
Wawancara ekslusif dengan pencari Eyi dari Buntok 

 Conversation started November 7 

9:58pm Iway malam pak xxx, saya temannya xxx, mau ikut mesan Platycerium ridleyi, kalo boleh saya 
mau tanya-tanya dulu. makasih. 

9:59pm P’ridley ya.. boleh 

10:02pm Iway harga 1 nya berapa pak? 

10:03pm P’ridley xxx pak... bisa kurang tergantung pengambilan 

10:06pm Iway ukurannya sebesar apa pak? kalo ambil 5 bisa kurang berapa? 

maap, apa bapak ada pin bbm juga, supaya lebih enak chattingnya  

10:08pm P’ridley saya pakai android pak.. kalau pakai what’s up bisa.. ukurannya mulai dari kepala 
kita ke atas pak.. 

10:11pm Iway wah saya udah uninstal what's up yg di bb. kalo ambil 5 bisa kurang berapa pak? 

10:11pm P’ridley 

 

10:14pm P’ridley sebenarnya 5 itu termasuk ngecer.. gini aja harga tetap, platynya aja yg saya 
tambahin untuk bonus.. karena biaya saya cari juga banyak. 

10:16pm Iway kalo ambil borongan minimal berapa pak? dan ongkos kirimnya berapa? 

10:18pm P’ridley ongkir sekitar xxx per dos rokok... 1 dus sekitar 15-20 tergantung posisi tanduknya 
dan besar plant.. minimal borongan 30 plant pak.. harga xxx 

10:22pm Iway kalo saya mesen, tanamannya baru dicabut langsung dari hutan atau tanamannya 
sudah ada di rumah bapak dan beradaptasi dengan baik? 

10:23pm P’ridley baru cabut pak... cuma saya carikan yang mudah adaptasi pak... 

10:25pm Iway boleh pesen yg masih nempel dengan batang pohonnya pak? 
jadi tidak perlu disayat, supaya tidak merusak kondisi bonggol tanamannya 
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10:25pm P’ridley boleh tapi berat.. tentu ongkos tambah, packingnya juga sulit 

tetapi itu tak masalah karena anda yg tanggung ongkosnya 

10:28pm Iway ongkos jadi tambah berapa pak? misalkan satu dus rokok isi 10 ridleyi yg masih nempel 
di batangnya. 

10:29pm P’ridley harganya saya juga minta xxx pak, ada tingkat kesulitannya pak 

10:30pm Iway oh jadi harga satuannya tetap xxx. tapi apa muat 1 dus diisi 10 ridley yg masih nempel 
dibatangnya? ongkos kirimnya kira-kira berapa? 

10:32pm P’ridley mungkin xxx pak 

10:33pm P’ridley 

 

10:34pm Iway nah iya yg seperti di foto itu pak. jadi tidak usah disayat supaya lebih mudah 

adaptasinya. kira-kira untuk 1 dus bisa muat berapa pak? 

10:35pm P’ridley 10-12 

10:42pm Iway baik pak, makasih infonya, nanti saya kabari lagi, mau rembukan dulu dengan pak xxx 

karena kita mesennya barengan 

10:44pm P’ridley ok 

10:48pm Iway oia pak, pengiriman barang sampainya berapa lama? 

10:49pm P’ridley 3-4 paling lama 5 hari 

10:49pm Iway dikirimnya pakai apa? tiki atau cargo? 

10:50pm P’ridley cargo lebih baik.. tapi ambil di bandara kalau itu cuma 1 jam saja sampai jakarta 

10:57pm Iway pak pesenan pak xxx kan ada ridley 2 sama coronarium 1. 
kalo ditambah pesenan saya untuk ridley dengan batangnya kira-kira bisa muat berapa lagi? 

10:59pm P’ridley lebih baik pesan sendiri aja dusnya, kalau pengirimannya bisa di barengkan 

11:00pm Iway tapi nanti ongkos kirimnya jadi beda kalo pakai 2 dos? 
maksud saya supaya kita bisa patungan di ongkir. 



11:01pm P’ridley jadi mau pakai jasa apa dulu? untuk pengiriman 

11:05pm Iway pakai tiki atau paket yg kirimannya bisa sampai di alamat rumah 

11:07pm P’ridley oh ok. jadi berapa positif nya anda minta dan kapan.. 

11:14pm Iway 2 ridleyi dengan batang, paketnya jadi satu dengan pak xxx. 
kirimnya bisa besok kalo ridleyinya sudah ada. ongkirnya sama atau nambah berapa? 

11:16pm P’ridley waduh kalau cuma 2 pohon bisa lama pak saya nunggu order yang lain.. saya rugi 
biaya cari pak 

11:24pm Iway ok deh kalo gitu pesenan saya dipisahin aja sama pak xxx. 

saya jadinya ambil 10 ridleyi dengan batangnya pak. 

11:24pm P’ridley ok 

11:25pm Iway kira-kira berapa lama ada barangnya pak? 

11:26pm P’ridley 2 hari 

11:28pm Iway ok, saya tunggu kabarnya ya pak. karena saya cuma bisa online facebook pas malem 

aja, ini no hp saya xxx. makasih pak 

11:31pm P’ridley ok tak apa... 

11:34pm Iway oia, ada bonus tambahannya ngga nih pak? hehe.. 

11:34pm P’ridley tenang aja 

11:37pm Iway pak xxx ikutan nyari ridleyinya? 

kalo boleh saya minta foto-fotonya selama proses pencariannya di hutan dan pengambilannya di atas 

pohon. itu udah lebih dari cukup buat bonusnya, karena saya mau nulis artikel tentang ridleyi. 

11:38pm P’ridley boleh tapi jangan tulis nama saya di artikel bapak 

11:40pm Iway ok siap pak, tapi emang ridleyi sudah dilarang untuk diperjualbelikan ya pak? 

11:42pm P’ridley bukan masalahnya nebang pohon... nanti kalau ada hobbiis yg nggak tahu cerita 
awal ngomong pembalakan liar sedangkan pohonnya nggak biasa di tebang untuk kebutuhan rumah, 
cari ridley harus di tebang.. kalau di panjat tak bisa semutnya banyak.. platynya juga terlalu lengket 

bahkan terkadang pisau tak bisa 

11:47pm Iway oh karena itu hehe.. saya kira karena ridleyi sudah masuk daftar CITES.. ok deh pak, 
semoga semuanya lancar.. 

11:48pm P’ridley tidak, nggak ada urusan cites... ok malam, saya mau tidur 

 November 8 

8:24pm Iway malam pak xxx 

8:26pm P’ridley ya 

8:27pm Iway mau nanya lagi, apa sedia tanaman dischidia? 

8:28pm P’ridley ya.. banyak 

8:29pm Iway berapa harganya? 

8:31pm P’ridley beli berapa nanti saya atur 
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8:34pm Iway bentuknya seperti sulur panjang gitu kan? kalo ambil 1 aja berapa? 

8:35pm P’ridley xxx, kalau lecap.. nggak mau mas.. 

8:37pm Iway lecanopteris? sebesar apa dan harganya berapa? 

8:39pm P’ridley lecap.. saya ada 2 jenis.. yg umum saya tak tahu namanya, xxx.- lihat picnya di 
album saya 

8:40pm Iway kalo foto yg dischidia ada? oia dischi nya ukuran seberapa pak? 

8:44pm P’ridley 

 

8:46pm P’ridley 

 

8:47pm Iway foto 1 yg lecanopteris kan.. foto yg kedua itu apa pak? 

 

 



8:49pm P’ridley 

 

8:50pm P’ridley itu salah kirim, itu dendro 

8:51pm P’ridley 

 

 

 

 

 

 

 

 



8:53pm P’ridley 

 

8:57pm Iway boleh pak saya pesen sekalian lecap nya. ada foto jenis lecap yang satunya lagi? 

9:04pm P’ridley saya sdh kirim semua gambar 

9:05pm Iway oia yg lecap foto pertama beda daunnya dengan foto lecap kedua 

9:06pm P’ridley ya... banyak sih yg lain cuma hanya 2 itu aja yang tertarik 

9:09pm Iway oh lecap nya ada banyak jenisnya? kalo ada jenis lainnya boleh deh pak sekalian dicariin, 
saya mau buat koleksiin juga 

9:12pm P’ridley ya 

9:13pm Iway tapi boleh ditawar lagi ngga buat lecap nya kalo ambil banyak?  

9:16pm P’ridley memang berapa banyak 

9:17pm Iway setiap jenis lecap saya mau koleksi 1 buah, jadi misal ada 5 jenis yg beda ya saya ambil 
5 

9:18pm P’ridley itu beli sedikit namanya. ok harga tetap 

9:22pm Iway oh gitu hehe.. saya ambil 2 lecap dulu aja deh yg kaya foto di atas pak 

9:23pm P’ridley ok 

9:26pm Iway apa dosnya masih muat kalo disatuin sama ridleyi nya? 

9:28pm P’ridley ya 

9:29pm Iway oia pak mau nanya lagi, kalo pake kargo biayanya berapa? dan kalo pake paket yg 
dikirim sampai rumah biaya berapa? apa bedanya jauh? 

9:31pm P’ridley sama, beda cepat aja 

 

 



9:37pm Iway pak saya liat di album, yg ini lecap juga bukan? 

 

9:46pm P’ridley bukan 

9:47pm Iway namanya apa pak? 

9:49pm P’ridley itu macam sarang semut.. 

9:50pm Iway setau saya lecanopteris itu juga ant fern.. kalo yg ini harganya berapa pak? 

10:05pm P’ridley xxx 

10:16pm Iway ok pak, berarti tambahan pesenan saya 2 lecap yg jenisnya di foto bawah ini, sama 1 
dischidia yg bentuknya kupu-kupu ini 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10:17pm P’ridley ya 

10:18pm Iway untuk yg dischidia kupu-kupu itu ada yg warnanya merah dan hijau ya? 

kalo ada, saya pesen 1 yg merah dan 1 yg hijau 

10:19pm P’ridley ya 
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9:50am P’ridley punya pak xxx sdh saya kirim.. kemarin xxx ribu. jadi punya bapak sekitar xxx 

ongkirnya... anggap saja semuanya Rp xxx. nanti saya beri perincian detailnya.. 



ini no rek saya... xxx xxx xxx xxx atas nama xxx... Bank Bri... 

barang saya kirim senin pagi.. besok sabtu kelamaan di kantor pos... 

10:40am Iway Kalo dikirim pake kargo apa bisa diambil besok sabtu atau minggu? 

Dan apa ada biaya tambahan lg dari saya saat pengambilan paketnya di bandara? 

10:56am P’ridley ya kalau cargo bisa setiap saat.. bahkan kadang bisa lebih murah.. ada biaya gudang 
biasanya 300-500 rupiah per kilo.. lainnya biaya parkir 

11:32am Iway Kargo yg dipakai apa namanya? 

11:33am P’ridley Nanti kita beritahu kalau sudah di bandara.. 

2:45pm Iway Pak saya jadinya pake kargo aja. Besok siang sudah bisa saya ambil kan di bandara? 

Totalnya xxx apa masih bisa kurang lagi kalo saya pake kargo? Tolong rinciannya ya pak. Nanti 
sore/malam saya transfernya. 

3:04pm P’ridley anda transfer aja dulu xxx.. nanti setelah kirim saya kasih rinciannya. kalau ada lebih 

uang sampaian saya kembalikan.. kalau lebih gratis... 

besok belom bisa diambil... besok saya baru nebang pohonnya.. kalau nggak ada halangan hari 
minggu pagi baru bisa diambil di jakarta via cargo... rumah saya ke bandara 500 km. 

4:20pm Iway Ok pak. 

5:09pm Iway Pak barusan sudah saya transfer xxx dari atm bca. 

5:10pm P’ridley ok thanks. tunggu info dari saya besok.. 

8:26pm Iway baik pak, saya tunggu kabarnya.. kalo uangnya lebih, bonusin ridleyi yg kecil juga 
gapapa koq pak hehe.. oia pak, tau ophioglosum pendulum? yg bentuk daunnya panjang ke bawah 

seperti foto ini 

 

9:07pm P’ridley beres... 

 

 

 

 



9:15pm Iway pak, nanti batang atas dan bawah ridleyi tolong sisain sedikit untuk tempat saya bikin 
gantungan. contoh seperti gambar ini. makasih 

 

9:17pm P’ridley pendulum saya tahu tapi lagi nggak ada waktu... kalau yg pic bapak itu kecil 
plantnya.. pokoknya nanti saya atur sesuai uang bapak... 

9:24pm Iway iya deh atur aja pak, asal ridleyinya masih nempel di batang. bapak tinggalnya di kota 

mana? dan kirimnya lewat bandara mana? soalnya jauh sekali itu jaraknya 500 km pak 

9:26pm P’ridley saya buntok kalteng.. kirim lewat bandara banjarmasin... seharusnya lebih dekat dan 
murah lewat palangka raya tapi kurirnya nggak ada... pesawat sedikit di palangka raya 

9:31pm P’ridley pak.. itu positifnya senin pagi bapak baru bisa ambil di bandara soekarno hatta.. 
karena saya kirim dari sini minggu malam.. sampai banjarmasin subuh senin.. pesawat pagi jam 6 
sampai jakarta jam 7 pagi... karena saya besok pagi ambil platynya.. sampai rumah malam.. minggu 

pagi baru bisa packing... 

9:31pm P’ridley kalau sempat besok malam kirim nanti saya kabari.. 

9:36pm Iway semoga minggu sudah bisa saya ambil, karena kalau senin sudah masuk hari kerja dan 

saya tidak sempat lagi ke bandara 

9:38pm P’ridley ya... saya usahakan.. rencana mau cari banyak pak... cuma mungkin cari punya 
bapak langsung pulang... jarak carinya sekitar 180 km pp 

9:47pm Iway oh bapak ikutan nyari juga? kalo aja saya tinggal deket sana, pengen banget ikutan 
nyari ke pedalaman hutan hehe.. ok beres pak.. 

10:22pm P’ridley Saya cari sendiri pak... 

 November 10 

7:31am Iway pagi pak, nanti untuk alamat di paketnya tulis aja: xxx xxx xxx 

7:42am P’ridley Ok... Saya masih diperjalanan 
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2:53pm P’ridley 

 

2:55pm P’ridley 

 

4:02pm Iway Bagus pak. Foto 1 dan foto 2 sama? 

4:10pm P’ridley Ya... Malam ini saya kirim jadi besok pagi bisa di ambil 

4:11pm Iway Ok pak makasih 

 

 

 

 

 

 

 

 



4:36pm P’ridley 

 

4:40pm P’ridley Dos besar bisa pakai motor tapi banyak karet. 

Pak.. itu didalam ukuran ridleynya campur... Hari ini keburu jadi nggak sempat cari banyak.. takut 
nggak sempat kirim.. 1-2 aja yg tanpa kayu.. Sisanya dengan kayu.. Tempel menggunakan moss... 

6:44pm Iway Ok pak. Ini bapak udah di bandara? Jadinya pakai kargo apa? 

7:27pm P’ridley Besok pagi saya sms bapak.. ambilnya siang saja supaya tidak menunggu lama... 
Barang sudah berangkat.. 

8:48pm Iway Ok pak. Makasih 
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5:44am P’ridley Smu 990 0350 xxxx via lion air jam 6.30 pagi.. jadi ambil di cargo lion... Ingat nggak 

usah bilang tanaman.. Biasanya tulisannya kerajinan.. Itu jam 07.00 barang sudah sampai 

8:53am Iway Baik pak terima kasih. Kerajinan apa pak biasanya? Karena saya baru pertama kali ambil 

pake kargo. Di dus nya ditulis kerajinan juga? 

8:57am P’ridley Kerajinan aja rotan kah apa... Cuek aja ambilnya.. Kalau nggak ditanya diam saja. 
bilang aja ambil barang tunjukkan smu nya.... Biasanya ambil di SN cargo... Warna hijau postnya... 

Atau cargo lion... 

9:21am Iway Ok pak 

6:08pm Iway Pak ridley nya udah saya terima tadi siang. Agak ribet juga ternyata ngambil di bandara 

6:09pm P’ridley Oh ok 

6:10pm Iway Makasih dapat bonus ridley 2 

7:52pm P’ridley Ya moga puas... 

8:25pm Iway Iya makasih. Oia pak apa ada foto-fotonya saat pencarian ridleyi? 
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8:28pm P’ridley 

 

 

 

 



8:34pm P’ridley 

 

8:35pm P’ridley 

 

 November 12 

8:00pm Iway malam pak xxx, makasih foto-fotonya yg kemarin.. saya tertarik sekali mau bikin 

liputannya di blog saya iwayful.wordpress.com 

kalo tidak merepotkan apa saya boleh dikirim file aslinya? ke email saya di xxx@yahoo.com 

8:02pm P’ridley Ya hanya saja via hp dan tak lengkap 

8:04pm Iway iya gapapa pak. kalo ada foto-foto lainnya saat pencarian kemarin juga boleh dikirim 

8:06pm P’ridley Semua sudah saya kirim 
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8:10pm P’ridley 

 

8:11pm Iway yg terakhir itu foto coronarium ya? 

8:13pm P’ridley Ya.. Pak ribetnya di bandara kemarin bagaimana? 

8:16pm Iway pertama buat nyari tempat pengambilan kedatangan kargo, kurang ada petunjuk yg 
jelas. setelah saya tanya-tanya ternyata masih jauh ke dalam. lalu setelah sampai, mobil tidak boleh 

langsung masuk, harus bikin kartu tanda masuk dulu. 
sebenarnya prosesnya bisa ditunggu sebentar kalo mau bikin, tapi saya ditawarin orang situ untuk 
diambilin barangnya sama dia, jadi saya kasih aja uang tips, lumayanlah ongkosnya.. 

8:17pm Iway waktu nitip diambilin, saya bilang beratnya kurang dari 10 kg, kagetnya saya setelah dia 
ambil barangnya taunya berat 30 kg.. 

8:18pm P’ridley Ooh mafia 

8:18pm Iway bukan mafia sih, tapi calo 

8:18pm P’ridley Ooh itu saya lupa kasih tahu beratnya 

8:20pm Iway kemarin bapak ke bandara jaraknya 500 km untuk sekali jalan? atau pulang pergi 500 
km? 

8:22pm P’ridley Sekali.. Sebenarnya ongkosnya lebih sedikit xxx tapi tak apa sesuai janji saya... Yang 

penting happy 

8:24pm Iway kalo di hutan deket rumah bapak bisa juga buat nyari ridley? 

8:26pm P’ridley Tidak ridley itu didataran menengah sekitar 15-25 m dpl.. Rumah saya 10 m dpl 

8:27pm Iway dari tempat parkir kendaraan masih jalan kaki berapa jauh ke dalam hutannya? 

8:36pm P’ridley Nggak juga tepi jalan... Tapi nggak menentu 

8:40pm Iway apa sih pak petunjuknya supaya tau kalo di pohon itu ada ridley nya? 

8:41pm P’ridley Ya nggak ada lha wong ridleynya kelihatan.. yg pasti persis seperti tulisan blog 
anda... hutan rawa.. 

8:43pm Iway ohh udah baca ya hehe.. itu sebenernya saya dapat informasi semua dari internet.. 

makanya saya tertarik banget kalo bisa dapat info langsung dari bapak yg nyari langsung ridley nya 
hehe.. kalo di tempat bapak, ridleyi sebutannya apa? 
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8:54pm P’ridley Lukut 

8:59pm Iway maap ya pak kalo saya banyak nanya, soalnya buat tulisan baru di blog saya.. 

9:00pm P’ridley Ya tak apa 

9:00pm Iway di blog kan saya nulis kalo ridley berada 30 meter lebih di atas pohon, nah kalo 
kenyataannya setinggi apa sih pak ridleynya di atas pohon? 

9:03pm P’ridley Oh itu salah.. 1 m sampai 15 m 

9:05pm Iway oh gitu, ternyata tidak setinggi itu ya.. nah info seperti ini nih pak yg saya butuhin 
banget.. jadi ada ridley yg bisa diambil langsung karena terjangkau tangan? 

9:07pm P’ridley Iya.. Cuma masalahnya semut banyak kalau dinaik.. Digigit semut 

9:08pm Iway mungkin ngga sih pak di dalamnya bisa ada kelabang juga? pernah nemuin? 

9:09pm P’ridley Ya ada 

9:11pm Iway jenis pohon apa yg biasa ditempeli ridleyi pak? 

9:19pm Iway karena sudah malam, saya lanjut besok aja deh.. makasih banyak ya pak atas 

waktunya.. 

9:20pm P’ridley Pohon masupang dan belangiran.. Ya esok aja 
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8:07pm Iway malam pak xxx, kalo ada waktu boleh saya lanjutkan lagi liputan yg kemarin?  

8:56pm P’ridley ya gimana 

9:04pm Iway lanjut yg kemarin ya pak, apa bapak nyari ridley di hutan itu saja atau di hutan lain juga 
bisa? 

9:06pm P’ridley ya di semua wilayah kalimatan ada.. asal habitatnya semacam itu 

9:07pm Iway hutan yg biasa bapak cari ridley itu ada pemiliknya atau tidak? 

9:09pm P’ridley ada dan tidak ada... kalau sudah di garap mana ada ridleynya 

9:10pm Iway maksudnya di garap itu sudah beralih fungsi ya pak? 
paling banyak beralih fungsi menjadi apa? 

9:11pm P’ridley sawit.. karet.. tanah tak subur, padi dan palawija tak mungkin.. karet pun tak subur 

9:14pm Iway misal hutannya tidak ada yg punya, bapak minta ijin dulu tidak? 
apa ada penjaga hutannya? 

9:15pm P’ridley memang ada yg jaga? siapa yg peduli.. 

9:17pm Iway oo jadi tidak ada yg jaga? (mungkin ini agak mistis) kalo ijin kepada "penghuni hutan" 
apa ada ritual khusus? 

9:18pm P’ridley bumi diciptakan untuk manusia buat apa takut... justru manusia yg ditakuti 

9:20pm Iway apa ada persaingan lahan dengan sesama pencari tanaman lainnya? misalkan saat lagi 
mencari di hutan bertemu dengan pencari lain 

9:22pm P’ridley disini ridley nggak laku 

9:22pm Iway kenapa bisa tidak laku pak? 
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9:23pm P’ridley Banyak.. kalo di jawa banyak buat apa bapak beli 

9:24pm Iway yaa betul pak.. kalo disini juga banyak buat apa beli ya hehe.. jadi kemungkinan 

punahnya masih tidak mungkin ya pak? karena di beberapa website disebutkan kalo di singapura, di 
bukit timah, tempat pertama kali diteliti sama Ridley, tanaman ini sudah dikatakan punah 

9:27pm P’ridley punah bukan karena di buru tapi pohon inangnya untuk alih fungsi 

9:28pm Iway oo saya paham, jadi kalo diburu kemungkinan habisnya tidak mungkin dibanding kalo 
hutannya beralih fungsi 

9:32pm P’ridley apakah padi punah.. bukan karena orang malas.. tapi tanah untuk menanam tak ada.. 

mana bisa tumbuh.. bagaimana bisa punah oleh pemburu.. diburu untuk di tumbuhkan.. yang bisa 
selamatkan hanya hobbiis bos.. kita hanya serve untuk mereka.. memang pernahkah di sensus berapa 

jumlah ridley di dunia sebenarnya.. apa ukuran punah.. yg harus dilindungi itu hutannya.. itu yg bikin 
punah 

9:34pm Iway wow jawaban yg sangat diplomatis sekali pak.. saya setuju sekali. memang sayang 

sekali kalo hutan beralih fungsi sampai harus melenyapkan habitat asli spesies tertentu.. apa di 
kalimantan ada hutan lindung? ataukah semua hutan yg tidak ada pemiliknya berstatus hutan 
lindung? 

9:38pm P’ridley jika ridley emas... yang anda perlukan pistol untuk membawa pergi dari kalimatan.. 
hutan ridley habis untuk bahan kayu dan lahan sawit dan kebun.. tak ada emas dan batubara karena 
rendah dplnya... hutan lindung hanya ada 1 persen dari wilayah kalimantan.. saya tak tahu.. anda 

bisa tanya BKSDA 

9:41pm Iway pak bukannya di kalimantan juga ada tambang batubara? apakah ini juga salah satu 
pengalih fungsinya hutan? 

9:42pm P’ridley batu bara di gunung 

9:43pm Iway pak sejak kapan ridleyi mulai diperjualbelikan? 

9:44pm P’ridley saya tidak tahu 

9:44pm Iway kalo bapak sendiri sejak kapan mulai ada pesanan ridleyi? 

9:45pm P’ridley saya tidak ingat.. sangat sulit pertanyaan seperti itu.. seperti kita adalah pencuri 

9:47pm Iway maksudnya pencuri bagaimana pak? saya kurang mengerti 

9:48pm P’ridley Kita mencuri ridley.. Pemerintah sudah sediakan cagar alam suaka margasatwa kebun 
raya.. Moga aja ada ridleynya.. Jika satwa liar macam binatang sah saja punah karena dibunuh... Ini 

ditanam di lestarikan 

9:52pm Iway oo gitu, bapak sendiri sudah pernah mencoba mengembangbiakan ridleyi dari spora 
nya? 

9:53pm P’ridley Tidak 

9:54pm Iway perlu minimal berapa order untuk bapak mulai mencari ridleyi di hutan? 

9:55pm P’ridley 10 

9:55pm Iway berapa orang pencari yang biasanya dibutuhkan? 

9:56pm P’ridley 1.. Kalau nggak ada yg pesan nggak cari... Kadang hutannya terbakar sendiri 

9:57pm Iway oo jadi bapak hanya perlu seorang teman saja untuk mencarinya di hutan.. terbakar 

sendiri?? tanpa disengaja? koq bisa pak? 

10:01pm P’ridley Ya 

https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger


10:03pm Iway baik pak, sebenarnya masih ada sedikit pertanyaan lagi, tapi karena sudah malam saya 
lanjut besok lagi saja.. terima kasih banyak pak atas waktunya.. 

10:10pm P’ridley Ok 

 November 23 

7:48pm Iway malam pak xxx.. maap baru nyambung lagi karena modem internet saya rusak, sekarang 

baru bisa connect lagi hehe.. kalo ada waktu boleh saya lanjut lagi liputannya pak? 

7:51pm P’ridley waduh saya lagi banyak chat ini.. boleh ada barang baru platy grande 

7:52pm Iway oo gitu, platy grande berapa harganya pak? 

7:52pm P’ridley xxx 

7:53pm Iway di album bapak ada fotonya? 

7:54pm P’ridley ada 

7:58pm Iway saya liat di album simbar menjangan adanya foto ridleyi sama coronarium aja tuh pak 

8:01pm P’ridley 

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402718_284900548240257_663669885_n.jpg 

8:07pm Iway mantap.. ok deh pak kita lanjut lain waktu aja liputannya kalo sudah tidak sibuk.. 

makasih 

 November 24 

11:35am Iway 

http://iwayful.wordpress.com/2012/11/24/paket-kiriman-eyi-dari-kalimantan/ 

11:36am Iway testimoni saya buat pak xxx..  

11:37am P’ridley nanti saya baca... saya lagi nanam anggrek 

 November 26 

7:51pm Iway malam pak xxx.. 

8:53pm P’ridley ya malam 

8:59pm Iway sudah baca testimoni yg di blog saya? 

9:01pm P’ridley ya 

9:06pm Iway kalo ada waktu boleh saya lanjut sebentar liputannya pak? 

9:22pm P’ridley ya 

9:23pm Iway ridley yg seukuran kepala kira-kira sudah berumur berapa tahun pak? 

9:24pm P’ridley nggak tahu tapi lebih 10 tahun 

9:25pm Iway kalo yg ukuran kecil buat bonus saya kemarin, kira-kira berapa tahun? 

9:26pm P’ridley saya nggak pernah perhatikan mungkin 1,5 tahun 
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9:28pm Iway tempat menempel ridleyi di pohon posisinya ternaungi atau terkena sinar matahari 
langsung? 

9:29pm P’ridley rata-rata 70% full sun 

9:30pm Iway apa di sana juga lagi musim hujan pak? 

9:31pm P’ridley ya 

9:31pm Iway dalam 1 pohon biasanya ada berapa ridleyi? 

9:33pm P’ridley 2-20 

9:34pm Iway wow.. 20 pak? jadi makin besar pohonnya bisa makin banyak ridleynya? 

9:35pm P’ridley ya 

9:36pm Iway kira-kira berapa meter ridley tertinggi yg pernah bapak lihat? 

9:36pm P’ridley pohonnya? 

9:36pm Iway iya pohonnya dan posisi ridleynya di pohon itu? 

9:37pm P’ridley 60 m 

9:38pm Iway untuk posisi ridleynya di pohon itu apa mencapai 60 m juga pak? 

9:39pm P’ridley ya 

9:39pm Iway apa pohon yg ditempeli ridleyi biasanya ditempeli coronarium juga? 

9:40pm P’ridley tidak.. kalau lecap pasti 

9:41pm Iway kalo lecap biasanya ada di ketinggian berapa meter? 

9:42pm P’ridley 2-20 

9:43pm Iway kalo untuk populasi lebih banyak ridleyi atau coronarium dari yg pernah bapak temui di 
hutan? 

9:43pm P’ridley sama 

9:45pm Iway selain corona dan ridleyi, jenis platycerium apa lagi yg ada di hutan sana? 

9:46pm P’ridley tidak ada 

9:47pm Iway kalo jenis grande nyarinya dimana? 

9:48pm P’ridley sulawesi 

9:49pm Iway ooh grandenya bapak import toh, saya kira dapat dari hutan sana hehe.. 

9:51pm P’ridley ya 

9:52pm Iway sekali masuk hutan biasanya dapat berapa ridleyi pak? 

9:53pm P’ridley relatif 

9:54pm Iway paling banyak pernah dapat order ridleyi berapa banyak pak? 

9:56pm P’ridley 10 



9:56pm Iway yang dari saya dong itu pak hehe.. 

9:56pm P’ridley ya.. saya tak stock ridley.. biar dihutannya aja stocknya 

9:57pm Iway berarti kalo ada yg hanya pesan 1 harus nunggu sampai terkumpul minimal 10 pesanan? 

9:59pm P’ridley ya 

10:00pm Iway untuk mencari ridley ke hutan apa membawa motor atau mobil? 

10:01pm P’ridley semua bisa 

10:01pm Iway misalkan bawa motor ngangkutnya gimana pak? kalo ada 10 pesanan 

10:01pm P’ridley bisa 

10:02pm Iway pakai karung ya pak? 

10:03pm P’ridley ya 

10:04pm Iway apa perlu sampai menginap di hutan saat bapak sedang mencari tanaman? 

10:04pm P’ridley tidak 

10:05pm Iway binatang buas apa yang mungkin ditemui? 

10:06pm P’ridley nggak ada 

10:07pm Iway hutannya di rawa gambut ya pak? 

10:07pm P’ridley tidak 

10:08pm Iway berarti selama ini saat mencari tanaman belum pernah bertemu ular atau buaya 
misalnya? 

10:09pm P’ridley belom 

10:09pm Iway resiko apa yg mungkin dialami saat bapak mencari ridleyi? 

10:10pm P’ridley gigit semut 

10:12pm Iway betul pak, kemarin masih banyak semutnya, saya sempat digigit tapi ngga terlalu sakit.. 

tapi unik juga semutnya karena saat lagi jalan pantatnya nungging ke atas mirip kalajengking hehe.. 

apa bapak melayani pengiriman ke luar negeri juga? 

10:13pm P’ridley tidak 

10:15pm Iway antara ridleyi dan coronarium, yang mana biasanya yg paling tinggi menempel di 
batang pohon? 

10:15pm P’ridley coronarium 

10:17pm Iway ooh jadi corona paling tinggi, karena dari web yg saya baca dijelasin kalo ridleyi pasti 
selalu di atas corona.. saya baru tau yg ini pak.. untuk mengambil ridleyi di dahan yang tinggi apakah 

harus dipanjat dulu pohonnya? 

10:20pm P’ridley semua bisa 

10:21pm Iway apakah sulit menyayat bonggol ridleyi yg menempel di dahan? 

10:25pm P’ridley tidak.. yang bikin sulit semutnya 



10:26pm Iway untuk menyayat ridleyi biasanya langsung dari pohonnya atau ditebang dulu pak? 

10:27pm P’ridley semua bisa 

10:29pm Iway biasanya menebang dari batang paling bawah atau hanya perlu menebang di dahan yg 
ditempeli ridleyi? 

10:29pm P’ridley semua bisa 

10:31pm Iway kalo tidak salah yg bapak kasih tau waktu itu jenis pohonnya meranti ya pak? 

10:39pm P’ridley belangiran lebih keras dari meranti 

10:40pm Iway iya pantas kemarin waktu saya bor batangnya keras banget tuh pak.. kalo bapak 

biasanya menebang belangiran pakai gergaji mesin atau kapak? 

10:41pm P’ridley semua bisa 

10:42pm Iway biasanya perlu waktu berapa lama untuk menebang 1 pohon pak? 

10:45pm P’ridley 10 menit 

10:46pm Iway tanaman apa yg paling sering dipesan dari bapak? 

10:46pm P’ridley semua 

10:47pm Iway oia pak, kayu belangiran biasanya dipakai untuk apa? 

10:48pm P’ridley kaki rumah 

10:50pm Iway apa di habitat ridleyi bisa ditemukan juga anggrek dan nepenthes? 

10:54pm P’ridley nepenthes gracilinum saja.. anggrek sedikit karena terlalu gersang 

10:55pm Iway ok, makasih banyak pak atas waktunya.. liputannya lengkap banget nih.. 

10:57pm P’ridley Ya 

10:57pm Iway selamat malam pak.. 

10:58pm P’ridley ya 

 December 4 

8:38pm Iway malam pak xxx.. mau nanya, nepe yg hidup dekat habitat ridley kan bapak bilang 

namanya gracilinum, tapi saya tanya temen saya yg hobbiis nepe koq ngga tau ya.. 
apa mungkin yg bapak maksud itu nepe gracilis? 

8:41pm P’ridley Ya gracilis sama mirabilis.. Kadang ada reinwardthiana sama raflesiana 

8:48pm Iway oia pak waktu nyari ridley, jalan kesananya sudah aspal atau masih tanah? 

 December 5 

1:54am P’ridley Tanah 
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