
 

1 

 

PENGETAHUAN ULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

2 

 

Ular merupakan binatang reptilia yang banyak kita 
jumpai bila kita melakukan perjalanan ke sawah, hutan, 
sungai, rawa, pantai dan laut. Untuk daerah tropisseperti 
di negara kita, ular banyak sekali dan macam-macam 

jenisnya. Baqik yang berbisa maupun yang tidak berbisa. 
Ular tersebut sangat aktif pada waktu malam hari untuk 
ular berbisa dan siang hari untuk ular yang tak berbisa. 
Dengan mengetahui jenis-jenis ular, cara menangkap 
ular, gigitan ular, dan penanggulangan serta memahami 
sifat-sifat yang dimiliki ular, maka kita tidak perlu takut 

apabila dalam perjalanan kita menjumpai dan bertemu 

dengan ular . 
 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Menjelaskan tentang : 
1. Macam dan jenis ular 
2. Mengenal jenis ular 

3. Bahaya ular dan cara menanggualanginya 
4. Cara menangkap ular dan pemanfaatannya. 
 
I. MACAM DAN JENIS ULAR 

 Di Indonesia terdapat kurang lebih 170 jenis ular 
dan diantaranya terdapat beberapa jenis yang berbisa. 
Jenis ular tersebut diatas tersebar diseluruh kepulauan 

Indonesia baiak dilaut maupun didarat. Faktor lingkungan 
dapat mempengaruhi warna dan tingkah laku jenis ular 
meskipun jenis dan warganya sama. Contoh : 
Di Jawa : Ular Welang (Bungarus Fasciatus) warna 

kulit hitam putih bergelang-gelang 
Di Irian Jaya : Ular Welang (Bungarus Fasciatus) 

berwarna putih keseluruhan. Tingkah laku 

lebih tenang dibandingkan dengan ular 

welang di Jawa. 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN JENIS ULAR 
1. Bentuk kepala  
2. Warna kulit 

3. Susunan gigi / tipe gigi 
4. Tingkat bisa 
5. Tingkah laku 
6. Jenis makanan dan cara /waktu mencari makan. 
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7. Hidup di air, darat, gurun, pohon dan laut. 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN JENIS ULAR 
BERBISA ATAU TIDAK BERBISA TINGGI 

1. Gerak lambat dan tidak takut dengan musuh atau 
lawan . 

2. Gigitannya atau bisanya mematikan. 
3. Mencari makan dimalam hari. 
4. Sering memakan sejenisnya yang lebih kecil. 
5. Bentuk kepala segitiga. 

6. Memiliki sepasang traring bisa. 

7. Membunuh mangsanya dengan menggigit. 
 
 
BERBISA RENDAH 
1. Gerakan cepat, liar dan takut dengan lawan. 
2. Gigitanya tidak mematikan. 

3. Mencari makan disiang hari. 
4. Bentuk kepala bulat telur. 
5. Membunuh mangsanyandengan melilit. 
ADA BEBERAPA JENIS YANG MENYALAHI 

1. Ular Sawah (Phyton) tidak berbisa, mencari makan 
dimalam hari dan gerakannya lambat. 

2. Ular Cobra, weling / welang, pundak bromo, adalah 

ular berbisa mematikan, bentuk kepala bulat telur. 
3. Ular Cobra mencari makan tidak mengenal waktu. 
4. Ular Bajing bentuk kepala segitiga, mempunyai 

sepasang taring, berbisa lemah. 
 
TYPE BISA ULAR 
1. Neorotoxin (syaraf) 

2. Hemotoxin (darah) 

3. Kardiotoxin (jantung) 
 
Prinsip kerja bisa ular adalah: 
Menghancurkan dan menghentikan metabolisme sel, 
menghentikan suplai oxigen pada perdaran darah. 

1. Neurotoxin (syaraf) 
Merusak saraf pernafasan sehingga orang/organisme 
tidak dapat menganbil oksigen. 

2. Kardiotoxin (jantung) 
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Merusak fungsi jantung sehingga tidak dapat 
menyebarkan O2 yang penting bagi metabolisme sel. 

3. Hemotoxin (darah) 
Merusak jaringan darah – hemolisisi – sehingga tidak 

dapat mengikat oksigen. 
 
Penyebaran bisa keseluruh tubuh melalui pembuluh limpa 
(kelenjar getah bening) yang membuat sistem kekebalan 
tubuh (antibiotik) 
Gejala keracunan akan tampak dalam dua jam setelah 

terpelatuk. Korban sebaiknya dibawa kerumah sakit tidak 

lebih dari 8 jam. 
 
GEJALA YANG TIMBUL  
AKIBAT NEOROTOXIN/KARDIOTOXIN 

 Ringan  
1. Pening / pusing 

2. Muntah 
3. Perasaan tidak enak 
4. Luka bengkak (1-2 jam) kecuali weling/welang 

 Berat 

1. Sangat mengantuk 
2. Kesadaran Turun 
3. Nafas tersengal 

4. Anggota badan sulit digerakan 
5. Sulit menelan 
6. Bicara kurang Jelas 
7. Mata membesar 
8. Kelopak mata tertutup (ptosis) 

 
Pada dasarnya bisa ular tidak cukup untuk mematikan 

menusia karena volume bisanya sedikit, namun karena 

kondisi kesehatan manusia berbeda-beda maka kadang-
kadang dapat mematikan manusia yang digigit. Maka 
dengan demikian tingkat bisa ular dapat dibedakan 
menjadi 4 yaituy: 
1. Ular berbisa gigitannya mematikan dalam waktu 

singkat (kalau tidak cepat mendapat pertolongan 
darurat) 
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2. Ular berbisa gigitannya mematikan dalam tempo 3 s/d 
7 hari, kalau si penderita cacat dapat bertahan, atau 
bilamana penderita masih tertolong. 

3. Ular berbisa menengah gigitanya berakibat demam 

dan pembengkakan pada bekas yang di gigut. 
4. Berbisa rendah hanya mengakibatkan si penderita 

mengalami pendarahan pada bekas gigitannya, dan 
bisa mengakibatkan infeksi (bila tidak cepat 
dibersihkan). 

 

Empat tingkatan diatas untuk penderita kondisi sangat 

mempengaruhi dan perlu diketahui orang yang pernah 
mendapat anti bisa atau sering digigit binatang berbisa 
ketahanan tubuh akan lebih baik. 
 
JENIS DAN NAMA ULAR 
Ular berbisa gigitannya mematikan dalam waktu singkat 

A. KING KOBRA (Ophiouphagus Hannah) 
 Kulit warna coklat kehitaman 
 Panjang sampai dengan 10 m, diameter15 cm 
 Leher/ kepala tegak dan pipih menyerupai  sendok 

bila marah atau menggertak lawan 
 Jenis makanan ular bandotan macan 
 Banyak terdapat di zona selatan (daerah berkapur) 

 Mencari makan tidak mengenal waktu, jam 11 
siang bisa tidur diatas pohon 

 Rumah atau sarang tidak menetap 
 Tidak takut terhadap lawan dan justru mengejar 
 Tipe gigi solenoglypha 
 Tipe bisa neorotoxin 
 

B. WELANG (Bangarus fasciatus) 

 Ciri kulit bergelang-gelang warna hitam putih, 
warna hitam mencapai perut. 

 Kepala bentuk oval 
 Ekor tumpul badannya segitiga 
 Bila menyerang gerakannya patah-patah 

 Mencari makan dimalam hari 
 Makanan ular yang lebih kecil 
 Banyak terdapat di daerah persawahan 
 Panjang 2 m, diameter 3 cm. 
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 Tipe gigi proteroglypha 
 Tipe bisa neurotoxin 

C. WELING (Bungarus Candidus) 
 Kulit sama dengan ular welang, hanya warna 

hitam tidak sampai perut (perut putih semua) 
 Ekor seperti cambuk (runcing) 
 Keluar mencari makan malam hari 
 Makanan ular yang lebih kecil  
 Panjang 1 m, diameter 1½ cm 
 Badannya bulat seperti pipa  

 Banyak terdapat didaerah persawahan  

 Gerakannya sama dengan welang 
 Kepala oval agak runcing 
 Tipe gigi proteroglypha 
 Tipe bisa neurotoxin 
 

D. COBRA (Naja naja Sputatrik) 

 Warna kulit coklat kehitaman  
 Bila marah kepala tegak dan pipih seperti sendok, 

disertai semburan bisa yang dapat mencapai  2m 
(berbahaya jika kena mata atau luka) 

 Mencari makan tidak mengenal waktu 
 Gerak-gerik lamban dan selalu siaga disertai 

desiran 

 Terdapat di persawahan dan ditepi sungai 
 Panjang 1½ m, diameter 3 cm 
 Tipe gigi proteroglypha 
 Tipe bisa neurotoxin 
 
 

E. BANDOTAN BEDOR (Angkistrodon Rhodostroma) 

 Kulit berwarna coklat dan putih bergaris segitiga 

 Kepala segitiga 
 Taring panjang dan berengsel sehingga dapat 

dilipat 
 Gerakanya p[atah-patah dan bisa meloncat 
 Terdapat didaerah berkapur 

 Makannya tikus 
 Panjang 90 cm, diameter 3 cm 
 Tipe gigi solegkyoha 
 Tipe bisa hemotoxin 



 

7 

 

 
F. ULAR LAUT (Hydro Picaca) 

 Warna hitam belang putih, ekor pipih dan vertikal 
 Daerah diperairan laut dan pantai 

 Panjang 60 cm, diameter 1 cm 
 Makananya ikan laut 
 Tipe gigi Proteroglypha 
 Tipe bisa kardiotoxin 
 

G. CABE (Maticora Intesnitalis) 

 Punggung hitam, sepanjang badan berpita kuning 

dan bercabang dua-dua di kepala, perut berwarna 
belang putih hitam, ekor merah 

 Terdapat digenangan air dan berlumpur 
 Makanannya ular kecil dan katak 
 Tipe gigi proteroglypha 
 Tipe bisa neurotoxin 

 Kelenjar bisanya panjang sampai 1/3 badan 
 
Jenis ular berbisa gigitannya mematikan dalam tempo 3 
s/d 7 hari 

H. HIJAU EKOR MERAH (Trimesesurus Albolabris) 
 Daerah semak-semak dan berdaunan 
 Warna hijau ekor merah 

 Kepala segitiga 
 Makannya burung dan katak pohon 
 Panjang 70 cm, diameter 3 cm. 
 Tipe gigi solegkyoha 
 Tipe bisa hemotoxin 
 

I. PUNDAK BROMO (Natrik Subminiata) 

 Banyak terdapat didekat rumah (ditumpukan batu, 

genting, batu bata) 
 Ciri –ciri kepala warna hijau dan hitam, leher 

berwarna kuning kemerahan, bagian badan 
bersisik. Sipenderita darahnya sulit membeku, 
daerah berlubang akan mengalami pendarahan 

(kencing darah) 
 Panjang 50 cm, diameter 1½ cm 
 Tipe gigi opistoglypha 
 Tipe bisa hemotoxin 
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Spesies dosis yang dikluarkan (mg) 
Dosis lethal bagi manusia (mg) 

Jenis Ular Dosis Rata-Rata 

yang dikeluarkan 
sekali mematuk 

Fatal Bagi 

Manusia 

Naja Sputartix 211,1 15 

Ophiuphagus 

Hannah 

100 12 

Bungarus Candidus 5,4 1 

Bungarus Faciatus 42,9 10 

Vipera Russelli 72 42 

Trimeresurus 
Albolabris 

14,1 100 

Angkitrodon 40 – 60  40 

Rhodostroma   

(Chamduri, Maitra & Ghosh in Bucheri & Buckle, 1971, 
Venomous Animal and Their Venms, 21:7, tony Phelp, 
1981, Poisous Snakes,p 158) 
 

Jenis Ular yang berbisa dibagi: 

Golongan Ular colubridae: Bisa ular ini berpengaruh pada 
syaraf pernafasan dan 
jantung dapat menjadi 
lumpuh, sehingga 
penderita akan mati dalam 
waktu beberapa jam 

sampai beberapa menit 
yang didahului sesak 
pernafasan. 

Yang termasuk golongan ini : Ular Cobra, Ular Welang, 
Ular Weling. 

Golongan Ular Vebridae : bisa ular ini merusak sel 

pembeku yang 

mengakibatkan daerah sulit 
untuk membeku, tubuh 
menjadi seperti kena 
strum, yang kenmudian 
dikuti dengan : 

 Kencing yang bercampur dengan darah 

 Berak bercampur dengan darah 
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 Batuk berdarah 
 
Yang termasuk golongan ini : Ular tanah, bandotan 
Puspo, Pundak Bromo 

 
Ular berbisa lemah gigitannya berakibat demam dan 
pembengkakan pada bekas yang digigit. 
A. ULAR CINCIN EMAS / MANGROVE SNAKE (Boiga 

Dendrophila) 
 Terdapat di daerah tepi sungai yang alirannya 

tenang dan dekat muara yang berpayau 

 Warna hitam kuning bergelang-gelang 
 Kepala segitiga 
 Cari makan di malam hari 
 Jenis makanan: burung 
 Badan segitiga 
 Panjang 3 n, diameter 3 cm 

 Tipe gigi ophitoglypha 
B. ULAR TRAWANG/TIKUS (Elaphe Adhiata) 

 Ciri kulit kuning dan coklat memanjang 
 Biasa terdapat dirumpun bamboo dan pekuburan 

 Kalau marah bisa berdiri berbentuk per dan pipih 
serta bergelombang 

 Makanan tikus 

 Panjang s/d 2m, diameter 5m 
 Tipe gigi aglyptha 

C. ULAR BAJING (Chrysopelea Pelias) 
 Warna coklat bata bercorak coklat tua 
 Terdapat di pepohonan 
 Kepala segitiga 
 Punya keistimewaan pindah dari pohon ke pohon 

lain seperti bajing dengan menggembungkan 

badannya seperti balon 
 Panjang s/d 2 m, diameter 3 cm 
 Tipe gigi proteroglypha 

D. ULAR DADUNG LUWUK (Elaphe Oxycephala) 
 Warna hijau, ekor abu-abu 

 Terdapat dipepohonan. 
 Kepala oval. 
 Bila marah menggembungkan badanya. 
 Panjang s/d 2 m, diameter 3 cm. 
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 Tipe gigi proteroglypha beralur. 
E. ULAR BANDOTAN TUTUL (Natrix Kiscator) 

 Kulit kuning tutul-tutul hitam 
 Terdapat diperairan 

 Bila marah rata dengan tanah 
 Kepala oval 
 Taring sangat tajam 
 Panjang 70 cm, diameter 2 cm 
 Tipe gigi aglypha 

F. ULAR BANDOTAN TUNGGAL 

 Mirip dengan ular bandotan tutul, hanya berbeda 

warna dan coraknya seperti ular terawang dan 
pendek. 

 
Ular tidak berbisa hanya menyebabkan pendarahan pada 
bekas gigitan  
A. ULAR SAWA/SANCA (Phyton) 

1. Ular Sawa Cinde (Phyton Reticulota) 
 Kulit berkembang – kembang, coklat, hitam, 

kuning  
 Panjang 15 cm, diameter 20 cm 

 Tipe gigi aglypha beralur 
 

2. Ular Sawa Pari / Sawa Kembang (Phyton Moluras) 

 Bentuk menyerupai ular sawa cinde, hanya 
tubuhnya agak bulat 

 Panjang 10 m, diameter 20 cm 
 Tipe gigi aglypha beralur 
 

3. Ular Tree Boa / Sanca Irian (Chondro phyton) 
 Warna hijau  

 Hidup dipohon 

 Panjang 2 m, diameter 5 cm 
 Tipe gigi aglypha beralur 
 

Yang perlu diperhatikan dari ular Phyton adalah kekuatan 
lilitannya, dan mampu menyerang dan memakan manusia 

bila mencapai panjang 6 m, juga dapat menelan 
mangsanya yang berukuran ± 7 kali lebih besar dari 
ukuran kepalanya. 
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B. ULAR BUHU/ KADUT/ ELEPHAN SNAKE 
(Homalopsis Buccata) 
 Hidup di air dan lumpur 
 Kulit warna hitam putih 

 Bergelang-gelang tidak teratur 
 Kepala besar 
 Bila marah pipih 
 Panjang 70 cm, diameter 5 cm 
 Makana ikan  
 Keluar pada malam hari 

 Tipe gigi aglypha 

 
C. ULAR GADUNG PARI (Dryophis Prasimux) 

 Warna hijau, perut putih kekuningan  
 Panjang 1,5 cm , diameter 7 cm 
 Hidup didedaunan 
 Makanan cicak atau katak 

 Gerakannya sangat cepat 
 Mencari makan pada siang hari 
 Tipe gigi proteroglypha beralur 

 

D. ULAR TAMPAR / TALI PICIS (Ahaetula Pica) 
 Hidup di daeah pepohonan 
 Makanan katak 

 Warna kuning perplisir memanjang 
 Gerakannya sangat cepat 
 Bila marah muncul warna biru pada lehernya 
 Lidahnya berwarna merah 
 Tipe gigi Aglypha 

E. ULAR KAYU (Piyas Koros) 
 Warna coklat kehitaman, atau kekuningan 

 Pada bagian perut berwarna putih dan kuning 

cerah 
 Panjang 2 m, diameter 5 cm 
 Makanan katak 
 Gerakannya sangat cepat 
 Tipe gigi aglypha 

 
F. ULAR BANDOTAN MACAN (Pliyas Notetis) 

 Warna coklat kehitaman, atau kekuningan 
 Panjang 3 m, diameter 7 cm 
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 Makanan katak 
 Gerakannya sangat cepat 
 Tipe gigi aglypha 
 

G. ULAR WLINGI 
 Warna coklat dan kalau kena sinar matahari 

warnanya pelangi 
 Kepala oval pipih 
 Makan sejenisnya 
 Terdapat di persawahan khususnya di jawa timur 

 Bersembunyi di dalam tanah yang lunak 

 Tipe gigi aglypha 
 

H. ULAR RUMAH 
 Warna coklat abu-abu berbintik putih. 
 Kepala oval pipih 
 Badan bulat 

 Panjang 40 cm, diameter 1 cm 
 Makanan cicak 
 Hidup di celah pohon dan di dalam tanah 
 Tipe gigi aglypha 

 
 

TEMPAT ULAR MEMATUK 

TEMPAT  KASUS (%) 

Di Rumah 13 6,8 

Di jalan 19 10,0 

Di Sawah 123 46,7 

Waktu Istirahat 35 18,4 

Tidak diketahui 164  

 
 

JAM TERJADINYA PATUKAN ULAR 

JAM KASUS (%) 

00.00 – 06.00 18 9,8 

06.00 – 12.00 63 34,2 

12.00 – 18.00 42 22,8 

18.00 – 24.00 61 33,2 

Tidak diketahui 170  
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ANGGOTA BADAN YANG TERPATUK 

BAGIAN TUBUH KASUS (%) 

Tangan 52 16,6 

Jari 63 34,2 

Telapak tangan 17 5,4 

Lengan Bawah 8 2,5 

Lengan Atas 0 0 

Kaki 262 84,1 

Jari kaki 184 58,9 

Betis 36 11,5 

Paha 1 0,3 

Tidak diketahui 40  

 
II. MENGENAL DAERAH ULAR 
 Ular berbisa  tinggal di daerah yang sama dengan 
warna kulitnya, terkecuali ular yang hidup di air. Tempat 
tinggal ular selalu berpindah-pindah tergantung dari jenis 

makanan yang mudah diperoleh dan tidak diganggu 
musuhnya.  
 Setiap jenis ular mempunyai tempat tinggal yang 

berbeda tergantung dengan faktor di atas. Namun pada 
umumnya ular selalu tinggal di daerah yang lembab, dan 
semak-semak yang dekat dengan air yang tenang. 
 

III. BAHAYA ULAR BERBISA DAN CARA 
MENANGGULANGINYA 
 Pada umumnya ular tidak akan menyerang, 
mengganggu manusia, namun bila mana diganggu maka 
ular akan menyerang manusia. Untuk jenis ular yang 
berbisa selain kobra, ular tidak akan menggigit meskipun 
kita pegang. Dan pada umumnya orang menganggap 

semua ular berbahaya dan bila ketemu selalu berusaha 

untuk membunuhnya. Maka dengan mengenal jenis-jenis 
ular kita akan mudah mengatasi gangguan-gangguan dari 
ular. Tapi kita harus menganggap bahwa ular yang selalu 
berbisa (untuk selalu berhati-hati bila bertemu ular). 
 Bahaya yang ditimbulkan ular selain gigitan, 

biasanya lilitannya adalah bahaya sampingan, misal 
terkejut. Efek terkejut bisa menyebabkan beberapa efek 
sampingan yang lain.  
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 Berbagai cara menanggulanginya: 
1. Membiasakan diri melihat ular dan mempelajarinya, 

sehingga akan tahu persis, gejala yang ditimbulkan 
akibat digigit ular 

2. Bila bertemu ular usahakan tenang dan jangan 
bergerak yang menggetarkan tanah/cabang kayu (bila 
kita memanjat p[ohon) 

3. Ular sangat peka dengan bau minyak tanah/ bensin 
(usahakan daerah perkemahan diberi bebauan 
tersebut) 

4. Ular sangat takut dengan binatang yang berkuku 

tajam (kucing, musang) usahakan di rumah ada 
kucing 

5. Hati-hati berjalan di malam hari tanpa lentera, 
terutama pada bulan purnama karena pada bulan 
tersebut ular biasa keluar untuk mencari jodoh. 

 

Bila sampai digigit ular usahakan perawatan 
darurat: 

1. Usahakan bisa melihat ular yang menggigit, berbisa 
atau tidak 

2. Kalau berbisa atau ragu-ragu lakukanlah secara 
darurat 

3. Ikat pergelangan kaki dan tangan di atas ruas yang 

tertotok di daerah yang dekat jantung dan pada luka 
diberi air panas 

4. Usahakan darah keluar sebanyak mungkin dengan 
membuat luka baru, sampai keluar buih darah dan 
warna hitam 

5. Hisap luka yang ada dengan alat atau dikop 
6. Cara mengikat dengan tali pipih dan usahakan setiap 

kurang lebih 15 menit tali tadi dibuka beberapa menit, 

atau memutar potlot, kayu untuk menjaga peredaran 
darah 

7. Cepat dibawa ke orang yang ahli atau ke rumah sakit 
 
IV. CARA MENANGKAP ULAR 

Cara menangkap ular, kita bisa melihat kebutuhan untuk 
dimakan atau dipelihara. Kalau untuk dimakan cukup ular 
dipukul kepalanya sampai mati dan kemudian potong 
kepalanya 5 cm dari kepala. Dan untuk menguliti 
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usahakan empedu jangan sampai pecah. Untuk yang tidak 
berbisa semuanya bisa dimakan. Untuk ular sawah perlu 
diperhatikan lilitannya. 
 

Kalau untuk dipelihara perlu diperhatikan: 
1. Mental, kecepatan, ketepatan.  
2. Usahakan ular ditangkap ekornya dan diangkat, 

usahakan kepala masih di tanah dan dibawa ke 
tempat yang lapang 

3. Ambil kayu, tekan kepala atau tutup kepala ular 

dengan kain (sarung atau jaket), kemudian pelan-

pelan pegang tengkuk ular dengan tangan (untuk 
kayu bisa dipergunakan tumit sepatu) 

4. Untuk ular phyton seyogyanya usahakan lepas baju, 
agar mudah melepaskan lilitan dan usahakan jangan 
sampai leher kena lilit atau kedua kaki, usahakan kaki 
tetap berdiri tegak. 

 

 


