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SpeSieS Baru

Bentuk tubuhnya unik. Badan 
pipih, lengkap dengan capit 
berduri tajam, plus kaki depan 
yang memanjang seperti antena. 

Hewan kecil ini memiliki tiga pasang kaki 
panjang untuk berjalan.

Sepintas, hewan itu tampak me
nyeramkan, seolaholah ia hewan beracun 
yang berbahaya. Kenyataannya, Kala Ce
meti (nama lokal) adalah jenis Arachnida 
yang tidak beracun.

Spesies baru yang ditemukan dalam 
kegelapan gua di Kalimantan itu memiliki 
nama latin Sarax cavernicola. Ia sejenis 
labalaba kecil yang hidup di dalam gua. 
Hewan ini ditemukan di dua daerah, yak
ni Gua Ambulabung (Baai) dan beberapa 
gua di daerah Marang, yakni di Gua 
Sungai. Sarax merupakan satu dari empat 
Kala Cemeti jenis baru yang ditemukan di 
pedalaman Borneo.

Konon, hewan langka itu terlacak 
sejak enam tahun silam oleh sekelompok 
peneliti yang tergabung dalam Ekspedisi 
Muller. Cahyo Ramadi, peneliti LIPI 
Cibinong yang sedang menuntut ilmu 
di Faculty of Science, Ibaraki University, 
adalah salah satu ilmuwan yang terlibat 

dalam ekspedisi tersebut. Spesialis Kala 
Cemeti itu bergelut di pedalaman Borneo 
selama enam tahun bersama beberapa 
ilmuwan lain.

Menurut Cahyo, Kala Cemeti dari 
Borneo merupakan hasil dua ekspedisi 
terpisah yang dilakukan LIPI pada 
2004. Ekspedisi pertama dilakukan di 
Kalimantan Tengah dengan label Ekspe
disi Muller. Ekspedisi ini terwujud atas 
kolaborasi Kebun Raya Bogor dan Puslit 
Biologi LIPI. Ekspedisi ini dimulai pada 
Juni 2004, berlokasi di hulu Sungai Ba
rito. Persisnya di Desa Tumbang Topus, 
Kabupaten Murung Raya. Dana untuk 
penelitian ini bersumber dari DIPA LIPI 
2004.

Tim ekspedisi itu terdiri dari be
berapa kelompok. Ada tim tumbuhan, 
yang meliputi anggrek, pakupakuan, 
dan beberapa tumbuhan besar lainnya. 
Sedangkan untuk hewan, Cahyo bersama 
Yayuk R. Suhardjono melakukan inven
tarisasi fauna gua. “Selama hampir 25 hari 
kami mengeksplorasi guagua di daerah 
itu,” ujar Cahyo.

Ekspedisi kedua dilakukan di Kali
mantan Timur. Lokasi tepatnya di ka

wasan Karst Sangkulirang, yang terletak 
di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. 
Ekspedisi Sangkulirang merupakan kerja 
sama antara banyak pihak, antara lain 
LIPI (Puslit Biologi LIPI), The Nature 
Conservancy Indonesia, dan MNHN 
Paris (Prancis).

Selama 30 hari, tim membedah “jan
tung” Borneo. Hasilnya, banyak hewan 
jenis baru ditemukan. Antara lain kecoak 
gua raksasa Miroblatta Baai, kaki seribu, 
dan banyak jenis baru lainnya seperti ikan 
dan kepiting.

Dalam ekspedisi kedua, tim me
rambah kawasan Tabalar Ulu (Berau), 
Danau Tebo (Berau), Marang (Kutai Ti
mur), dan Ambulabung (Kutai Timur). 
Di setiap lokasi, mereka mengalokasikan 
waktu hingga seminggu. Tak tanggung
tanggung, mereka menempuh perjalan
an dengan helikopter agar efektif. “Di 
dua lokasi terakhir, saya mengalami de
mam tinggi karena terserang malaria ber
sama dua orang lainnya,” tutur Cahyo 
mengenang.

***
Temuan tim ekspedisi Borneo itu 

dipublikasikan enam tahun kemudian. 
Alasannya, menurut Cahyo, tim kesulit
an melakukan identifikasi karena harus 
mencari banyak literatur tua yang terbit 
pada 1888 hingga 1928. Kendala dalam 
mengungkap jenis baru Kala Cemeti 
terjadi karena hewan itu belum banyak 
dikenal dan diteliti di Indonesia.

Khusus di Borneo, deskripsi ter
akhir dilakukan pada 1915, sehingga tim 
kesulitan memperoleh perbandingan 
dengan dua jenis yang dikenal sebelum
nya. “Saya harus mengunjungi Genova, 
Italia, untuk mencari spesimen contoh 
dari jenis yang pertama kali ditemukan 
dari Sarawak, Malaysia, yaitu Sarax 
sarawakensis,” ungkapnya.

Untuk wilayah Borneo, ada dua je
nis yang pernah dideskripsi, yakni Sarax 
sarawakensis yang diungkap Teodore 
Thorell pada 1888 dan Stygophrynus 
moultoni yang dideskripsi F.H. Gravely 
(1915). Jenis terakhir itu berasal dari Pe
gunungan Klingkang, perbatasan antara 
Kalimantan Barat dan Sarawak.

Banyak  hal yang harus ditindaklan
juti setelah ditemukannya spesies baru 
tersebut seperti menyosialisasikan te
muantemuan baru dalam publikasi 
ilmiah, berikut potensi daerah Karst 
Sangkulirang, ke berbagai pihak. 

Empat spesies anyar laba-laba ditemukan di Kalimantan. Hasil eksploi-
tasi tim Ekspedisi Borneo pada 2004. Masih banyak sosok hewan yang 
belum terungkap di Indonesia bagian timur. 

Kala Cemeti dari Perut Borneo

D
O

KU
M

EN
TA

SI
 L

IP
I

Cahyo Ramadi saat melakukan ekspedisi di dalam gua pedalaman Kalimantan
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Kepala Laboratorium Mamalia 
Museum Zoologicum Bogoriense Bi
dang Zoologi LIPI, Maharadatunkam
si, memahami keterlambatan publikasi 
tentang temuan jenis baru Kala Cemeti 
itu. Sebab tim peneliti harus melakukan 
proses cek dan recek terlebih dahulu.

“Setidaknya membandingkan de
ngan publikasipublikasi sejenis yang 
lebih dahulu diterbitkan di jurnal nasional 
atau internasional, lalu menemukan 
karakter yang berbeda secara konsisten, 
misalnya dari sisi morfologi, genetik, 
tingkah laku, dan suara,” kata Maharada
tunkamsi. Setelah yakin ada perbedaan 
yang konsisten, barulah diekspose dalam 
publikasi ilmiah.

Di Indonesia masih banyak daerah 
yang belum dieksplorasi keanekaragam
an hayatinya, terutama Indonesia bagian 
timur. “Misalnya Papua yang kaya dengan 
keanekaragaman hayati,” katanya. Karena 
itu, ia berharap, ekspedisi melacak aneka 
ragam hewan dan tanaman jenis baru 
digalakkan di wilayah tersebut. 

Heru Pamuji dan Sandika Prihatnala

Tikus Gajah dari Afrika nurut tim peneliti, keberadaan hewan itu di 
hutan hujan Boni-Dodori, pantai utara Kenya 
hingga Somalia, mulai terancam. “Ini benar-
benar hewan mamalia langka dari jenis tikus 
gajah kesturi (Macroscelidea),” kata Raj Amin, 
pemimpin tim.

Selain tertangkap sorotan kamera, tikus 
gajah yang telah mati juga ditemukan tim di 
salah satu jaring yang mereka pasang. Bahkan 
seorang suku Boni memberikan dua spesimen 
mati dari spesies baru itu kepada tim peneliti. 
“Pada saat ini, DNA dari sampelnya sedang di-
analisis untuk memastikan bahwa hewan itu 
adalah spesies baru,” ujar Amin. Dari ciri-cirinya, 
Amin yakin, hewan itu benar-benar spesies 
baru.

Agustinus Suyanto, peneliti mamalia 
dari LIPI, meyakini bahwa tikus gajah di Afrika 
itu adalah binatang pengerat atau rodent. 
“Terbukti dengan adanya sepasang gigi seri 
yang terus memanjang selama hidupnya,” kata 
Agustinus. Jika kemudian terbukti sebagai 
spesies baru, hewan itu menjadi spesies ke-
18 dalam keluarga Macroscelididae, yang 
semuanya berasal dari Afrika. 

Para ilmuwan terus mencari hewan-hewan 
jenis baru yang belum terungkap di bumi 
ini. Kabar terakhir, bulan lalu sebuah tim 

ilmuwan yang bekerja di hutan hujan Kenya 
berhasil menemukan spesies baru tikus gajah. 
Berat hewan ini hanya 600 gram. Bentuknya 
mirip curut (anak tikus) yang memiliki dua kaki.

Hewan itu tertangkap oleh sensor 
gerakan pada kamera yang dipasang tim 
ilmuwan dari Zoological Society of London 
(ZSL) dan Kenya Wildlife Service (KWS). Me-

Empat Penghuni 
Karst Sangkulirang
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Kawasan Karst Sangkulirang ternyata di-
huni banyak Kala Cemeti spesies baru. 
Setidaknya ada empat yang ditemukan 

tim Ekspedisi Borneo dari Puslit Biologi LIPI 
dan The Nature Conservancy (TNC Indonesia) 
pada 2004. Mereka dijumpai di empat lokasi 
berbeda di pedalaman perbukitan Karst Sang-
kulirang.

Jenis pertama adalah Sarax sangkulir
angensis, yang ditemukan di tiga lokasi berbe-
da, yaitu di daerah Tabalar, Danau Tebo, dan 
Pengadan. Jenis ini relatif tersebar luas diban-
dingkan dengan jenis lainnya. Secara umum, 
jenis ini tidak memiliki perubahan morfologi 
yang teradaptasi dengan kehidupan di dalam 
gua. Gelar Sarax sangkulirangensis diambil 
dari nama Karst Sangkulirang sebagai habitat 
hidupnya.

Jenis kedua adalah Sarax mardua, yang 
hanya ditemukan di Gua Mardua, daerah 
Pengadan. Jenis ini sangat khas karena ber-
tubuh pucat dan beberapa alat geraknya me-
miliki pemanjangan dibandingkan dengan 
jenis sebelumnya. Mata juga lebih kecil dan 
tampak mengecil dibandingkan dengan Sarax 
sangkulirangensis. Sarax mardua diberi nama 
seperti nama Gua Mardua. Jenis ini hanya di-
temukan di Gua Mardua.

Jenis ketiga adalah Sarax cavernicola. 
Namanya menunjukkan ciri “hidup di dalam 

gua”. Diambil dari bahasa Latin, cavernae, yang 
berarti “gua”, dan colo yang berarti “menghuni” 
atau “hidup”. Jenis ini termasuk paling unik 
dari semua keluarga Kala Cemeti. Jika jenis lain 
memiliki susunan duri pada capit yang semakin 
panjang ke arah distal, Sarax cavernicola punya 
duri yang hampir sama panjang.

Jenis keempat adalah Sarax yayukae. 

Jenis ini tersebar sampai di gua di Kalimantan 
Barat, bahkan sampai ke pulau kecil di sebelah 
utara kota Kinabalu (Sabah, Malaysia). Jenis 
ini didedikasikan kepada Prof. Dr. Yayuk R. 
Suhardjono, yang banyak berkontribusi 
selama ekspedisi di Kalimantan dan sekali-
gus atas sumbangsihnya terhadap kemajuan 
biologi gua di Indonesia. 

Sarax sangkulirangensis

Sarax Mardua

Sarax cavernicola

Sarax yayukae

Tikus gajah kesturi atau Macroscelidea

to
LW

EB
.o

RG

lingkungan-1.indd   29 11/3/10   2:24:06 AM


