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Setu PPLH atau mungkin yang lebih kita kenal dengan nama Danau 

LSI merupakan danau buatan yang pembangunannya diharapkan dapat 

menyumbangkan nilai estetika di kampus IPB Dramaga. Dalam tulisan ini 

akan digunakan nama “Setu PPLH” untuk mewakili Danau LSI  dengan 

maksud melestarikan nama tersebut yang mulai terlupakan dan ditinggalkan. 

 Kajian fauna perairan yang luas dapat kita mulai dengan mengkaji 

sesuatu yang dekat dengan kita. Setu PPLH ini contohnya. Selain nilai estetik 

yang dimilikinya, danau buatan kebanggan IPB ini juga memiliki nilai 

ekologis. Setu PPLH sudah menjadi habitat bagi bermacam satwa. Mulai dari 

jenis ikan sampai dengan biota aquatik seperti sero (sejenis berang-berang), 

kowak malam-kelabu dan biawak telah menjadikan Setu PPLH sebagai 

habitatnya, bahkan sejak awal pembangunannya. 

 

Mengenal Biodiversitas  

 Penelitian dan pencatatan oleh anggota UKF yang dilakukan mulai 

dari tahun 2014-2017 menemukan bahwa Setu PPLH telah menjadi habitat 

bagi  24 spesies ikan dari sebelas famili. Sebelas spesies diantaranya adalah 

spesies asing. (list nama ikan). Selain berbagai jenis ikan, Setu PPLH juga 

telah menjadi habitat bagi fauna lainnya dari kelas yang berbeda. Salah satu 

dari kelompok burung yang dapat kita amati di danau ini adalah Kowak 



Malam-kelabu. Kowak Malam-kelabu memiliki tubuh yang ditutupi bulu 

berwarna putih, sayap dan kepala berwarna hitam dengan variasi kelabu. 

Spesies burung yang satu ini memang memilih habitat yang dekat dengan 

perairan sebagai tempat hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan pakan nya 

yang juga berasal dari perairan. Maka tak heran jika kita dapat mengamati 

burung ini sedang bertengger di pepohonan di dekat setu. Uniknya lagi, 

burung ini sebenarnya tidak pernah memiliki sarang di lingkungan kampus 

IPB. Fakta ini juga diperkuat oleh Divisi Konservasi Burung UKF yang rutin 

melakukan pengamatan, namun tak pernah menemukan sarang dari jenis 

burung ini. Lalu di manakah mereka bersarang? Jika Anda seorang pecinta 

burung, pasti Anda pernah meilihat dan memeperhatikan bahwa burung ini 

sering terbang bersama di pagi hari meneju Setu PPLH dan kembali pulang di 

sore harinya. Seperti itulah faktanya, mereka yang sejatinya bersarang di 

Kebun Raya Bogor, hanya datang ke Setu PPLH untuk mencari makan. Fakta 

ini sebenarnya dapat diartikan dalam dua sudut pandang yang berbeda. 

Pertama, keberadaan Kowak Malam-kelabu di Setu PPLH mencerminkan 

bahwa perairan ini masih cukup “sehat” sehingga Kowak Malam-kelabu 

masih dapat bergantung padanya. Pandanagn yang kedua, kita dapat 

mengartikan bahwa di lingkungan kita dan Bogor pada umumnya, sudah sulit 

ditemukan habitat perairan yang sehat sebagai mana yang dibutuhkan oleh 

Kowak Malam-kelabu. Burung ini rela terbang belasan kilometer hanya untuk 

mencari habitat yang sesuai untuk keberlangsungan hidupnya.  

Dari kelas reptil, kita dapat menjumpai Varanus salvator di habitat ini. 

Varanus salvator atau yang nama lokalnya biawak, sering dijumpai sedang 

berenang atau pun berjemur disekitaran setu. Selain biawak, dapat pula 

dijumpai kura-kura Brazill. Spesies ini bukanlah spesies asli Indonesia. 

Namun, kura-kura Brazil telah menjadi spesies kura-kura yang paling banyak 

diperdagangkan. Fakta inilah yang memungkinkan keberadaan spesies ini di 

Setu PPLH. 

 

Regulasi untuk Lestari 

 Bukan hanya satwa liar, tapi juga para manusia, berhasil direbut 

perhatiannya oleh danau buatan ini. Bukan karena nilai estetikanya, 

sebagaimana diharapkan dari pembangunannya, tapi karena kandungan di 

dalamnya. Banyak di antara penghobi memancing datang untuk menyalurkan 

hobinya ini di Setu PPLH. Setu PPLH memang cukup potensial, asalkan anda 

tidak sedang sial. Yap, sero dan biawak akan menjadi musuh anda dalam 

memancing peruntungan di setu ini.  

 Beberapa tahun lalu, para penyalur hobi ini masih banyak kita temui 

dengan mudah di sekitaran Setu PPLH.Baik siang maupun malam, selalu ada 

saja yang meramaikan pingiran Setu PPLH. Namun, tingginya intesitas para 

pemancing ini dipandang dapat merisak dan mengganggu keseimbangan 

ekosistem oleh pihak rektorat. Para pemancing yang dulu dapat terang-



terangan di hadapan pihak keamanan, dan bahkan tak jarang satpam pun ikut 

nimbrung memancing, kini harus kucing-kucingan saat ingin menyalurkan 

hobi mereka ini. Rektorat memang telah melarang segala bentuk eksploitasi di 

Setu PPLH ini, termasuk memancing. Peraturan ini disambut baik oleh seluruh 

penggiat dan pemerhati lingkungan di lingkup IPB. 

 

 

DIVISI KONSERVASI FAUNA PERAIRAN  

Oleh: Ai Sukma 

 

http://www.faunadanflora.com/jenis-fauna-dan-flora-di-perairan-indonesia/ 

 

Uni Konservasi Fauna (UKF) merupakan unit kegiatan mahasiswa 

yang berfokus pada bidang konservasi fauna di Indonesia. Indonesia 

memiliki berbagai macam fauna, dari fauna yang melata, 

melompat,terbang hingga fauna yang berada diperairan. Karena 

Indonesia memiliki keanekaragaman fauna, maka UKF juga memiliki 

beberapa divisi untuk mengkaji fauna-fauna yang ada seperti, Divisi 

Konservasi Insekta (DKI), Divisi Konservasi Karnivora (DKK), Divisi 

Konservasi Burung (DKB), Divisi Konservasi Reptil Amfibi (DKRA), 

Divisi Konservasi Herbivora (DKH), Divisi Konservasi Primata (DKP), 

Divisi Konservasi Eksitu (DKE), dan Divisi Konservasi Fauna Perairan 

(DKFP). 

http://www.faunadanflora.com/jenis-fauna-dan-flora-di-perairan-indonesia/


Indonesia terdiri dari 1/3 daratan dari luas permukaaan bumi. 

Memiliki berbagai macam ekosistem dari dataran rendah, dataran salju 

di puncak Jaya Wijaya hingga terumbu karang. Indonesia memiliki laut 

yang luas, dengan demikian indonesia juga memiliki keanekaragaman 

fauna perairan yang cukup tinggi. 

Maka dari itu, perlu adanya DIvisi 

Konservasi Fauna Perairan (DFKP) 

untuk mengkaji fauna-fauna perairan 

yang ada di Indonesia. Hal tersebut 

penting untuk di lakukan karena 

fauna-fauna perairan memiliki nilai 

ekologis terhadap lingkungan perairan. 

Jika perairan rusak maka hal tersebut 

akan berpengaruh juga terhadap 

kehidupan manusia. 

Divisi Konservasi Fauna Perairan 

di UKF rata-rata baru mengkaji 

makrozoobentos dan ikan sungai, atau 

ikan yang hidup di zona intetidal karena keterbatasan sumber daya 

manusia dan alat. Makrozoobentos sendiri adalah hewan yang 

berukuran relatif besar yang dapat di temukan di dasar perairan. 

Makrozoobentos dapat dijadikan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. 

Terdapat lima fauna perairan berdasarkan tempat hidupnya yaitu 

plankton yang hidup melayang-layang mengikuti arus termasuk 

megaplankton seperti ubur-ubur. Kemudian hewan yang hidup di atas 

permukaan air, neuston seperti serangga air. Perifeton yaitu fauna yang 

menempel pada substrat. Bentos, fauna yang hidup di dasar memiliki 

ukuran yang lebih mudah untuk diamati dan banyak dimanfaatkan. Lalu 

ada nekton yaitu fauna yang dapat bergerak bebas di perairan.  

Dalam melakukan pengamatan DKFP menggunakan beberapa 

metode antara lain metode transek kuadrat yaitu menetapkan stasiun 

atau plot area  yang akan di teliti sepanjang badan sungai. Kemudian 

ada transek garis yaitu hanya menarik garis lurus dari ujung sungai 

hingga ke ujung sungai lainnya tanpa menggunakan stasiun atau plot 

area. Lalu ada trap yaitu dengan menggunakan perangkap seperti bubu. 

Yang terakhir ada sensus visual.  

Saat ini DKFP sedang melakukan acara Biodiversitas di danau LSI 

yang berada di belakang perpustakaan IPB. Kegiatan tersebut 

merupakan kolaborasi dengan ATLANTIK Himasper yang akan 

dilaksanakan pada sabtu, 21 april 2018. Bioata yang akan di ambil juga 



beragam dan terbilang baru untuk DKFP. Hal tersebut dapat menjadi 

wadah bagi DKFPers belajar lebih banyak tentang fauna perairan. 

DKFP itu seru jelas karena aku menjalani apa yang aku suka (kak 

Adel DKFP13). Seneng-seneng aja, nyambung sama departemen, 

kajiannya luas (terumbu karang, mamalia air, dll.) tetepi, di UKF masih 

kurang praktek jadi ke bawah-bawah kurang interest, bingung kalau di 

air tawar, karena itu-itu aja hehehe (Teteh DKFP12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

MEGALODON, SI PREDATOR PULUHAN TON 

Oleh: R.F. Syavira 
 

 
 Apakah Anda seorang penikmat film Jaws ? Jika iya pastilah Anda 

akrab dengan istilah man-eating great white shark. Film yang diangkat dari 

novel dengan judul yang sama  ini menceritakan tentang serangan hiu putih 

raksasa di sebuah pantai di Amity Island. Hiu putih raksasa atau yang memiliki 

nama ilmiah Carcharodon carcharias populer dengan nama panggung 

great white shark. Sama hal nya dengan istilah blue whale ataupun 

dragonfly yang populer dari istilah di dalam sebuh buku atau novel, 

istilah great white shark juga terangkat ke publik berkat novel Jaws 

karangan Peter Benchley pada tahun1974. Namun yang akan kita bahas 

kali ini bukanlah Carcharodon carcharias ini, melainkan kerabat 

dekatnya dari 1,2 juta tahun lalu, yaitu Carcharodon megalodon. 

Carcharodon megalodon atau mungkin Anda lebih menegenalnya 

dengan nama Megalodon adalah spesies hiu terbesar yang diketahui 

sejauh ini. “Diketahui sejauh ini” bukan berarti ada peneliti ataupun 

orang awam yang pernah melihat spesies ini secara langsung. Ini 

dikarenakan Megalodon hanya diidentifikasi melalui fosilnya saja 

dikarenakan spesies yang satu ini hanya pernah hidup pada masa miosin 

tengah hingga pliosin akhir.  

 Ukuran tubuhnya yang kita gadang-gadangkan sejak awal 

tulisan ini sebenarnya tidak pernah memiliki angka pasti. Para ahli dan 

pecinta fosil memang sering memperkirakan besar dan ukuran tubuh 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Benchley


Megalodon sekitar 60 ton dan panjang 60 kaki. Namun semua angka-

angka  ini merupakan perkiraan dari ukuran gigi Megalodon semata. 

Yap benar, hanya dari ukuran giginya. Mengapa begitu sulit 

menemukan kerangka fosil spesies purba satu ini. Ini dikarenakan 

Megalodon dan semua jenis hiu adalah anggota dari kelas 

Chondirchthtyes, yakni anggota dari kelompok ikan berahang dengan 

tulang rawan sebagai skeloton utama tubuhnya. Inilah yang menjadi 

sebab mengapa tidak pernah ditemukan kerangka Megalodon, karena 

hampir tidak mungkin tulang rawan memfosil sebagai mana tulang 

sejati. Namun berbeda halnya dengan gigi-gigi dari Megalodon. Gigi 

Megolodon yang merupakan tulang sejati ini sudah menjadi common 

fossil yang ditemukan lalu diperjual-belikan. Anda dapat dengan mudah 

menemukan situs-situs yang menjual gigi Megalodon mulai dari 

puluhan dollar hingga $50.000 . 

 Tubuhnya yang super massive ini membuat Megalodon berburu 

mangsa yang tak kalah besar. Maka tak heran kalau para ahli 

menyebutkan bahwa  Megalodon berburu paus untuk sarapan paginya. 

Namun demikian, pernyataan ini juga terlau dilebih-lebihkan. Jika 

halnya Megalodon memiliki ukuran tubuh 23 kali lipat ukuran hiu 

modern, lalu bagaimana dengan paus purba pada masa Megalodon? 

Tentu ukurannya jauh melampaui dari angka-angka di atas. Namun, ini 

semua hanyalah sebuah teori bahkan opini, semua kembali kepada 

Anda . 

 Tempat hidup Megalodon yang jauh di lautan dalam, membuat 

orang-orang kembali beropini bahwa Megalodon belum punah dan 

masih berkeliaran di luar sana, di samudra terdalam bumi. 

 
--R-- 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

NADINE CHANDRAWINATA, SANG PERI PENJAGA 

LAUT  

Oleh: Afifah Hasna 
 

 

 “…menjaga kelestarian laut bukan hanya tanggung jawab bagi 

orang-orang yang banyak menghabiskan waktu hidupnya di sekitar laut saja, 

tetapi juga orang-orang di tinggal di perkotaan.” 

**** 

 Nadine Chandrawinata merupakan seorang aktris dan model 

keturunan Indonesia-Tionghoa-Jerman yang lahir di Hannover pada 

tanggal 8 Mei 1984. Kecintaannya pada laut sejak ia kecil tak perlu 

dipertanyakan lagi, 80% dari lokasi penyelaman di Indonesia kini sudah 

Ia jelajahi. Namun yang menjadikannya dikenang oleh banyak orang 

bukan hanya sebatas kesukaannya pada diving, tetapi juga 

kepeduliannya pada lingkungan yang begitu tinggi. 

 Nadine memiliki sebuah kebiasaan unik setiap kali Ia diving, 

yaitu mengumpulkan sampah yang mencemari terumbu karang 

menggunakan stick yang selalu digunakannya kemanapun Ia pergi. 

Hingga teman-teman dekat Nadine pun memanggilnya dengan sebutan 

“Ibu Peri” setiap kali Ia mulai beraksi. Tak berhenti sampai disitu, 

Nadine pun turut menyebarkan virus ramah ligkungan dengan membuat 

program bernama #SeaSoldier. 

 SeaSoldier merupakan sebuah program untuk 

mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan, khususnya untuk 

membersihkan sampah-sampah di laut yang mulai digagas pada tanggal 

25 Maret 2015. Program yang dicetuskan sendiri oleh Nadine ini pun 

bukan hanya berfokus pada sampah tetapi juga penyadartahuan untuk 

menjaga lingkungan yang dimuai dari diri sendiri. Karena bagi Nadine, 

asal muasal sampah yang  berada di laut merupakan akumulasi sampah 

dari kita semua yang bahkan tinggal jauh dari laut. Sehingga menjadi 

tanggung jawab kita semua dari hulu ke hilir untuk turut serta menjaga 

kelestariannya.  

 Para SeaSoldier yang bergabung bersama Nadine memiliki 

sebuah gelang khusus yang merupakan rajutan dari tiga warna kain 

dengan filosofis yang mendalam. Warna merah-putih yang 



melambangkan Indonesia dan warna biru sebagai simbol dari laut 

dikepang menjadi satu sebagai bentuk gotong royong. Kemudian warna 

logam emas dijadikan sebagai tanda untuk mencapai tujuan dari 

SeaSoldier. Gelang ini pun menjadi pengingat mereka untuk selalu 

berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dan komitmen dalam 

melakukan aksi lingkungan seumur hdup.  

 Bagi Putri Indonesia 2005 yang juga mewakili Indonesia dalam 

ajang Miss Universe 2006 ini, menjaga kelestarian laut bukan hanya 

tanggung jawab bagi orang-orang yang banyak menghabiskan waktu 

hidupnya di sekitar laut saja, tetapi juga orang-orang di tinggal di 

perkotaan. Segala hal sederhana yang kita lakukan menurut Nadine 

akan sangat berdampak besar bagi lingkungan. Tekad dan dedikasi 

Nadine yang begitu tinggi dalam mengkampanyekan pentingnya 

menjaga laut pun akhirnya berhasil menjadikan Nadine sebagai Duta 

Wisata Bahari dalam acara World Tourism Park (WTP) Forum pada 

tahun 2017. 
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