Nasional Sembilang di Banyuasin yang masuk 
dalam satu pengelolaan dengan Taman Nasional Berbak, serta Hutan 
Suaka margasatwa Dangku di Musi Banyuasin. Taman Nasional Sembil-
ang memiliki ekosistem hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan 
hutan riparian. Pesisir dan kawasan hutan, terutama di Sembilang dan 
Semenanjung Banyuasin, merupakan habitat bagi harimau Sumatera 
(Panthera tigris sumatrae), gajah Asia (Elephas maximus sumatranus), 
tapir (Tapirus indicus), serta berbagai mamalia lainnya. Wilayah ini juga 
merupakan tempat persinggahan burung migran dari Siberia yang 
mencapai puncaknya pada bulan Oktober.
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Hutan Suaka Margasatwa Dangku merupakan dataran rendah dan habitat penting 
harimau sumatera. Saat ini kondisinya rusak dan dikelilingi oleh beberapa perusahaan 
perkebunan sawit, dan HTI. Diperkirakan sekitar 10% dari luas kawasan di rambah 
oleh masyarakat. Selain itu di kawasan SM Dangku ada beberapa sumur pengeboran 
minyak dan gas bumi yang aktif maupun tidak aktif. ©Dorojatun/Berudu Sumatra
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Pencarian herpetofauna umumnya dilakukan pada habitat utama amfi-
bi dan reptil. Amfibi biasanya aktif pada malam hari, sehingga pencar-
ian biasanya difokuskan pada malam hari. Sedangkan reptil ada yang 
aktif siang dan malam hari sehingga pencarian reptil dilakukan siang 
dan malam hari, tergantung jenisnya. Jenis-jenis seperti kadal biasanya 
aktif di siang hari. Mereka akan keluar pada pagi hari ketika matahari 
mulai naik untuk berjemur. Pencarian pada malam hari dilakukan ber-
samaan untuk mendapatkan amfibi dan reptil yang aktif malam (nok-
turnal), atau jenis-jenis diurnal (aktif pada siang hari) yang beristirahat 
di tempat yang terbuka.

MENCARI AMFIBI 
DAN REPTIL
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Pencarian dapat dilakukan dengan 
cara langsung, di mana surveyor men-
datangi habitat terpilih, lalu mencari 
secara aktif di antara sela-sela kayu 
mati, di sela-sela batu, serasah, di 
pohon ataupun di sekitar perairan. 
Surveyor akan menggunakan senter 
untuk membantu penglihatan.
Pencarian tidak langsung dilakukan 
dengan memasang jebakan dan 
menunggu reptil masuk ke dalam 
jebakan, semisal jebakan lem untuk 
kadal, jerat untuk biawak atau bubu 
untuk kura-kura.
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Sangat penting bagi orang-orang yang melakukan penelitian amfibi 
dan reptil melakukan pencarian dengan cara aman, terutama saat 
menangkap reptil yang berpotensi berbahaya. Beberapa jenis ular 
memililiki bisa dan beberapa jenis reptil dapat mencakar atau meng-
gigit. Pastikan pengamatan melakukan standar keamanan saat pen-
carian seperti menggunakan sepatu saat berjalan dan menggunakan 
tongkat ular saat hendak menangkap ular. Cara untuk melakukan 
survei amfibi dan reptil dapat dibaca pada buku-buku yang membahas 
mengenai metode pengambilan data amfibi dan reptil (lihat misalnya: 
Kusrini 2009 dan Kusrini 2019).

Sepatu dan tongkat ular merupakan beberapa alat utama dalam pencarian reptil pada 
siang hari. Pada malam hari diperlukan senter untuk membantu mencari dalam kege-
lapan.
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Pada saat mendapatkan ular besar seperti sanca, ular harus ditan-
gani oleh lebih dari satu orang. Pastikan ular tidak membelit peneliti. 
Kepala ular dijaga agar tidak menggigit, namun juga harus dipastikan 
ular tidak stres atau tercekik. Penanganan reptil besar yang berpotensi 
berbahaya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berpengalaman. 
Jangan menangani ular jika tidak terlatih karena berpotensi membaha-
yakan diri sendiri. Meneliti reptil bukan untuk gagah-gagahan!
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AMFIBI DAN REPTIL
DI SEMBILANG-DANGKU 
DAN SEKITARNYA
Berdasarkan hasil pelatihan yang dilakukan di sekitar PT GAL dan 
Gerakan Observasi Amfibi Reptil Kita (GO ARK) tahun 2019 yang me-
nekankan pada areal di sekitar Sembilang- Dangku diperoleh catatan 
17 jenis amfibi dan 21 jenis reptil. Amfibi yang ditemukan terdiri dari 
lima famili yaitu Bufonidae, Dicroglossidae, Ranidae, Megophryidae 
dan Rhacophoridae (Tabel 1) sedangkan untuk Reptil terdiri dari 6 
kelompok (Bunglon, Cecak, Kadal, Kura-kura, Biawa dan Ular) serta 10 
famili (Tabel 2). Peta di bawah ini menunjukkan titik pengamatan untuk 
beberapa jenis.
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Jumlah amfibi dan reptil di Sumatera adalah 91 jenis amfibi dan 224 
jenis reptil (Rochadi et al., 2014). Hasil kegiatan ini hanya mendapat-
kan 17.5% jenis amfibi dan 9.3% jenis reptil dari Sumatera. Diperlukan 
monitoring berkala dan pengamatan lebih dalam untuk mendapatkan 
jenis-jenis amfibi dan reptil lebih banyak.

Terdapat 2 jenis amfibi yang endemik Sumatera yaitu Chalcorana 
parvaccola dan Pulchrana rawa. Tidak ada jenis reptil endemik yang 
dijumpai, ataupun yang masuk kategori lindungan. Kebanyakan je-
nis yang ditemukan adalah jenis-jenis yang umum di wilayah yang 
mendapat pengaruh manusia. Paling tidak ada 4 jenis reptil yang 
masuk dalam Appendiks II CITES (perdagangan luar negeri dibatasi 
oleh kuota) yaitu Varanus salvator, Amyda cartilaginea, Malayopython 
reticulatus dan Naja sumatrana.
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Tabel 1. Jenis-jenis amfibi di wilayah Dangku-Sembilang dan sekitarn-
ya yang dilaporkan pada saat kegiatan GO ARK 2019 dan pelatihan di 
PT GAL. Tanda * berarti endemik Sumatera.
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Tabel 2. Jenis-jenis reptil di wilayah Kelola Sendang dan sekitarnya 
yang dilaporkan pada saat kegiatan GO ARK 2019 dan pelatihan di  
PT GAL.
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JENIS-JENIS AMFIBI
(ORDO ANURA)

Terdapat tiga jenis kodok buduk dari famili Bufonidae di wilayah ini.
Secara sekilas, seringkali kodok berpenampilan mirip karena sama- 
sama memiliki kulit yang kasar, dan badan gempal. Namun demikian, 
ketiga jenis ini bisa dibedakan pada bentuk kepalanya. Kodok-buduk 
Asia (Duttaphrynus melanostictus) memiliki alur supraorbital yang 
bersambung dengan alur supratimpanik; kodok- buduk hutan (Ingero-
phrynus biporcatus) mempunyai sepasang pertulangan alur parietal di 
kepalanya; sedangkan kodok- buduk sungai (Phrynoidis asper) walau-
pun terlihat alur di kepala namun tidak sejelas D. melanostictus den-
gan kelenjar paratoid yang jelas.

FAMILI BUFONIDAE

Duttaphrynus melanostictus Ingerophrynus biporcatus Phrynoidis asper

Atas: Perbandingan tiga jenis kodok buduk. ©Nathan Rusli

alur supraorbital alur parietal
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Kodok-buduk Asia (Duttaphrynus melanostictus) merupakan jenis 
kodok yang sangat umum ditemukan di dataran rendah hingga keting-
gian 1800 mdpl .

Umumnya dijumpai di habitat terganggu seperti di lahan pertanian, 
pemukiman hingga wilayah perkotaan. Seperti umumnya kodok, jenis 
ini punya permukaan kulit yang kasar serta terdapat benjolan-benjolan 
hitam yang tersebar di hampir seluruh bagian tubuh. Ukuran tubuh 
dewasa relatif besar (dewasa mencapai 80 mm) dan berwarna coklat 
kehitaman. Anakan biasanya berwarna agak kemerahan. Moncongnya 
runcing dan ciri yang paling khas adalah alur supraorbital yang ber-
sambung dengan alur supratimpanik.

KODOK BUDUK ASIA
Duttaphrynus melanostictus

©Mila Rahmania
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Kodok-buduk hutan (Ingerophrynus biporcatus). Ukuran tubuh hampir 
sebesar kodok-buduk Asia dengan tekstur kulit kasar dan tidak rata, 
dengan bintil-bintil berwarna merah kegelapan. Kelenjar parotoid 
kecil, berbentuk agak segitiga sampai lonjong dan terlihat jelas. Antara 
mata dan daerah parietal terdapat sepasang pertulangan (alur pari-
etal). 

Hidup di hutan primer dan sekunder, kadang ditemukan pada habitat 
kegiatan manusia namun masih memiliki aliran air dengan vegetasi 
di sekitarnya. Umumnya saat bersuara sebagian tubuh terendam di 
dalam air, berada di tepi air atau di atas tumbuhan air. Jenis ini lebih 
mudah ditemukan di dekat kolam, genangan air atau daerah berair 
tenang.

KODOK BUDUK HUTAN
Ingerophrynus biporcatus

©K3AR IPB
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Kodok-buduk sungai (Phrynoidis asper) merupakan katak yang beruku-
ran cukup besar dan biasanya ditemukan di aliran sungai berbatu, baik 
di dekat hutan maupun pemukiman manusia. Jenis ini bisa dikenali 
dari tekstur kulit kasar (terdapat benjolan), kepala yang lebar, ujung 
moncong tumpul, jari kaki berselaput sampai ke ujung dan kelenjar 
paratoid jelas berbentuk lonjong berurutan. Katak ini menyebar luas di 
dataran rendah hingga 1400 m dpl.

KODOK BUDUK SUNGAI
Phrynoidis asper

©Arief Tajalli
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FAMILI DICROGLOSSIDAE

Fejervarya cancrivora memiliki tubuh yang berukuran besar (dewasa 
bisa mencapai 120 mm) dengan lipatan-lipatan memanjang paralel 
dengan sumbu tubuh. Tekstur kulit kasar tertutup atau lipatan- lipatan 
memanjang kebelakang di bagian dorsal. Kadang-kadang terdapat 
garis memanjang dari ujung moncong sampai anus, berwarna kuning 
atau hijau. Warna tubuh seperti lumpur yang kotor dengan bercak-ber-
cak yang tidak simetris berwarna gelap. Ujung jari meruncing dengan 
selaput jari selalu melampaui bintil subarticular terakhir jari kaki ketiga 
dan kelima.

KODOK SAWAH
Fejervarya cancrivora

©Heru Kurniawan
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Fejervarya limnocharis berukuran lebih kecil daripada katak sawah 
(ukuran dewasa sekitar 70 mm) , kepala runcing dan pendek dengan 
tekstur kulit berkerut yang tertutup oleh bintil-bintil memanjang paral-
lel sumbu tubuh yang tampak tipis dan tidak teratur. Jari kaki runcing 
dengan ujung yang tidak melebar.Jenis ini dapat dibedakan dengan F. 
cancrivora dari selaput jari belakang yang hanya setengah.

KODOK TEGALAN
Fejervarya limnocharis

©Heru Kurniawan

Fejevarya cancrivora; selaput jari penuh Fejevarya limnocharis; selaput hanya setengah

Atas: Perbandingan selaput kaki belakang Fejervarya cancrivora dan F. limnocharis. 
©Nathan Rusli
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Katak berukuran sangat besar dengan kepala yang besar. Kulit halus 
dengan beberapa bintil kecil yang tersebar dan pada bagian belakang 
pelupuk mata terdapat bintil-bintil dengan jari kaki berselaput sampai 
ujungnya. Timpanum jelas. Ujung jari tangan melebar, jari pertama 
lebih panjang daripada yang kedua. Bintil subarticular berbentuk sem-
purna.

BANGKONG SAKLON
Limnonectes macrodon

©Aristyo Dwi Putro

Ujung jari kaki melebar memben-
tuk disk kecil. Jari kaki penuh atau 
hampir dipenuhi selaput, selaput 
lebar mencapai disk pada jari kaki 
kedua dan ketiga di kedua sisinya
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Limnonectes paramacrodon memiliki kaki belakang dengan ujung 
jari sedikit melebar, kaki belakang berselaput penuh, kecuali jari kaki 
keempat. Bagian belakang mata sampai ke timpanum gelap, kadang 
berbentuk seperti almond. Tekstur bagian atas berbintil-bintil kasar, 
bagian bawah tubuh halus, dengan warna coklat gelap bagian atas 
dengan terdapat garis antar mata berwarna kekuningan.

BANGKONG TELINGA HITAM
Limnonectes paramacrodon

©Arief Tajalli
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FAMILI RANIDAE

Katak ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, perawakan ramping, kaki 
panjang dan ramping, dengan jari kaki setengahnya berselaput. Kulit 
katak ini halus namun berbintil, mempunyai lipatan dorsolateral yang 
halus, dengan warna coklat muda hingga tua. Warna kulitnya lebih 
gelap pada sekeliling bagian selangkangan, sisi- sisinya biasanya lebih 
gelap sampai hitam yang memanjang dari antara mata dan hidung 
sampai ke selangkangangan. Satwa ini berbunyi seperti jangkrik, 
biasanya hidup di perbatasan hutan di daerah yang terganggu, sekelil-
ing air yang mengalir lambat atau menggenang.

KONGKANG NICOBAR
Amnirana nicobariensis

©Arief Tajalli
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Katak ini memiliki ukuran tubuh sedang dan ramping. Tubuh berwar-
na hijau kecolatan dengan tympanum coklat tua. Kongkang kolam 
memiliki kulit punggung berbintil kasar, lipatan kelenjar dorsolateral 
dan relatif tertutup seluruhnya oleh bintil-bintil sangat halus yang 
menyerupai pasir.

Pada bagian bawah berbintil kasar. Jari tangan pertama lebih pendek 
dari yang kedua. Katak ini biasanya ditemukan pada batu dan vegeta-
si di sepanjang sungai kecil di hutan atau dataran tinggi, dan juga di 
sekitar kolam. Katak dewasa menyebar secara luas di hutan dan bah-
kan ditemukan di kebun.

KONGKANG KOLAM
Chalcorana chalconota

©Arief Tajalli
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Merupakan jenis endemik Sumatera. Katak ini dulu dikenal dengan 
nama C. chalconota namun dipisahkan oleh Inger et al. (2019) . Bentuk 
tubuh hampir serupa dengan C. chalconota namun ukuran relatif lebih 
kecil dan kepala lebih runcing. Terdapat bercak-bercak hitam di bagian 
dorsal.

KONGKANG KOLAM SUMATRA
Chalcorana parvaccola

©Akbar Surya
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Katak ini memliki ciri khas yang berupa sepasang garis atau lipatan 
dorsolateral yang besar dan jelas dengan warna kuning gading yang 
kadang dibatasi oleh garis berwarna hitam. Warna dorsal hijau dengan 
bentuk kepala panjang, moncong runcing, gendang telinga (timpa-
num) yang jelas. Ujung jari tangan melebar berbentuk cakra Habitat 
kongkang gading berupa genangan air seperti danau, kolam, telaga, 
sawah di dataran rendah sampai ketinggian 1100 m.

KONGKANG GADING
Hylarana erythraea

©Akbar Surya
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Pulchrana baramica memiliki ukuran tubuh yang sedang dengan 
kulit berkelenjar, jari kaki depan dan belakang dengan keping pele-
baran yang relatif kecil. Tekstur kulit kasar berkelenjar, tertutup oleh 
bintil-bintil yang relatif besar dan rata. Warna coklat dengan bercak 
kehitaman.

KONGKANG BARAM
Pulchrana baramica

©Arief Tajalli
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Pulchrana glandulosa memiliki kepala lebar dengan mata menyolok, 
kaki belakang setengah berselaput, ujung kaki berbentuk segi tiga, 
jari panjang dan mempunyai bantalan pada bagian ujung seperti kaos 
kaki, timpanum lebar. Tekstur kulit tertutup oleh kulit berbintil datar, 
warna coklat sampai coklat gelap dengan bintik coklat gelap pada 
bagian belakang.

KONGKANG RATAP
Pulchrana glandulosa

©M. Alif

         43                           43



Katak berukuran kecil (SVL sekitar 20-30 mm). Tidak punya lipatan dor-
solateral. Ujung jari agak membesar, selaput jari tangan tidak ada dan 
selaput jari kaki hanya sedikit di ujung bawah. Warna badan dan kaki 
coklat tanpa bercak (Matsui et al. 2012).

Ditemukan di sekitar rawa gambut PT GAL. Merupakan jenis endemik 
Sumatera.

KONGKANG RAWA
Pulchrana rawa

©Arief Tajalli
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FAMILI MEGOPHRYIDAE

Katak ini memiliki kepala lebih besar dari tubuh, dan bulat dengan 
mata cenderung besar dan melotot. Ujung jari bulat dan cenderung 
melengkung. Kulit halus dengan jaringan alur- alur rendah, lipatan 
supratimpanik sampai ke pangkal lengan. Punggung kehitaman den-
gan bercak-bercak bulat telur atau bulat yang lebih gelap, permukaan 
perut keputih-putihan dengan bercak hitam. Jantan berukuran sampai 
60 mm dan betinanya sampai 70 mm. Katak ini cenderung “berjalan” 
daripada melompat di serasah hutan. Umumnya ada di hutan sekunder 
atau primer, jarang di habitat terganggu. 

KATAK SERASAH HASSELT
Leptobrachium hasseltii

©Fata Habibburahman Faz

Berudu: Berudu berukuran besar. 
Tubuhnya berwarna kehitaman 
dengan bentuk badan membulat. 
Bukaan mulut mengarah ke bawah, 
disekeliling tepian mulutnya ter-
dapat bintil-bintil. Posisi mata meng-
hadap ke arah dorsolateral, spirakel 
terlihat jelas di bagian ventral.
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FAMILI RHACOPHORIDAE

Katak pohon berukuran sedang (SVL 30-80 mm) dengan warna dorsal 
coklat kekuningan. Kadang memiliki satu warna atau dengan bintik, 
hitam atau dengan enam garis yang jelas memanjang dari kepala 
sampai ujung tubuh. Jari tangan dan jari kaki melebar dengan ujung 
rata. Kulit kepala menyatu dengan tengkorak. Jari tangan hanya sedikit 
berselaput di dasar, jari kaki hampir sepenuhnya berselaput. Jenis ini 
sering ditemukan dekat hunian manusia, diantara semak atau disekitar 
rawa dan bekas tebangan hutan sekunder. Pada saat kawin, telur akan 
disimpan di sarang busa.

KATAK PANJAT BERGARIS
Polypedates leucomystax

©Fata Habibburahman Faz
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Katak ini biasanya ditemukan di hutan di dekat genangan. Jenis ini 
dapat dibedakan dengan katak-panjat lainnya dari garis gelap yang 
memanjang mulai belakang mata sampai 1/3 sisi badan yang akan 
menipis atau pecah menjadi bercak di belakang. Kaki belakang hampir 
penuh berselaput. Pada saat kawin, telur juga akan disimpan di sarang 
busa seperti jenis katak-panjat lainnya.

KATAK PANJAT TELINGA HITAM
Polypedates macrotis

©Arief Tajalli
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JENIS-JENIS REPTIL
(SUB-ORDO LACERTILIA)

FAMILI AGAMIDAE

Bunglon ini bertubuh ramping dengan moncong pendek. Kunci identi-
fikasi dari jenis ini adalah ketidakadaan bukaan telinga luar. Sisik tubuh 
kecil, surai di leher tidak terlihat.

BUNGLON KERDIL TAK BERTELINGA
Aphaniotis fusca

©Umar Fadli Kennedi
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Bunglon ini bertubuh ramp-
ing dengan timpanum yang 
sangat jelas. Warna seluruh 
tubuh hijau dan bagian 
bawah tubuh lebih terang 
yang bisa berubah warna 
menjadi gelap bila stres. 

Umumnya berada di ke-
bun-kebun sampai hutan 
sekunder.

BUNGLON HIJAU
Bronchocela cristatella

©Heru Kurniawan
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Jantan biasanya memiliki pola yang jelas berwarna coklat dan hijau 
di sisi atas dan di sepanjang punggung, sementara betina cenderung 
berwarna abu-abu gelap dan kehijauan. Jantan dapat dengan mudah 
diidentifikasi dengan memeriksa iris mata yang berwarna biru cerah 
dengan cincin mata oranye terang sedangkan betina memiliki iris 
coklat dengan cincin mata kekuningan kurang jelas. Gambar di atas 
diperkirakan betina berwarna berani pada laki- laki. Surai pada nu-
chal (leher) dan surai vertebra menjadi satu, dan jauh lebih jelas pada 
jantan.

BUNGLON SURAI CINCIN MATA
Gonocephalus liogaster

©Arief Tajalli
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FAMILI GEKKONIDAE

Cyrtodactylus sp. merupakan cicak yang berukuran sedang dengan 
panjang ekornya hampir setengah dari tubuh cicak ini. Dorsal (sisi 
punggung) kasar, dengan banyak bintil besar.

Warna tubuh coklat muda di bagian dorsal, dengan bintik coklat gelap 
sepanjang tubuh, kadang-kadang membentuk corak silang. Cicak 
ini hidup di habitat berbatu atau tebing, atau berbagai habitat lain. 
Termasuk jenis yang dapat dijumpai dengan mudah. Paling tidak ada 
5 jenis cecak ini di Sumatera namun banyak yang belum didekripsikan 
(Mistar et al. 2017)

CECAK JARI LENGKUNG
Cyrtodactylus sp.

©Arief Tajalli
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Tokek hutan merupakan jenis cecak yang besar dengan panjang tubuh 
mencapai 160 mm dan dengan ekor mencapai 300 mm. Jenis ini 
dapat diidentifikasi dari matanya yang hijau dan adanya bintik-bintik 
kecil berbaris di tubuhnya. Jenis ini mempunyai cakar yang besar yang 
memungkinkan mereka menempel pada batang pohon yang kasar.

TOKEK HUTAN
Gekko smithii

©Ramdani Manurung
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Ini adalah jenis cecak yang umum di sekitar pemukiman manusia. 
Memiliki kulit halus dengan corak. Memiliki warna coklat, krem, ke-
hijauan hingga abu-abu dengan bagian bawah berwarna putih. Ekor 
agak bergerigi. Memiliki pupil mata yang vertical. H frenatus aktif pada 
malam hari untuk memburu mangsa serangga kecil seperti nyamuk 
dan laba-laba. Cicak ini sangat melimpah di areal urban, dan tentunya 
dapat mendiami habitat alami berupa hutan.

CECAK RUMAH BIASA 
Hemidactylus frenatus

©Aristyo Dwi Putro
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Jenis ini merupakan cicak yang juga umum tersebar di Asia Tenggara. 
Tubuh berwarna abu-abu polos hingga coklat. Namun terkadang juga 
terdapat corak yang memanjang dari bagian kepala hingga sebelum 
ekor. Cicak ini memiliki ekor yang datar. 

Cicak ini dapat hidup di habitat alami berupa hutan, dan juga dapat 
melimpah di habitat buatan manusia seperti perkebunan ataupun 
wilayah urban. Pencahayaan buatan menarik kehadiran cicak ini karena 
mendatangkan mangsa serangga bagi cicak.

CECAK RUMAH EKOR PIPIH
Hemidactylus platyurus

©Nathan Rusli
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FAMILI LACERTIDAE

Merupakan satu-satunya anggota dari famili Lacertidae yang ditemu-
kan di Sumatera. Jenis ini sering ditemukan di padang ilalang, terk-
adang juga ditemukan pada area lahan terbuka, tepi hutan, dan perke-
bunan. Tubuhnya ramping dengan ekor sangat panjang. Warna dan 
pola bervariasi, biasanya nuansa coklat dengan warna cokelat gelap di 
atas, dengan perut putih bintik-bintik dan enam garis lateral. 

Takydromus sexlineatus biasa istirahat dan mengerami telurnya pada 
dasar batang rumput. Kadang-kadang pula memanjat rumput- rumpu-
tan yang agak tinggi, untuk berburu serangga yang menjadi mangsan-
ya.

KADAL RUMPUT
Takydromus sexlineatus

©Aria Nusantara
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FAMILI SCINCIDAE

Ini merupakan kadal pohon dengan bagian bawah tubuh kehijauan 
sampai putih. Warna tubuh bagian atas hijau zaitun sampai kecoklatan 
dengan kepala berbercak hitam.

Moncong berbentuk segitiga, dengan mata ukuran medium di ten-
gahnya, sisik memiliki lunas yang lemah. Anakan biasanya agak ber-
beda dengan dewasa, badan anakan memiliki garis-garis melingkar 
badan yang tebal yang akan berhenti di pangkal ekor. Lihat Mistar et 
al. (2017) untuk gambaran anakan.

KADAL POHON HIJAU
Dasia olivacea

©Arief Tajalli
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Merupakan jenis kadal yang paling umum dijumpai di lantai hutan 
atau pekarangan rumah dan kebun yang ditutupi serasah daun. Kadal 
kebun biasanya dijumpai saat sedang berlari atau berjemur dibawah 
sinar matahari. Warna coklat atau hijau zaitun abu-abu perak. Bagian 
sisi kadang membentuk warna hitam memanjang, garis kemerahan 
atau oranye di sisi bagian depan. Kadal kebun aktif sepanjang hari 
selama intensitas cahaya matahari masih ada. Kadal kebun dapat 
memakan berbagai jenis invertebrata dan dapat berasosiasi di sekitar 
tempat tinggal manusia maupun daerah terganggu.

KADAL KEBUN BIASA
Eutropis multifasciata
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FAMILI VARANIDAE

Merupakan jenis biawak yang paling umum dijumpai di Asia Tenggara, 
mulai dari hutan sampai perkebunan dan perumahan. Dewasa beruku-
ran relatif besar, dengan panjang tubuh mencapai 100 cm, dengan 
ekor mencapai 130 cm. Biawak ini umum dijumpai berenang di air, 
terutama di habitat mangrove. Biawak air dapat menyelam dalam wak-
tu yang relatif lama. Anakan biasanya di pohon-pohon. Dewasa dapat 
memanjat pohon untuk memangsa sarang burung.

Biawak air dapat dibedakan dengan jenis biawak lainnya dengan posisi 
hidung yang terletak di ujung moncong. Warna tubuh coklat atau 
hitam di bagian atas dengan bercak- bercak kuning menyebar memo-
tong badan. Biawak air dipanen untuk ekspor kulit dan masuk dalam 
appendiks II CITES.

BIAWAK AIR
Varanus salvator

©Arief Tajalli
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ORDO TESTUDINATA

FAMILI TRIONYCHIDAE

LABI-LABI BIASA
Amyda cartilaginea

©Rahmat Hidayat

Labi-labi biasa merupakan salah satu spesies kura-kura air tawar yang 
tersebar luas di Asia Tenggara. Labi- labi tidak mempunyai tempurung 
keras. Walaupun karapasnya disebut lunak tapi sebenarnya terbuat 
dari kulit keras yang menyatu dengan tulang rawan, berbentuk bulat 
dan datar. Labi-labi biasa dapat hidup di habitat berlumpur, kolam, 
sungai beraliran kecil, rawa, hingga sungai besar. Satwa ini dapat 
beradaptasi dengan baik pada daerah berair dekat hunian manusia 
seperti kolam ikan. Meskipun sebagian hidupnya dihabiskan di daerah 
akuatik, jenis ini meletakkan telurnya di sarang tanah dekat air. Labi-la-
bi atau bulus merupakan jenis yang dipanen dan masuk dalam appen-
diks II CITES.

         59                           

Eva
Typewritten text
59



SUB-ORDO OPHIDIA

FAMILI COLUBRIDAE

Ular-pucuk biasa merupakan ular pohon yang sangat ramping dan 
berwarna hijau. Kepala berbentuk segitiga lancip. Pupil mata horizon-
tal. Ular ini memiliki warna hijau kebiruan di bagian tubuh atas, antar 
sisik hitam dan putih bergaris- garis tidak teratur. Panjang bisa melebih 
150 cm. Ular ini ditemukan di hutan primer, hutan sekunder bahkan di 
sekitar pemukiman masyarakat. Ular ini berbisa rendah, tidak menga-
kibatkan bahaya fatal bila manusia tergigit. Aktif pada siang hari, dan 
beristirahat di pucuk pepohonan pada malam hari.

ULAR PUCUK BIASA
Ahaetulla prasina

©Fata Habibburahman Faz
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Ular berwarna hitam dengan garis-garis kuning cincin melingkari tu-
buh sampai ekor. Bagian bawah dagu berwarna kuning terang. Pada 
Sumatera belahan barat, cincin kuning tidak menyambung di bagian 
ventral sedangkan di belahan timur biasanya menyambung (Mistar et 
al. 2017). Ukuran panjang mencapai 200 cm. Jenis ini umumnya di-
jumpai di hutan mangrove, atau di pinggir-pinggir sungai. Merupakan 
jenis yang berbisa. Bisa ular ini pada umumnya tidak mematikan bagi 
manusia, namun dapat menyebabkan dampak seperti bengkak serta 
demam. Walaupun terlihat jinak, bergelantungan di pohon pada siang 
hari, sebaiknya jangan mendekati ular ini karena dapat menggigit bila 
diganggu. 

ULAR CINCIN MAS
Boiga dendrophila

©Arief Tajalli
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Ular pemanjat pohon yang ramping dan berbentuk silinder. Jenis 
ini bisa diidentifikasi dari garis hitam tipis di sisi badan dengan latar 
belakang putih dengan permukaan tubuh coklat. Matanya tidak mem-
punyai garis hitam seperti pada anggota lain genus ini. Bagian atas 
kepala dan lehernya berwarna perunggu. Matanya besar dan kepala 
lebih lebar daripada tubuhnya yang ramping. Bentuk sisik vertebral 
tidak membesar tapi sempit. Bagian pipi bawah dan mulut berwarna 
kuning pucat. Merupakan jenis yang tidak berbisa.

ULAR PAGAR EKOR GARIS
Dendrelaphis caudolineatus

©Nathan Rusli
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Jenis ular ramping, tidak berbisa yang aktif pada siang hari (diurnal). 
Biasanya ditemukan di pohon (arboreal) serta memakan kadal dan am-
fibi. Warna tubuh coklat di atas dengan dorsum kebiruan. Dagu ber-
warna putih di bagian bawah yang berbatasan dengan garis hitam di 
moncongnya. Di sisi tubuh terdapat garis hitam yang bersisian dengan 
garis berwarna kuning pada dua baris pertama sisik tubuhnya. Lidahn-
ya berwarna merah sehingga sering disebut sebagai ular lidah api. 
Ular ini aktif pada siang hari, lebih aktif di pohon dan semak- semak 
dibandingkan di tanah, Ular ini juga dapat ditemukan di hutan primer, 
hutan sekunder, perkebunan dan pemukiman.

ULAR PAGAR BIASA
Dendrelaphis pictus

©Arief Tajalli

         63                           63



Merupakan jenis ular tegap dengan kepala panjang dan kecil. War-
na dasar tubuh coklat, dengan deretan segitiga berwarna merah 
berselang seling yang terlihat nyata sampai pertengahan tubuh. Be-
berapa memiliki variasi tanpa warna merah. Pupil mata bulat. Biasanya 
hidup dekat air tapi tidak di dalam air. Merupakan jenis yang tidak 
berbisa. Umumnya aktif pada siang dan lebih banyak beristirahat pada 
malam hari.

ULAR AIR SEGITIGA MERAH
Xenochrophis trianguligerus

©M. Irfansyah Lubis
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Ular ini dapat dikenali dari empat garis memanjang di sepanjang tu-
buhnya hingga ekor berwarna kuning/coklat. Ular ini memiliki bagian 
bawah dagu berwarna hitam-putih, dan leher berwarna putih. Bagian 
kepala ular ini berwarna hitam.Ular ini hanya bisa tumbuh hingga 70 
cm. ular ini hidup pada habitat alami dataran rendah hingga habitat 
buatan seperti persawahan ataupun empang dan sungai.
Mangsa ular ini adalah katak dan ikan kecil.

ULAR AIR GARIS
Xenochrophis vittatus

©Nathan Rusli
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FAMILI ELAPIDAE

Merupakan jenis ular yang berbisa tinggi. Jenis ini memiliki kepala 
pendek dan tumpul dimana bagian leher akan mengembang saat 
merasa terancam. Bila tetap diganggu dapat menyemburkan bisa dan 
menggigit sebagai bentuk pertahanan diri. Warna tubuh biasanya 
coklat tua mengkilat. Banyak ditemukan di perkebunan. Termasuk 
dalam appendiks II CITES.

KOBRA SUMATERA
Naja sumatrana

©Nathan Rusli
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©Arief Tajalli
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FAMILI PYTHONIDAE

Ular berukuran besar dan gempal ini panjang tubuhnya dapat menca-
pai 12 meter. Corak tubuhnya khas, berwarna coklat dengan bercak 
hitam atau kuning seperti jajaran genjang, seperti batik. Kepala mem-
punyai garis hitam sampai tengkuk. Ular ini tidak berbisa tapi mampu 
membelit mangsa (termasuk manusia) sehingga tidak dapat bernafas. 
Bila ditangani oleh orang yang tidak berpengalaman, jenis ini berpo-
tensi berbahaya bagi manusia. Umumnya ditemukan di sawah atau 
perkebunana sawit walaupun juga ditemukan di hutan primer maupun 
sekunder. Jenis ini dipanen untuk kulit, masuk dalam appendiks II 
CITES.

SANCA BATIK
Malayopython reticulatus

©Arief Tajalli
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FAMILI PSEUDASPIDIDAE

Ular berukuran kecil dan ramping dengan bisa rendah. Ular ini bertar-
ing belakang dan berbisa rendah sehingga tidak berbahaya bagi ma-
nusia. Mata besar, Tubuh atas (dorsal) berwarna krim kecoklatan, coklat 
atau kemerahan dengan garis tebal coklat tua dari moncong, melewati 
mata sampai leher.

Warna dorsal ular ini krim-kecoklatan, kecoklatan atau kemerahan 
dengan garis tebal yang mengikuti vertebral dan sepasang bintik 
berwarna terang pada salah satu sisi dari barisan sisik vertebral. Perut 
berwarna putih. Biasanya hidup di daerah sekitar aliran air dan rawa-ra-
wa hutan.

VIPER PALSU BERBERCAK
Psammodynastes pictus

©Arief Tajalli

         69                           

Eva
Typewritten text
69



PELATIHAN DAN GERAKAN 
OBSERVASI AMFIBI REPTIL 
KITA (GO ARK)
Ada banyak tulisan yang menunjukkan bahwa untuk mendukung 
konservasi di masa depan, perlu pelibatan generasi muda, terutama 
karena generasi sebelumnya berada di ambang pensiun.
Dalam dekade terakhir, program ilmiah berbasis sukarelawan telah di-
adopsi dalam upaya meningkatkan partisipasi publik dalam memantau 
spesies. 

Dalam skema yang disebut sebagai sains warga (citizen science), 
masyarakat umum - terutama generasi muda, berpartisipasi dalam 
pengumpulan data ilmiah tentang kelompok taksonomi tertentu, pada 
lokasi geografis dan kerangka waktu tertentu, di bawah pengawasan 
ilmuwan profesional. Skema pemantauan ilmiah berbasis sukarela, tel-
ah digunakan di seluruh dunia untuk mengatasi pemantauan beragam 
taksa yang tidak memadai (Aceves- Bueno et al. 2015, Theobald et al. 
2015). Program sains warga adalah alat baru yang mulai berkembang 
di Indonesia, terutama untuk mengumpulkan data tentang burung, 
amfibi, dan reptil.

Untuk mengatasi kurangnya data penyebaran jenis amfibi dan reptil 
di Indonesia, Fakultas Kehutanan IPB dan Perhimpunan Herpetolo-
gi Indonesia (PHI) sejak tahun 2016 mengembangkan kegiatan sains 
warga dengan nama Gerakan Observasi Amfibi Reptil Kita (GO ARK). 
Kegiatan ini biasanya dimulai dengan sebuah pelatihan lalu dilanjut-
kan dengan pengumpulan data. Bekerja sama dengan Program Kelola 
Sendang, ZSL – Indonesia Program, tahun 2019 GO ARK melakukan 
kegiatan di Lanskap Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengeta-
huan dan pelibatan generasi muda Sumatera di bidang herpetologi.
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Kegiatan training hari pertama. Atas: Mirza D. Kusrini memberikan kuliah kelas. 
Bawah: Foto bersama dari kiri ke kanan: Dafid Pirnanda (ZSL-Indonesia Program), Dr. 
Arum Setiawan, MSi. (Head of Biology Department), Awal Riyanto (LIPI), Amir Hamidy 
(LIPI), Prof DR Iskhaq Iskandar (Dean of Faculty of Mathematics and Sciences), Mirza D. 
Kusrini (IPB), Indra Yustian (University of Sriwijaya), Doni Setiawan (University of Sriwi-
jaya) and Edwin Wira Pradana (ZSL-Indonesia Program). ©Doni Setiawan
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Modul yang diberikan dalam pelatihan ini mengacu pada buku “Metode Survei dan 
Penelitian Herpetofauna” oleh Mirza D. Kusrini yang diterbitkan oleh IPB Press dengan 
bantuan ZSL Indonesia Program. ©Doni Setiawan

Pelatihan

Kegiatan dimulai dengam pelatihan yang diadakan bekerja sama den-
gan Departemen Biologi-FMIPA Universitas Sriwijaya. Pelatihan hari 
pertama (20 Juli 2019) diadakan di kampus Universitas Sriwijaya yang 
dihadiri oleh 40 orang. Lima belas peserta dipilih untuk menghadiri 
pelatihan secara tambahan menghadiri kuliah kelas hari pertama. Pada 
pembukaan pelatihan hari pertama, Mirza D. Kusrini memberikan buku 
modul secara simbolis kepada perwakilan ZSL yang kemudian diber-
ikan kepada kepala Departemen Biologi Universitas Sriwijaya untuk 
digunakan bagi semua peserta.

Secara garis besar, pelatihan yang diberikan mencakup beberapa 
aspek dan diberikan dalam bentuk teori maupun praktek. Pelatihan 
dilanjutkan dengan kegiatan lapang (21-25 Juli 2019) di PT Global 
Alam Lestari di Kabupaten Musi Banyuasin (KPHP Lalan Mangsang 
Mendis). Para peserta dipisahkan menjadi 3 kelompok di mana pada 
akhir pelatihan masing-masing akan menyusun laporan yang terdi-
ri dari tiga topik terpisah: 1) keanekaragaman amfibi di PT GAL; 2) 
keragaman reptil di PT GAL dan 3) Efektivitas teknik perangkap untuk 
mensurvei keanekaragaman reptil di PT GAL.
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Kegiatan di lapang. Atas: memasang jebakan lem untuk kadal. Bawah: Foto bersama 
di dalam hutan dataran rendah di PT GAL. ©Doni Setiawan
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Survei di malam hari membutuhkan lang-
kah- langkah keamanan tertentu. Selama 
pelatihan, peserta dikelompokkan men-
jadi 3 kelompok dan dibantu dengan 
pelatih dan pelatih lapangan.

Setiap malam sebelum kerja lapangan, 
pelatih akan menilai persiapan kelompok 
yang mencakup pemeriksaan peralatan 
(atas).

Menemukan amfibi dan reptil pada 
malam hari tidaklah mudah, Anda perlu 
kesabaran dan tahu cara menangkap 
binatang. Kadang-kadang jika hewan itu 
terlalu besar (misalnya ular sanca besar 
di bagian bawah) Anda akan membutuh-
kan banyak tangan untuk menanganinya. 
Hewan yang ditangkap harus didata dan 
diperiksa di camp. 

(©Doni Setiawan, Amir Hamidy, M. Alif)
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Tabel 3. Modul Pelatihan Herpetofauna di Palembang dan Musi 
Banyuasin (Juli 2019)

GO ARK, telah dilaksanakan se-
lama 2 tahun berturut-turut yaitu 
tahun 2017 dan 2018. Model ke-
giatan ini adalah pengambilan data 
serentak pada waktu yang diten-
tukan, atau dikenal dengan istilah 
bioblitz. Pada tahun 2019, kegiatan 
bioblitz GO ARK diadakan pada 
3-9 Agustus 2019.
Pengumuman peserta telah di-
publikasikan sebulan sebelum 
acara di media sosial dan peserta 
harus mendaftar sebagai bagian 
dari kelompok sebelum kegiatan 
berlangsung. Kami juga membuat 
infografis mengenai cara melapor-
kan GO ARK di program iNaturalist 
di bawah project Amfibi Reptil Kita.

Gerakan Observasi Amfibi Reptil Kita (GO ARK) 2019
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Tabel 4. Jumlah data, kelompok dan spesies yang dilaporkan pada 
GO ARK 2019

Grafik 1. Jumlah kelompok dan peserta yang ikut kegiatan GO ARK 
dari tahun 2017 sampai 2019 di Sumatera
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Para peserta dibagi menjadi 6 wilayah berdasarkan pulau-pulau besar 
di Indonesia (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Sunda Kecil 
dan Maluku & Papua). Secara total, 74 peserta dari 23

kelompok terlibat dengan GO ARK yang hanya mencakup 4 wilayah. 
Tidak ada peserta dari wilayah Sulawesi dan Maluku & Papua. Jumlah 
peserta dari wilayah Sumatera adalah 7 kelompok dengan 19 anggo-
ta. Tidak semua peserta terdaftar melaporkan temuan mereka, jumlah 
yang dilaporkan di sini adalah kelompok aktif dan peserta individu 
yang melaporkan hasilnya di iNaturalist. Jumlah peserta aktif untuk Su-
matera cukup rendah, hanya 46,7% kelompok dan 23,5% peserta yang 
mendaftar melaporkan temuan mereka pada proyek Amfibi Reptil Kita 
di iNaturalist.

Namun, dibandingkan tahun 2017 dan 2018, jumlah kelompok dan 
individu yang melaporkan hasil mereka dari Sumatera terus meningkat 
(Grafik 1). Jumlah aktual masing-masing peserta mungkin lebih tinggi 
dari yang dilaporkan. Wawancara tindak lanjut kami dengan beberapa 
peserta menemukan bahwa beberapa pemimpin kelompok telah mel-
aporkan temuan anggota kelompok mereka sehingga mereka menjadi 
satu- satunya pelapor untuk kelompok mereka.

Foto kelompok GO ARK di wilayah Sembilang-Dangku dan sekitarnya. Atas: Tim KPH 
2 dari Fakultas Kehutanan IPB
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Foto kelompok GO ARK di wilayah Sembilang-Dangku dan sekitarnya.  

Atas: tim Berudu Sumatera yang merupakan gabungan Universitas Andalas dan Uni-
versitas Sriwijaya. Bawah: Tim Wildlife Observer Community (WOC). 
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Secara total, bioblitz 2019 menghasilkan 958 data yang mencakup 
85 spesies amfibi dan 88 spesies reptil. Ada 156 data dari Sumatra 
(16,4% dari total data) yang mencakup 25 spesies amfibi (29,4% dari 
total spesies) dan 22 spesies reptil (25% dari total spesies). Empat 
dari 7 kelompok melakukan pengamatan di wilayah sekitar Sembil-
ang-Dangku, yang menghasilkan 120 data (76,9% dari semua data 
Sumatera) dan mengumpulkan data 14 spesies amfibi (56% dari semua 
spesies amfibi di Sumatra dilaporkan) dan 15 spesies reptil ( 68% dari 
semua spesies reptil Sumatera dilaporkan). Ini menunjukkan bahwa 
bantuan pelatihan dan pendanaan untuk kelompok sangat membantu 
dalam meningkatkan jumlah spesies yang tercatat.

Foto kelompok GO ARK di wilayah 
Sembilang-Dangku dan sekitarnya. 

Atas: Tim IPB melakukan identifikasi. 
Kiri: Tim Sriwijaya Muda dari Universi-
tas Sriwijaya. 
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himpunan ini. Mirza juga memelopori Warta Herpetofauna, sebuah 
majalah elektronik mengenai amfibi dan reptil. Selain menulis di 
berbagai jurnal ilmiah nasional dan Internasional, Mirza aktif menulis 
berbagai buku antara lain Panduan Bergambar Identifikasi amfibi Jawa 
Barat, Pedoman Penelitian dan Survey Amfibi di Alam dan Metode 
Survei dan Penelitian Herpetofauna.

TENTANG PENULIS





Walaupun telah banyak mengalami 
perubahan habitat, Sumatera Sela-
tan menjadi rumah bagi berbagai 

jenis amfibi dan reptil.

Buku ini mengetengahkan beber-
apa jenis amfibi dan reptil yang 
umum dijumpai di wilayah Su-

matera Selatan terutama di areal 
Sembilang- Dangku. Diolah ber-
dasarkan hasil kegiatan pelatihan 
dan sains warga, buku ini diserta 

foto berwarna untuk memudahkan 
pembaca mengenali beberapa 

jenis amfibi dan reptil.


