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Pedoman untuk Penulis 

Ruang Lingkup Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas 
Indonesia (Pros Sem NasMasy Biodiv Indon) menerbitkan naskah 

bertemakan keanekaragaman hayati pada tumbuhan, hewan dan mikroba, 

pada tingkat gen, spesies dan ekosistem serta etnobiologi (pemanfaatan). 
Di samping itu juga menerbitkan naskah dalam ruang lingkup ilmu dan 

teknologi hayati lainnya, seperti: pertanian dan kehutanan, peternakan, 

perikanan, biokimia dan farmakologi, biomedis, ekologi dan ilmu 
lingkungan, genetika dan biologi evolusi, biologi kelautan dan perairan 

tawar, mikrobiologi, biologi molekuler, fisiologi dan botani.   

Tipe naskah yang diterbitkan adalah hasil penelitian (research papers) dan 
ulasan (review). 

 

PENULISAN MANUSKRIP 

Seminar Nasional merupakan tahapan menuju publikasi akhir suatu 

naskah pada jurnal ilmiah, oleh karena itu naskah yang dipresentasikan 

harus seringkas mungkin, namun jelas dan informatif (semacam 
komunikasi pendek pada jurnal ilmiah). Naskah harus berisi hasil 

penelitian baru atau ide-ide baru lainnya. Dalam Pros Sem NasMasy 

Biodiv Indon ini panjang naskah dibatasi hanya 2000-2500 kata dari 
abstrak hingga kesimpulan. 

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris atau Bahasa Lokal 

Nusantara. Materi dalam Bahasa Inggris atau bahasa lokal telah dikoreksi 
oleh ahli bahasa atau penutur asli.  

Naskah ditulis pada template yang telah disediakan di 
biodiversitas.mipa.uns.ac.id/M/template.doc. 

Sebelum dikirimkan, mohon dipastikan bahwa naskah telah diperiksa 

ulang ejaan dan tata bahasanya oleh (para) penulis dan dimintakan 

pendapat dari para kolega. Struktur naskah telah mengikuti format 

Pedoman Penulisan, termasuk pembagian sub-judul.  Format daftar 

pustaka telah sesuai dengan Pedoman Penulisan. Semua pustaka yang 
dikutip dalam teks telah disebutkan dalam daftar pustaka, dan sebaliknya. 

Gambar berwarna hanya digunakan jika informasi dalam naskah dapat 

hilang tanpa gambar tersebut. Grafik dan diagram digambar dengan warna 
hitam dan putih; digunakan arsiran (shading) sebagai pembeda. 

Judul ditulis padat, jelas, informatif, dan tidak lebih dari 20 kata. Authors 

pada nama ilmiah tidak perlu disebutkan pada judul kecuali dapat 
membingungkan. Judu ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (dan 

bahasa lokal, khusus untuk naskah berbahasa lokal). 

Nama penulis bagian depan dan belakang tidak disingkat. 

Nama dan alamat institusi harus ditulis lengkap dengan nama jalan dan 

nomor (atau yang setingkat), nama kota/kabupaten, kode pos, provinsi, 

nomor telepon dan faksimili (bila ada), dan alamat email penulis untuk 

korespondensi.  

Abstrak harus singkat (200-300 kata). Abstrak harus informatif dan 

dijelaskan secara singkat tujuan penelitian, metode khusus (bila ada), hasil 
utama dan kesimpulan utama. Abstrak sering disajikan terpisah dari 

artikel, sehingga harus dapat berdiri sendiri (dicetak terpisah dari naskah 

lengkap). Pustaka tidak boleh dikutip dalam abstrak, tetapi jika penting, 
maka pengutipan merujuk pada nama dan tahun. Abstrak ditulis dalam 

Bahasa Indonesia dan Inggris. 

Kata kunci maksimum lima kata, meliputi nama ilmiah dan lokal (jika 
ada), topik penelitian dan metode khusus; diurutkan dari A sampai Z; 

ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.   

Singkatan (jika ada): Semua singkatan penting harus disebutkan 
kepanjangannya pada penyebutan pertama dan harus konsistensi.  

Judul sirahan: Sekitar lima kata. 

Pendahuluan adalah sekitar 400-600 kata, meliputi tujuan penelitian dan 
memberikan latar belakang yang memadai, menghindari survei literatur 

terperinci atau ringkasan hasil. Tunjukkan tujuan penelitian di paragraf 

terakhir. Pustaka dalam naskah ditulis dalam sistem "nama dan tahun"; 
dan diatur dari yang terlama ke terbaru, lalu dari A ke Z. Dalam 

mengutip sebuah artikel yang ditulis oleh dua penulis, keduanya harus 

disebutkan, namun, untuk tiga dan lebih penulis, hanya nama akhir 
(keluarga) penulis pertama yang disebutkan, diikuti dengan et al. (tidak 

miring), misalnya: Saharjo dan Nurhayati (2006) atau (Boonkerd 2003a, b, 

c; Sugiyarto 2004; El-Bana dan Nijs 2005; Balagadde et al 2008; Webb et 
al 2008). Kutipan bertingkat seperti yang ditunjukkan dengan kata cit. atau 

dalam harus dihindari.  

Bahan dan Metode harus menekankan pada prosedur/cara kerja dan 
analisis data. Untuk studi lapangan, lebih baik jika lokasi penelitian 

disertakan. Keberadaan peralatan tertentu yang penting cukup disebutkan 

dalam cara kerja. 

Hasil dan Pembahasan ditulis sebagai suatu rangkaian, namun, untuk 

naskah dengan pembahasan yang panjang dapat dibagi ke dalam beberapa 

sub judul. Hasil harus jelas dan ringkas menjawab pertanyaan mengapa 
dan bagaimana hasil terjadi, tidak sekedar mengungkapkan hasil dengan 

kata-kata. Pembahasan harus merujuk pada pustaka-pustaka yang 

penelitian terdahulu, tidak hanya opini penulis. 

Kesimpulan. Pada bagian akhir pembahasan perlu ada kalimat penutup. 

Ucapan Terima Kasih disajikan secara singkat; semua sumber dana 

penelitian perlu disebutkan, dan setiap potensi konflik kepentingan 
disebutkan. Penyebutan nama orang perlu nama lengkap. 

Lampiran (jika ada) harus dimasukkan dalam Hasil dan Pembahasan. 

  

DAFTAR PUSTAKA  

Sebanyak 80% dari daftar pustaka harus berasal dari jurnal ilmiah yang 

diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, kecuali untuk studi taksonomi. 
Pustaka dari blog, laman yang terus bertumbuh (e.g. Wikipedia), koran 

dan majalah populer, penerbit yang bertujuan sebagai petunjuk teknis 
harus dihindari. Gunakan pustaka dari lembaga penelitian atau universitas, 

serta laman yang kredibel (e.g. IUCN, FAO dll). Nama jurnal disingkat 

merujuk pada ISSN List of Title Word Abbreviations (www.issn.org/2-
22661-LTWA-online.php).The following examples are for guidance. 

Jurnal:  

Saharjo BH, Nurhayati AD. 2006. Domination and composition structure 
change at hemic peat natural regeneration following burning; a case 

study in Pelalawan, Riau Province. Biodiversitas 7: 154-158. 

Penggunaa "et al." pada daftar penulis yang panjang juga dapat dilakukan, 
setelah nama penulis ketiga, e.g.: 

Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al. 1999. Future of health insurance. N 

Engl J Med 965: 325-329 

Article DOI: 

Slifka MK, Whitton JL. 2000. Clinical implications of dysregulated 

cytokine production. J Mol Med. Doi:10.1007/s001090000086 

Buku: 

Rai MK, Carpinella C. 2006. Naturally occurring bioactive compounds. 

Elsevier, Amsterdam. 

Bab dalam buku: 

Webb CO, Cannon CH, Davies SJ. 2008. Ecological organization, 

biogeography, and the phylogenetic structure of rainforest tree 
communities. In: Carson W, Schnitzer S (eds). Tropical Forest 

Community Ecology. Wiley-Blackwell, New York. 

Abstrak: 

Assaeed AM. 2007. Seed production and dispersal of Rhazya stricta. The 

50th Annual Symposium of the International Association for 

Vegetation Science, Swansea, UK, 23-27 July 2007. 

Prosiding: 

Alikodra HS. 2000. Biodiversity for development of local autonomous 

government. In: Setyawan AD, Sutarno (eds). Toward Mount Lawu 
National Park; Proceeding of National Seminary and Workshop on 

Biodiversity Conservation to Protect and Save Germplasm in Java 

Island. Sebelas Maret University, Surakarta, 17-20 July 2000.  



Tesis, Disertasi: 

Sugiyarto. 2004. Soil Macro-invertebrates Diversity and Inter-cropping 

Plants Productivity in Agroforestry System based on Sengon. 
[Dissertation]. Brawijaya University, Malang.   

Dokumen Online: 

Balagadde FK, Song H, Ozaki J, Collins CH, Barnet M, Arnold FH, 
Quake SR, You L. 2008. A synthetic Escherichia coli predator-prey 

ecosystem. Mol Syst Biol 4: 187. 

www.molecularsystemsbiology.com [21 April 2015] 

 

UNCORRECTED PROOFS  

Proof reading akan dikirimkan kepada penulis untuk korespondensi 
(corresponding author) dalam file berformat .doc atau .docx untuk 

pemeriksaan dan pembetulan kesalahan penulisan (typographical). Untuk 

mencegah terhambatnya publikasi, proofs harus dikembalikan dalam 7 
hari.  

 

PEMBERITAHUAN 

Semua komunikasi mengenai naskah dilakukan melalui email: 

biodiversitas@gmail.com. 

 

PEDOMAN ETIKA 

Pros Sem NasMasy Biodiv Indon setuju untuk mengikuti standar etika 

yang ditetapkan oleh Komite Etika Publikasi (Committee on Publication 
Ethics, COPE) serta Komite Internasional para Penyunting Jurnal Medis 

(International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). Penulis 

(atau para penulis) harus taat dan memperhatikan hak penulisan, 

plagiarisme, duplikasi publikasi (pengulangan), manipulasi data, 

manipulasi kutipan, serta persetujuan etika dan Hak atas Kekayaan 

Intelektual. 

Kepenulisan Penulis adalah orang yang berpartisipasi dalam penelitian 

dan cukup untuk mengambil tanggung jawab publik pada semua bagian 

dari konten publikasi. Ketika kepenulisan dikaitkan dengan suatu 
kelompok, maka semua penulis harus memberikan kontribusi yang 

memadahi untuk hal-hal berikut: (i) konsepsi dan desain penelitian, 

akuisisi data, analisis dan interpretasi data; (ii) penyusunan naskah dan 
revisi; dan (iii) persetujuan akhir dari versi yang akan diterbitkan. 

Pengajuan suatu naskah berarti bahwa semua penulis telah membaca dan 

menyetujui versi final dari naskah yang diajukan, dan setuju dengan 
pengajuan naskah untuk publikasi ini. Semua penulis harus bertanggung 

jawab atas kualitas, akurasi, dan etika penelitian. 

Plagiarisme Plagiarisme (penjiplakan) adalah praktek mengambil karya 

atau ide-ide orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa 

mengikutsertakan orang-orang tersebut. Naskah yang diajukan harus 

merupakan karya asli penulis (atau para penulis). 

Duplikasi publikasi Duplikasi publikasi adalah publikasi naskah yang 

tumpang tindih secara substansial dengan salah satu publikasi yang sudah 

diterbitkan, tanpa referensi yang dengan nyata-nyata merujuk pada 
publikasi sebelumnya. Kiriman naskah akan dipertimbangkan untuk 

publikasi hanya jika mereka diserahkan semata-mata untuk publikasi ini 

dan tidak tumpang tindih secara substansial dengan artikel yang telah 
diterbitkan. Setiap naskah yang memiliki hipotesis, karakteristik sampel, 

metodologi, hasil, dan kesimpulan yang sama (atau berdekatan) dengan 
naskah yang diterbitkan adalah artikel duplikat dan dilarang untuk 

dikirimkan, bahkan termasuk, jika naskah itu telah diterbitkan dalam 

bahasa yang berbeda. Mengiris data dari suatu "penelitian tunggal" untuk 
membuat beberapa naskah terpisah tanpa perbedaan substansial harus 

dihindari. 

Manipulasi data Fabrikasi, manipulasi atau pemalsuan data merupakan 
pelanggaran etika dan dilarang. 

Manipulasi pengacuan Hanya kutipan relevan yang dapat digunakan 

dalam naskah. Kutipan (pribadi) yang tidak relevan untuk meningkatkan 
kutipan penulis (h-index) atau kutipan yang tidak perlu untuk 

meningkatkan jumlah referensi tidak diperbolehkan. 

Persetujuan etika Percobaan yang dilaksanakan pada manusia dan hewan 

harus mendapat izin dari instansi resmi dan tidak melanggar hukum. 
Percobaan pada manusia atau hewan harus ditunjukkan dengan jelas 

pada"Bahan dan Metode", serta diperiksa dan disetujui oleh para 

profesional dari sisi aspek moral. Penelitian pada manusia harus sesuai 
dengan prinsip-prinsip Deklarasi Helsinki dan perlu mendapatkan 

pendampingan dari dokter dalam penelitian biomedis yang melibatkan 

subyek manusia. Rincian data dari subyek manusia hanya dapat 
dimasukkan jika sangat penting untuk tujuan ilmiah dan penulis (atau para 

penulis) mendapatkan izin tertulis dari yang bersangkutan, orang tua atau 

wali. 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Penulis (atau para penulis) 

harus taat kepada hukum dan/atau etika dalam memperlakukan objek 

penelitian, memperhatikan legalitas sumber material dan hak kekayaan 
intelektual. 

Konflik kepentingan dan sumber pendanaan Penulis (atau para 

penulis) perlu menyebutkan semua sumber dukungan keuangan untuk 
penelitian dari institusi, swasta dan korporasi, dan mencatat setiap potensi 

konflik kepentingan. 

  

PERSETUJUAN  

Persetujuan penerbitan suatu naskah menyiratkan bahwa naskah tersebut 

telah diseminarkan (baik oral atau poster) dan direview oleh Dewan 
Redaksi atau pihak lain yang ditunjuk. Penulis umumnya akan diberitahu 

penerimaan, penolakan, atau kebutuhan untuk revisi dalam waktu 1-2 

bulan setelah presentasi. Naskah ditolak, jika konten tidak sesuai dengan 
ruang lingkup publikasi, tidak memenuhi standar etika (yaitu kepenulisan 

palsu, plagiarisme, duplikasi publikasi, manipulasi data dan manipulasi 

kutipan), tidak memenuhi kualitas yang diperlukan, ditulis tidak sesuai 
dengan Format, memiliki tata bahasa yang rumit, atau mengabaikan 

korespondensi dalam tiga bulan. Kriteria utama untuk publikasi adalah 

kualitas ilmiah dan telah dipresentasikan. Makalah yang disetujui akan 
dipublikasikan dalam urutan kronologis. Publikasi ini diterbitkan pada 

bulan Maret, Juni, September dan Desember. Namun, publikasi online 

dilakukan segera setelah "proof reading" dikoreksi penulis. 

  

HAK CIPTA  

Pengiriman naskah menyiratkan bahwa karya yang dikirimkan belum 
pernah dipublikasikan sebelumnya (kecuali sebagai bagian dari tesis atau 

laporan, atau abstrak); bahwa tidak sedang dipertimbangkan untuk 

diterbitkan di tempat lain; bahwa publikasi telah disetujui oleh semua 
penulis pendamping (co-authors). Jika dan ketika naskah diterima untuk 

publikasi, penulis masih memegang hak cipta dan mempertahankan hak 

penerbitan tanpa pembatasan. Penulis atau orang lain diizinkan untuk 
memperbanyak artikel sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Untuk 

penemuan baru, penulis disarankan untuk mengurus paten sebelum 

diterbitkan.  

  

OPEN ACCESS  

Publikasi ini berkomitmen untuk membebaskan terbuka akses (free-open 
access) yakni tidak mengenakan biaya kepada pembaca atau lembaganya 

untuk akses. Pengguna berhak untuk membaca, mengunduh, menyalin, 
mendistribusikan, menyetak, mencari, atau membuat tautan ke naskah 

penuh, sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Jenis lisensi adalah CC-

BY-NC-SA. 

  

PENOLAKAN  

Tidak ada tanggung jawab yang dapat ditujukan kepada penerbit dan 

penerbit pendamping, atau editor untuk cedera dan/atau kerusakan pada 

orang atau properti sebagai akibat dari pernyataan yang secara aktual atau 

dugaan memfitnah, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan hak 
pribadi, atau liabilitas produk, baik yang dihasilkan dari kelalaian atau 

sebaliknya, atau dari penggunaan atau pengoperasian setiap ide, instruksi, 

prosedur, produk atau metode yang terkandung dalam suatu naskah. 

 

NOTIFICATION: All communications are strongly recommended to be undertaken through email. 



Kata Pengantar

Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas
Indonesia (Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon) Volume 1,
Nomor 3, Juni 2015 dan Volume 1, Nomor 4, Juli 2015
berisikan naskah-naskah dari kegiatan Seminar Nasional
Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Yogyakarta, 21 Maret
2015 yang bertemakan Manajemen Biodiversitas dalam
Melindungi, Mempertahankan dan Memperkaya Sumber
Daya Genetik dan Pemanfaatannya. Keduanya juga
menerbitkan beberapa naskah yang telah dipresentasikan
pada seminar nasional sebelumnya, yaitu: Seminar
Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Depok, 20
Desember 2014, namun naskah revisinya baru dapat
disetujui oleh Dewan Penyunting akhir-akhir ini.

Naskah-naskah yang diterbitkan dalam prosiding ini telah
melalui beberapa tahapan proses seleksi, dimulai dari
seleksi awal terhadap abstrak-abstrak yang dikirimkan
untuk dipresentasikan pada seminar nasional; dilanjutkan
dengan proses presentasi oral atau poster, sekaligus review
melalui tanya jawab oleh sesama peserta seminar.
Selanjutnya, naskah-naskah tersebut dinilai dan dikoreksi
oleh penyunting, penyunting tamu, serta penyunting khusus
untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setiap proses
koreksi berimplikasi pada kewajiban revisi, sehingga
naskah-naskah yang diterbitkan dalam prosiding ini telah
melalui beberapa kali proses revisi oleh penulis atau para
penulis. Sebelum dicetak naskah-naskah pra-cetak
(uncorrected proof) juga telah dikirimkan kepada para
penulis untuk mendapatkan koreksi akhir dan dibaca oleh
korektor (proofreader) untuk pembetulan kesalahan cetak
dan penyesuaian dengan gaya selingkung prosiding ini.

Naskah yang secara kualitas berpotensi untuk diterbitkan
namun karena alasan tertentu penulis belum dapat
memenuhi saran revisi dari para penyunting, maka akan
diterbitkan pada prosiding nomor berikutnya. Sedangkan,

naskah yang tidak lolos dari proses tersebut, tidak dapat
diterbitkan.

Atas terlaksananya kegiatan seminar nasional dan terbitnya
prosiding ini, diucapkan terima kasih kepada para
pemakalah utama, pemakalah, peserta, panitia dan para
pihak lainnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan
kepada berbagai instansi yang telah mendukung kegiatan
ini dengan hadirnya para pemakalah utama dari
lingkungannya, yaitu: Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas
Lambung Mangkurat Banjarbaru, serta Balai Besar
Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
(BBPBPTH) Yogyakarta.

Sebagaimana seminar nasional sebelumnya, sebagian
pendanaan kegiatan ini juga diperoleh dari Hibah Program
Insentif Jurnal Terindeks Internasional Tahun 2014, untuk
jurnal Biodiversitas, Journal of Biological Diversity dari
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, RI, dalam rangka
penjaringan naskah dari penulis dalam negeri untuk jurnal
tersebut. Untuk itu diucapkan terima kasih.

Akhir kata, permohonan maaf disampaikan kepada para
penulis bahwasanya masih ada naskah yang belum dapat
diakomodasi dalam terbitan ini mengingat proses revisi
belum selesai, sementara waktu tenggat penerbitan sudah
terlampaui. Naskah-naskah tersebut diharapkan dapat
diterbitkan pada prosiding edisi berikutnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2015

Ketua Dewan Penyunting



Rumusan

Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia,
Yogyakarta, 21 Maret 2015, tema: Manajemen
Biodiversitas dalam Melindungi, Mempertahankan dan
Memperkaya Sumber Daya Genetik dan Pemanfaatannya

Konversi habitat di daratan dan illegal, unreported and
unregulated fishing di lautan merupakan faktor
antropogenik utama yang menjadi hambatan dalam upaya
penyelamatan keanekaragaman hayati Indonesia.
Sementara faktor alam yang paling mengancam adalah
perubahan iklim di masa depan. Selain ketiga faktor
tersebut, keanekaragaman hayati juga dapat terancam oleh
faktor antropogenik lainnya, seperti pencemaran
lingkungan, pertambahan penduduk dan perubahan
perilakunya yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan
akan sumber daya alam hayati, serta faktor alam seperti
bencana alam (khususnya banjir dan gunung meletus).

Penurunan kualitas habitat telah menyebabkan sejumlah
besar hidupan liar terancam kelangsungan hidupnya,
bahkan termasuk kelestarian jenis-jenis yang belum pernah
teridentifikasi atau diketahui manfaatnya. Oleh karena itu,
upaya untuk melindungi dan mempertahankan
keanekaragaman hayati sangat perlu untuk dilakukan,
karena berkejaran dengan laju kepunahannya. Indonesia
merupakan salah satu negara mega-biodiversitas dengan
laju kepunahan spesies alami paling tinggi. Sementara itu,
sumber daya genetik alam merupakan sumber utama dalam
proses domestikasi dan pemuliaan dari tumbuhan, hewan
dan mikroba budidaya.

Introduksi spesies asing sebagaimana introduksi varietas
baru spesies budidaya dapat meningkatkan
keanekaragaman hayati. Namun, keberadaan jenis-jenis ini
dapat pula mengganggu keseimbangan ekosistem, terlebih
pada ekosistem yang rapuh karena besarnya tekanan
antropogenik. Meskipun, kehadiran jenis-jenis asing

kadang-kadang tidak dapat dielakkan karena adanya
kebutuhan ekonomi.

Dalam seminar nasional ini diungkapkan berbagai
tantangan, hambatan dan keberhasilan dalam mengelola,
mempertahankan dan memperkaya keanekaragaman hayati
Indonesia. Berbagai kekayaan hayati Indonesia baik dari
kawasan pegunungan, dataran rendah, perairan darat
(sungai, rawa, danau), perairan laut (laguna, delta, pantai),
serta kawasan budidaya diungkapkan. Upaya perlindungan
mamalia endemik, seperti bekantan di Kalimantan dan
Anoa di Sulawesi telah diungkapkan, termasuk juga upaya
pengelolaan mamalia introduksi, macan tutul sri langka di
penangkaran. Salah satu contoh menarik terjadinya
ancaman kepunahan spesies alam, sekaligus upaya seleksi,
budidaya dan konservasinya diungkapkan dalam makalah
tentang kontes burung. Sementara itu pertumbuhan Acacia
decurrens di Gunung Merapi merupakan contoh nyata
bagaimana spesies asing dapat mengalahkan spesies asli.
Dalam seminar ini, juga dikemukakan potensi spesies asli
untuk dikembangkan dalam program pemuliaan, baik
tanaman perkebunan/kehutanan seperti sowang maupun
tanaman budidaya, seperti buah plajau dan kapul.
Dikemukakan pula berbagai upaya peningkatan kapasitas
produksi tanaman pangan, seperti padi, talas, sorgum dan
lain-lain, termasuk di kawasan-kawasan marginal.

Dari hasil seminar nasional ini secara ringkas dapat
dirumuskan bahwa Indonesia merupakan negara yang
sangat kaya sumber daya genetik, namun, laju kepunahan
alamnya juga sangat tinggi. Oleh karena itu para peneliti
harus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan
mengungkapkan manfaat jenis-jenis kehidupan liar; di
samping terus melakukan seleksi untuk memperbaiki
kualitas varietas budidaya sehingga dengan diketahuinya
manfaat maka upaya pelestariannya akan lebih mudah
karena tumbuhnya dukungan dari para pihak.
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Abstrak. Widyatmoko AYPBC. 2015. Keragaman genetik anakan Shorea smithiana pada plot STREK, Kalimantan Timur berdasarkan 
penanda SSR.Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 393-397.Berbagai teknik silvikultur telah dikembangkan dan dilakukan untuk 
menjaga pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu plot penelitian teknik silvikultur adalah Plot Penelitian STREK (Plot STREK), 
yang terletak di Labanan, Berau, Kalimantan Timur. Plot ini dibangun pada tahun 1989 untuk mengukur laju pertumbuhan pemulihan 
hutan hujan tropika setelah dilakukan kegiatan pembalakan hutan (logging). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
sistem penebangan yang dilakukan terhadap keragaman genetik anakan Shorea smithiana. Sampel daun anakan S. smithiana dari 4 blok 
(2 blok virgin forest, Reduced Impact Logging/RIL > 50 cm dbh, dan pembalakan konvensional > 50 cm dbh) dikoleksi untuk kegiatan 
penelitian. Jumlah sampel anakan bervariasi antara 3-24. Dua puluh lima alel dihasilkan dari tiga primer SSR yang dikembangkan pada 
S. curtisii dan digunakan untuk analisis keragaman genetik. Keragaman genetik masing-masing blok dihitung menggunakan program 
POPGENE 1.32. Keragaman genetik pada 4 blok tersebut bervariasi antara 0,4762 sampai dengan 0,5481. Keragaman tertinggi dimiliki 
oleh anakan dari blok virgin forest (0,5481), sedangkan yang terendah pada RIL > 50 cm dbh (0,4762). Secara umum terjadi penurunan 
keragaman genetik setelah dilakukan penebangan dibandingkan dengan virgin forest sebesar ± 10%. Hasil dari penelitian ini dapat 
menjadi masukan untuk pelaksanaan sistem silvikultur agar keragaman genetik pohon tertinggal dan anakannya tidak mengalami 
penurunan yang tinggi. 

Kata kunci: Keragaman genetik, Shorea, silvikultur, SSR  

Abstract. Widyatmoko AYPBC. 2015. Genetic diversity of Shorea smithiana seedling in STREKplot, East Kalimantan based on SSR 
markers.Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 393-397. Several silvicultural techniques have been developed and applied in the context 
of sustainable management for forest production.One of the silviculture research plots is STREK Plot. STREK Plot is located in 
Labanan, Berau, East Kalimantan. This plot was established on 1989 in order to evaluate the dynamic growth of forest stands after 
logging. The aim of this research is evaluating the effect of logging techniques to the genetic diversity of seedlings of Shorea smithiana. 
Leaves of S. smithiana seedlings were collected from 4 blocks (2 blocks of virgin forest, Reduced Impact Logging/RIL > 50 cm dbh, 
dan conventional looging> 50 cm dbh). A number of seedlings were varied between 3 and 24. Twenty-five alleles from three SSR 
primers those have been developed for S. curtisii were used for analyzing genetic diversity. Genetic diversity of each block was 
calculated using POPGENE 1.32 program. Genetic diversity of the four blocks was varied between 0.4762 and 0.5481. Virgin forest 
block has the highest genetic diversity (0.5481), however, the lowest genetic diversity belonged to RIL > 50 cm dbh (0.4762). In 
general, genetic diversity of seedlings was decreased  ± 10% after logging compared with virgin forest. The results of this research can 
give the Ministry of Forestry and other stakeholders input of several options of silvicultural techniques in order to minimize reducing the 
genetic diversity of remaining trees and its seedlings.  

Keywords: Genetic diversity, Shorea,silviculture, SSR  

PENDAHULUAN 

Silvikultur adalah seni dan ilmu membangun dan 
memelihara hutan dengan menerapkan ilmu silvika untuk 
memperoleh manfaat optimal. Menurut PP Nomor 6 tahun 
2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Penge-
lolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sistem silvikultur 
adalah sistem budidaya hutan mulai dari memilih benih 

atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan 
memanen. Menurut Pasaribu (2008), di dalam sistem 
silvukultur terdapat pengaturan mengenai kelas diameter 
atau kelas umur, riap kegiatan penanaman/pengayaan 
(enrichmentplanting), pemangkasan (pruning), penjarangan 
(thinning), siklus tebang, rotasi tebang serta informasi 
silvikultur jenis. Sedangkan menurut Nyland (2002), sistem 
silvikultur adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai 
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pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan, 
pemeliharaan tegakan hutan untuk menjamin kelestarian 
produksi atau hasil hutan lainnya. Oleh karenanya, ber-
dasarkan beberapa definisi sistem silvikultur, terkandung 
tiga komponen utama yaitu permudaan (regeneration), 
pemeliharaan (tending), dan 
pemanenan(harvesting/removing). 

Sejak awal diterapkannya sistem silvikultur di 
Indonesia, telah banyak sistem yang dikembangkan dengan 
tujuan untuk pengelolaan secara lestari. Beberapa sistem 
silvikultur yang diterapkan di Indonesia adalah TPI, TPTI, 
Bina Pilih, TPTJ dan TPTII. Saat ini, salah satu sistem 
silvikultur yang dikembangkan adalah silvikultur intensif 
(SILIN), yaitu teknik silvikultur yang berusaha untuk 
memadukan 3 elemen utama silvikutur, yaitu:spesies target 
yang dimuliakan, manipulasi lingkungan dan pengendalian 
hama terpadu (Soekotjo 2009). 

Plot penelitian Silvicultural Techniques for the 
Regeneration Over Forest in East Kalimantan (Plot 
STREK) merupakan salah satu plot penelitian sistem 
silvikultur yang dibangun pada tahun 1989.Tujuan utama 
dari pembangunan Plot STREK adalah untuk memberikan 
informasi yang lebih sempurna sehingga kegiatan 
pemanenan pertama dan pemanenan berikutnya pada 
kawasan hutan hujan tropika dapat direncanakan dengan 
baik untuk menjamin bahwa hutan yang ada akan tetap 
mampu menjaga fungsi-fungsi ekosistemnya yang berharga 
bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan kayu untuk 
produksi, perlindungan daerah-daerah tangkapan, 
konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi sosial 
(Tyrei 1999). Terdapat 2 perlakuan penjarangan dan 3 
perlakuan pembalakan, termasuk plot perlakuan kontrol 
dalam jumlah memadai yang tidak dilakukan penebangan, 
yang dilakukan di Plot STREK.  

Penanda mikrosatelit atau SSR (simple sequence 
repeat) merupakan salah satu penanda DNA yang 
digunakan untuk menganalisis keragaman genetik tanaman. 
Kelebihan dari penanda mikrosatelit adalah bersifat ko-
dominan, banyak dijumpai di hampir semua organisme 
yang mempunyai inti sel sejati dan mempunyai tingkat 
keragaman genetik yang tinggi. Penanda mikrosatelit telah 
banyak digunakan untuk analisis keragaman genetik 
beberapa jenis tanaman, seperti kelapa (Perera et al. 2000), 
gandum (Huang et al. 2002),jati (Dirmavena 2007), 
danPinus merkusii (Diputra 2013). 

Pengaruh dari penerapan sistem silvikultur terhadap 
keragaman genetik pohon tertinggal, khususnya anakan 
dari pohon-pohon tertinggal, hingga saat ini belum banyak 
dilaporkan. Pengaruh penerapan sistem silvikultur terhadap 
keragaman genetik telah dilaporkan pada jenis Douglas-fir 
(Shimizu dan Adams 1992) dan di Eastern Hemlock Forest, 
USA (Hawley et al. 2005). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh sistem penebangan yang 
dilakukan di Plot STREK terhadap keragaman genetik 
anakan Shorea smithiana menggunakan penanda mikrosatelit. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan penelitian diambil dari empat plot silvikultur 
yang terdapat di PLOT STREK. Keempat plot tersebut 
terletak pada RKL 4 dengan perlakuan penebangan dari 
November 1991-Maret 1992. Data dari masing-masing 
blok beserta jumlah sampel anakannya disajikan pada 
Tabel 1.  

Sistem silvikultur yang dilakukan pada masing-masing 
plot dijelaskan sebagai berikut (Tyrei 1999): (i) Virgin 
forest:hutan primer dengan habitat alami. Hutan ini belum 
pernah ditebang. Diperlukan sebagai plot kontrol untuk 
RKL 4. (ii) Reduced Impact Logging > 50 cm dbh: 
inventarisasi tegakan pohon dan identifikasi spesies 
dilakukan sebelum dilakukan pembalakan. Seluruh pohon 
dengan diameter dbh > 50 cm ditebang dan dikeluarkan 
dengan suatu prosedur yang dapat meminimalkan 
kerusakan terhadap tegakan tinggal, jalan sarad disesuaikan 
dengan topografi dan dilakukan penebangan dengan 
penetapan arah rebah dengan sudut rebah kurang dari 45 % 
terhadap arah penyaradan. (iii) Pembalakan konvensional 
> 50 cm: dilakukan pembalakan dengan cara-cara yang 
biasa dilaksanakan yang meliputi kegiatan inventarisasi 
tegakan dan identifikasi spesies (jenis komersil) sebelum 
penebangan. Pohon-pohon yang akan ditebang dipetakan 
tanpa mencantumkan keadaan topografinya. Jalan sarad 
dirancang berdasarkan pengalaman; akses yang mudah 
terhadap pohon merupakan pedoman prinsipil yang 
dipergunakan. Penebangan pohon dilaksanakan dengan 
cara yang paling memudahkan bagi tenaga penebang 
dengan mempertimbangkan proses penyaradan yang sebaik 
mungkin. 

Total genomik DNA diekstraksi dari 50 mg daun yang 
telah dihaluskan dengan mesin ekstraksi (beat beader) 
menggunakan metode CTAB (Cetyl Trimethyl 
AmmoniumBromide) yang dikembangkan oleh Shiraishi 
dan Watanabe (1995). Penanda mikrosatelit yang 
digunakan adalah primer SSR yang dikembangkan untuk 
Shorea curtisii, yaitu Shc-02, Shc-07 dan Shc-09 (Ujino et 
al. 1998). Sekuen ketiga primer tersebut disajikan pada 
Tabel 2. 
Reaksi PCR dilakukan dengan jumlah volume 10µL, yang 
terdiri dari10 ng/10µL DNA, 0.125µM dari masing-masing 
primer, 1 mM MgCl2, dan 5 µL/10µL AmpliTaq Gold® 
360 PCR Master Mix (Life Technologies). Proses PCR 
diawali dengan denaturasi selama 120 detik pada suhu 
94oC, diikuti dengan 10 siklus amplifikasi. Kondisi dari 
amplifikasi adalah sebagai berikut: denaturasi pada suhu 
94oC selama 30 detik, penempelan primer (annealing) 
mengikuti protokol touchdown (suhu 65-55oC) selama 30 
detik, dan pemanjangan (extension) pada suhu 72oC selama 
90 detik. Kemudian diikuti 25 siklus reaksi yag terdiri dari 
94oC selama 30 detik (denaturasi),55oC selama 30 detik 
(penempelan primer), dan pemanjangan72oC selama 90 
detik (pemanjangan). Siklus PCR diakhiri dengan 
pemanjanganselama 7 menit pada suhu 72oC. Reaksi PCR 
dilakukanpada mesin thermal cycler GeneAmp PCR 
System 9700Applied Biosystem. Kegiatan elektroforesis 
dan deteksi fragmen menggunakan mesin Gene Analyzer 
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ABI 3100 Avant (Applied Biosystem). Fragmen DNA 
dianalisis menggunakan Genemapper (Applied Biosystem) 

 

 
 

 

 
Tabel 2.Sekuen primer dan motif ulangan mikrosatelit pada S. curtisii (Ujino et al. 1998) 
 
Nama lokus Sekuen basa (5’-3’) Motif ulangan T.ann (oC) NA 
Shc-02 CACGC TTTCC CAATC TG 

TCAAGA GCAGA ATCCA G 
(CT)2CA(CT)5 54 2 

Shc-07 ATGTC CATGT TTGAG TG 
CATGG ACATA AGTGG AG 

(CT)8(CA(CT)5CACCC(CTCA)3CT(CA)10 54 11 

Shc-09 TTTCT GTATC CGTGT GTTG 
GCGATT AAGCG GACCT CAG 

(CT)12 54 9 

Keterangan: T.ann: suhu penempelan primer, NA: jumlah alel yang terdeteksi pada S.curtisii 
 

 
 

Tabel 1. Plot penebangan pengambilan sampel anakan S. 
smithiana 
 
Blok Sistem silvikultur N 
R4P3C9 Reduced impact logging > 50 cm dbh 3 
R4P4C9 Virgin Forest (kontrol) 15 
R4P9C9 pembalakan konvensional > 50 cm dbh 24 
R4P10C9 Virgin Forest (kontrol) 4 
Keterangan: N: jumlah sampel 
 
 
Tabel 3. Ukuran alel mikrosatelit (bp) pada S. curtisii (Ujino et al. 
1998) dan anakan S. smithiana 
 

Lokus S. curtisii S. smithiana 
Shc-02 149 135 
Shc-07 169 138, 147, 151, 155, 166, 172, 174, 185, 

187, 189, 197, 201, 203, 205, 207, 213 
Shc-09 197 179, 182, 184, 188, 191, 199 

 
 
Tabel 4. Jumlah alel, genotipe dan keragaman genetik masing-
masing plot 
 

Blok N 
Shc-02 Shc-07 Shc-09 

HE Alel 
Gen Alel Gen Alel Gen 

Semua 46 1 1 15 24 6 10 - 
R4P3C9 3 1 1 2 2 4 3 0,5229 
R4P4C9 15 1 1 9 9 6 8 0,5481 
R4P9C9 24 1 1 9 15 4 7 0,4762 
R4P10C9 4 1 1 5 3 3 4 0,4886 
Keterangan: Gen = genotipe 
 
 

Parameter keragaman genetik per lokus yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah jumlah alel yang terdeteksi 
pada masing-masing primer, jumlah genotipe dan 
heterosigositas harapan (HE). Parameter tersebut dihitung 
menggunakan program POPGENE 1.32 (Yeh et al. 2000). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mikrosatelit alel pada Shoreasmithiana 
Dua puluh tiga alel terdeteksi pada anakan S. smithiana 

untuk 3 primer yang digunakan (Shc-2, Shc-7 dan Shc-9). 
Jumlah alel dari lokus Shc-2, Shc-7 dan Shc-9 adalah 1, 16 
dan 6. Detail dari alel yang diperoleh dari masing-masing 
primer disajikan pada Tabel 3. Untuk lokus Shc-02, hanya 
terdeteksi 1 alel, yaitu 135, untuk keseluruhan sampel 
anakan yang digunakan (46 sampel).  

Keragaman genetik anakan pada masing-masing plot 
Jumlah alel dari masing-masing blok untuk masing-

masing lokus dan genotipe anakan, serta keragaman 
genetiknya dapat dilihat pada Tabel 4. Jumlah alel untuk 
lokus Shc-02 hanya 1, sehingga genotipe yang ditemukan 
hanya 1, yaitu homosigot alel 135. Untuk lokus Shc-07, 
jumlah alel bervariasi antara 2-9 dengan jumlah genotipe 2-
15. Plot R4P9C9 mempunyai jumlah alel dan genotipe 
terbanyak. Sedangkan untuk lokus Shc-09, jumlah alel 
bervariasi antara 3-6 dengan jumlah genotipe 3-8. Plot 
R4P4C9 menunjukkan jumlah alel dan genotipe yang lebih 
banyak dibandingkan plot lainnya.  

Keragaman genetik dari keempat plot bervariasi antara 
0,4762 sampai dengan 0,5481. Plot R4P9C9 memiliki 
keragaman yang tertinggi (0,5481), disusul oleh plot 
R4P3C9 (0,5229). Plot R4P9C9 memiliki keragaman yang 
terendah (0,4762). 

Pembahasan 
Ketiga primer yang digunakan pada penelitian ini, yang 

berasal dari S. curtisii, dapat teramplifikasi dengan sangat 
baik. Salah satu keuntungan dari peggunaan penanda 
mikrosatelit adalah menyeleksi dari primer mikrosatelit 
yang telah dikembangkan untuk jenis-jenis lain yang 
berkerabat. Ujino et al. (1998) membuktikan bahwa 5 
primer yang dikembangkan untuk S. curtisii hampir 
semuanya teramplifikasi dengan baik pada 30 jenis 
Dipterocarpaceae. Nurtjahjaningsih et al. (2012) juga 
melaporkan bahwa 4 primer yang digunakan, 100% 
teramplifikasi pada empat jenis Shorea penghasil 
tengkawang (S. gysbertsiana, S.macrophylla, S.stenoptera 
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dan S. pinanga). Abasolo et al. (2009) dan Javed et al. 
(2014) juga melaporkan bahwa primer mikrosatelit yang 
dikembangkan pada S. curtisii dapat digunakan untuk jenis 
Parashorea malaanonan dan S. platyclados.  

Jumlah alel yang dideteksi pada masing-masing lokus 
untuk anakan S. smithiana di Plot STREK berbeda dengan 
yang dideteksi pada jenis-jenis Dipterocarpaceae lainnya. 
Jumlah alel yang dideteksi untuk lokus Shc-02, Shc-07 dan 
Shc-09, masing-masing adalah 1, 16 dan 6. Untuk Shc-02, 
jumlah alelnya lebih banyak daripada yang dideteksi pada 
S. curtisii (Ujino et al. 1998) dan 4 jenis Shorea penghasil 
tengkawang (Nurtjahjaningsih et al. 2012). Tetapi lebih 
sedikit dibandingkan dari S. platyclados (Javed et al. 2014). 
Untuk Shc-09, jumlah alel yang terdeteksi pada anakan S. 
smithiana lebih sedikit dibandingkan dengan S. curtisii 
(Ujino et al. 1998), S. platyclados (Javed et al. 2014) dan S. 
gysberstiana (Nurtjahjaningsih et al. 2012). Tetapi lebih 
banyak daripada Parashorea malaanonan (Abasolo et al. 
2009), S. macrophylla, S. pinanga dan S. stenoptera 
(Nurtjahjaningsih et al. 2012). Hal tersebut menandakan 
bahwa lokus Shc-07 dan Shc-09 cukup tinggi variasinya 
untuk S. smithiana.  

Keragaman genetik blok “virgin forest” atau kontrol di 
RKL 4 Plot STREK, masing-masing adalah 0,5481 
(R4P4C9) dan 0,4886 (R4P10C9). Dibandingkan dengan 
blok lain yang dilakukan penebangan (R4P3C9 dan 
R4P9C9), keragaman blok kontrol relatif lebih tinggi. 
Keragaman R4P10C9 yang relatif rendah disebabkan 
karena hanya menggunakan 4 anakan yang diperoleh dari 1 
pohon induk. Keragaman blok R4P3C9 (Reduced impact 
logging> 50 cm dbh) yang relatif tinggi, bahkan lebih 
tinggi dari blok kontrol R4P10C9, disebabkan karena 
sampel yang digunakan hanya 3 dan berasal dari pohon 
induk yang berbeda. Oleh karenanya, yang dapat 
dibandingkan dari sisi jumlah sampel yang digunakan 
adalah blok kontrol R4P4C9 dan plot pembalakan 
konvensional > 50 cm dbh (R4P9C9). Apabila kedua blok 
tersebut dibandingkan, terjadi penurunan keragaman 
genetik sebesar 10%. Penurunan keragaman genetik ini 
yang kemungkinan besar disebabkan oleh dilakukannya 
penebangan. Jumlah individu pohon yang ditebang 
berdasarkan kriteria pembalakan konvensional > 50 cm dbh 
adalah sekitar 10-20%.  

Beberapa penelitian juga telah melaporkan pengaruh 
penebangan atau sistem silvikultur terhadap keragaman 
genetik. Shimizu dan Adams (1993) melaporkan pengaruh 
2 sistem penebangan terhadap keragaman genetik Douglas-
fir, yaitu penebangan keseluruhan (clear cut) untuk 
sebagian lokasi dan tebangan seleksi. Untuk clear cut, 
jumlah pohon yang ditebang sekitar 25%. Tetapi 
keragaman genetik (HE) tidak berubah signifikan 
dibandingkan dengan plot kontrol (tanpa penebangan). 
Kemungkinan yang terjadi adalah terjadi perkawinan dengan 
individu plot lain yang berdekatan, jumlah pohon yang 
tersisa masih cukup banyak sehingga penurunan jumlah 
pohon dianggap tidak signifikan. Berbeda dengan 
penebangan seleksi, dengan menebang sekitar 18% dari 
pohon besar, ternyata perubahan keragaman genetik anakan 
cukup signifikan. Hawley et al. (2005) juga melaporkan 
pengaruh penebangan pada Tsuga canadensis (eastern 

hemlock). Dengan melakukan seletion cut, yaitu 
menebangi pohon dengan fenotipe jelek, jumlah alel jarang 
(rare alel) dan potensial alel berkurang. Berbeda dengan 
penebangan pohon dengan diameter minimal 24 cm, 
jumlah alel losi polimorfiknya lebih tinggi dibandingkan 
dengan kontrol (tanpa penebangan). Hal ini menunjukkan 
bahwa alel jarang lebih banyak terdapat pada pohon dengan 
fenotipe jelek. Alel jarang pada tanaman dapat menambah 
kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan.  

Keragaman genetik dari anakan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu keragaman induk/pohon dewasa, 
jarak antar pohon induk (termasuk dengan individu lain di 
luar blok) dan sistem perkawinan yang terjadi. 
Nurtjahjaningsih (2008) menyatakan bahwa penyebaran 
serbuk sari sangat mempengaruhi keragaman dari anakan 
yang dihasilkan. Komposisi serbuk sari yang berkontribusi 
pada sistem perkawinan yang terjadi pada satu musim akan 
mempengaruhi keragaman anakan yang dihasilkan. Selain 
itu, ketersediaan dan keseimbangan antara jumlah bunga 
betina dan bunga jantan dapat menjadi penyebab dalam 
variasi pola perkawinan yang terjadi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem 
silvikultur yang dilakukan mempengaruhi keragaman 
genetik dari anakan S. smithiana. Hal ini disebabkan karena 
jumlah individu pohon induk pada plot penebangan 
semakin berkurang, sehingga dapat menurunkan 
keragaman genetik dari pohon penyusun plot dan 
mempengaruhi ketersediaan jumlah bunga jantan dan 
bunga betina. Penelitian keragaman genetik anakan dan 
pohon tertinggal pada plot penebangan (sistem silvikultur) 
perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem 
silvikultur yang dilakukan terhadap keragaman genetik. 
Tentunya jumlah pohon yang tersedia sebelum dilakukan 
penebangan juga akan mempengaruhi keragaman genetik 
setelah dilakukan penebangan.  

Sistem silvikultur atau penebangan yang dilakukan 
pada hutan alam dapat mempengaruhi keragaman anakan 
pohon tertinggal. Penelitian ini menunjukkan berkurangnya 
keragaman genetik anakan S. smithiana sebesar 10% akibat 
penebangan pohon dengan diameter di atas 50 cm dbh. 
Untuk mempertahankan keragaman genetik pohon 
tertinggal dan anakan yang dihasilkan, perlu diperhatikan 
metode penebangan yang akan dilakukan disamping faktor 
lain seperti jumlah dari pohon yang ada sebelum dilakukan 
penebangan. Penelitian ini juga menghasilkan penanda 
mikrosatelit yang dapat digunakan untuk penelitian 
genetika S. smithiana lainnya.  
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Abstrak. Anwar S, Agung PP, Wulandari AS, Sudiro A, Said S, Tappa B. 2015. Deteksi polimorfisme gen growth hormone (GH-MspI) 
pada sapi Sumba Ongole (SO). Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 398-403. Deteksi polimorfisme suatu gen penting dilakukan untuk 
memperoleh informasi awal dalam identifikasi penanda genetik yang berhubungan dengan sifat-sifat ekonomis yang diinginkan. Gen 
growth hormone telah digunakan sebagai kandidat genetik marker yang berhubungan dengan sifat-sifat pertumbuhan pada sapi potong. 
Sapi Sumba Ongole (SO) (Bos indicus) dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia memiliki potensi genetik sebagai bangsa 
sapi potong lokal unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya polimorfisme gen GH-MspI pada sapi SO. Polimorfisme gen 
GH-MspI dideteksi menggunakan metode PCR-RLFP dan dilanjutkan dengan analisis sekuensing. Referensi sekuen gen GH-MspI yang 
digunakan pada penelitian ini berasal dari GenBank (EF592534). Fragmen spesifik dari Gen GH-MspI (1072 pb) telah berhasil 
diamplifikasi dengan suhu annealing 57°C. Fragmen DNA hasil amplifikasi dipotong menggunakan enzim restriksi MspI dan 
divisualisasi menggunakan gel elektroforesis untuk identifikasi genotipe. Polimorfisme GH-MspI terdeteksi dengan ditemukannya tiga 
varian pola potongan DNA. Analisis alignment sekuen berhasil menemukan dua titik mutasi. Mutasi pertama berupa substitusi 
nukleotida Thymine (T) menjadi Cytosine (C) di intron 3 (1047T>C) dan mutasi kedua berupa insersi nukleotida C di intron 4 
(1395_1396insC). Penemuan titik mutasi pertama dan kedua tersebut membuktikan adanya variasi sekuen gen GH dalam satu bangsa 
(within breed) dan antar bangsa sapi (between breed). 

Kata kunci: growth hormone, PCR-RFLP, polimorfisme, Sumba Ongole, sekuensing 
Singkatan: DNA: deoxyribonucleic acid, GH: growth hormone, pb: pasang basa, PCR: polymerase chain reaction, PO: Peranakan 
Ongole, RFLP: restriction fragment length polymorphism, SO: Sumba Ongole 

Abstract. Anwar S, Agung PP, Wulandari AS, Sudiro A, Said S, Tappa B. 2015. Detection of growth hormone (GH-MspI) gene 
polymorphism in Sumba Ongole (SO) cattle. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 398-403. Detection of gene polymorphisms was 
important to get early information in the identification of genetic markers associated with economically desirable traits. Growth 
hormone gene has been used as candidate genetic marker related to growth traits in beef cattle. Sumba Ongole (SO) cattle (Bos indicus) 
originated from Sumba Island, East Nusa Tenggara, Indonesia which has potential genetic as superior local beef cattle breed. This study 
was aimed to detect GH-MspI gene polymorphism in SO cattle. GH-MspI gene polymorphism was detected using PCR-RLFP method 
and followed by sequencing analysis. Growth hormone gene sequence from GenBank (EF592534) was used as a reference for this 
study. A specific fragment of GH gene (1072 base pairs) was successfully amplified with the annealing temperature at 57°C. The 
amplified DNA fragments were digested using MspI restriction enzyme and visualized by gel electrophoresis for genotype 
identification. Polymorphism of GH-MspI gene in SO cattle has been detected with the presence of three variants of restriction pattern of 
DNA. The sequence alignment analysis has been successfully detected in the two point mutations. The first was a nucleotide substitution 
in the third intron (1047T>C) and the second was a nucleotide insertion in the fourth intron (1395_1396insC). The first and second point 
mutations were found revealed that there was GH gene sequence variations within and between cattle breed, respectively. 

Keywords: growth hormone, PCR-RFLP, polymorphism, Sumba Ongole, sequencing 

PENDAHULUAN 

Penggunaan teknologi genetika molekuler saat ini 
menjadi bagian penting dalam program peningkatan mutu 
genetik ternak. Salah satu teknologi genetika molekuler 
yang populer digunakan adalah marker assisted selection 
(MAS) yaitu metode seleksi ternak berdasarkan informasi 

data fenotipe yang dikombinasikan dengan penanda (marker) 
genetik. Penggunaan penanda genetik dalam seleksi ternak 
mampu meningkatkan respons seleksi dan mengurangi 
tingkat inbreeding dibanding tanpa menggunakan penanda 
genetik (Meuwissen dan Goddard 1996; Dekkers 2007) 
karena penggunaan penanda genetik memungkinan 
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pendeteksian potensi genetik hingga level DNA dalam 
hubungannya dengan sifat fenotipe yang bernilai ekonomis. 

Growth hormone (GH) merupakan suatu hormon 
protein yang disintesis dan disekresikan oleh kelenjar 
hipofisis bagian anterior (Etherton dan Bauman 1998). 
Growth hormone menjadi bagian dari somatotropic axis 
yang berperan penting dalam pengaturan metabolisme dan 
fisiologi pertumbuhan mamalia (Curi et al. 2006). Fenomena 
peran GH dalam pertumbuhan telah dibuktikan dengan 
adanya peningkatan laju pertumbuhan dan komposisi 
karkas setelah dilakukan pemberian GH eksogenus pada 
ternak (Etherton dan Bauman 1998). Gen penyandi GH 
pada sapi ditemukan di kromosom 19 pada posisi 
19q26qter (Hediger et al. 1990). Terkait dengan fungsi 
tersebut, gen GH digunakan sebagai salah satu kandidat 
kuat marker genetik untuk sifat pertumbuhan (Silveira et al. 
2008) dan karkas (Ribeca et al. 2014). Kedua sifat tersebut 
merupakan aspek yang paling diperhatikan dalam 
peningkatan mutu genetik ternak potong. 

Sapi Sumba Ongole (SO) merupakan satu dari beberapa 
breed sapi potong lokal Indonesia. Keberadaan sapi SO di 
Indonesia sudah ada sejak dilakukan impor sapi Ongole 
dari India oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 
yang ditempatkan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Ternyata sapi Ongole tersebut mampu berkembang 
dan beradaptasi dengan baik, sehingga Sumba ditetapkan 
sebagai wilayah sumber bibit sapi Ongole yang kemudian 
dikenal sebagai sapi Sumba Ongole (Hardjosubroto 2004). 

Sapi SO diketahui merupakan tetua terbentuknya sapi 
PO sejak dilakukannya program “Ongolisasi” di Pulau 
Jawa pada Tahun 1925-1929 (Hardjosubroto 2004). Sapi 
SO dilaporkan mempunyai pertambahan bobot badan 
(PBBH) mencapai 1,18 kg per hari, persentase karkas lebih 
dari 50% dan produksi daging mencapai 77% (Ngadiyono, 
1995). Laporan tersebut memberikan gambaran bahwa SO 
berpotensi digunakan sebagai bangsa sapi potong lokal 
unggul. Namun, referensi mengenai potensi sapi SO masih 
terbatas, sehingga masih perlu digali lebih lanjut secara ilmiah. 

Salah satu cara menggali potensi sapi SO adalah 
melalui deteksi polimorfisme dari gen-gen pengendali sifat-
sifat pertumbuhan dan karkas pada sapi SO. Data 
polimorfisme yang diperoleh dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam pelestarian dan pemanfaatan 
genetik sapi SO sebagai bangsa sapi potong lokal unggul. 
Studi polimorfisme gen GH pada beberapa sapi lokal 
Indonesia sudah dilaporkan seperti pada sapi Pesisir 
Sumatera Barat (Jakaria et al. 2007), sapi Bali (Jakaria dan 
Noor 2011), sapi Madura (Hartatik et al. 2013), sapi 
Peranakan Ongole (PO) (Paputungan et al. 2013) dan sapi 
Aceh (Putra et al. 2013). Hasil studi Paputungan et al. 
(2013) pada sapi PO, memberikan gambaran tentang 
kemungkinan penggunaan gen GH sebagai kandidat 
penanda genetik sifat pertumbuhan pada sapi potong 
dimana individu yang memiliki genotipe heterozigot MspI 
+/- terkait dengan hasil bobot badan, lingkar dada dan 
panjang badan yang lebih tinggi dibanding genotipe 
homozigot MspI+/+ maupun MspI-/-. Deteksi polimorfisme 
gen GH belum dilakukan pada sapi SO. Penelitian ini 
bertujuan untuk melakukan deteksi polimorfisme gen GH 
pada sapi SO. 

BAHAN DAN METODE 

Sampel darah dan isolasi DNA 
Sampel darah diperoleh dari 65 ekor sapi Sumba 

Ongole dewasa (18 jantan dan 47 betina). Pengambilan 
darah melalui vena coccigea sebanyak ±6-9 ml per ekor ke 
dalam tabung vaccutainer yang sudah berisi antikoagulan 
(K3EDTA). Sapi yang digunakan merupakan milik PT. 
Karya Anugerah Rumpin (KAR), Rumpin, Bogor. Isolasi 
DNA dari sampel darah dilakukan menggunakan Genomic 
DNA mini kit (Geneaid Biotech Ltd., Taiwan) dan 
dilakukan sesuai prosedur dalam kit tersebut. 

Amplifikasi fragmen gen GH-MspI 
Fragmen gen GH-MspI berukuran 1072 pb 

diamplifikasi menggunakan sepasang primer sepanjang 20 
basa, yaitu primer forward: 5’-
CAAAGAGTTTGTAAGCTCCC-3’ dan reverse: 5’-
TCCTCAAGCAGACCTATGAC-3’. Sekuen primer 
tersebut didesain berdasarkan informasi data sekuen gen 
GH dari National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) dengan nomor akses GenBank EF592534. 
Amplifikasi dilakukan menggunakan mesin PCR 
Mastercycler gradient (Eppendorf). Reaksi PCR terdiri dari 
campuran 4,5 μL PCR kit KAPA2G Robust HotStart 
ReadyMix (KAPA Biosystem Inc., USA), 0,9 μL tiap 
primer (forward dan reverse), 1 μL sampel DNA (± 6 
ng/µL), dan 4,7 μL ddH2O. Program mesin PCR diatur 
dalam tiga tahap siklus. Tahap pertama, satu kali siklus 
pra-denaturasi pada suhu 94°C selama 5 menit; tahap kedua 
dengan 35 kali siklus yang meliputi denaturasi pada suhu 
94°C selama 30 detik, annealing pada suhu 57°C selama 
45 detik dan ekstensi awal dengan suhu 72°C selama 45 
detik. Siklus amplifikasi diakhiri pada tahap ketiga dengan 
satu kali siklus ekstensi akhir pada suhu 72°C selama 5 
menit. Produk PCR selanjutnya dielektroforesis dengan 
medium separasi gel agarose 1% yang direndam dalam 
buffer 1x TBE (Tris borate EDTA) pada tegangan 180 volt 
selama 60 menit. Pita yang terbentuk dalam gel 
divisualisasi menggunakan GBOX Gel Documetation 
System (Syngene, UK) yang sebelumnya direndam dalam 
larutan Ethidium bromide (EtBr).  

Deteksi polimorfisme gen GH-MspI 
Deteksi polimorfisme dilakukan menggunakan metode 

PCR-RFLP. Produk hasil amplifikasi dipotong menggunakan 
enzim restriksi MspI (Biolabs Inc., New England) dengan 
situs pemotongan C↓CGG. Proses pemotongan DNA 
dijalankan dalam campuran 4,2 µL produk PCR; 1,82 µL 
ddH2O; 0,7 µL 10x NE buffer; dan 0,28 µL enzim restriksi 
MspI pada suhu inkubasi 37°C selama satu jam. Produk 
hasil pemotongan dielektroforesis dengan medium separasi 
gel agarose 3% yang direndam dalam buffer 1x TBE pada 
tegangan 180 volt selama 80 menit. Visualisasi hasil 
elektroforesis dilakukan seperti pada proses amplifikasi DNA. 

Identifikasi genotipe setiap sampel ditentukan berdasarkan 
ukuran dan pola potongan pita. Ukuran panjang pita 
diketahui dengan melihat posisi pita dibandingkan dengan 
marker (DNA ladder) 100 pb (Biolabs Inc., New England) 
yang juga disertakan pada proses elektroforesis. 
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Sekuensing DNA  
Dua sampel produk PCR dipilih mewakili seluruh 

sampel yang diketahui memiliki pola potongan pita yang 
berbeda (alel A dan B) untuk disekuensing. Sekuensing 
dilakukan melalui jasa perusahaan Macrogen, Korea. Hasil 
sekuensing diperoleh dalam bentuk kromatogram. Analisis 
penyejajaran (alignment) menggunakan bantuan program 
aplikasi Bioedit sequence alignment editor dan MEGA6 
dengan metode clustalW terhadap sekuen gen GH-MspI 
sapi SO dan sekuen gen GH sapi Kenana (GenBank: 
EF592534). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Amplifikasi fragmen gen GH-MspI  
Amplifikasi fragmen gen GH-MspI sepanjang 1072 pb 

berhasil dilakukan dengan suhu optimal annealing 57°C 
selama 45 detik. Berdasarkan perunutan dari sekuen gen 
GH sapi Kenana (GenBank: EF592534), fragmen tersebut 
terletak di posisi 621 pb sampai 1692 pb yang merentang 
mulai dari sebagian ekson 2 hingga sebagian ekson 5. 
Diagram representasi posisi sekuen gen GH-MspI 
ditampilkan pada Gambar 1. Hasil visualisasi gen GH-MspI 
yang berhasil diamplifikasi ditampilkan pada Gambar 2. 

Deteksi polimorfisme gen GH-MspI 
Hasil visualisasi menunjukkan terdapat tiga pola 

potongan pita. Pola potongan pita pertama, kedua dan 
ketiga berturut-turut diberi simbol genotipe AA (4 pita), 
BB (5 pita) dan AB (6 pita) (Tabel 1). Hasil visualisasi dari 
ketiga genotipe tersebut ditampilkan pada Gambar 3. 

 Sekuensing fragmen gen GH-MspI 
Sebanyak dua sampel yang diketahui memiliki pola 

potongan pita yang berbeda (alel A dan B) dilakukan 
sekuensing. Panjang sekuen gen GH-MspI yang berhasil 
dibaca sepanjang 708 dan 636 pb berturut-turut untuk 
sampel alel A dan B. Diagram representasi hasil alignment 
sekuen gen GH-MspI sampel Alel A dan B dengan sekuen 
gen GH pada sapi Kenana (GenBank: EF592534) 
ditampilkan pada Gambar 4. 

Pada penelitian ini ditemukan dua titik mutasi. Mutasi 
pertama terjadi pada fragmen sampel alel B, yaitu di daerah 
intron 3 tepatnya pada posisi nukleotida ke-1047 berupa 

substitusi (transisi) nukleotida T menjadi C (1047T>C). 
Posisi tersebut pada fragmen sampel alel A tidak terjadi 
mutasi. Mutasi kedua berupa insersi nukleotida C di daerah 
intron 4 tepatnya di antara posisi nukleotida ke-1395 dan 
1396 pada fragmen sampel alel A dan B (1395_1396insC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Visualisasi produk PCR gen GH-MspI sepanjang 
1072 pb pada suhu annealing 57°C selama 45 detik dengan gel 
agarose 1%. Lajur M: marker 100 pb; lajur 1,2,3,4,5,6: nomor 
sampel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Visualisasi tiga bentuk genotipe gen GH-MspI sapi 
SO menggunakan medium separasi gel agarose 3%. Lajur M: 
marker 100 pb; lajur AA, BB, AB: pola potongan pita (genotipe). 
Ukuran pasti dari pita tersebut ditentukan dengan melihat panjang 
fragmen-fragmen yang terbentuk akibat pemotongan oleh enzim 
restriksi MspI pada data sekuen gen GH dari GenBank maupun 
dari sampel DNA sapi SO hasil sekuensing sepanjang 1072 pb, 
kemudian dibandingkan dengan posisi pita pada gel. Pita 
berukuran 33 pb tidak terlihat jelas pada gel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Diagram representasi posisi sekuen gen GH-MspI (GenBank: EF592534). I1, I2, I3, I4: daerah intron; E2, E3, E4, E5: 
daerah ekson. Tanda panah menunjukkan posisi primer (forward dan reverse) mengawali proses amplifikasi 

621 1692 

I1 

Panjang fragmen GH-MspI 
 (1072 pb) 

Forward Reverse 

E2 I2 I3 I4 E5 E4 E3 

M   1    2    3   4    5   6  

500 pb 

1000 pb 1072 pb 

M  AA  AA  BB  BB  AB AB 

500 pb 

200 pb 

700 pb 

100 pb 

63 pb 

110 pb 

253 pb 

613 pb 
723 pb 

33 pb 
 (pita tidak terlihat) 
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Gambar 4. Diagram representasi hasil alignment sekuen sampel alel A dan B gen GH-MspI sapi SO dengan sekuen gen GH dari 
Genbank (EF592534). A) Subtitusi (1047T>C) ditemukan pada sampel alel B; B) Insersi (1395_1396insC) ditemukan pada sampel alel 
A dan B. Tanda titik (.) pada baris sampel Alel A dan B menunjukkan runutan nukelotida yang sama dengan baris GenBank EF592534. 
Bukti nukleotida yang mengalami mutasi ditunjukkan pada kromatogram 
 
 
 
Tabel 1. Tiga genotipe gen GH-MspI sapi SO 
 
Enzim 
restriksi Genotipe 

Jumlah 
potongan 
pita 

Ukuran fragmen (pb) 

MspI AA 4 723, 253, 63, 33 
 BB 5 613, 253, 110, 63, 33 
 AB 6 723, 613, 253, 110, 63, 33 
 
 

 
Tabel 2. Hasil deteksi polimorfisme fragmen spesifik dari gen 
GH pada beberapa bangsa sapi lokal Indonesia menggunakan 
metode PCR-RFLP dengan enzim restriksi MspI 
 
Ukuran 
fragmen 
(pb) 

Posisi Enzim 
restriksi 

Bangsa 
sapi 

Hasil deteksi 
polimorfisme Referensi 

1072 Sebagian 
ekson 2 
hingga 
sebagian 
ekson 5 

MspI SO Terdeteksi Hasil 
penelitian 
ini  

329 Intron 3 MspI Grati Terdeteksi Maylinda 
(2011) 

327 Intron 3 
hingga 
ekson 4 

MspI Pesisir 
Sumatera 
Barat 

Terdeteksi Jakaria et 
al. (2007) 

327 Intron 3 MspI PO Terdeteksi Paputungan 
et al. 
(2013) 

327 Sebagian 
ekson 3 
hingga 
sebagian 
ekson 4 

MspI Aceh 
(Banda 
Aceh) 

Tidak Putra et al. 
(2013) 

Pembahasan 
Referensi sekuen gen GH yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dari bangsa sapi Kenana yang sudah 
didaftarkan di GenBank dengan nomor akses EF592534. 
Pertimbangan penggunaan sekuen tersebut karena sapi 
Kenana masih dalam satu spesies yang sama dengan sapi 
SO (Bos indicus) dan memiliki sekuen paling lengkap di 
antara sekuen bangsa sapi Bos indicus yang lain yang 
terdapat dalam GenBank. Ukuran fragmen gen GH-MspI 
yang diambil dan dilakukan amplifikasi (PCR) adalah 
sepanjang 1072 pb dari 2061 pb sekuen gen GH sapi 
Kenana (GenBank: EF592534). Amplifikasi fragmen gen 
GH target telah berhasil dilakukan dengan suhu optimum 
annealing 57°C selama 45 detik. Keberhasilan PCR secara 
umum ditentukan oleh bahan dan konsentrasi pereaksi yang 
digunakan serta kondisi program PCR yang dijalankan. 
Akan tetapi ketepatan lama dan suhu annealing menjadi 
bagian yang penting untuk diperhatikan. Lama dan suhu 
annealing yang tidak tepat pada saat proses PCR, dapat 
menyebabkan tidak munculnya pita (produk PCR) target 
atau kemungkinan muncul tetapi juga muncul produk lain 
yang bukan target (Roux 2009). 

Polimorfisme gen GH-MspI sapi SO pada penelitian ini 
berhasil terdeteksi dengan ditemukannya tiga pola 
potongan pita yang berbeda (genotipe AA, AB dan BB). 
Masing-masing pola potongan pita merupakan bentuk 
gabungan dari dua bentuk alel (A dan B). Alel A terdiri 
dari 4 potongan pita sedangkan alel B terdiri dari 5 pita. 
Kombinasi kedua alel tersebut menyusun genotipe AA (4 
pita), AB (6 pita) dan BB (5 pita). Banyaknya potongan 
pita yang terbentuk tergantung pada banyaknya situs 
potong enzim restriksi dalam sekuen gen GH yang 

E3 E4 E5 I3 I4 

A) Subtitusi (1047T>C)  

B) Insersi (1395_1396insC) 

                       1047 
                        |        
 GenBank EF592534 CCGCACTGGGCC 
 Sampel Alel A    ......T..... 
 Sampel Alel B    ......C..... 

                  1395 1396 
                     | | 
GenBank EF592534 CCATG-TGGGGG 
Sampel Alel A    .....C...... 
Sampel Alel B    .....C...... 

Alel A 

Alel B 

Alel A 

Alel B 
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digunakan. Selain dari hasil penelitian ini, beberapa 
penelitian sebelumnya telah memperlihatkan hasil deteksi 
polimorfisme fragmen spesifik dari gen GH pada beberapa 
bangsa sapi lokal Indonesia menggunakan metode PCR-
RFLP dengan enzim restriksi MspI (Tabel 2). Berdasarkan 
Tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa ukuran dan posisi 
fragmen gen target, jenis enzim restriksi yang digunakan 
dan bangsa sapi menjadi faktor penentu hasil deteksi 
polimorfisme gen menggunakan metode PCR-RFLP. 

Hasil deteksi polimorfisme menggunakan metode PCR-
RFLP selanjutnya dikonfirmasi dengan analisis sekuensing 
untuk menemukan situs potong enzim MspI dalam runutan 
DNA. Berdasarkan hasil analisis sekuensing, kejadian 
mutasi ditemukan pada fragmen sampel alel B, yaitu di 
daerah intron 3 pada nukleotida ke-1047 (1047T>C). 
Mutasi inilah yang menjadi tanda adanya polimorfisme 
pada gen GH-MspI dalam satu populasi sapi SO. 
Keberadaan mutasi di intron 3 juga ditemukan pada 
beberapa bangsa sapi Bos indicus seperti sapi Aceh (Putra 
et al, 2013), sapi Kenana dan Butana (Musa et al, 2013). 
Mutasi lain yang ditemukan adalah di daerah intron 4 di 
antara nukleotida ke-1395 dan 1396 berupa insersi 
nukleotida C pada kedua sampel alel (A dan B), sedangkan 
pada sekuen GH sapi Kenana tidak terdapat nukleotida C. 
Penelitian ini membuktikan bahwa polimorfisme gen dapat 
terjadi pada populasi sapi dalam satu bangsa (within breed) 
dan antar bangsa (between breed). Studi yang dilakukan 
oleh Lagziel et al. (2000), Jakaria dan Noor (2011) dan 
Hartatik et al. (2013) memperlihatkan bahwa distribusi 
geografis, sistem perkawinan dan seleksi (alam maupun 
buatan) dapat mempengaruhi kejadian polimorfisme gen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, deteksi polimorfisme 
gen GH dapat dilakukan dengan melihat variasi pola 
potongan pita melalui metode PCR-RFLP maupun kejadian 
mutasi DNA melalui analisis sekuensing. Analisis 
sekuensing DNA dapat dimanfaatkan untuk mengungkap 
dan mengkonfirmasi lebih detail kejadian mutasi terhadap 
penemuan polimorfisme pada metode PCR-RFLP. 
Harapannya metode PCR-RFLP dapat digunakan sebagai 
penanda genetik yang valid dan lebih murah karena setelah 
terbukti terdapat titik mutasi melalui analisis sekuensing, 
metode tersebut dapat langsung digunakan untuk 
menseleksi individu sapi SO tanpa melakukan sekuensing 
ulang. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan 
alel tertentu terhadap sifat pertumbuhan pada sapi (Pereira 
et al. 2005; Maylinda 2011; Paputungan et al. 2013). 
Meskipun demikian, perlu dilakukan studi validasi penanda 
genetik dengan sampel DNA dan koleksi data fenotipe 
populasi sapi dalam jumlah yang besar dan terorganisir 
dengan baik untuk mendapatkan validasi yang sangat 
akurat (Van Eenennaam et al. 2007).  

Kesimpulan penelitian ini adalah gen GH-MspI pada 
sapi SO terdekteksi terdapat polimorfisme dengan 
ditemukannnya tiga pola potongan pita yang berbeda. Dua 
titik mutasi yang telah ditemukan membuktikan adanya 
variasi sekuen gen GH sebagai bentuk polimorfisme dalam 
satu bangsa sapi SO maupun antar bangsa (SO dan Kenana). 
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Abstrak. Semiarti E, Rozikin. 2015. Karakterisasi gen ketahanan terhadap suhu tinggi HSP70 pada anggrek Vanda tricolor var. suavis 
forma Merapi. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 404-408. Vanda tricolor Lindl.var.suavis forma Merapi merupakan anggrek lokal 
Indonesia yang banyak tumbuh di lereng Gunung Merapi dan menjadi maskot Provinsi DIY. Kemampuan V. tricolor untuk bertahan 
hidup di lereng Merapi yang sering dilanda awan panas (pyrroclastic flows) saat terjadi letusan gunung berapi yang sangat aktif tersebut 
menunjukkan ketahanan terhadap suhu tinggi, yang kemungkinan disebabkan adanya peran Heat Shock Protein (HSP) sebagai molekul 
chaperon. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi gen HSP70 pada V. tricolor forma Merapi. Metode 
penelitian dilakukan dengan mengisolasi HSP70 cDNA dari pustaka cDNA daun V. tricolor forma Merapi umur 2 tahun menggunakan 2 
set degenerate primers HSP70F1R1 dan HSP70F2R2, menghasilkan HSP70cDNA sekitar 600 bp. Hasil amplifikasi cDNA disekuen, 
kemudian dianalisis dengan Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), BioEdit dan analisis pohon filogenetik dengan MEGA5 dan 
motif protein dianalisis menggungakan software online MOTIF Search (http://www.genome.jp/tools/motif/). Hasil penelitian 
menunjukkan telah teramplifikasi HSP70cDNA dengan primer HSP70F1R1 dan HSP70F2R2, masing-masing dengan panjang 600 bp 
dan 680 bp. Allignment cDNA hasil PCR menghasilkan cDNA dengan panjang 1212 bp. Analisis filogenetik berdasarkan sekuen asam 
amino HSP70cDNA menunjukkan adanya kemiripan dengan HSP70 organisme lain sebesar 82-85% di antaranya dengan tanaman Zea 
mays (82%), Dendrobium officinale (84%), Arabidopsis lyrata (84%) dan Malus domesticus (85%). Pada HSP70 V. tricolor terdapat 
domain yang conserve untuk semua jenis HSP yaitu Nucleotide binding site sugar-kinase HSP70 actin superfamily pada asam amino 
urutan 1-400, Pox Ag35 superfamily pada asam amino urutan 750-110 serta NAD-GH pada asam amino 250-800. Ketiga domain ini 
dimiliki oleh protein HSP70 dengan berbagai variasinya. HSP70 V. tricolor pada asam amino 96-110 memiliki urutan sekuen dengan 
pola spesifik HSP70 yaitu [LIVMY]-x-[LIVMF]-x-G-G-x-[ST]-{LS}-[LIVM]-P-x-[LIVM]-x-[DEQKRSTA]. Analisis filogeni yang 
dilakukan dengan membandingkan protein HSP70 V. tricolor dengan protein HSP70 organisme lain menunjukkan bahwa V. tricolor 
memiliki asam amino spesifik yang menjadi penciri protein HSP70 V. tricolor sehingga mampu bertahan di habitat dengan suhu tinggi. 

Kata kuci: Vanda tricolor Lindley var. Suavis forma Merapi, ketahanan suhu tinggi, Gunung Merapi, HSP70, cDNA 

Abstract. Semiarti E, Rozikin. 2015. Characterization of High Temperature Resistance gene (HSP70) of Vanda tricolor var. suavis 
forma Merapi orchids. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 404-408. Vanda tricolor Lindl.var.suavis Forma Merapi is an Indonesian 
local orchid that grows on the slopes of Mount Merapi and became the mascot of Province of Special Territory of Yogyakarta. The 
ability to survive on the slopes of Merapi, which is often hit by pyroclastic flows when volcano eruption occurs show the resistance to 
high temperatures, which is probably caused by the role of Heat Shock Protein (HSP) as molecular chaperones. The aim of this study 
was to isolate and characterize the HSP70 gene in V. tricolor Forma Merapi. The methods of research conducted by isolating HSP70 
cDNA from cDNAlibrary of V.tricolor leaves, 2 years of age, using two sets of degenerate primers HSP70F1R1 and HSP70F2R2, that 
generating approximately 600 bp HSP70cDNA. The amplified cDNAs were sequenced and analyzed by the Basic Local Alignment 
Search Tool (BLAST), Bioedit and analyzed for a phylogenetic tree with MEGA5 and analyzed for protein motifs using online software 
MOTIF Search ( http://www.genome.jp/tools/motif/). The results showed that HSP70cDNA were amplified using HSP70F1R1 and 
HSP70F2R2 with lengths of 600 bp and 680 bp, respectively. The sequence alignment of  PCR products generates cDNA with a length 
of 1212 bp. Phylogenetic analysis based on the amino acid sequence similarity with HSP70cDNA of other organisms showed 82-85% 
sequence identities, including Zea mays (82%), Dendrobium officinale (84%), Arabidopsis lyrata (84%) and Malus domesticus (85%). 
In HSP70 V. tricolor there are conserved domains for all types of HSP, i.e sugar - nucleotide binding site actin HSP70 kinase 
superfamily in the a.a sequence 1-400, Pox Ag35 superfamily at a.a sequences 750-110 and NAD - GH a.a 250- 800. The third domain 
is common for HSP70 proteins with several variations. V.tricolor HSP70 having a sequence with the sequence-specific pattern of 
HSP70 is [ LIVMY ] -x- [ LIVMF ] -xGGx- [ ST ] - { LS } - [ LIVM ] -Px- [ LIVM ] -x- [ DEQKRSTA ] at a.a sequences 96-110. 
Phylogenetic analysis by comparing protein HSP70 V. tricolor with protein HSP70 from other organisms showed that V. tricolor has a 
specific amino acid that is a characteristic protein of HSP70 V.tricolor, which might support the plant to survive in a habitat with high 
temperatures. 
 
Keywords: Vanda tricolor Lindley var. Suavis forma Merapi, high temperature resistance, Mount Merapi, HSP70, cDNA 
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PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara dengan sumber plasma 
nutfah anggrek terbesar di dunia. Dari sekitar 30.000 
spesies anggrek di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5000 
spesies (Irawati 2002). Potensi tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kualitas anggrek lokal Indonesia. 
Salah satu di antaranya adalah Vanda tricolor 
Lindl.var.suavis yang banyak tumbuh di lereng G. Merapi. 
Anggrek V. tricolor memiliki bunga yang indah berwarna 
dasar putih, dengan pola totol-totol berwarna ungu 
kecokelatan pada sepal dan petalnya dan labellum 
berwarna ungu bergradasi merah sampai merah muda, serta 
berbau harum (Gambar 1A dan 1B). Buahnya mengandung 
biji yang yang jumlahnya jutaan, sehingga menjadi nilai 
positif dari anggrek V. tricolor ini, terutama untuk 
konservasi anggrek alam yang habitat alaminya adalah di 
gunung berapi yang sangat aktif yaitu G. Merapi. Ukuran 
biji V. tricolor sangat kecil bahkan mikroskopis, tidak 
mempunyai endosperm sebagai cadangan makanan, 
sehingga di alam keberhasilan perkecambahan bijinya 
sangat rendah karena harus bersimbiosis dengan sejenis 
jamur yang disebut mikroriza. Oleh karena itu untuk 
konservasi sumber daya hayati anggrek V. tricolor ini 
umumnya dilakukan dengan mengecambahkan bijinya 
secara in vitro di laboratorium dengan medium buatan 
(Semiarti et al. 2009). Tanaman anggrek V. tricolor banyak 
digunakan sebagai induk silangan karena habitusnya yang 
kokoh dan bunganya yang menarik, selain itu tanaman ini 
juga mempunyai range suhu udara yang sangat luas, dapat 
tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi, dan 
mampu bersifat sangat toleran terhadap suhu tinggi, 
mampu hidup dengan baik pada kondisi terpapar sinar 
matahari dan awan panas yang secara fluktuatif sering 
keluar dari kubah G. Merapi. Hal ini menimbulkan suatu 
pertanyaan apakah V. tricolor yang menjadi ikon G. Merapi 
ini mempunyai gen Heat Shock Protein yang sangat kuat 
merespons cekaman suhu lingkungan di tempat tumbuhnya 
dengan suhu yang ekstrem tinggi? 

Cekaman suhu lingkungan yang panas terhadap 
tanaman umumnya akan direspons oleh tanaman secara 
fisiologis, biokimiawi dan molekular supaya tanaman tetap 
dapat bertahan hidup. Secara molekular, adanya cekaman 
panas akan mengaktivasi Heat Stress Response (HSR) yang 
akan memacu gen Heat Shock Protein (HSP) Family 
sebagai Chaperones (molekul yang bertugas menjaga 
homeostatis dalam sel) (Feder and Hofmann 1999; Scharf 
et al. 2011). 

Pada tanaman, berdasarkan berat molekulnya terdapat 5 
grup HSP: (i) HSP100, (ii) HSP90, (iii) HSP70, (iv) HSP60 
and (v) small heat-shock proteins (sHSPs) (Al-Whaibi 
2011). Sampai saat ini, telah banyak penelitian tentang 
HSP tersebut pada berbagai tanaman, baik pada tanaman 
dikotil maupun monokotil, terutama HSP60, HSP70 dan 
HSP90. Tetapi pada tanaman anggrek belum banyak 
diteliti, sehingga informasi mengenai gen ketahanan panas 
pada anggrek sangat kurang, padahal anggrek sebagian 
besar hidup di daerah tropis.  

 

Di tempat dengan suhu lingkungan yang ekstrem panas 
seperti anggrek litofit maupun epifit terus menerus terpapar 
sinar matahari secara langsung. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi gen ketahanan panas pada 
plantlet in vitro tanaman anggrek V. tricolor var.suavis 
yang berasal dari (Forma) G. Merapi. Strategi yang 
dilakukan adalah menganalisis homologi gen ketahanan 
panas pada berbagai tanaman terutama tanaman monokotil 
dengan referensi sekuen dari gen bank, kemudian dibuat 
primer degenerate untuk mengisolasi cDNA HSP70 dari 
plantlet anggrek V. tricolor umur 2 tahun (Gambar 1E dan 
1F), kemudian menganalisis sekuen cDNA hasil PCR 
untuk mengetahui struktur cDNA HSP70 pada V. tricolor 
var. suavis forma Merapi. Dengan diketahuinya cDNA 
HSP70 diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 
terutama penelitian bioteknologi untuk meningkatkan 
toleransi berbagai tanaman terhadap cekaman suhu tinggi.  

BAHAN DAN METODE  

Bahan tanaman  
Bahan tanaman yang digunakan berupa tanaman hasil 

perkecambahan in vitro/plantlet anggrek Vanda tricolor 
Lindl. var suavis forma Merapi yang diambil dari lereng 
selatan G. Merapi. Plantlet anggrek umur 2 tahun ditanam 
pada medium New Phalaenopsis (NP; Islam et al. 1998). 
Kultur diinkubasi di bawah cahaya putih 1000 lux secara 
kontinyu pada temperatur 25°C. (Gambar 1E). 

Isolasi total RNA dan Amplifikasi cDNA HSP70 
Isolasi total RNA tanaman dilakukan dari 0.1 g daun 

tanaman anggrek menggunakan Qiagen RNeasy mini kit 
(Qiagen GmbH, Germany). Total RNA dicek dengan 0,7% 
Agarose elektroforesis dan divisualisasi dengan UV 
transiluminator, konsentrasi RNA dicek dengan 
spektrofotometri. Populasi cDNA disintesis dari total RNA 
dengan menggunakan iScript RT Supermix (Biorad, UK), 
selanjutnya populasi cDNA tersebut digunakan sebagai 
template untuk mengisolasi cDNA gen HSP70 dengan PCR 
menggunakan pasangan Degenerate primer HSP70 di 3 
titik pada lokus gen HSP70 berbagai tanaman diberi nama 
DegHSP70F1 (5’-TSATYGGYAGGAGGTTYWS), Deg-
HSP70RI (5’-ATCTCAATSGTGGTC-TGSG), DegHSP70 
F2 (5’-SCARGARTTCAAGMGSAAG), DegHSP70R2 
(5’-TAVACCTGGATSAGSACRC), dan DegHSP70F3 
(5’-ATYCCSACCAAGAAGGAG), DegHSP70R3 (5’-
MGY TTAGTCSACCTCCTC) yang telah didesain 
berdasarkan homologi sekuen gen HSP70 beberapa 
tanaman dari referensi Gene Bank (Gambar 2), dianalisis 
dengan Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) dan 
konsensus sekuennya dianalisis dengan Clustal-X. Untuk 
kontrol internal dilakukan PCR untuk mengamplifikasi gen 
Actin (400 bp) dan α-Tubulin (1200 bp). Produk PCR 
dianalisis dengan 0,7% gel elektoforesis dan divisualisasi 
dengan pewarna DNA Goodview. Fragmen cDNA hasil 
amplifikasi selanjutnya disekuen. Sekuen dianalisis dengan 
BLAST dan Clustal X untuk karakterisasi struktur cDNA 
HSP70. 
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Gambar 1. Morfologi tanaman V. tricolor Lindl. var suavis forma Merapi. A. Habitus tanaman umur 5 tahun; B. Bunga; C. Buah; D. 
Biji; E. Plantlet dalam botol; F. Plantlet umur 2 tahun dari dalam botol siap ditanam di pot. Skala: 5 cm pada A. 
 
 

 
 
Gambar 2. Peta desain primer F1R1, F2R2, dan F3R3 pada lokus gen HSP70 tanaman berdasarkan sekuen dari Gene Bank  
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Homologi gen HSP70 pada tanaman monokotil  
Hasil amplifikasi cDNA HSP70 V. tricolor dengan 

degenerate primers HSP70 F2R2 dan F3R3 menghasilkan 
fragmen DNA tunggal, masing-masing 600 bp dan 680 bp, 
meskipun primer F1R1 menghasilkan beberapa 
fragmen/pita DNA (Gambar 3). Kemungkinan perlu 
dilakukan optimasi suhu annealing untuk mengamplifikasi 
fragmen target sepanjang 600 bp. Primer didesain 
berdasarkan sekuen HSP tanaman monokotil yang tersedia 
di gene bank. Amplifikasi dengan dua set degenerate 
primer yang saling overlap pada Vanda tricolor berukuran 
1212 bp sesuai dengan hasil sekuen nukleotida fragmen 
DNA hasil PCR yang diperoleh.  

Hasil analisis sekuen hasil PCR dengan BLAST HSP70 
Vanda tricolor memiliki kemiripan yang tinggi dengan 
beberapa tanaman di antaranya Zea mays (82%), 
Dendrobium officinale (84%), Arabidopsis lyrata (84%) 
dan Malus domesticus (85%), selengkapnya dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Analisis lebih lanjut pada sekuen asam amino HSP70 V. 
tricolor menunjukkan protein ini memiliki tiga domain, 

serta sekuen penciri khusus untuk HSP family. Tiga 
domain tersebut adalah Nucleotide binding site sugar-
kinase HSP70 actin superfamily pada asam amino urutan 1-
400, Pox Ag35 superfamily pada asam amino urutan 750-
110 serta NAD-GH pada asam amino 250-800 (Gambar 4). 
Ketiga domain ini umumnya dimiliki oleh protein HSP70, 
meskipun sekuennya bervariasi. Variasi pada daerah ini 
diduga mempengaruhi kinerja protein HSP70. Perbedaan 
ini diduga merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan 
tempat hidup organisme tersebut (Vásquez-Robinet et al. 
2010). 

Selain domain yang memiliki variasi, pada sekuen asam 
amino protein HSP70 V. tricolor juga terdapat sekuen 
penciri protein HSP70. Urutan sekuen ini dimiliki oleh 
semua protein HSP dengan urutan dan pola yang sama dan 
tidak terdapat pada protein lain. Sehingga pola ini menjadi 
identitas protein HSP70. Pola spesifik ini adalah [LIVMY]-
x-[LIVMF]-x-G-G-x-[ST]-{LS}-[LIVM]-P-x-[LIVM]-x-
[DEQKRSTA] (Larkindale et al. 2005). Dengan 
menggunakan software online MOTIF Search 
(http://www.genome.jp/tools/motif/) diketahui bahwa 
HSP70 V. tricolor memiliki urutan sekuen ini pada asam 
amino 96-110. 

A B C

D E F
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Tabel 1. Analisis BLAST terhadap sekuen protein HSP70 V. tricolor 
 
Deskripsi Max score Total score Query cover E value Ident Accession 
Brachypodium distachyon 658 658 98% 0.0 83% XP_003578898.1 
Zea mays 665 665 98% 0.0 82% DAA44672.1 
Populus trichocarpa 666 666 98% 0.0 83% XP_002332588.1 
Dendrobium officinale 667 667 98% 0.0 84% AGR45355.1 
Cucumis sativus 667 667 98% 0.0 83% XP_004142749.1 
Glycine max 670 670 98% 0.0 84% XP_003552692.1 
Oryza sativa Indica Group 671 671 98% 0.0 84% CAA47948.2 
Triticum aestivum 672 672 98% 0.0 84% AEO22185.1 
Malus domestica 673 673 98% 0.0 85% AAF34134.1 
Malus hupehensis 674 674 98% 0.0 85% ADZ46371.1 
Oryza sativa Japonica 676 676 98% 0.0 84% ABG22609.1 
Arabidopsis lyrata  676 676 98% 0.0 84% XP_002884912.1 
Populus trichocarpa 678 678 98% 0.0 85% XP_002311161. 
 
 
 

 
 
Gambar 3. Hasil Amplifikasi cDNA tanaman V. tricolor var suavis forma Merapi dengan degenerate primer HSP70. Lajur 1: marka 
DNA, VT #1-#3 tanaman V. tricolor yag dianalisis cDNA-nya dengan primer HSP70 F1R1 (A), HSP70 F2R2 (B), HSP70 F3R3 (B). 
Sebagai kontrol cDNA juga diamplifikasi dengan primer Actin (D) dan primer α-Tubulin (E). Tampak bahwa cDNA HSP70 terdeteksi 
pada tanaman V. tricolor umur 2 tahun, terutama dengan primer HSP70 F2R2.  
 
 
 

 
 
Gambar 4. Struktur Protein HSP70 pada Vanda tricolor forma Merapi 
 
 
 

Analisis filogeni protein HSP70 V. tricolor terhadap 
protein HSP70 organisme lain yang memiliki kemiripan 
tinggi menunjukkan V. tricolor memiliki protein HSP70 
yang sangat spesifik dan berbeda dengan protein HSP70 
organisme lain. Pada pohon filogeni terlihat bahwa protein 
HSP70 V. tricolor terpisah dari kluster HSP70 dari 
tanaman yang lain (Gambar 5).  

Vanda tricolor forma Merapi memiliki sekuen HSP70 
yang khas. Dengan habitat yang berbeda, hal ini sangat 
mungkin terjadi. Berbeda habitat berbeda pula cekaman 
stres yang dihadapi (Su and Li 2008). Sekuen ini mungkin 

merupakan sekuen HSP70 khas untuk anggrek atau 
tanaman lain yang hidup di habitat gunung berapi dengan 
suhu yang tinggi. HSP70 pada V. tricolor kemungkinan 
menjadi salah satu alasan mengapa V. tricolor ini mampu 
bertahan setelah erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Seperti 
yang dilaporkan oleh Al-Whaibi (2011), bahwa pada 
tumbuhan tinggi terdapat paling sedikit 20-40 macam HSP 
protein dengan berat molekul kecil yang saling 
berkoordinasi untuk beradaptasi toleran terhadap stres 
panas (pemicuan, pemeliharaan dan pengembalian). 
Protein HSP berfungsi sebagai molekul chaperon yang  
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Gambar 5. Pohon filogeni kekerabatan HSP70 pada tanaman. HSP70 pada V. tricolor terpisah sebagai klaster yang berbeda dengan 
HSP70 tanaman lain  
 
 
  
dapat membantu mengatasi kesalahan pelipatan 
(misfolding) dan agregasi protein sehingga kemungkinan 
menyebabkan V. tricolor mampu bertahan pada suhu udara 
yang tinggi. Kemampuan protein HSP70 V. tricolor yang 
unik ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di 
masa mendatang, di antaranya dengan menyisipkan gen ini 
ke genom tanaman lain untuk membuat tanaman transgenik 
yang tahan panas. Selain HSP70, perlu diteliti pula apakah 
V. tricolor juga memiliki HSP60, HSP90 atau HSP100 
yang kemungkinan secara terpisah atau bersama-sama 
berperan dalam mekanisme toleransi tanaman terhadap 
suhu tinggi. 
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Abstrak. Sumardi, Fiani A. 2015. Keragaman genetik cendana (Santalum album) dan tindakan reintroduksi ke Nusa Tenggara Timur. 
Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 409-412. Cendana (Santalum album Linn.) merupakan jenis tanaman yang menghasilkan minyak 
atsiri berupa santalol dengan aroma khas yang banyak digemari oleh masyarakat yang digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik 
dan obat-obatan. Jenis ini diketahui sebagai tanaman yang pernah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah terutama 
Nusa Tenggara Timur berupa sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah sebesar 40 persen pada kurun waktu 1989/1990-
1999/2000. Keberadaan cendana saat ini telah mengalami penurunan populasi bahkan menurut kriteria dan kategori versi 3.1 tahun 2001 
dari International Union for Conservation of Nature and Natural Recources termasuk kategori Critically Endanger. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi keragaman genetik cendana dan kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan 
cendana di Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung di lapangan, wawancara dan studi literatur tentang 
keragaman dan keberadaan cendana. Keragaman genetik cendana di Gunungkidul hasil eksplorasi tahun 2002 dan tahun 2005 jauh lebih 
tinggi dibanding dengan keragaman genetik cendana di Nusa Tenggara Timur hasil eksplorasi tahun 2011, yakni hampir 0. Strategi dan 
tindakan reintroduksi cendana dari luar Nusa Tenggara Timur harus segera dilakukan untuk menambah dan mengembalikan keragaman 
genetik cendana di Nusa Tenggara Timur.  

Kata kunci: Cendana, keragaman genetik, populasi, reintroduksi 

Abstract. Sumardi, Fiani A. 2015. Genetic diversity of sandalwood (Santalum album) and reintroduction to East Nusa Tenggara. Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 409-412. Sandalwood (Santalum album Linn.) is a plant that produces essential oils (santalol) with a 
distinctive odor that is loved by the people and an industrial raw material cosmetics and medicines. This species has been known as a 
commodity which has contributed greatly to the development of East Nusa Tenggara to contribute to regional revenue by 40 percent in 
the period 1989/1990-1999/2000. Sandalwood population has declined even according to the criteria and categories of version 3.1 in 
2001 from the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources included in the category of Critically Endanger 
(CR A1D). This study aimed to evaluate the genetic diversity of sandalwood and the possibility to save sandalwood in East Nusa 
Tenggara. The study was conducted by direct observation in the field, interviews and literature studies on diversity and the presence of 
sandalwood. Genetic diversity in Gunungkidul sandalwood which was the result of exploration in 2002 and 2005, much higher than the 
genetic diversity in East Nusa Tenggara sandalwood which was the result of exploration in 2011 that nearly 0. The strategy and action 
reintroduction of sandalwood from outside East Nusa Tenggara should be done to increase and restore the genetic diversity of 
sandalwood in East Nusa Tenggara. 

Keywords: Sandalwood, genetic diversity, population, reintroduction 

PEDAHULUAN 

Cendana (Santalum album Linn.) merupakan salah satu 
jenis tanaman asli Nusa Tenggara Timur yang sudah cukup 
dikenal oleh masyarakat sebagai jenis tanaman yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi, karena kandungan minyak 
atsiri dengan aroma wangi yang khas pada kayu terasnya. 
Nilai ekonomi tinggi pada kayu cendana telah mendorong 
dilakukannya kegiatan eksploitasi baik oleh masyarakat 
maupun pemerintah setempat untuk mendapatkan 
keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemerintah setempat 
memanfaatkan cendana sebagai salah satu sumber bagi 

pendapatan asli daerah untuk menunjang pembangunan. 
Cendana telah mencatatkan sejarah sebagai komoditas 
penyumbang devisa tertinggi bagi pendapatan asli daerah 
Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu sebesar 28,20-47,60% 
pada 1986/1987 sampai dengan 1990/1991 (Suripto 1996). 
Pada tahun 1990/1991 cendana menyumbang Rp. 
3.829.113.100,- atau sekitar 36,96% dari PAD NTT. 
Eksploitasi cendana telah dilakukan sejak lama namun 
eksploitasi secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1996 
dengan total produksi kayu mencapai 2.458.594 kg (Bano 
2001).  

Pemanenan cendana tanpa diikuti dengan keberhasilan 
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penanaman kembali berakibat pada penurunan populasi 
cendana di Nusa Tenggara Timur. Penurunan populasi 
cendana di Nusa Tenggara Timur saat ini sudah sampai 
pada tingkat mengkhawatirkan dan berdasarkan kriteria 
International Union for Conservation of Natural Resource 
(IUCN) termasuk kategori Critically Endangered 
(Haryjanto 2009). Penurunan populasi yang terjadi tersebut 
akan berdampak pada penurunan keragaman genetik 
cendana di Nusa Tenggara Timur.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan laju 
penurunan populasi dan keragaman genetik cendana di 
Nusa Tenggara Timur, di antaranya dengan pembangunan 
kebun konservasi genetik dan upaya pengembangan 
cendana di lahan masyarakat. Tindakan konservasi yang 
dapat dilakukan secara in situ (di dalam habitat aslinya) 
dan ex situ (di luar habitat aslinya). Namun tindakan 
konservasi akan lebih mudah dilakukan secara ex situ 
dalam rangka penyediaan materi genetik untuk program 
pemuliaan pohon (Sumardi et al. 2014). Konservasi ex situ 
dapat dilakukan sebagai upaya konservasi sumber daya 
genetik yang diharapkan mampu menjaga dan 
mempertahankan variasi atau keragaman genetik cendana. 
Keragaman genetik merupakan faktor penting dalam 
konservasi untuk menghadapi adanya perubahan 
lingkungan (Ramya 2010). Keragaman genetik akan 
menentukan kemungkinan kemampuan suatu jenis untuk 
tetap beradaptasi pada kondisi lingkungan yang selalu 
berubah, evolusi alam dan kelangsungan hidup dalam 
jangka panjang (Sheng et al. 2005). Konservasi sumber 
daya genetik tersebut dapat digunakan sebagai populasi 
dasar untuk tindakan pemuliaan pada sifat tertentu yang 
diinginkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
keragaman genetik cendana di Nusa Tenggara Timur dan 
kemungkinan pengembalian materi genetik cendana dari 
wilayah di luar Nusa Tenggara Timur melalui strategi 
reintroduksi. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi 
langsung di lapangan, wawancara di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan 
Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur serta studi 
literatur tentang potensi, populasi, keragaman genetik dan 
peluang dilakukannnya reintroduksi cendana ke Nusa 
Tenggara Timur. Data yang berhasil dikumpulkan 
dianalisis menggunakan pendekatan isi materi (content 
analysis). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi dan populasi cendana di Nusa Tenggara Timur 
Keberadaan cendana di Nusa Tengara Timur hingga 

saat ini masih dapat dijumpai di lahan masyarakat maupun 
kawasan hutan negara, namun dengan umur yang masih 
relatif muda dan diameter pohon kecil. Pohon cendana 
dengan diameter lebih dari 30 cm sangat jarang dijumpai 

baik di lahan masyarakat maupun kawasan hutan negara. 
Kondisi tersebut sangat berbeda dengan 20 atau 30 tahun 
yang lalu, dimana masih banyak pohon induk cendana yang 
berada di lahan masyarakat. Jumlah pohon cendana 
tersebut berangsur turun seiring dengan tuntutan kebutuhan 
ekonomi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan daerah. 

Gambaran penurunan potensi cendana di Nusa 
Tenggara Timur ditunjukkan oleh hasil inventarisasi 
terhadap pohon cendana yang dilakukan pada tahun 1990 
dan 1998 dimana pohon induk cendana mengalami 
penurunan dari semula berjumlah 176.949 menjadi 51.417 
pohon induk (Darmokusumo et al. 2000). Penurunan 
tersebut cukup signifikan dan jika dipersentase mencapai 
70% dari tahun 1990 hingga 1998. Selanjutnya 
inventarisasi potensi cendana di lahan masyarakat yang 
dilakukan pada tahun 2011 di Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu oleh Balai 
Penelitian Kehutanan Kupang menunjukkan jumlah pohon 
induk cendana yang tersisa berturut-turut sebanyak 7, 1, 
dan 2 pohon/desa pada masing-masing kabupaten tersebut 
(Kurniawan et al. 2013). Jumlah tersebut jika dikalikan 
dengan jumlah desa pada masing-masing kabupaten maka 
jumlah pohon induk yang tersisa di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu berturut-
turut sebanyak 1.680, 175 dan 416 pohon.  

Penurunan populasi cendana di Nusa Tenggara Timur 
jika tidak segera ditangani akan berdampak pada 
kepunahan cendana di habitat alaminya. Untuk menekan 
laju penurunan populasi cendana menjadi semakin parah, 
maka segera dilakukan upaya penyelamatan tegakan yang 
saat ini masih tersisa dan melakukan kegiatan penanaman 
kembali. Upaya penanaman cendana di Nusa Tenggara 
Timur telah dilakukan dengan berbagai program 
pemerintah di antaranya melalui program rehabilitasi pola 
khusus, gerakan cendana keluarga dan program lainnya 
yang didukung dengan tekad Gubernur Nusa Tenggara 
Timur untuk mengembalikan kembali kejayaan cendana di 
masa lalu.  

Beberapa potensi cendana saat ini yang dapat 
digunakan untuk mendukung penyediaan benih sebagai 
materi genetik untuk pembangunan pertanaman tersedia 
beberapa sumber benih cendana di Nusa Tenggara Timur. 
Beberapa sumber benih cendana yang tersedia di Nusa 
Tenggara Timur dan telah disertifikasi oleh Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Bali dan Nusa 
Tenggara tesebut seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sumber benih cendana di wilayah NTT hingga Mei 2012 
 

Lokasi Kab./Kota Luas 
(Ha) Kelas 

Lew Oeleng Lembata 2,50 TBT 
Meredadana Sumba Barat Daya 2,03 TBT 
Kampung Wotok Manggarai 0,75 TBT 
Adang Kokar Alor 5,55 TBT 
Pagomogo Nagakeo 4,09 TBT 
Noenbila Timor Tengah Selatan 1,60 TBT 
HTI Polen Timor Tengah Selatan 0,10 TBT 
Pusu Timor Tengah Selatan 1,17 TBT 
Netpala-Oelbubuk Timor Tengah Selatan 4,09 APB 
Oebatu Rote Ndao 5,34 TBT 
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Sumber benih cendana yang ada hingga tahun 2012 dan 
telah disertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan 
Bali dan Nusa Tenggara berjumlah 10 lokasi. Luasan 
sumber benih tersebut bervariasi antara 0,10 hingga 5,34 ha 
dan tersebar di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dari 
10 sumber benih tersebut status paling tinggi hanya pada 
klasifikasi areal produksi benih (APB) yang terletak di 
Netpala-Oelbubuk Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal 
tersebut mendorong Balai Penelitian Kehutanan Kupang 
sebagai institusi penelitian kehutanan di Nusa Tenggara 
Timur untuk melakukan upaya pembangunan sumber benih 
dengan klasifikasi lebih tinggi, yaitu pada tingkat Kebun 
Benih Semai Uji Keturunan Generasi Pertama (F-1) seluas 
2 ha. Materi genetik yang digunakan untuk pembangunan 
uji keturunan tersebut berasal dari pohon induk yang masih 
tersisa di tahun 2011 sejumlah 65 famili yang dipilih secara 
random. 

Keragaman genetik cendana 
Keragaman genetik suatu jenis sangat berhubungan 

dengan kemampuan suatu jenis untuk mempertahankan 
hidup pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Keragaman 
genetik diperlukan oleh setiap jenis untuk menjaga vitalitas 
reproduksi, ketahanan terhadap penyakit dan kemampuan 
beradaptasi pada perubahan lingkungan (Haryjanto 2007). 
Semakin beragam genetik suatu jenis akan semakin tinggi 
kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi 
lingkungannya, begitupun sebaliknya. Lebih jauh lagi, 
keragaman genetik sangat diperlukan untuk program 
pemuliaan. Semakin beragam genetik suatu jenis maka 
akan semakin leluasa seleksi yang dapat dilakukan untuk 
tujuan pemuliaan sifat tertentu dari jenis tersebut. Untuk 
menyelamatkan keragaman genetik suatu jenis dapat 
dilakukan dengan pembangunan plot konservasi genetik ex 
situ atau mempertahankannya secara in situ pada kondisi 
alamnya. Konservasi secara in situ untuk cendana 
membutuhkan pengamanan ekstra karena umumnya berupa 
pohon cendana berumur tua dan diameter batang besar 
yang sangat berpotensi hilang akibat pencurian. Oleh 
karena itu konservasi secara ex situ sebagai langkah 
antisipasi terhadap hilangnya sumber genetik yang saat ini 
masih tersisa harus dilakukan. Selain pencurian sebagai 
penyebab hilangnya materi genetik cendana di habitat 
alam, teknik pemanenan dengan mengikutsertakan akar 
cendana pada saat pemanenan menyebabkan hilangnya 
kemampuan cendana untuk melakukan regenerasi melalui 
tunas akar. Konsekuensi lebih jauh dari tindakan tersebut 
adalah hilangnya beberapa genetik potensial untuk 
kepentingan program pemuliaan. 

Konservasi ex situ sebagai tindakan penyelamatan 
keragaman genetik cendana yang saat ini masih tersisa 
telah dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan Kupang 
dan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan Yogyakarta dengan membangun plot 
konservasi ex situ di Kabupaten Timor Tengah Utara dan 
Gunungkidul. Plot konservasi ex situ cendana di Watusipat-
Gunungkidul di bangun oleh Balai Penelitian Bioteknologi 
dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta pada tahun 
2002 dan 2005 dengan menggunakan materi genetik hasil 
eksplorasi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2002 dan 

2005. Sedangkan plot konservasi ex situ di Kabupaten 
Timor Tengah Utara-Pulau Timor yang dibangun oleh 
Balai Penelitian Kehutanan Kupang pada tahun 2012 
menggunakan materi genetik hasil eksplorasi pada tahun 
2011. 

Plot konservasi ex situ cendana yang dibangun oleh 
Balai Penelitian Kehutanan Kupang dan Balai Besar 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan tersebut 
memiliki tingkat keragaman genetik yang berbeda antara 
satu dengan lainnya. Keragaman genetik cendana pada plot 
konservasi ex situ di Gunungkidul dengan menggunakan 
benih hasil eksplorasi tahun 2002 menurut Rimbawanto et 
al. (2007) adalah sebesar 0,391 dan hasil eksplorasi tahun 
2005 sebesar 0,366 (Haryjanto 2009). Sementara 
keragaman genetik cendana di Nusa Tenggara Timur hasil 
eksplorasi tahun 2012 lebih rendah dari cendana yang saat 
ini berada di Gunungkidul yakni hampir 0. Berdasarkan 
data tersebut terlihat keragaman genetik cendana semakin 
menurun seiring dengan waktu pelaksanaan eksplorasi 
materi genetik di alam. Keragaman genetik plot konservasi 
hasil eksplorasi tahun 2002 lebih tinggi dibanding dengan 
hasil eksplorasi tahun 2005 dan keragaman genetik plot 
konservasi hasil eksplorasi tahun 2005 lebih tinggi 
dibanding dengan hasil eksplorasi tahun 2011. Perbedaan 
keragaman genetik tersebut kemungkinan disebabkan oleh 
beberapa hal, antara lain belum adanya konsistensi 
pengaruh genetik antar famili, terjadi penurunan populasi 
cendana secara signifikan yang berdampak pada penurunan 
keragaman genetik, dan penentuan famili sebagai pohon 
induk sumber materi genetik terbatas pada individu yang 
berbuah pada saat dilakukan eksplorasi 

Keragaman genetik cendana yang semakin menurun 
tersebut dapat dipahami sebagai akibat terjadinya 
penurunan populasi cendana di Nusa Tenggara Timur dari 
waktu ke waktu. Populasi cendana pada tahun 2002 
tentunya masih relatif lebih banyak dibanding dengan 
tahun 2005, dan populasi cendana pada tahun 2005 lebih 
banyak dibanding tahun 2011. Hal tersebut yang 
mengakibatkan semakin sedikitnya pohon induk cendana 
yang dapat dijadikan sebagai sumber materi genetik untuk 
pembangunan plot kebun konservasi ex situ cendana dari 
tahun ke tahun.  

Reintroduksi sebagai solusi untuk mengembalikan 
keragaman genetik  

 Kelestarian cendana sebagai jenis andalan sekaligus 
identitas bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah 
seharusnya mendapat perhatian lebih untuk menjaga 
kelestariannya. Menjaga kelestarian cendana berarti 
menjaga jenis ini agar tetap ada dan dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Selain 
itu, menjaga keragaman genetik juga tidak kalah penting 
untuk menjaga fleksibilitas jenis ini dalam menyesuaikan 
diri terhadap lingkungannya. Keragaman genetik sangat 
diperlukan untuk mempertahankan variasi spasial dan 
temporal dari kondisi lingkungan (Rimbawanto 2011). 
Perkawinan antar pohon induk yang memiliki keragaman 
genetik rendah akan menghasilkan keturunan yang 
memiliki karakteristik yang kurang baik secara genetik dan 
akan berdampak pula pada kemampuan jenis tersebut untuk 
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beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. 
Cendana di Nusa Tenggara Timur saat ini diketahui 
memiliki keragaman genetik rendah akan terancam 
kelestariannya jika terjadi perubahan kondisi lingkungan 
secara ekstrem dan tidak diikuti dengan kemampuannya 
dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. 
Dengan demikian penambahan materi genetik untuk 
menambah variasi genetik cendana di Nusa Tenggara 
Timur sangat diperlukan. Semakin luas keragaman genetik 
yang tersedia akan memberikan kemungkinan lebih besar 
pada peningkatan perolehan genetik dan kemampuan 
beradaptasi dengan lingkungan. Hal serupa juga 
disampaikan oleh Finkeldey dan Hattemer (2007), bahwa 
semakin tinggi keragaman genetik suatu tanaman semakin 
besar peluang tanaman untuk beradaptasi dengan 
lingkungannya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan mencerminkan kemampuan suatu 
jenis untuk bertahan hidup dengan adanya perubahan 
lingkungan. 

Penambahan materi genetik cendana dapat dilakukan 
dengan melakukan reintroduksi materi genetik cendana dari 
luar Nusa Tenggrara Timur yang memiliki keragaman 
genetik lebih tinggi untuk dibawa kembali ke Nusa 
Tenggara Timur. Kebun konservasi ex situ di Watusipat-
Gunungkidul diketahui memiliki keragaman genetik lebih 
tinggi dibanding dengan plot konservasi ex situ cendana di 
Pulau Timor yang merupakan hasil eksplorasi tahun 2011. 
Dengan demikian plot konservasi ex situ di Watusipat-
Gunungkidul dapat dijadikan sebagai alternatif sumber 
materi genetik untuk tujuan reintroduksi ke Nusa Tenggara 
Timur. 

Reintroduksi cendana ke Nusa Tenggara Timur 
merupakan upaya untuk mengembalikan keragaman 
genetik cendana yang dulu pernah ada untuk dikembalikan 
ke Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asalnya. Selain 
untuk program penyelamatan materi genetik, reintroduksi 
tersebut sangat berhubungan dengan kemungkinan 
dilakukannya tindakan pemuliaan di masa yang akan 
datang. Keragaman genetik sangat penting dalam program 
pemuliaan cendana karena optimalisasi perolehan genetik 
akan dapat dicapai dengan semakin besarnya peluang untuk 
seleksi terhadap sifat-sifat yang diinginkan yang 
dikendalikan oleh banyak ragam genetik.  

KESIMPULAN 

Keragaman genetik cendana di Nusa Tenggara Timur 
saat ini lebih rendah dibanding dengan keragaman genetik 

cendana pada plot konservasi ex situ cendana di Watusipat-
Gunungkidul. Keragaman genetik sangat penting untuk 
menjaga kelestarian jenis dan mendukung program 
pemuliaan yang akan datang. Dengan demikian perlu 
dilakukan upaya reintroduksi cendana dari luar Nusa 
Tenggara Timur untuk dibawa kembali ke Nusa Tenggara 
Timur. 
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Abstrak. Herlina N, Afiati F, Cahyo AD, Herdiyani PD, Qurotunnada, Tappa B.  2015. Isolasi dan identifikasi Staphylococcus aureus 
dari susu mastitis subklinis di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 413-417. Mastitis subklinis merupakan 
penyakit radang ambing yang paling banyak menimbulkan dampak ekonomi cukup besar di kalangan peternak sapi perah. Hal tersebut 
dikarenakan menurunnya kuantitas dan kualitas susu. Penyebab paling umum dari peradangan ambing tersebut di antaranya 
mikroorganisme, seperti E. coli, Streptococcus agalactiae dan Staphylococcus aureus. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan 
mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus sebagai salah satu bakteri patogen yang sering dijumpai pada kejadian mastitis. 
Pengambilan sampel susu dilakukan secara acak (random sampling) dengan terlebih dahulu melakukan California Mastitis Test (CMT). 
Sampel susu yang positif mastitis subklinis kemudian diisolasi menggunakan media Manitol Salt Phenol Red Agar (MSPRA). 
Selanjutnya dari isolat bakteri dengan koloni berwarna kuning yang mampu memfermentasi phenol red menjadi warna kuning, 
dilakukan pewarnaan Gram. Tampilan mikroskopik terlihat sel berbentuk bulat dan bergerombol tersebut selanjutnya dilakukan kultur 
bakteri menggunakan Nutrient Broth (NB) selama 24 jam. Hasil kultur kemudian diekstraksi untuk mendapatkan DNA bakteri dan 
dilakukan analisis PCR. Hasil menunjukkan bahwa enam isolat dari sepuluh sampel susu sapi mastitis merupakan Staphylococcus 
aureus.   

Kata kunci: CMT, Mastitis subklinis, PCR, Staphylococcus aureus  
Abbreviation: CMT = California Mastitis Test, PCR = Polymerase Chain Reaction 

Abstract. Herlina N, Afiati F, Cahyo AD, Herdiyani PD, Qurotunnada, Tappa B.  2015. Isolation and identification of Staphylococcus 
aureus from subclinical infection dairy cattle in Tasikmalaya, West Java. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 413-417. Subclinical 
mastitis is an inflammatory disease of the udder as the most considerable economic impact among dairy farmers, due to a decrease in the 
quantity and quality of milk. The most common cause of the udder inflammation includes microorganisms, such as E. coli, 
Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus. The aim of this study was to isolate and identify the bacteria Staphylococcus 
aureus as one of the pathogenic bacteria that were often found in the incidence of mastitis. Milk sampling was randomly conducted by 
doing the California Mastitis Test (CMT). A positive sample of the subclinical mastitis milk then isolated using the Mannitol Salt 
Phenol Red Agar (MSPRA) media. Furthermore, from bacterial isolates with yellow colonies able to ferment phenol red into yellow, the 
Gram staining was  conducted. Microscopic appearance looks round and clustered cells were then carried out using a bacterial culture 
Nutrient Broth (NB) for 24 hours. Results culture was then extracted to obtain bacterial DNA and PCR analysis. The results showed that 
the isolates from ten samples of cattle's were Staphylococcus aureus.  

Keywords: CMT, subclinical mastitis, PCR, Staphylococcus aureus 

PENDAHULUAN 

Susu merupakan sumber protein hewani yang kaya 
akan nutrisi. Susu bahkan dianggap sebagai pelengkap gizi 
untuk proses tumbuh kembang. Susu sapi merupakan yang 
paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena relatif 
terjangkau. Selain tersedia dalam bentuk olahan, susu juga 
dapat dikonsumsi segar. Susu segar merupakan cairan yang 
berasal dari ambing sapi sehat dan bersih, yang diperoleh 
dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan 
alaminya tidak dikurangi atau tidak ditambah sesuatu 

apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali 
pendinginan (Standar Nasional Indonesia 2011). Salah satu 
potensi bahaya yang terdapat pada susu dan berbagai 
produk olahannya adalah bahaya mikrobiologis (microbial 
hazard), khususnya keberadaan bakteri patogen (Winarso 
2008). Penelitian yang dilakukan Sugiri dan Anri (2014) 
menunjukkan 83,56% sampel yang diperiksa di wilayah 
Jawa Barat (Lembang, Pangalengan, Cianjur) mengandung 
bakteri (S. aureus, S. agalactiae dan bakteri lainya) 
penyebab mastitis.  
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Ada berbagai faktor penyebab terjadinya mastitis, di 
antaranya yaitu berbagai jenis mikroorganisme patogen 
yang masuk ke dalam ambing melalui saluran puting susu. 
Beberapa faktor predesposisi (pemicu) terjadinya infeksi 
kelenjar susu antara lain: pemerahan yang tidak higienis, 
manajemen pemerahan yang salah, luka pada puting susu, 
dan adanya mikroorganisme patogen di lingkungan 
kandang. Penularan mikroorganisme patogen mastitis dapat 
terjadi dari satu puting ke puting lainnya pada satu ambing 
atau antar sapi pada saat pemerahan secara manual. Hal ini 
dapat terjadi melalui tangan pemerah, air untuk mencuci 
ambing, kain lap yang dipakai untuk mengeringkan ambing 
sebelum dan sesudah pemerahan, atau peralatan lain . 

Mastitis dapat disebabkan oleh berbagai 
mikroorganisme. Setidaknya telah dikenal hingga kini ada 
137 penyebab infeksi mastitis dan pada hewan besar jenis 
patogen yang paling dikenal adalah Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, spesies Streptococcus lainnya 
dan Coliform (Sumathi et al. 2008). Mastitis sering juga 
dihubungkan dengan organisme lainnya seperti 
Actinomyces pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
Nocardia asteroides, Clostridium perfringens, 
Mycobacterium, Mycoplasma, Pasteurella dan Prototheca 
(Rodostits et al. 2007). Namun, sebagian besar kasus 
mastitis disebabkan oleh beberapa spesies bakteri patogen 
yang sama, yaitu dari spesies Staphylococcus, 
Streptococcus, Coliforms dan Actinomyces pyogenes (Du 
Preeze 2000; Quinn et al. 2004).  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri dominan 
penyebab mastitis subklinis. Menurut Shearer dan Harris 
(2003), mastitis subklinis sangat penting untuk ditangani 
karena fakta menunjukkan bahwa prevalensi mastitis 

subklinis 15-40 kali lebih tinggi dibandingkan bentuk 
klinis. Mastitis subklinis biasanya terjadi lebih dahulu 
sebelum mastitis klinis dan berdurasi lebih lama, sulit 
untuk dideteksi dan menjadi reservoir mikroorganisme 
yang akan menginfeksi hewan lainnya yang ada berdekatan 
dengan sapi terinfeksi. S. aureus penyebab mastitis juga 
menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang 
potensial, karena lebih dari setengah strain terisolasi di 
susu yang berasal dari kelenjar yang terinfeksi memiliki 
gen enterotoksin (kurang dari 10000 CFU/mL) dan dapat 
menyebabkan keracunan staphylococcal dalam produk 
susu fermentasi (Le Marechal et al 2011). Staphylococcus 
aureus memiliki kemampuan untuk menjadi resisten 
terhadap antibiotik dengan memproduksi sejumlah besar 
faktor virulensi termasuk sejumlah exotoxin dan protein 
membran sel (Fitzgerarld et al. 2000).  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat jenis bakteri 
penyebab mastitis yang terdapat pada sapi perah di daerah 
Pagerageung dan mengisolasi serta mengidentifikasi 
bakteri jenis Staphylococcus aureus sehingga dapat 
berguna untuk pencegahan dan pengobatan kejadian 
mastitis di lapangan. 

BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Wilayah pengambilan sampel susu mastitis subklinis 

dilakukan di sentra sapi perah di Kecamatan Pagerageung, 
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Gambar 1).  

 
 

 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian di Pagerageung, Tasikmalaya 
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Cara kerja 
California Mastitis Test (CMT) 

CMT dilakukan sesuai dengan metode Schalm dan 
Noorlander (1957). Setiap 2 ml susu dari masing-masing 
puting diperah pada paddle, ditambahkan 2 ml reagen CMT 
(Bovivet, Kruuse, Denmark) kemudian diaduk perlahan 
dan diamati reaksi yang terjadi setelah 10 detik. Hasil 
reaksi bernilai 0-4 dimana 0 berarti tidak terjadi reaksi 
sedangkan 4 memperlihatkan kekentalan dan status 
terinfeksi berat. 

Isolasi bakteri dengan media selektif Mannitol Salt Phenol 
Red Agar (MSPRA) 

Sebanyak 1 ml sampel susu diambil dan dimasukkan 
dalam tabung berisi 9 ml larutan pengencer. Sebanyak 0.1 
mL sampel ditaruh pada cawan petri kemudian tuangkan 
Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSPRA) sebanyak 15 
mL, homogenkan dan biarkan memadat (Lay 1994). 
Inkubasi pada suhu 37°C selama 24-48 jam. 

Identifikasi dengan pewarnaan Gram 
Sebanyak satu mata ose koloni bakteri diambil secara 

aseptis, keringkan dan fiksasi di atas lampu bunsen. Setelah 
kering, teteskan zat warna crystal violet sebanyak 2-3 tetes 
dan diamkan selama 1 menit. Cuci dengan air mengalir dan 
keringkan lalu  teteskan lagi dengan larutan lugol, dan 
biarkan selama 1 menit, lalu cuci dengan air mengalir, dan 
keringkan. Cuci lagi dengan alkohol 70% selama 30 detik, 
cuci dan keringkan. Berikan larutan safranin selama 2 
menit, cuci dengan air mengalir dan keringkan. Amati 
dengan mikroskop dan catat hasilnya. 

Identifikasi dengan Polymerase Chain Reaction (PCR) 
Isolasi bakteri Staphylococcus aureus diambil dari 

koloni tunggal pada media Mannitol Salt Phenol Red Agar 
(MSPRA) dan pewarnaan Gram. Ekstraksi DNA dilakukan 
menggunakan kit (Genomic DNA Geneaid), selanjutnya 
dilakukan analisis PCR dan elektroforesis. Analisis PCR 
dilakukan dengan menggunakan primer sebagai berikut:  S. 
aureus (forward: 5’-GAG TTT GAT CCT GGC TCA G-3’; 
reverse: 5’-AAG GAG GTG ATC CAG CC-3’). 
 
Analisis data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mastitis merupakan salah satu penyakit yang sering 
ditemui pada sapi perah dan menimbulkan dampak 
ekonomi yang cukup besar, karena menyebabkan 
penurunan produksi dan kualitas susu. Selain itu waktu 
afkir sapi pun menjadi lebih cepat. Peradangan ambing 
yang dibiarkan dapat berjalan kronis sehingga ambing 
menjadi kecil, kering dan tidak produktif. Menurut Supar 
(1997), penurunan produksi susu akibat mastitis subklinis 
berkisar antara 14,6-19,0% per hari atau sekitar 2 L untuk 
setiap ekor sapi per hari. 

Ada berbagai alat bantu diagnosis lapang (rapid test) 
untuk mastitis subklinis, di antaranya Aulendorfer Mastitis 
Probe (AMP), IPB-1 Test, Breed Method dan California 

Mastitis Test (CMT). CMT merupakan jenis tes yang 
umum digunakan. Adapun reaksi terjadi akibat adanya 
ikatan antara antigen dan antibodi dengan memperlihatkan 
kekentalan bernilai 0-4. Tabel 1 menunjukkan, semakin 
tinggi nilai CMT, semakin tinggi jumlah sel somatik yang 
ditunjukkan dengan viskositas reaksi yang semakin tinggi 
(Gambar 2). 

Dari 15 ekor sapi yang diperiksa menggunakan CMT, 
diperoleh 13 ekor sapi yang menderita mastitis subklinis 
derajat 1-3 dengan 53,84% jumlah sel somatik antara 
800.000-5.000.000 CFU/mL. Angka tersebut sudah 
melebihi batas ambang SNI tahun 2000 dimana jumlah 
bakteri total  pada susu segar 1 x 106 dan susu pasteurisasi 
<3 x 104. Menurut Salasia et al. (2005), di antara 56 ekor 
sapi perah di peternakan sapi perah Baturaden, 41 ekor 
(73,2%) menderita mastitis subklinis dan 9,1% di antaranya 
disebabkan oleh S. aureus. 

Hasil  isolasi  pada media Mannitol Salt Phenol Red 
Agar (MSPRA) menunjukkan bentuk koloni bulat besar, 
bulat kecil, berkelompok seperti buah anggur, dan beberapa 
ireguler, dengan warna putih dan kuning terdapat zona 
bening hemolisis (Gambar 2A). Zona hemolisis terbentuk 
karena adanya toksin hemolisin yang diproduksi oleh S. 
aureus. Hasil pewarnaan Gram menunjukkan bahwa isolat-
isolat yang diduga S. aureus secara morfologi ternyata 
benar termasuk Gram positif karena sel bakterinya 
berwarna ungu (gambar 2B). Dengan pewarnaan gram 
berwarna biru-ungu (+), bulat dan bergerombol seperti 
anggur. Staphylococcus aureus merupakan bagian dari 
flora normal susu segar dan olahannya, namun bakteri ini 
mampu menyebabkan terjadinya wabah keracunan 
makanan (Monrandi et al. 2007). 

Staphylococcus aureus termasuk jenis bakteri yang 
tidak mudah untuk diisolasi karena umumnya bercampur 
dengan flora normal coagulase negative staphylococcus (CoNS) 
yaitu S. epidermidis dan Staphylococcus haemolyticus. 
Hingga saat ini belum ditemukan media selektif untuk 
isolasi dan identifikasi koloni ini secara langsung, namun 
media Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSRPA) masih 
dianggap memberikan hasil yang baik sehingga 
direkomendasikan baik oleh BSAC maupun National 
Committee for Clinical laboratory Standard (NCCLS) dan 
pada saat ini secara luas digunakan di seluruh dunia untuk 
mengisolasi S. aureus (Brown et al. 2003). Staphylococcus 
aureus akan memfermentasi warna merah mannitol 
menjadi kuning dan pada pewarnaan gram akan berbentuk 
coccus berwarna ungu. Bakteri ini merupakan bakteri 
pembentuk enterotoksin yang dapat menyebabkan 
keracunan pangan. Sugiri dan Anri (2014) menerangkan 
bahwa S. aureus memiliki karakteristik ukuran sedang, 
warna putih kekuningan dan memiliki koloni dengan pola 
hemolisis pada agar darah adalah α-dan β-hemolysis. 
 
Tabel 1. Nilai CMT dan jumlah sel somatik 
 
Nilai 
CMT 

Jumlah 
sapi 

Jumlah sel somatik 
(SCC) Manifestasi mastitis 

1 4 400.000-1.500.000 Mastitis subklinis 
2 7 800.000-5.000.000 Mastitis subklinis 
3 2 >5.000.000 Mastitis subklinis 
Keterangan: Nilai SCC berdasarkan CMT 
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Gambar 1. Hasil CMT pada ternak sapi perah  di Tasikmalaya. A. Hasil CMT 1, B. CMT 2, C. CMT 3. 
 
 

 
 
Gambar 2. A. Hasil isolasi bakteri pada media Mannitol Salt Phenol Red Agar (MSPRA); B. Hasil pewarnaan Gram 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Hasil elektroforesis agarose 1% (M: Marker DNA 
Ladder 100 bp, 3,5,6,22,24,25. Staphylococcus aureus) 
 
 

Identifikasi biokimia Staphylococcus aureus dapat 
dilakukan dengan melihat faktor virulensi seperti protein A, 
clumping factor, koagulase atau nuklease dan uji kepekaan 
terhadap antimikroba. Identifikasi dapat pula dilakukan 
secara langsung dengan kit yang telah diproduksi secara 
komersial seperti latex agglutination kit. Selain itu, analisis 
molekuler menggunakan metode polymerase chain 
reaction (PCR) dengan typing genotipe marak dilakukan. 

Terlebih lagi saat ini telah tersedia ratusan software 
program filogenetik untuk membantu menganalisis 
berbagai pita (band) hasil elektroforesis, sekuen DNA dan 
hasil hibridisasi sehingga typing genetik menjadi lebih 
akurat dan efisien (Enright et al. 2000). Gambar 3 
menunjukkan hasil elektroforesis produk PCR pada agarose 
gel 1% dengan voltase 100 selama 20 menit, dimana berat 
molekul memperlihatkan pita (band) antara 100-200 bp. 
Sebanyak 6 dari 28 isolat (21.4%) memiliki pita berukuran 
sekitar 116 bp. Menurut Prasetyo et al. (2014), yang 
mengisolasi S. aureus dengan amplifikasi gen tst, terdapat 
2 dari 3 isolat  memberikan hasil positif. Hasil positif 
tersebut ditandai dengan munculnya fragmen DNA yang 
memiliki panjang spesifik (350 bp) sesuai dengan produk 
polymerase chain reaction (PCR) dari referensi dan 
database GeneBank. 
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Abstrak. Ulfah M, Rahayu P, Dewi LR. 2015. Kajian morfologi tumbuhan pada spesies tanaman lokal berpotensi penyimpan air: 
Konservasi air di Karangmanggis, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 418-422. Air merupakan sumber 
daya alam yang mutlak dibutuhkan oleh semua makhluk hidup termasuk manusia. Diperlukan pengelolaan terhadap sumber daya air 
agar keberadaannya tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat 
Desa Karangmanggis, Boja, Kendal, Jawa Tengah dalam melestarikan sumber daya air merupakan hal yang menarik untuk dikaji. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2014. Pengambilan 
data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan dan penelusuran data primer. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tanaman lokal yang berpotensi sebagai penyimpan air di Karangmanggis antara lain: Erythrina fusca, Metroxylon sagu, Ficus 
racemosa, Ficus sp, dan Artocarpus elastica. Tumbuhan ini memiliki tajuk pohon yang rimbun dan mampu membantu menahan air 
hujan, serta mencegah pengikisan tanah. Tumbuhan ini juga memiliki akar tunggang yang kuat dan bercabang-cabang banyak serta 
mampu mengikat tanah sehingga dapat mencegah erosi dan mampu menyerap air.  

Kata kunci: Erythrina fusca, Metroxylon sagu, Ficus racemosa, Artocarpus elastica, sumber daya air 

Abstract. Ulfah M, Rahayu P, Dewi LR. 2015. Local plants’s morphology as a potential water storage: Water conservation in 
Karangmanggis, Boja, Kendal, Central Java. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 418-422. Water is a natural resource used by living 
things, including humans. The management of water resources is required to make it useful and sustainable for the long-term. Local 
knowledge of people in Karangmanggis, Boja, Kendal, Central Java in conserving water resources is interesting to study. The research 
was used qualitative descriptive study. The study was conducted in August until October 2014. Data collection was used interview, 
observation, and tracking of primary data. The results showed that the local plants which were potential to store water in 
Karangmanggis, namely: Erythrina fusca, Metroxylon sagu, Ficus racemosa, Ficus sp., and Artocarpus elastica. The plants have lush 
tree canopy and able to hold rainwater and prevent soil erosion. These plants have also strong taproot and a lot of branched to bind the 
soil which prevents erosion and absorb water.  

Keywords: Erythrina fusca, Metroxylon sagu, Ficus racemosa, Artocarpus elastica, water resources 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan bagian dari alam dan harus hidup 
selaras dengan sistem alam. Dalam kehidupan sehari-hari, 
manusia sangat tergantung dari keberadaan sumber daya 
alam. Semua kebutuhan hidup manusia harus dipenuhi dan 
hanya dapat dipenuhi oleh alam. Diperlukan pengelolaan 
sumber daya alam yang benar agar dapat bermanfaat bagi 
kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga kelestarian 
sumber daya alam itu sendiri. Pengelolaan sumber daya 
alam berdasarkan atas pengetahuan ilmiah telah 
memberikan konsep dalam pengelolaan lingkungan 
(Mitchell et al. 1997). Pengelolaan lingkungan diperlukan 

agar manusia dan sumber daya alam dapat berjalan secara 
berkesinambungan.  

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang 
mutlak dibutuhkan oleh semua makhluk hidup termasuk 
manusia. Air dibutuhkan setiap hari dan tidak dapat ditunda 
pemenuhannya. Kebutuhan air dapat dipenuhi melalui 
pengambilan dari badan air secara alami seperti sungai, 
danau, waduk, telaga, sendang, maupun air hujan. Upaya 
lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih melalui 
pengambilan air tanah dengan cara membuat sumur, baik 
sumur gali maupun sumur bor.   
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Gambar 1. Persentase penggunaan air di berbagai daerah di 
Indonesia (www.kelair.bppt.go.id) 
 

Pengambilan air tanah telah sangat intensif dan 
dikhawatirkan akan mengganggu ketersediaan air tanah. 
Krisis air di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan, 
akan menjadi kenyataan, apabila upaya pengelolaan 
sumber daya air secara terprogram, terpadu dan 
berkelanjutan, tidak dilakukan secara serius. Ketersediaan 
air bersih tidak selalu terjamin dari waktu ke waktu. Pada 
musim kemarau ketersediaan air di badan air seperti danau, 
waduk, telaga, dan sungai secara alami akan mengalami 
penyusutan. Hal ini disebabkan karena masukan air ke 
badan air tersebut berkurang. Bahkan mata air pun 
terkadang menjadi kering. Diperlukan adanya suatu 
pengelolaan terhadap sumber daya air agar keberadaannya 
tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk kepentingan 
jangka panjang.  

Pengelolaan sumber daya air pada dasarnya meliputi 
pemanfaatan sumber-sumber air dan dipadu dengan upaya 
pengendalian dan pelestariannya (Saleh dan Rasul 2008). 
DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan salah daerah 
sumber daya air yang memerlukan pengelolaan khusus. 
Kebijakan ‘reboisasi’ dalam mengelola DAS kurang 
menunjukkan hasilnya. Kemampuan DAS dalam hal fungsi 
hidrologi antara lain: (i) transmisi air, (ii) penyangga pada 
puncak kejadian hujan, (iii) pelepasan air secara perlahan, 
(iv) memelihara kualitas air, (v) mengurangi perpindahan 
massa tanah, (vi) mengurangi erosi, (vii) mempertahankan 
iklim mikro (Noordwijk et al. 2004). Dari pernyataan di 
atas, maka sangatlah penting arti ‘tanaman’ bagi 
pengelolaan sumber daya air, khususnya DAS. Kesalahan 
pengelolaan sumber daya alam terutama vegetasi, tanah, 
dan air di wilayah DAS akan mengakibatkan kemerosotan 
mutu dan daya dukung sumber daya setempat dan kerugian 
lain di wilayah hilirnya (Maridi 2011).  

Penggunaan lahan terutama di sekitar DAS turut 
menyumbang nilai investasi di suatu daerah, salah satunya 
investasi di sektor pertanian dan perumahan. Sektor 
pertanian dan perumahan yang tidak terarah cenderung 
memperburuk kondisi DAS, hal ini disebabkan untuk 
menunjang keberhasilan sektor tersebut, dilakukan 
pembukaan lahan secara besar-besaran. Kurangnya penutup 
lahan di daerah sekitar DAS, merupakan salah satu faktor 
penyebab penurunan kemampuan tanah menyerap air dan 
meningkatkan bahaya erosi (Komaruddin 2008). Teknologi 
vegetatif adalah salah satu teknologi yang sering dipilih 

untuk menanggulangi kerusakan DAS di suatu daerah. 
Teknologi ini dipilih karena selain dapat menurunkan erosi 
dan sedimentasi juga dapat memulihkan tata air DAS 
(Maridi 2011). Vegetasi yang secara fisiologi, anatomi, 
maupun morfologinya mampu menyimpan air adalah 
tanaman yang tepat sebagai pendukung utama keberhasilan 
teknologi vegetatif.  

Tanaman lokal yang berpotensi sebagai penyimpan air 
dan sumber air merupakan dua komponen yang secara 
dinamis saling berinteraksi satu sama lain. Adanya 
keterkaitan komponen lingkungan telah ditunjukkan oleh 
beberapa penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian 
tersebut menunjukkan adanya interaksi namun masih 
bersifat satu arah, sehingga diperlukan adanya penelitian 
mengenai konservasi air berbasis tanaman lokal yang 
berpotensi sebagai penyimpan air di Karangmanggis, Boja, 
Kendal, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi tanaman lokal yang berpotensi sebagai 
penyimpan air dan menganalisis konservasi air berbasis 
pemanfaatan tanaman lokal di Karangmanggis, Boja, 
Kendal, Jawa Tengah.  

BAHAN DAN METODE  

Lokasi penelitian yang diambil adalah wilayah 
Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Objek 
dalam penelitian ini adalah semua jenis tanaman lokal 
penyimpan air yang ada di Kelurahan Karangmanggis 
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Pengambilan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan 
penelusuran data tanaman lokal, meliputi nama dan 
morfologinya. 

Kriteria tanaman penyimpan air yang dijadikan acuan 
dalam penelitian ini adalah tanaman yang mempunyai 
keadaan morfologi (struktur akar, daun, maupun batang) 
yang mampu menyimpan atau menahan air dalam jumlah 
banyak. Identifikasi tanaman untuk memperoleh nama 
spesies dilakukan di Laboratorium Herbarium Bogoriense, 
LIPI, Cibinong, Bogor. 

Wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk 
mengetahui kondisi sumber daya air dan tanaman lokal 
yang berpotensi sebagai penyimpan air yang ada. 
Penelusuran data ditujukan sebagai penguatan terhadap 
data-data yang tidak bisa digali melalui wawancara dan 
observasi, dengan cara kajian pustaka terhadap berbagai 
literatur, baik jurnal, buku, makalah, media massa maupun 
informasi dari internet yang berkaitan dengan tema 
penelitian. Data yang diperoleh secara lengkap kemudian 
disusun dalam bentuk narasi.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik wilayah penelitian  
Desa Karangmanggis secara administratif termasuk ke 

dalam wilayah Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa 
Tengah. Dari Kota Semarang berjarak lebih kurang 30 km 
ke arah barat daya. Desa ini memiliki wilayah dengan luas 
132,5 hektar; meliputi 4 dusun yaitu Karangmanggis, 
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Bengle, Candi, dan Siroto. Desa Karangmanggis 
mempunyai topografi berbukit-bukit. Sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Salamsari, sebelah timur 
berbatasan dengan Desa Ngabean, sebelah selatan dengan 
Desa Taman Reja, dan sebelah utara berbatasan dengan 
Desa Tampingan.  

Secara umum kebutuhan air bersih masyarakat 
Karangmanggis sangat bergantung pada sumber air alam 
yang ada di wilayah desa mereka. Sumber air bersih yang 
ada berupa sumur, sendang, sungai dan  mata air. Setiap 
hari masyarakat selalu mengambil air bersih untuk berbagai 
kebutuhan. Air tersebut digunakan antara lain sebagai air 
minum, memasak, mandi, mencuci, perikanan, pertanian, 
dan lain sebagainya. Saat ini banyak rumah yang telah 
mempunyai sumur sebagai sumber air bersih. Beberapa 
rumah juga memanfaatkan air PAM SIMAS yang 
disediakan pemerintah. Dengan adanya kemajuan teknologi 
ini, masyarakat mulai meninggalkan sumber alami berupa 
sendang, mata air dan sungai. Kondisi ini menyebabkan 
sendang dan mata air menjadi tidak terawat dan akhirnya 

menjadi kotor. Namun demikian, jika terjadi kemarau 
panjang banyak sumur yang mengering. Air dari PAM 
debitnya juga menurun. Dalam kondisi seperti ini 
masyarakat kembali memanfaatkan sendang dan sungai 
untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya.  

Konservasi air di Karangmanggis  
Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan 

masyarakat Karangmanggis dilakukan tidak hanya untuk 
melindungi sumber mata airnya saja, melainkan DAS 
(Daerah Aliran Sungai) di sekitarnya juga turut 
mendapatkan perhatian. Sumber daya air tidak akan lepas 
dengan adanya DAS yang merupakan kesatuan ruang yang 
terdiri atas unsur abiotik (tanah, air, dan udara), biotik 
(vegetasi, binatang, dan organisme hidup lainnya), dan 
kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling 
ketergantungan satu sama lain, sehingga merupakan satu 
kesatuan ekosistem (Sudaryono 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  www.kendalkab.go.id 

 

 
Gambar 2. Lokasi penelitian, Desa Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 
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Noordwijk et al. (2004) menyatakan bahwa peran 
vegetasi dengan fungsi hidrologi DAS dinilai dari sudut 
perubahan tingkat evapotranspirasi yang berhubungan 
dengan keberadaan pohon. Perlindungan terhadap pohon-
pohon di sekitar DAS diharapkan mampu menjadikan 
sumber air di Karangmanggis tetap lestari. Pengelolaan 
vegetatif DAS merupakan teknologi konservasi tanah dan 
air yang efektif untuk menekan laju degradasi (erosi dan 
sedimentasi) (Maridi 2011).  

Tanaman sangat berhubungan dengan air, tetapi hanya 
beberapa yang mampu menahan bahkan menyimpan air 
dalam jumlah besar, melalui kondisi fisiologi, anatomi, 
maupun morfologinya. Berikut adalah morfologi tanaman 
penyimpan air di sekitar DAS Karangmanggis : 

Erythrina fusca Lour  
Erythrina fusca di Indonesia dikenal dengan sebutan 

cangkring. Tumbuhan ini memiliki ciri ukuran pohon 
sedang, batang pendek, berduri, kadang-kadang berbanir 
sampai 2 meter, dahan menyebar dan berduri, ranting tidak 
berduri, posisi daun berseling, berdaun 3; pinak daun bulat 
telur sampai menjorong, membundar atau agak meruncing 
pada ujung dan pangkal, hijau muda di permukaan atas, 
berlapis lilin tipis atau hijau keabu-abuan di permukaan 
bawah, gundul sampai berambut beludru. Perbungaan 
tandan, di terminal, muncul bila ada daun, dengan bunga 
merah bata muda atau salmon (jarang putih). Buah polong 
berkayu yang memita padat, merekah, agak mengerut di 
antara 3-15 biji, tangkai berambut beludru saat muda, 
kemudian menggundul. Biji menjorong-melonjong, cokelat 
tua atau hitam. Di habitat rawa-rawa air tawar dataran 
rendah, Erythrina fusca dapat tumbuh mencapai ukuran 
yang sangat besar dan kadang-kadang mampu membentuk 
hampir tegakan murni (Russo and Baguinon, 1997). Pohon 
Erythrina fusca dapat tumbuh mencapai ketinggian 20 m, 
tanaman muda memiliki duri lunak yang akan semakin 
mengeras saat dewasa. Spesies ini tumbuh di habitat yang 
tergenang air dangkal atau rawa akan tetapi yang tidak 
selalu tergenang (Marin 2004). 

Metroxylon sagu   
Metroxylon sagu merupakan golongan palem yang 

memiliki kandungan pati cukup tinggi pada bagian batang. 
Tumbuhan ini memiliki akar berserabut yang ulet, 
mempunyai akar napas. Batang berdiameter hingga 60 cm, 
dengan tinggi hingga 25 m. Daun menyirip sederhana, 
dengan tangkai daun sangat tegar, melebar pada 
pangkalnya menuju pelepah yang melekat pada batang, 
pelepah dan tangkai daun berduri tajam. Perbungaan malai 
di pucuk, bercabang-cabang sehingga menyerupai payung, 
bunga muncul dari percabangan berwarna cokelat pada 
waktu masih muda, gelap dan lebih merah pada waktu 
dewasa; bunga berpasangan tersusun secara spiral, masing-
masing pasangan berisi 1 bunga jantan dan 1 bunga 
hermafrodit, biasanya sebagian besar bunga jantan gugur 
sebelum mencapai antesis. Buah pelok membulat-merapat 
turun sampai mengerucut sungsang, tertutup dengan sisik, 
mengetupat, kuning kehijauan, berubah menjadi bewarna 
kuning jerami atau sesudah buah jatuh; bagian dalamnya 

dengan suatu lapisan bunga karang berwarna putih. Biji 
setengah membulat, selaput biji merah tua (Schuiling, 
1996).  

Metroxylon sagu mampu tumbuh di berbagai tipe tanah, 
yaitu tanah kering dan miskin akan material seperti tanah 
berpasir atau tanah liat. Biasa ditemukan tumbuh pada 
tanah yang tergenang air baik air laut maupun air tawar, 
merupakan salah satu tumbuhan tropis yang berhabitat di 
lingkungan basah, seperti hutan rawa atau sepanjang aliran 
sungai (Clatchey et al. 2006). 

Ficus racemosa  
Ficus racemosa merupakan tumbuhan dari famili 

Moraceae yang berhabitat di daerah dataran rendah berawa. 
Di Indonesia tumbuhan Ficus racemosa dikenal dengan 
sebutan pohon loa. Ciri-ciri morfologi dari tumbuhan ini 
adalah berdaun hijau tua, halus dan mengkilap, panjang 
daun sekitar 7-10 cm dengan bentuk meruncing. Buah 
bergerombol pada batang pohon, berukuran kecil dan 
berjumlah banyak, buah yang belum masak berwarna hijau 
dan ketika sudah masak berwarna merah (Singh et al. 
2013). Tumbuhan ini memiliki sistem perakaran yang 
istimewa dan cocok untuk tumbuh di dataran rendah (Joshi 
et al. 2010).  

Artocarpus elastica  
Tumbuhan bernama ilmiah Artocarpus elastica 

memiliki nama lokal benda (Jawa). Tumbuhan ini dapat 
tumbuh mencapai ketinggian 45-65 m dengan cabang 
mencapai 30 m. Diameter pohon sekitar 1,2-2 m. Kulit 
kayu luar berwarna abu-abu gelap, jika terluka 
mengeluarkan lateks berwarna putih, warna kulit dalamnya 
kekuningan. Memiliki daun yang tersusun spiral berbentuk 
oval atau elips dengan panjang 6-20 cm, pangkal daun 
membulat atau meruncing, tepi daun rata, dan ujungnya 
meruncing, permukaan daun berambut berwarna kuning 
hingga merah kecoklatan (Djarwaningsih et al, 1995).  

Vegetasi tumbuhan memiliki keterkaitan yang tinggi 
dengan aspek hidrologis, Sofiah dan Fiqa (2014) 
menyampaikan bahwa pengelolaan vegetasi dapat 
mempengaruhi waktu dan penyebaran aliran sungai, 
tumbuhan dari suku Moraceae sering ditemukan di lokasi 
mata air. Suku Moraceae memiliki tipe perakaran yang 
dalam, diduga tumbuhan anggota suku ini memiliki 
mekanisme hydraulicconductance yaitu kemampuan 
tanaman menyerap air dalam jumlah banyak di malam hari 
untuk disebarkan ke permukaan dan pagi harinya akan 
diserap kembali oleh akar permukaan. Salah satu anggota 
suku Moraceae seperti Artocarpus elastica memiliki tipe 
perakaran yang dalam dan kanopi yang rapat satu sama lain 
sehingga mampu mengkonservasi tanah dan air di sekitar 
mata air.  

Jenis Moraceae lain yang banyak ditemukan di daerah 
sekitar sumber air adalah dari genus Ficus. Tajuk pohon 
Ficus yang rimbun membantu dalam menahan air hujan 
sehingga tidak mengikis tanah, akarnya yang berupa akar 
tunggang yang kuat dan bercabang-cabang banyak mampu 
mengikat tanah sehingga tidak mengalami erosi dan 
mampu menyerap air, dengan bantuan perakaran Ficus 
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Gambar 3. A.  Metroxylon sagu, B. Erythrina fusca, C. Ficus racemosa, D. Artocarpus elastica 
 
 
 
yang dalam dan kuat, penyerapan dan penyimpanan air di 
tanah semakin optimal. Genus Ficus memiliki peran yang 
penting dalam menjaga keseimbangan. Beberapa fungsi 
ekologi Ficus di antaranya sebagai penahan erosi tanah 
karena perakarannya yang kuat. Tajuk pohon Ficus yang 
rimbun juga memberikan perlindungan pada berbagai 
satwa aboreal maupun berbagai jenis burung. Trimanto 
(2013) mengatakan bahwa salah satu pohon yang banyak 
dijumpai di sekitar sumber air adalah dari genus Ficus 
salah satunya adalah spesies Ficus racemosa, keberadaan 
jenis tumbuhan di sekitar aliran mata air berperan dalam 
menjaga kestabilan aliran mata air dan berperan dalam 
menjaga ketersediaan air di kawasan tersebut (Sofiah dan 
Fiqa 2014), karakteristik lain yang mendukung dalam 
mengkonservasi sumber air tanah adalah perakarannya 
yang berupa akar serabut mampu mengikat tanah dengan 
baik dan menahan erosi, akar yang menyebar luas mampu 
menyerap dan menyimpan air lebih banyak di dalam tanah. 
Tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah sumber air 
dengan perakaran serabut, yaitu Metroxylon sagu. 
Metroxylon sagu memiliki perakaran bertipe serabut yang 
ulet, perakaran serabut yang ulet ini tentunya memiliki 
kemampuan untuk mengikat tanah dan menahan erosi, 
dengan perakaran serabut yang tumbuh meluas di dalam 
tanah maka akar ini membantu dalam penyimpanan air 
sehingga keberadaan Metroxylon sagu  mampu menjaga 
kestabilan sumber air maupun aliran air.  

Konservasi sumber air di Karangmanggis, Boja, Kendal 
tidak hanya meliputi mata airnya saja, melainkan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) juga mendapatkan perhatian untuk 
proses perlindungannya. Salah satu teknik yang digunakan 
dalam proses konservasi tersebut adalah Teknik Vegetasi. 
Vegetasi yang mampu menahan dan menyimpan air dalam 
jumlah besar baik secara fisiologi, anatomi, maupun 
morfologinya merupakan unsur utama keberhasilan teknik 
tersebut. Tanaman lokal yang ditemukan dan berpotensi 
sebagai penyimpan air di Karangmanggis, Boja, Kendal 
diantaranya adalah: Erythrina fusca Lour, Metroxylon 
sagu, Ficus racemosa, dan Artocarpus elastica. Morfologi 
tanaman tersebut mampu memberikan hasil yang terbaik 

dalam menyimpan maupun menahan air, sehingga usaha 
konservasi dapat memberikan hasil yang terbaik.  
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Abstrak. Subowo YB. Isolasi dan seleksi jamur tanah pengurai selulosa dari berbagai lingkungan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 
423-427. Telah dilakukan penelitian mengenai isolasi dan seleksi jamur tanah pengurai selulosa dari beberapa lingkungan di Kalimantan 
Barat, Jawa dan Bali. Beberapa jenis jamur tanah mempunyai kemampuan menguraikan senyawa selulosa yang terdapat dalam jaringan 
tumbuhan. Jamur ini dapat digunakan untuk menguraikan limbah berasal dari industri pertanian yang sebagian besar mengandung 
selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selain itu beberapa jenis jamur pengurai selulosa ini juga sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan 
enzim selulase yang banyak digunakan dalam industri. Tujuan penelitian untuk memperoleh isolat jamur yang mempunyai kemampuan 
tinggi dalam menguraikan selulosa. Sampel tanah diambil dari beberapa lingkungan di Kalimantan Barat, Jawa dan Bali meliputi: tanah 
gambut, tanah kering, tanah pantai, tanah mangrove, dan tanah perkebunan. Sampel tanah dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 
isolasi jamur yang terdapat di dalamnya. Hasil isolasi diperoleh 84 nomor isolat. Setelah ditumbuhkan pada media CMC diperoleh 77 
isolat jamur yang membentuk clear zone (15 isolat membentuk clear zone besar dan 62 membentuk clear zone kecil) dan 7 isolat tidak 
membentuk. Setelah dilakukan seleksi lebih lanjut diperoleh jamur Aspergillus niger PA2 yang menghasilkan bobot miselium paling 
tinggi pada media mengandung CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Jamur ini mempunyai aktivitas enzim selulase 0,031 unit/mL, suhu 
optimum 50oC dan pH optimum 7. 

Kata kunci: Jamur tanah, pengurai selulosa, Aspergillus niger 

Abstract. Subowo YB. Isolation and selection of cellulose-degrading soil fungi from several environments. Pros Sem Nas Masy Biodiv 
Indon 1: 423-427. A research on the isolation and selection of cellulose-degrading soil fungi from several habitats in West Kalimantan, 
Java and Bali has been done. Some types of soil fungi including Ascomycetes have the ability to decompose cellulose compounds 
contained in the plant tissue. This fungus can be used to degrade the waste comes from industrial agriculture, mostly containing 
cellulose, hemicellulose, and lignin. In addition, some types of cellulose-degrading fungi have also been used to produce cellulase 
enzymes are widely used in industry. The aim of the research was to obtain fungal isolates that have the ability in cellulose degradation. 
Soil samples were taken from several habitats in West Kalimantan, Java and Bali, include peat land, dry land, the land of beaches, 
mangrove land, and agricultural land. Soil samples were taken to the laboratory for isolation of contained fungi. The results were 
obtained 84 numbers of isolates. After they grown on CMC medium obtained 77 isolates of fungi that form a clear zone (15 isolates 
from the large clear zone and 62 small clear zones) and 7 isolates did not form a clear zone. After the further selection was obtained 
Aspergillus niger PA2 which produces the highest weight of mycelium. This fungus has a cellulase enzyme activity of 0.031 units / mL, 
temperature optimum 50°C and pH optimum 7. 

Keywords: soil fungi, cellulose decomposing, Aspergillus niger  

PENDAHULUAN  

Pada dekade terakhir ini banyak industri yang 
menggunakan bahan baku berasal dari tumbuhan. 
Penyusun jaringan tumbuhan adalah selulosa (C6H10O5)n, 
hemiselulosa dan lignin. Keberadaan senyawa selulosa di 
alam cukup melimpah, setiap tahun dihasilkan 100 x 109 
ton. Di alam senyawa ini cukup resistant dan sukar terurai. 
Sektor pertanian selain menghasilkan bahan-bahan yang 
dibutuhkan seperti beras, jagung, kedelai juga 
menghasilkan limbah mengandung selulosa, misalnya: 
jerami padi, batang jagung, batang dan daun ubi jalar, 

batang dan daun kacang-kacangan dan lain-lain. Limbah 
lignoselulosa ini dapat diproses menjadi bahan yang 
berguna. Bahan lignoselulosa dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku konversi bioetanol karena penyusun utama dari 
lignoselulosa adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin. 
Selulosa tersebut merupakan polisakarida yang apabila 
diproses lebih lanjut dapat menghasilkan etanol (Risdianto 
et al. 2009). 

Beberapa jamur mempunyai kemampuan menguraikan 
selulosa yang terdapat dalam jaringan tumbuhan yang telah 
mati, misalnya limbah pertanian (jerami padi, ampas tebu, 
pelepah pisang) menjadi senyawa yang lebih sederhana 
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yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Jamur telah 
diketahui merupakan agen dekomposisi bahan organik 
khususnya selulosa. Kadarmoidheen et al. (2012) 
menggunakan jamur Trichoderma viride, Aspergillus niger 
dan Fusarium oxysporum untuk mendegradasi limbah 
selulosa. Dari hasil degradasi limbah, jamur Trichoderma 
viride menunjukkan kemampuan paling tinggi kemudian 
Aspergillus niger dan terakhir Fusarium oxysporum. Jamur 
Helminthosporium sp mempunyai kemampuan lebih tinggi 
dalam proses sakarifikasi jerami dibandingkan 
Cladosporium sp. (Sivaramanan 2014). 

Beberapa jamur selulolitik juga telah dikembangkan 
untuk menghasilkan enzim selulase yang banyak 
dibutuhkan oleh industri. Enzim selulase memiliki 
beberapa aplikasi komersial seperti malting, pengolahan 
kayu, persiapan pembuatan kain drill dari jaringan tanaman 
dan proses penghilangan tinta dari kertas cetak (Oyeleke, 
2012). Enzim selulase dihasilkan oleh jamur Chaetomium, 
Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Myrothesium dan 
Trichoderma (Akinyele et al. 2013). 

Lingkungan gambut, lingkungan mangrove, lingkungan 
tanah kering, lingkungan perkebunan dan lingkungan 
pantai di Kalimantan Barat, Jawa dan Bali memiliki 
kondisi yang berbeda dibandingkan dengan lingkungan 
biasa. Tentunya hal ini akan berdampak pada jenis dan sifat 
fisiologi mikroba yang terdapat di dalamnya. Lingkungan 
gambut yang umumnya memiliki pH rendah, tentunya 
memiliki mikroba yang tahan asam. Lingkungan tanah 
mangrove dan pantai yang berdekatan dengan laut 
memiliki mikroba tahan salinitas tinggi. Lingkungan tanah 
kering memiliki mikroba yang tahan pada kelembapan 
rendah. Penelitian untuk mencari jamur tanah yang mampu 
menguraikan selulosa di lingkungan gambut, tanah kering, 
tanah perkebunan dan lingkungan pantai di Kalimantan 
Barat, Jawa dan Bali terus dilakukan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk memperoleh isolat jamur yang mempunyai 
kemampuan tinggi menguraikan senyawa selulosa. 

BAHAN DAN METODE  

Pengambilan sampel tanah 
Pengambilan sampel tanah sebagai sumber mikroba 

dilakukan pada beberapa lokasi yaitu Kalimantan Barat, 
Pantai Rambutsiwi Bali, Perbekuban Tebu di Jawa dll. 
Sampel tanah gambut diambil di Rasaujaya; sampel tanah 
mangrove diambil di Mempawah dan Singkawang; Sampel 
tanah kering diambil di desa Koroho kecamatan Mandor. 
Sampel tanah pantai diambil di Kabupaten Singkawang dan 
Pantai Rambutsiwi Jembrana dan sampel tanah perkebunan 
tebu diambil di Jawa Timur. Sampel tanah kemudian 
dibawa ke laboratorium untuk dilakukan isolasi terhadap 
jamur tanah yang terdapat di dalamnya. 

Isolasi jamur 
Sampel tanah sebanyak 1 g dilarutkan dalam air steril 9 

mL, kemudian dilakukan pengenceran. Pada pengenceran 
10-3 dan 10-4 dilakukan pour plate pada media Taoge agar. 
Koloni jamur yang tumbuh kemudian dipindahkan pada 
media baru untuk pemurnian. Isolat jamur yang sudah 

murni kemudian dipindahkan ke dalam test tube berisi 
media Taoge agar.  

Pertumbuhan jamur pada media CMC padat 
Isolat jamur yang sudah murni ditumbuhkan pada 

media padat mengandung CMC (Carboxy Methyl 
Celluloce) pada cawan petri. Biakan diinkubasi pada suhu 
kamar selama satu minggu. Setelah itu dilakukan 
pengamatan, isolat jamur yang membentuk zona bening 
(clear zone) di sekitar koloni berarti menghasilkan enzim 
selulase. Isolat yang membentuk zona bening kemudian 
diseleksi lebih lanjut. 

Pertumbuhan jamur pada media CMC cair   
Isolat jamur yang membentuk zona bening 

kemungkinan menghasilkan selulase. Isolat-isolat ini 
kemudian ditumbuhkan pada media cair mengandung 
CMC. Selanjutnya kultur diinkubasi pada suhu kamar, di 
atas shaker dengan kecepatan 115 rpm. Setelah 6 hari 
inkubasi, miselium jamur yang tumbuh pada media cair 
disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 1 
kemudian dikeringkan di dalam oven selama 24 jam pada 
suhu 80oC (Garraway dan Evans 1991). Setelah itu berat 
miselium ditimbang, yaitu selisih berat antara kertas saring 
kosong dan kertas saring ditambah miselium. 

Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase  
Sebanyak 1 mL suspensi miselium jamur terpilih 

dimasukkan 9 mL bufer sitrat mengandung CMC 1%, 
kemudian diinkubasi di atas shaker water bath pada suhu 
30oC, 40oC, 50oC, 60oC selama 30 menit. 0,5 mL filtrat + 
1,5 mL DNS dipanaskan dalam water bath selama 5 menit, 
kemudian didinginkan, ditambah 10 mL aquadest. 
Kemudian dibaca absorbansi pada spektrofotometer dengan 
panjang gelombang 540 nm. Jumlah gula reduksi yang 
terbentuk dihitung menggunakan kurva standard. 

Pengaruh pH media terhadap aktivitas enzim selulase  
Sebanyak 1 mL suspensi miselium jamur terpilih 

dimasukkan 9 mL bufer sitrat mengandung CMC 1% 
dengan pH 3, 5, 7, 9, 11, kemudian diinkubasi di atas 
shaker selama 30 menit. 0,5 mL filtrat + 1,5 mL DNS 
dipanaskan dalam water bath selama 5 menit, kemudian 
didinginkan, ditambah 10 mL aquadest. Kemudian dibaca 
absorbansi pada spektrofotometer dengan panjang 
gelombang 540 nm. Jumlah gula reduksi dihitung 
menggunakan kurva standard. 

Pengujian aktivitas enzim selulase jamur pada kondisi 
optimal 

Sebanyak 1 mL suspensi miselium jamur terpilih 
dimasukkan 9 mL bufer sitrat mengandung CMC 1%, pH 
media terlebih dahulu diatur pada pH optimum. Kemudian 
kultur diinkubasi di atas shaker water bath pada suhu 
optimum selama 30 menit. 0,5 mL filtrat + 1,5 mL DNS 
dipanaskan dalam water bath selama 5 menit, kemudian 
didinginkan, ditambah 10 mL aquadest. Absorbansi dibaca 
pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nm. 
Aktivitas enzim selulase dihitung menggunakan kurva 
standard. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil 
Pengambilan sampel tanah sebagai sumber mikroba 

dilakukan pada beberapa lingkungan berbeda yang terdapat 
di Kalimantan Barat, Bali dan Jawa Timur. Lingkungan 
tersebut meliputi: lingkungan gambut, lingkungan pantai, 
lingkungan mangrove, lingkungan tanah kering dan 
lingkungan perkebunan. Setelah dilakukan isolasi, 
diperoleh 84 nomor isolat jamur (Tabel 1). 

Lima belas isolat yang membentuk zona bening tebal 
(besar) kemudian ditumbuhkan pada media CMC cair, 
untuk mengetahui bobot miselium (biomassa) yang 
dihasilkan. Isolat PA2 menghasilkan bobot miselium paling 
besar, kemudian isolat TRY, isolat PA kemudian isolat 
yang lain dan terkecil isolat R 7.5 (Gambar 1).  

Isolat jamur PA2 menghasilkan bobot miselium paling 
tinggi, berarti jamur ini mempunyai aktivitas enzim 
selulase paling tinggi dibandingkan isolat yang lain. 
Setelah dilakukan identifikasi isolat PA2 adalah A. niger. 

Selanjutnya suspensi miselium A. niger PA2 
direaksikan dengan bufer sitrat mengandung CMC 1%, 
kultur diinkubasi pada suhu 30-60oC, hal ini untuk 
mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim 
selulase. Aktivitas enzim selulase mengalami kenaikan dari 
suhu inkubasi 30-50oC, setelah itu mengalami penurunan. 
Suhu 50oC merupakan suhu optimum untuk aktivitas enzim 
selulase A. niger PA2, hal ini terbukti pada suhu ini jumlah 
gula reduksi yang terbentuk paling tinggi (47 ppm) 
(Gambar 3).  

Untuk mengetahui pengaruh pH media terhadap 
aktivitas enzim selulase, suspensi jamur direaksikan 
dengan bufer sitrat mengandung CMC 1%, pH media 
diatur dari 3 sampai 11. Aktivitas enzim selulase 
mengalami kenaikan dari pH media 3 sampai 7 kemudian 
mengalami penurunan sampai pH 11. Pada pH 7 aktivitas 
enzim adalah paling optimum, karena pada pH media ini 
jumlah gula reduksi yang dihasilkan adalah yang paling 
tinggi, yaitu 16 ppm (Gambar 4). 

Untuk menghitung aktivitas enzim selulase, suspensi 
miselium jamur A. niger PA2 direaksikan dengan bufer 
sitrat mengandung CMC 1%, pH diatur 7 dan inkubasi 
pada suhu 50oC. Setelah 30 menit jumlah gula reduksi yang 
terbentuk sebanyak 0,170 mg. Jamur A. niger PA2 yang 
diperoleh dari tanah pantai di Pantai Rambutsiwi, Bali 
memiliki aktivitas enzim selulase 0,031 unit/mL. 

Pembahasan 
Isolat jamur hasil isolasi dari beberapa lokasi di 

Kalimantan Barat, Bali dan Jawa Timur sebanyak 84 isolat, 
hal ini dapat dikatakan cukup banyak. Semua isolat 
termasuk kelompok Ascomycetes. Sampel tanah diambil 
dari daerah rhizozfer tanaman yang tumbuh di lokasi, di 
tempat ini memang banyak eksudat yang dihasilkan oleh 
tumbuhan, sehingga banyak mikroba yang dapat tumbuh di 
sini. Di lingkungan gambut diperoleh jamur yang paling 
banyak, gambut di sini sudah ditanami tanaman pangan 
sehingga kemungkinan sudah banyak mengandung nutrisi, 
pH gambut sudah mendekati netral yaitu 6,5 sehingga 
sudah banyak mikroba yang mampu tumbuh. Menurut 

Blanchette (2000) jamur mikroskopis yang umumnya 
anggota Ascomycetes telah teradaptasi dengan baik 
terhadap lingkungan yang ekstrem. Jamur-jamur ini 
mempunyai toleransi yang lebih luas terhadap temperatur, 
pH, kekeringan, konsentrasi oksigen dan radiasi ultraviolet 
dibandingkan anggota kelompok Basidiomycetes. 

Selanjutnya dilakukan seleksi dengan menumbuhkan 
jamur pada media mengandung Carboxy Methyl Celluloce 
(CMC) padat. Isolat yang menghasilkan zona bening (clear 
zone) berarti menghasilkan enzim selulase. Dari 84 nomor 
isolat yang diuji, ternyata sebagian besar membentuk zona 
bening; 62 isolat membentuk zona bening tipis (kecil), 15 
isolat membentuk zona bening yang tebal (besar) dan 7  
 
Tabel 1. Hasil isolasi jamur dan pertumbuhannya pada media 
mengandung CMC 
 

Kode isolat Pembentukan  
zona bening Kode isolat Pembentukan 

zona bening 
R1.1 + MD4.1 + 
R1.2 + MD4.2 + 
R1.3 + MD4.3 ++ 
R2.1 + MD5.1 + 
R2.2 - MD5.2 + 
R2.3 + MD5.3 + 
R2.4 + MD5.4 ++ 
R3.1 - PS1.1 + 
R3.2 + PS1.2 + 
R3.3 + PS1.3 + 
R3.4 + PS1.4 ++ 
R3.5 - PS1.5 + 
R4.1 + PS1.6 + 
R4.2 + PS1.7 + 
R4.3 + PS1.8 + 
R4.4 + PS2.1 + 
R4.5 - PS2.2 + 
R4.6 + Sing1.1 + 
R4.7 + Sing1.2 + 
R4.8 + Sing2.1 + 
R6.1 + Sing2.2 + 
R6.2 + M1.1 + 
R6.3 - M1.2 ++ 
R6.4 + M2.1 + 
R6.5 ++ M2.2 ++ 
R6.6 ++ K1.1 + 
R7.1 + K1.2 + 
R7.2 + K2.1 + 
R7.3 ++ K2.2 + 
R7.4 + SB1.1 + 
R7.5 ++ SB1.2 + 
R8.1 + SB3.1 + 
R8.2 + SB3.2 - 
R8.3 + SB3.3 + 
R8.4 - SB4.1 + 
R8.5 + SB4.2 + 
MD1.1 + SB4.3 ++ 
MD1.2 + TB4 ++ 
MD1.3 + TRY ++ 
MD2.1 + PA ++ 
MD2.2 + PA2 ++ 
MD2.3 + BP ++ 
Keterangan: - : Tidak terbentuk zona bening, + : Terbentuk zona 
bening tipis (< 0,5 cm), ++ : Terbentuk zona bening tebal (> 0,5 
cm) 
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Gambar 1. Bobot miselium isolat jamur pada media CMC 
 
 
 

 
 
Gambar 3. Pengaruh suhu terhadap aktivitas ensim selulase 
Aspergillus niger PA2 
 
 
 

 
 
Gambar 4. Pengaruh pH media terhadap aktivitas enzim selulase 
Aspergillus niger PA2 

 
 

isolat tidak membentuk zona bening (Tabel 1). Daerah 
bening atau clear zone yang terbentuk di sekitar koloni 
jamur merupakan hasil degradasi CMC oleh enzim 
selulase. Koloni jamur yang membentuk zona bening 
menunjukkan bahwa jamur tersebut menghasilkan selulase. 
Besar kecilnya zona bening juga merupakan indikasi awal 
banyak sedikitnya enzim selulase yang dihasilkan, semakin 
besar zona bening yang dihasilkan kemungkinan enzim 
selulase yang dihasilkan semakin besar pula. Dari 
penelitian ini diperoleh 15 isolat jamur yang menghasilkan 
zona bening besar, maka lima belas isolat ini akan diseleksi 
lebih lanjut. Menurut Hankin dan Anagnostakis (1977) 
Carboxymethyl Cellulose (CMC) adalah derivat selulosa 
yang larut dalam air. Senyawa ini merupakan substrat yang 

berguna untuk mendeteksi produksi selulase karena cepat 
didegradasi oleh mikroorganisme. 

Bobot miselium jamur yang dihasilkan pada media 
CMC cair digunakan untuk menseleksi jamur karena CMC 
di sini merupakan satu-satunya sumber karbon. Jamur yang 
dapat tumbuh baik di media ini dengan menghasilkan 
miselium (biomassa) paling tinggi berarti jamur tersebut 
dapat menggunakan CMC secara maksimal atau dengan 
kata lain jamur tersebut mempunyai aktivitas enzim 
selulase paling tinggi. Isolat jamur PA2 menghasilkan 
bobot miselium paling tinggi, berarti jamur ini mempunyai 
ativitas enzim selulase paling tinggi dibandingkan isolat 
yang lain. Setelah dilakukan identifikasi isolat PA2 adalah 
A. niger. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mahmood 
et al. (2006) yang melaporkan bahwa jamur tanah yang 
mampu mendegradasi selulosa didominasi oleh Aspergillus 
dan Penicillium. A. niger dan Mucor hiemalis 
keberadaannya paling tinggi yaitu, 45% dan 35% dari 
sekitar 80% sampel tanah. 

Suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim selulase. 
Jamur A. niger PA2 mempunyai suhu optimum 50oC, 
artinya pada suhu ini aktivitas selulase yang paling tinggi. 
Untuk memperoleh hasil degradasi yang maksimum pada 
pengolahan limbah maka suhu inkubasi harus diatur pada 
suhu 50oC. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mrudula dan 
Anitharaj (2011) yang menggunakan A. niger untuk 
fermentasi kulit jeruk menghasilkan pektinase. Produksi 
pektinase paling banyak diperoleh pada suhu 50oC. 
Demikian pula hasil penelitian Oyeleke et al. (2012) yang 
menggunakan A. niger untuk memfermentasi tongkol 
jagung menghasilkan selulase dan pektinase. Pada suhu 
50oC diperoleh aktivitas selulase yang paling tinggi, yaitu 
1,3x10-4 µg/mL/detik dan 60oC aktivitas pektinase paling 
tinggi, yaitu: 1,6x10-4 µg/mL/detik. 

pH media berpengaruh terhadap aktivitas enzim 
selulase A. niger PA2, pada pH asam aktivitas semakin 
rendah dan pada pH basa aktivitas selulase juga semakin 
rendah. Pada pH 7 aktivitas enzim selulase adalah yang 
paling tinggi, karena pada pH ini jumlah gula reduksi yang 
dihasilkan adalah yang paling banyak. Gula reduksi 
merupakan hasil degradasi selulosa oleh enzim selulase, 
sehingga pH 7 merupakan pH optimum untuk A. niger 
PA2. Hasil ini sejalan dengan penelitian Gautam et al. 
(2010) yang menggunakan A. niger untuk memfermentasi 
limbah padat kota menghasilkan enzim selulase. Pada pH 
media 6-7 diperoleh enzim selulase yang paling tinggi. 
Sedangkan penelitian yang lain pH optimum lebih rendah. 
Sohail et al. (2009) menggunakan A. niger MS82 untuk 
fermentasi padat menghasilkan enzim selulase. Produksi 
enzim yang paling tinggi diperoleh pada pH media 4,0. 

Jamur A. niger PA2 yang diperoleh dari tanah pantai di 
Pantai Rambutsiwi Bali memiliki aktivitas enzim selulase 
0,031 unit/mL. Hasil ini masih lebih kecil dibandingkan 
penelitian Guruchandran dan Sasikumar (2010) yang 
menggunakan A. niger untuk fermentasi serbuk gergaji dan 
serasah. Aktivitas enzim selulase yang dihasilkan adalah 
0,0846 IU/mL dan 0,0682 IU/mL. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa jamur A. niger PA2 mampu 
mendegradasi selulosa dan memiliki aktivitas enzim 
selulase 0,031 unit/mL, suhu optimum 50oC dan pH 
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optimum 7. Jamur ini dapat digunakan untuk mendegradasi 
limbah selulosa baik dari sektor pertanian maupun dari 
industri kertas. 
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Abstrak. Subiakto A, Rachmat HH. 2015. Eksplorasi, koleksi dan konservasi jenis-jenis dipterokarpa di wilayah Kepulauan Riau.Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 428-433.Kekayaan dan keragaman jenis-jenis dipterokarpa di daratan Sumatera sudah terdokumentasi 
dengan baik dan dikenal di seluruh dunia.Namun demikian, keberadaan dan kekayaan jenis dipterokarpa pada rentetan pulau-pulau kecil 
sisi timur daratan Sumatera yang berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura belum tergali secara optimal, padahal dari 
segi phyllogeography keberadaan jenis-jenis dimaksud pada pulau-pulau tersebut akan sangat menarik terutama dalam menggali sejarah 
evolusi dan penyebaran. Penelitian ini bertujuan untukmencatat jenis-jenis dipterokarpa yang tumbuh di masing-masing lokasi dan 
mengumpulkan materi genetik tumbuhan dari lokasi tersebut untuk dikembangkan di persemaian sebagai upaya koleksi dan pelestarian 
jenis-jenis dipterokarpa secara exsitu. Kegiatan eksplorasi dilakukan di wilayah Kepulauan Riau mencakup P. Lingga, P. Singkep, P. 
Bintan, P. Batam dan P. Bunguran (Kep. Natuna). Dari hasil eksplorasi tersebut tercatat jumlah jenis dipterokarpa yang ditemukan untuk 
masing-masing pulau adalah 13 jenisdi P. Lingga, 2 jenis di P. Singkep, 7 jenis di P. Batam, 10 jenis di P. Bintan, dan 21 jenis di P. 
Bunguran-Kepulauan Natuna. Jumlah material genetik berupa anakan alam yang terkoleksi bervariasi untuk setiap pulau, masing-
masing berturut turut untuk Pulau Lingga, Bintan, Batam dan Bunguran-Kepulauan Natuna adalah 5900, 329, 25, 160. Anakan alam 
diperlakukan di dalam sungkup berkelembapan tinggi dan memakai naungan yang selanjutnya pemberian naungan dikurangi secara 
bertahap setelah hari ke-90. 

Kata kunci: Eksplorasi, konservasi, dipterokarpa, Riau kepulauan 

Abstract. Subiakto A, Rachmat HH. 2015. Exploration, collection and conservation of dipterocarps in Riau Islands. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 428-433. The diversity and richness of dipterocarps in Sumatera mainland have been well documented and known 
throughout the world. On the other hand, the existence and the diversity of dipterocarps in small islands along the eastern part of 
Sumatera mainland, which is directly bordered with neighboring countries of Malaysia and Singapore have not been thoroughly studied. 
Phylogeography of dipterocarps species from small islands particularly in the eastern part of Sumatra region is important information to 
reveal evolution history and their distribution. The aim of this research was to record the dipterocarps species growing naturally in each 
islands surrounding eastern part of Sumatra mainland and to collect genetic materials for preservation and ex-situ conservation effort. 
Exploration was carried out in the island of Lingga, Singkep, Bintan, Batam, and Bunguran (Natuna Islands). A total number of the 
species found for each of the islands was as follow Lingga 13 species, Singkep 2 species, Batam 7 species, Bintan 10 species, and 
Bunguran 21 species. A number of genetic materials taken for each of the islands were 5900, 329, 25, 160 consecutively for the island of 
Lingga, Bintan, Batam and Bunguran. Wildings were kept and treated in shaded-high humidity nursery chamber and after 90 days of 
care, the shading was gradually decreased. 

Keywords: Exploration, conservation, dipterocarps, Riau Islands 

INTRODUCTION 

The tropical rainforests in Southeast Asia are 
characterized by a high species diversity of trees 
(Whitmore 1984). Dipterocarpaceae is a tree family with 
more than 450 species in 13 genera in Asia(Ashton 
1982;Londoño et al. 1995; Morton 1995). They confine to 
tropical climates with a mean annual rainfall exceeding 
1000 mm and/or dry season of less than six months. They 
usually grow in mixed stands (Ashton 1988). The highest 

species diversity of dipterocarps is observed in evergreen 
rainforests in Peninsular Malaysia, Sumatera andBorneo 
(Ashton 1982; Symington 1943; Whitten et al. 1987). In 
particular, Borneo is themain center of dipterocarps with 
the highest number of endemic species (155 species).Many 
different species of dipterocarps can be found on entirely 
different soil types and in nearly all of the different forest 
types of Southeast Asia (Lamprecht 1989). Based on 
theobservation of herbarium collection in Herbarium 
Bogoriense (Purwaningsih 2004), in Indonesia most 
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dipterocarps were distributed in thealtitude of 0-500 m and 
500-1000 m.  

The Sundaland biogeographic region of South-East 
Asia covers Malay Peninsula, the large islands of 
Sumatera, Java, Borneo and smaller islands surrounding 
them. Due to repeated sea level rises and falls, plant species 
in Sundaland are likely to have experienced major cycles of 
range expansion, vicariance and, probably, speciation. 
Gathorne-Hardy et al. (2002) divided the rainforests in this 
region into two geographic units: the Indian Ocean side of 
Sumatera and the eastern part of Borneo. The importance 
of the Sunda Shelf as a migration pathway for plants by 
serving a savannah corridors have been proposed by a 
number of previous authors (e.g. Morley 2000; Bird et al. 
2005; Wurster et al. 2010).Several phylogeographic 
analyses have been carried out as a powerful tool to infer 
past demographic.Even though many studies have been 
carried out to dipterocarps population in Borneo and 
Sumatera for various research objectives, which include 
population expansionas well as population structure and 
migration, there is lack information to those dipterocarps 
growing in the small islands surrounding Sumatera and 
Borneo or known as Riau Islands. The objectives of the 

study were: (i) to identify dipterocarps species growing in 
the Riau Islands; (ii) to collect genetic materials of the 
species and transplant them at the Bogor nursery for 
conservation purposes.  

MATERIALS AND METHODS 

Research area 
Riau islands have thousands of islands with scenic 

beaches and various forest formations. Several important 
islands in this area are The Islands of Bintan, Batam, 
Lingga, Singkep, and Natuna. The island of Batamand 
Bintanlies within the central core group of islands, 
whileLinggaand Singkep are to the south of the main 
archipelago. Up to the northeast between Borneo and 
mainland Malaysia lies the Natuna Islands. The islands are 
supposed to be important for the distribution and migration 
of many plants and animals including dipterocarps. 
Exploration and collection activities were carried out in 
those 5 main islands of the archipelago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.Research site in Riau Islands: 1. Singkep, 2. Lingga, 3. Batam, 4. Bintan, and 5. Bunguran (Natuna Besar) 
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Methods 
Species exploration 

Field visits were conducted during January to 
December 2013 to five main islands in Riau, namely; 
Bintan, Batam, Lingga, Singkep, and 
Bunguran/NatunaBesar (Natuna Islands). Each exploration 
routes in every island was determined purposively based on 
the discussion and interview result with key local forester. 
The discussion result would determine the most probable 
area for dipterocarps exploration and collection in each of 
the island. We ask a local forestry officer to guide our route 
of exploration. In average, we spent 3-7 days of field visit 
in each island and generally 2 days trip was needed for 
every delineated route. Routes taken at each islands are as 
follow:  

Since our objectives was to explore the presences of 
dipterocarpsspecies growing naturally in each island, we 
did not conduct detailed and comprehensiveanalysis of 
vegetation to identify the composition and abundance of 
the species. We briefly recorded the data for the species 
those were found along our designated transect line. We 
explore at about 20 m to the right and 20 m to the left at 
every 20 m interval of the transect axes in each line route 
for each of the island. The length of each route was varied 
to 3-7 km. We noted our finding on species and estimate of 
number available and took some genetic materials to be 
raised in nursery whatever available (seed, wildings, 
cutting materials).  

Collection and conservation effort 
Collection and conservation of the species for each of 

the island were conducted by propagating the species out of 
their habitats, both vegetatively and generatively. For 
generative materials, we took the available wildings present 
at the exploration sites. Only those less than 20 cm were 
taken to be transplanted at our nursery in Bogor, except for 
D.aromatica in Lingga those size in average were 25-30 
cm. Seedlings were pulled carefully to avoid the breakage 
of their roots. We applied cutting propagation for 
vegetative materials. Cutting materials were taken from the 
50 cm-height or more dipterocarpswildings. We cut 10-15 
cm of orthotropic branches and stored them immediately 
into zipped plastic bag and sprayed periodically once in an 
hour during transport from forest to hotel.  

Cutting experiments and nurturing of the wildings 
were conducted in the nursery of CRRDC, Bogor - 
Indonesia. Cutting experiment was carried out based on the 
previous KOFFCO technique that was proven to be 
successful for many species of dipterocarps(Sakai et al. 
2002; Subiakto et al. 2005).Wildings were kept in shaded 
nursery chamber of 1-meter high shade. The shade consists 
of 1 layer black netting roofing that would be able to 
reduce the light intensity to about 25 %. Every week the 
seedlings conditions were checked to determine the proper 
time for further treatment. After keeping them under the 
closed-shaded chamber for a period of 12weeks, the 
plastics cover were opened and a month later the wildings 
were moved out to a more open area in nursery. Watering 
was done twice dailyduring their acclimatization stage in 

the chamber, done once in the morning before 10.00 a.m. 
and once in the late afternoon after 4.00 p.m to ensure 
wildings receive enough water during their initial growing 
stage. 

Data analysis 
The occurrence of dipterocarps in each island was 

described by species by islands. Total numbers of survived 
cutting and wilding for the conservation purposes was 
described by definite numbers by genus.  

RESULT AND DISCUSSION 

Results 
Species occurrence by island 

Sumatera mainland has been known for its rich 
biodiversity on dipterocarps. Historically, the area was 
forested and owned enormous numbers of dipterocarps 
species. Compare to those the mainland, small islands 
surrounding Sumatera and Borneo (hereinafter refer to 
Riau islands), is still lacking information for its potency 
and biodiversity for their dipterocarps. Our exploration has 
opened up the fact that those islands still maintain various 
dipterocarps species grown naturally in their limited forest 
cover. Species occurrence is shown in Table 2.  

Collection and conservation effort 
The study was not only carried out to explore the 

dipterocarps grown naturally in each of island but also to 
collect genetic materials to be transplanted outside their 
natural habitat. This is necessary because deforestation and 
or forest conversion were serious threats occurred in 
islands. Table 3 showed numbers of genetic materials 
collected in each of the islands by genus. The numbers 
indicated current genetic materials survived and or grow 
well in the nursery after 1-1.5 years of acclimatization. All 
genetic materials have already been ready-to-plant stock 
piles. 

Discussion 
Singkep is an island in the Lingga Archipelago. It is 

separated from the east coast of Sumatera by the Berhala 
Strait. Singkep has undergone vegetation destruction due to 
extensive tin mining. Previous study by Sambas et al. 
(1999) identified the forest in island as mixed 
dipterocarpsforest dominated by Dipterocarpusrigidus at 
higher crown level. At that time it was also predicted that 
Dryobalanopssumatrensis (known also as 
Dryobalanopsaromatica) that was relatively abundant at 
sapling level would become the dominant species in the 
future. However, current exploration found that forest 
cover had extremely changed and only small patchy of 
forested land remained. We did not observe the previous 
estimation of the domination of D. sumatrensis. Other than 
D. sumatrensis, Shoreafalcifera and Shoreasingkawang are 
the dipterocarps that still can be found at the island but 
have no natural regeneration at the time of exploration. 
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Lingga is the closest neighbor island of Singkep. 
Compare to Singkep, Lingga maintain wider forested area 
with better condition of flora and fauna. The biggest 
reserved forest in Lingga known as GunungDaik (Mt. 
Daik) with reach 1206 masl and become the highest point 
in the island.Among four localities explored, we found 13 
species with high abundance both for mature and their 
juveniles. Similar to those other neighboring islands, 
Lingga is also facing serious threats for illegal logging, 
mining, and encroachment. Our observation during field 
trip recorded that illegal logging may be the cause for 
species scarcity. With current exploitation rate, we might 
not see any mature dipterocarps in the next 5-10 years. 

Batam is located in the crossroad of international trade 
which consequently makes the are as one of the centers of 
economic developments in Indonesia. The development is 
so fast that can give negative impacts on ecosystems 
because its fast economic growth and development have 
becoming a particular pressure for floral and faunal 
diversity. As the result, we found very heavily patched and 
fragmented forest area in the island of Batam. 
Shoreacurtisii and Shoreaparvifolia are among the most 
common species to meet in the area. However, as the intact 
forested land is quite difficult to find, both species are more 
common to see along road side in sub-urban area. 
Whenever there is wider development of the city, the 
dipterocarps of the island might disappear.  

There are several reserved forests in BintanIsland, 
however most of the area have been facing serious threats 
of destruction caused by illegal logging, encroachment, 
forest conversion, mining, oil palm plantation, rubber 
plantation, and establishment of housing and villages. 
Forested area of Bintan Island determined to be only 22%. 
In Bintan, the good forest cover was in a limited area on 
the hills namely GunungBintan (Mt. Bintan). Extensive 
deforestation was occurred since long time ago where  

 
 

Table 1. Exploration routes conducted in each of island 
 
Name of 
Islands Localities 

  
Singkep Muncung reserved forest 

 
Lingga Sungai Resun 

SunngaiBesar 
Mt. Daik track 
Tandawaterfalls 
 

Batam MukaKuning 
Sungai Ladi 
Bukit Bagi 
 

Bintan Bukit Enau (Mt. Bintan North entry) 
Bekapur (Mt. Bintan South entry) 
Lagoi 
 

Bunguran 
(NatunaBesar) 

Mt. Ranai reserved forest 
Sekunyam 
Semedang 
Secondary forest in Bunguran Barat and 
BunguranTimur 

 
 
Table 2. The occurrence of dipterocarpsspecies in each of island 
 
Island Naturally growing species Abundance 
   
Singkep Shoreafalcifera 

Shoreasingkawang 
++ 
+ 
 

Lingga Shoreasingkawang 
Shoreacurtisii 
Shoreafalcifera 
Shore sp.1 
Dipterocarpusgraclis 
Dipterocarpuseurincus 
Dipterocarpuscoreacius 
Dipterocarpusrigidus 
Dipterocarpuselongatus 
Vaticaumbonata 
Dryobalanopsaromatica 
Hopeamirtifolia 
Cotylelobiummelanoxynon 

++ 
++++ 
++++ 
+++ 
+ 
+++ 
+++ 
+ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
 

Batam Shoreacurtisii 
Shoreaacuminata 
Shoreabracteolata 
Shoreaparvifolia 
Dipterocarpussp. 
Vaticasp.1 
Hopeabeccariana 

+++ 
+ 
+ 
+ 
+++ 
+ 
+ 
 

Bintan Shoreacurtisii 
Shoreafalcifera 
Shorealeprosula 
Shoreamacroptera 
Dipterocarpussp.1 
Dipterocarpussp.2 
Vaticasp.2 
Vaticasp.3 
Hopeamengerawan 
Hopea sp. 

+++ 
++++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

Bunguran 
(Natuna 
Besar) 

Shoreaovalis 
Shoreafalcifera 
Shoreaparvifolia 
Shoreaatrinervosa 
Shoreascaberrida 
Shoreacurtisii 
Shoreasingkawang 
Shoreamaterialis 
Shoreasp.2 
Shoreasp.3 
Dipterocarpusvagineus 
Dipterocarpuspalembanica 
Dipterocarpuseurincus 
Dipterocarpuscrinitus 
Dipterocarpuscostulatus 
Dipterocarpussp. 
Vaticaumbonata 
Vaticateysmaniana 
Hopeabeccariana 
Hopeamirtifolia 
Cotylelobiumlanceolatum 

+ 
++++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
++ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
+++ 
+ 
 

Notes: + = < 5 individuals; ++ = 6-10 individuals; +++ = 11 -15 
individuals; ++++ = > 15 individuals 
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Table 3. Number of genetic materials collected by genus 
 

Island Genus Collection of genetic materials 
(wilding, cutting, seeds) Notes 

Singkep - 
 

- None juveniles available at the time of 
exploration 

Lingga Shorea 
Vatica 
Dryobalanops 
Hopea 
Cotylelobium 
Dipterocarpus 
 

200 
60 

100 
100 
100 
30 

Juveniles for particular species were abundant at 
the time of exploration 

Batam Shorea 
Vatica 
Hopea 
 

10 
5 

10 

The forested lands were patchy and fragmented, 
mothers trees were often found along the side of 
the road 

Bintan Shorea 
Vatica 
Dipterocarpus 
Hopea 
 

300 
10 
9 

10 

Mt. Bintan was still in good condition however 
the juveniles were abundant only for 
Shoreaspecies at the time of exploration 

Bunguran 
(NatunaBesar) 

Shorea 
Dipterocarpus 
Hopea 
Cotylelobium 
 

120 
10 
20 
10 

Juveniles of most species were abundant, 
however they were already too big (height>50 
cm) to be transplanted to nursery in Bogor 

 
 
 

forest were cleared for Uncariagambier plantation 
followed by rubber plantation. Secondary forests are now 
developed into denser canopy with the vegetation type of 
mixed dipterocarps forest (Gossling 2003). Among 5 
reserved forests in the island, GunungBintan (Kecil and 
Besar) reserved forests are remained the best in term of 
biological condition. Even though there are fewer 
disturbances to GunungBintan, the remaining small 
fragmented forest cover have been put the species into 
serious threats for the extinction.Our study recorded at least 
there are 10 species of dipterocarps grown naturally in 
Bintan. Considering its small forested land, the numbers is 
somehow quite interesting with Shoreafalcifera seemed to 
be the most abundance species occurred in the island.  

Natuna Island in the South China Sea, retain 
considerable pristine forest habitats, which support an 
enormous diversity of flora and fauna. Comprehensive 
surveys of its faunal diversity have been carried out and 
determined the area as one of the biodiversity hotspot. Our 
study focused to explore the diversity of dipterocarps 
species in the biggest island namely NatunaBesar or 
Bunguran. Bunguran Island is famous for its unspoiled 
forested hill slopes of GunungRanai, the island's highest 
topographical feature. The occurrence of forested area 
together with its biodiversity is better compare to other four 
explored islands. The condition might happen due to its 
geographic position which is remote and difficult to be 
accessed. Its remote and less access have been an effective 
constrain for commercial timber activities by companies. In 
the island, we found at least 21 species of dipterocarps with 
the availability of natural regeneration. However we could 

not bring many of the genetic because in average the 
available wildings were more than 30 cm in height and it 
would be too big to be transplanted in Bogor nursery. 
Bigger wilding will have lower survival rate during 
acclimatization. 

Beyond our expectation, the forests in Riau Islands are 
still keeping an enormous numbers of naturally growing 
dipterocarps, however the future of dipterocarps remain 
uncertain due to forest conversion. For all five explored 
islands, we can collect and tend more than 1000 stock piles 
in our nursery even though it doesn’t cover all existed 
species from all the islands visited. Since the rate of habitat 
change and modification are in the alarming level, 
collecting and transplanting species out of its natural 
habitat might be one of the conservation efforts to be done.  
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Abstrak. Krisnawati A, Adie MM. 2015. Seleksi populasi F5 kedelai berdasarkan karakter agronomis. Pros Sem Nas Masy Biodiv 
Indon 1: 434-437. Varietas yang berdaya hasil tinggi merupakan prasyarat utama dalam perbaikan genetik tanaman kedelai. Tujuan 
penelitian adalah untuk memilih genotipe-genotipe unggul dari sejumlah populasi F5 kedelai. Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan 
Jambegede, Malang, Jawa Timur pada MK 1 2014 menggunakan 150 genotipe kedelai F5 ditambah dengan 3 pembanding (Grobogan, 
Argomulyo dan Anjasmoro). Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dan diulang dua kali.  Ukuran 
petak 1,2  x 4,0 m, jarak tanam 40 cm x 15 cm, dua tanaman per rumpun. Pupuk 250 kg/ha Phonska + 100 kg/ha SP 36 dan pupuk 
organik 1 t/ha diberikan seluruhnya pada saat tanam. Pengendalian gulma dilakukan pada umur 2 dan 4 minggu setelah tanam. 
Pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi, umur berbunga, umur masak, 
bobot 100 biji, dan hasil biji. Seleksi genotipe berdaya hasil tinggi mengikuti Allard (1960). Sidik ragam beberapa komponen hasil dan 
hasil biji menunjukkan adanya pengaruh genotipe yang nyata untuk sifat umur berbunga, umur masak, berat 100 biji, dan hasil biji. 
Tinggi tanaman antara 46,82-93,5 cm (rata-rata 63,51 cm), jumlah cabang antara 1-6 buah (rata-rata 3 cabang/tanaman), jumlah buku 
subur 12-39 buah (rata-rata 17 buku/ tanaman), jumlah polong isi 27-67 buah (rata-rata 42 polong isi/tanaman), dan umur berbunga 
beragam antara 17-42 hari (rata-rata 35 hari). Genotipe kedelai dominan memiliki umur masak medium dan berukuran biji besar (> 14 
g/100 biji).  Dari hasil seleksi genotipe berdaya hasil tinggi menggunakan intensitas seleksi 30%, terpilih 14 genotipe terbaik yang 
berdaya hasil antara 2,63-2,96 t/ha, umur masak genjah hingga sedang (kisaran 77-84 hari), dan ukuran biji sedang hingga besar (13,71-
16,75 g/100 biji). Genotipe-genotipe terpilih tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pemuliaan selanjutnya, atau digunakan sebagai sumber 
gen dalam program perbaikan varietas.  

Kata kunci: Glycine max, seleksi, karakter agronomi 

Abstract. Krisnawati A, Adie MM. 2015. Selection of soybean F5 population based on agronomic characteristics. Pros Sem Nas Masy 
Biodiv Indon 1: 434-437. A high yielding variety is a main prerequisite for the soybean genetic improvement. The aim of this research 
was to select superior genotypes from soybean F5 population. A total of 150 soybean genotypes were evaluated in Jambegede Research 
Station, Malang, East Java during dry season I 2014. The experimental design was a randomized block with two replicates. The plot size 
was 1.2 x 4.0 m2, 40 x 15 cm2 plant distances. The plant was fertilized with 250 kg/ha Phonska + 100 kg/ha SP 36 and 1 t/ha organic 
fertilizer. The weed was controlled at two and four weeks after planting. Data collected on the plant height, number of branches, number 
of nodes, number of the pod, days to flowering, days to maturity, 100 g seed weight, and seed yield. Selection of high yielding genotype 
follows Allard (1960). The analysis variance of yield and yield components was significant for days to flowering, days to maturity, 100 
seed weight, and seed yield. The plant height was 46.82-93.5 cm (average 63.51 cm), number of branches was 1-6 (average 3 
branches/plant), number of nodes was 12-39 (average 17 nodes/plant), number of pod was 27-67 (average 42 pod/plant), and the days to 
flowering varied from 17-42 days (average 35 days). Most of the genotypes have medium maturing day and large seed size. Based on 
high yielding selection with 30% of selection intensity, it was selected 14 genotypes. These genotypes produced yield between 2.63-2.96 
t/ha, early maturing to medium maturity (77-84 days), and medium seed size (13.71-16.75 g/100 seeds). The selected genotypes 
prospected to be processed to the next stage of breeding or used as gene source in the varietal improvement program..  

Keywords: Glycine max, selection, agronomic character 

PENDAHULUAN  

Tersedianya keragaman genetik dalam populasi 
merupakan salah satu syarat penting yang menentukan 
keberhasilan perbaikan varietas kedelai. Varietas unggul 
dapat diperoleh melalui kegiatan pemuliaan dengan 
melakukan seleksi pada plasma nutfah yang telah tersedia 
atau dengan melakukan seleksi pada populasi bersegregasi. 

Perbaikan varietas kedelai di Indonesia telah dimulai sejak 
tahun 1915 (Somaatmadja 1985), dan sebanyak 78 varietas 
kedelai telah dilepas di Indonesia. Sebagian besar varietas 
kedelai diperoleh melalui persilangan (48,72%), sedangkan 
24,36% berasal dari seleksi galur introduksi, 14,10% 
berasal dari seleksi terhadap varietas lokal, 11,54% berasal 
dari mutasi, dan sebanyak 1,28% berasal dari segregan 
alami (Adie 2013). Hal ini menunjukkan bahwa perakitan 
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varietas melalui persilangan antar tetua berkesesuaian 
masih menjadi andalan dalam program pemuliaan kedelai.  

Kegiatan seleksi merupakan salah satu tahap penting 
dalam program perbaikan varietas yang keberhasilannya 
tergantung pada variasi genetik yang diturunkan 
(Miftahorrahman 2010). Menurut Allard (1992), dalam 
seleksi terdapat dua hal yang sangat penting yaitu: (i) 
seleksi dapat bekerja secara efektif hanya dalam perbedaan 
karakter yang dapat diwariskan, dan (ii) seleksi tidak dapat 
menciptakan variabilitas tetapi hanya bekerja pada sifat 
yang telah ada. Jensen (1980) melaporkan bahwa seleksi 
pada suatu populasi bersegregasi dapat didasarkan pada 
komponen hasil untuk memperoleh genotipe atau varietas 
kedelai berdaya hasil tinggi. Wirnas et al. (2012) 
menambahkan bahwa karakter komponen hasil pada 
kedelai menjadi indikator perolehan hasil dan telah 
dimanfaatkan sebagai kriteria seleksi tidak langsung dalam 
rangka mengembangkan varietas berdaya hasil tinggi. 
Tolok ukur seleksi yang disampaikan oleh Allard (1960) 
menggunakan batas seleksi dengan memadukan nilai 
tengah suatu karakter ditambah dengan perkalian antara 
intensitas seleksi dengan ragam fenotipik. Tolok ukur 
tersebut banyak diterapkan pada seleksi genotipe generasi 
lanjut pada tanaman kacang-kacangan di Indonesia untuk 
memperoleh sejumlah genotipe harapan (promising lines).  

Permintaan konsumen terhadap komoditas kedelai saat 
ini tidak hanya pada kuantitas tetapi telah mengarah pada  
tuntutan kualitas. Pada beberapa sentra produksi kedelai 
telah terjadi pergeseran preferensi konsumen dari kedelai 
berukuran biji sedang (sekitar 10 g/100 biji) menjadi 
kedelai berukuran biji besar (>14 g/100 biji) (Krisdiana 
2014), dan kedelai yang memiliki umur genjah (< 80 hari). 
Strategi penyediaan varietas unggul yang sesuai preferensi 
konsumen dapat diawali dengan memperbesar keragaman 
genetik melalui proses persilangan dan diikuti oleh seleksi 
yang berkesesuaian dan berkesinambungan.  

Tujuan penelitian adalah untuk memilih genotipe-
genotipe unggul dari sejumlah populasi F5 kedelai. 

BAHAN DAN METODE  

Area kajian  
Bahan yang digunakan adalah 150 genotipe kedelai F5 

ditambah dengan 3 pembanding (Grobogan, Argomulyo 
dan Anjasmoro). Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan 
Jambegede, Malang, pada MK 1 2014. 

Cara kerja 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok dan diulang dua kali.  Ukuran 
petak 1,2  x 4,0 m, jarak tanam 40 cm x 15 cm, dua 
tanaman per rumpun. Pupuk 250 kg Phonska/ha + 100 kg 
SP 36 dan pupuk organik 1 t/ha diberikan seluruhnya pada 
saat tanam. Perawatan benih (seed treatment) dengan 
theametoxam. Pemupukan tambahan dan/atau penambahan 
dolomit diberikan jika pertumbuhan tanaman kurang 
optimal. Lahan yang digunakan adalah lahan sawah bekas 
tanaman padi, sehingga tidak dilakukan pengolahan tanah. 
Sebelum tanam dibuat saluran drainase dan diaplikasikan 

herbisida. Pengendalian gulma dilakukan pada umur 2 dan 
4 minggu setelah tanam. Pengamatan dilakukan terhadap 
tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah 
polong isi, umur berbunga, umur masak, bobot 100 biji, 
dan hasil biji. 

Analisis data 
Data dianalisis menggunakan sidik ragam, dan analisis 

statistika deskriptif digunakan untuk menilai sebaran 
fenotipe populasi kedelai F5 (Singh dan Chaudary 1979). 
Pemilihan genotipe berdasarkan hasil biji menggunakan 
metode Allard (1960). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sidik ragam hasil dan komponen hasil dari genotipe 
kedelai yang diuji tersaji pada Tabel 1. Sidik ragam 
beberapa komponen hasil dan hasil biji menunjukkan 
adanya pengaruh genotipe yang nyata untuk sifat umur 
berbunga, umur masak, berat 100 biji, dan hasil biji. Nilai 
KK memiliki rentang antara 1,90% hingga 34,26%.  

Karakter agronomik berupa tinggi tanaman, jumlah 
cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi, umur 
berbunga, umur masak, bobot 100 biji, dan hasil biji serta 
tiga varietas pembanding tertera pada Tabel 2. Tinggi 
tanaman sebagai tolok ukur keoptimalan pertumbuhan 
tanaman (Adie dan Krisnawati 2013) berkisar antara 46,82 
cm hingga 93,5 cm (rata-rata 63,51 cm). Jumlah cabang per 
tanaman antara 1-6 buah (rata-rata 3 cabang/tanaman), 
jumlah buku subur antara 12-39 buah (rata-rata 17 
buku/tanaman), dan jumlah polong isi antara 27-67 buah 
(rata-rata 42 polong isi/tanaman). Jumlah polong 
isi/tanaman memiliki peran penting dalam menentukan 
hasil biji kedelai. Peran jumlah polong ditentukan oleh 
polong bernas (polong berisi) dan polong hampa, yaitu 
semakin banyak polong isi dan diikuti oleh semakin 
sedikitnya jumlah polong hampa akan mempertinggi hasil 
biji. Umur berbunga beragam antara 17-42 hari (rata-rata 
35 hari), umur masak memiliki rentang antara 76-85 hari 
(rata-rata 80 hari), berat 100 biji berkisar antara 13,18 
g/100 biji hingga 22,13 g/100 biji (rata-rata 15,80 g/100 
biji), dan hasil biji berkisar antara 0,69 t/ha-2,96 t/ha (rata-
rata 2,06 t/ha). Berdasar pengamatan umur masak, genotipe 
kedelai dominan memiliki umur masak medium, yaitu 
sebanyak 83 genotipe berkategori umur masak medium 
(berumur sedang) dan sebanyak 64 sisanya merupakan 
genotipe berumur genjah. Umur masak genotipe 
pembanding adalah 77 hari (Grobogan), 77 hari 
(Argomulyo), dan 79 hari (Anjasmoro). Terdapat empat 
genotipe dengan kategori tergenjah (76 hari), yaitu 
G511H/Arg//Arg///Arg///Arg-5-4, Grobogan/G 100 H-5-3, 
Grobogan/G 511 H-4, dan MLG 0706/Rajabasa-2.  

Menyimak ukuran biji, didominasi oleh genotipe 
berukuran biji besar (> 14 g/100 biji). Bobot biji berkisar 
antara 13,18-22,13 g/100 biji dengan rata-rata 15,80 g/100 
biji. Sejumlah 140 genotipe berukuran biji besar, dan 7 
genotipe berukuran biji sedang. Keseluruhan varietas 
pembanding berkategori biji besar, dengan ukuran terbesar 
dimiliki oleh varietas Grobogan (18,71 g/100 biji), disusul 
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oleh varietas Argomulyo (15,49 g/100 biji) dan Anjasmoro 
(14,65 g/100 biji). Sebanyak lima genotipe memiliki 
ukuran biji lebih besar daripada varietas Grobogan, dan 
genotipe Grobogan/G100 H-4 memiliki bobot biji/ukuran 
biji terbesar (22,13 g/100 biji). Menurut Waluyo dan 
Suharto (1990), ukuran biji maksimum tiap tanaman 
ditentukan secara genetik, namun lingkungan saat 
pengisian biji lebih berperan dalam pembentukan ukuran 
nyata biji. Nilai ekonomi ukuran biji tidak hanya sebagai 
bahan baku industri, namun juga berkontribusi terhadap 
peningkatan produktivitas. Adebisi et al. (2013) 
melaporkan bahwa kedelai berbiji besar akan menghasilkan 
biji per tanaman, polong per tanaman, dan hasil biji per 
tanaman yang maksimal, dikarenakan adanya ekstra 
cadangan makanan yang tersimpan pada biji berukuran 
besar menyebabkan tingginya indeks vigor perkecambahan 
(Sexton et al. 1994; Gholami et al. 2009). 

Berdasar pengamatan terhadap hasil biji, genotipe G 
511 H/Arg//Arg///Arg///Arg-30-berdaya hasil tertinggi 
(2,96 t/ha). Hasil biji varietas pembanding, tertinggi 
dimiliki oleh varietas Argomulyo (2,41 t/ha), disusul oleh 
Anjasmoro (2,37 t/ha), dan Grobogan (1,46 t/ha). Sebanyak 
32 genotipe berdaya hasil lebih tinggi daripada varietas 
Argomulyo. Varietas pembanding Grobogan berdaya hasil 
di bawah rata-rata seluruh genotipe (1,46 t/ha). Hasil yang 
serupa juga didapatkan dalam beberapa penelitian lain, 
sehingga menegaskan perlunya prasyarat pertumbuhan 
yang spesifik untuk mengoptimalkan potensi genetik 
varietas Grobogan (Krisnawati dan Adie 2011 ; Adie dan 
Krisnawati 2013). 

Seleksi genotipe berdaya hasil tinggi menggunakan 
intensitas seleksi 30%. Metode ini memadukan antara 
besaran intensitas seleksi dengan ragam fenotipik dan nilai 
tengah dari sifat yang akan diseleksi (Allard 1960). 
Berdasarkan intensitas seleksi 30%, terpilih 14 genotipe 
yang berdaya hasil di atas batas seleksi sebesar 2,60 t/ha 
(Tabel 3).  

Hasil biji genotipe terpilih berkisar antara 2,63-2,96 t/ha 
dengan umur masak genjah hingga sedang (kisaran 77-84 
hari), dan ukuran biji sedang hingga besar (13,71-16,75 
g/100 biji). Genotipe terpilih ini berdaya hasil di atas 
varietas pembanding. Apabila seleksi ditujukan terhadap 
hasil tinggi dan umur genjah (< 80 hari), maka terdapat 
empat genotipe terpilih berdaya hasil tinggi dan berumur 
genjah.  Namun apabila tujuan seleksi adalah daya hasil 
tinggi sekaligus berbiji besar (> 14 g/100 biji), maka 
hampir keseluruhan genotipe tepilih (13 genotipe). Varietas 
unggul kedelai yang paling disukai konsumen adalah yang 
berdaya hasil tinggi, ukuran biji yang besar, dan berumur 
genjah. Kedelai berukuran biji besar menjadi favorit 
sebagai bahan baku industri tempe (Krisdiana 2014), 
sedangkan varietas umur genjah banyak diminati karena 
mengeliminir penurunan hasil yang disebabkan oleh 
kekeringan dan infestasi hama, serta meningkatkan indeks 
pertanaman dalam setahun (Krisnawati dan Adie 2010). 
Mejaya et al. (2010) mengidentifikasi aksesi plasma nutfah 
yang akan digunakan sebagai sumber gen dalam perakitan 
varietas kedelai berumur genjah dan berdaya hasil tinggi, 
dan mendapatkan dua aksesi MLGG 0751 dan MLGG 
0753 sebagai sumber gen dalam perakitan varietas kedelai 
berumur genjah. 

 
 
 
Tabel 1.  Sidik ragam hasil dan komponen hasil dari 150 genotipe kedelai, Malang, MK 2014. 
 

Sifat Kuadrat Tengah KK 
(%) Ulangan Genotipe 

Tinggi tanaman (cm) 917,98016** 122,83229tn 17,03 
Jumlah cabang 0,4485333tn         1,0510926tn        34,26 
Jumlah buku subur 0,000033tn        17,779013tn       26,44 
Jumlah polong isi 55,98720tn        100,74768tn 23,28 
Umur berbunga (hari) 19,304033*        14,668248**      6,18 
Umur masak (hari) 41,813333**       8,691275**       1,90 
Bobot 100 biji (g) 1,5943230tn        4,0918322**       5,85 
Hasil biji (t/ha) 3,25729200**       0,43928466**        19,05 
Catatan: tn = tidak nyata; * = nyata pada taraf 5%; ** = nyata pada taraf 1%; KK = koefisien keragaman 
 

 
 

Tabel 2. Statistika deskriptif 150 populasi F5 kedelai beserta pembanding, Malang, MK 2014. 
 

Parameter 
Tinggi 

tanaman 
(cm) 

Jumlah 
cabang/ 
tanaman 

Jumlah 
buku/ 

tanaman 

Jumlah 
polong 

isi 

Umur 
bunga 
(hari) 

Umur 
masak 
(hari) 

Bobot 
100 biji 

(g) 

Hasil 
(t/ha) 

Nilai minimal 46,82 1,20 12,00 27,40 17,05 76,00 13,18 0,69 
Nilai maksimal 93,50 5,50 38,50 66,50 41,50 84,50 22,13 2,96 
Simp. baku 7,84 0,72 2,98 7,10 2,71 2,08 1,43 0,47 
Rata-rata 63,51 2,93 16,69 42,27 34,58 79,60 15,80 2,06 
Pembanding:         
     Grobogan 59,81 3,10 13,50 36,50 32 77 18,71 1,46 
     Argomulyo 66,18 2,80 13,70 40,20 36 77 15,49 2,41 
     Anjasmoro 62,65 2,20 15,30 47,10 37 79 14,65 2,37 
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Tabel 3. Genotipe kedelai terpilih beserta tiga varietas pembanding, Malang, MK 2014.  
 

No. Genotipe/Varietas Hasil biji 
(t/ha) 

Umur masak 
(hari) 

Bobot 
100 biji (g) 

1 G 511 H/Arg//Arg///Arg///Arg-45-1 2,92 78 16,58 
2 G 511 H/Anjasmoro-1-1 2,68 80 15,84 
3 G 511 H/Arg//Arg///Arg///Arg-30-7 2,96 80 15,15 
4 G 511 H/Arg//Arg///Arg///Arg-22-5 2,64 77 16,06 
5 G 511 H/Arg//Arg///Arg///Arg-5-3 2,71 77 16,05 
6 G 511 H/Anj//Anj///Anj////Anjs-5-6 2,63 80 15,58 
7 G 511 H/Anj//Anj///Anj////Anjs-8-3 2,69 81 15,00 
8 G 511/M 0595(111)//M 0595 (111)///0595-2 2,69 80 13,71 
9 G 511 H/Anjasmoro//Anjasmoro-2-10 2,93 79 15,36 
10 G 511 H/Anj//Anj///Anj////Anjs-6-3 2,83 83 14,82 
11 Argopuro/G 100 H-1       2,85 77 16,75 
12 G 511 H/Anj//Anj///Anj////Anjs-6-2 2,67 84 15,26 
13 G 511 H/Anjasmoro//Anjasmoro-3 2,94 81 15,26 
14 G 511 H/Anjasmoro//Anjasmoro-6 2,63 81 15,64 
 Batas seleksi (30%) 2,60   
 Grobogan 1,46 77 18,71 
 Argomulyo 2,41 77 15,49 
 Anjasmoro 2,37 79 14,65 

 
 
 

Hasil seleksi populasi F5 dalam penelitian ini 
mendapatkan genotipe-genotipe yang memiliki sifat-sifat 
yang disukai konsumen, yaitu sebanyak 14 genotipe 
kedelai berdaya hasil antara 2,63-2,96 t/ha, umur masak 
genjah hingga sedang (kisaran 77-84 hari), dan ukuran biji 
sedang hingga besar (13,71-16,75 g/100 biji); empat 
genotipe kedelai berdaya hasil tinggi dan berumur genjah; 
dan sebanyak 13 genotipe berdaya hasil tinggi dan 
berukuran biji besar. Genotipe-genotipe terpilih dapat 
digunakan sebagai tetua persilangan (sumber gen) dalam 
perbaikan varietas, dan atau dilanjutkan ke tahap pemuliaan 
selanjutnya, yaitu sebagai bahan uji daya hasil dalam 
perakitan varietas unggul baru kedelai.  
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Abstrak. Riyanto I, Baskoro WT, Kusuma AB, Wirduna TL, Mardiyati R, Widianawati A, Trijoko. 2015. Keragaman jenis udang di 
laguna Baros, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 438-443. Udang merupakan anggota subfilum 
Crustacea yang dapat ditemukan di semua habitat baik air tawar, payau, maupun asin. Udang merupakan salah satu komoditas unggul 
sumber makanan dengan protein tinggi dan komoditas yang digemari untuk budidaya. Jenis udang di Yogyakarta kurang diperhatikan 
dan informasi keanekaragaman udang di laguna Baros, Yogyakarta belum tersedia. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahui keragaman udang di laguna Baros, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini digunakan 3 
stasiun penelitian, setiap stasiun memiliki line transek sepanjang ± 500 m. Sampling dilakukan pada waktu siang dan malam hari. 
Teknik sampling menggunakan convenience sampling. Dari penelitian didapatkan 5 spesies udang dari dua family. Palaemonidae terdiri 
dari Macrobrachium latidactylus dan Macrobrachium equidens. Penaeidae terdiri dari Penaeus monodon, Penaeus (melicertus) 
canaliculatus, dan Metapenaeus elegans. Dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman udang yang ditemukan pada laguna Baros terdiri 
dari 2 family, yaitu Penaeidae dan Palaemonidae. 

Kata kunci: Convenience sampling, keragaman, Metapenaeus elegans, Palaemonidae, Penaeidae 

Abstract. Riyanto I, Baskoro WT, Kusuma AB, Wirduna TL, Mardiyati R, Widianawati A, Trijoko. 2015. Diversity of shrimps in the 
Baros lagoon, District of Bantul, Yogyakarta. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 438-443. Shrimps are a member of the subphylum 
Crustacea that can be found in all habitats, both freshwater, brackish water, and saltwater. Shrimps are one of the superior food 
commodities with a high protein source and favored for cultivation. The species of shrimps in Yogyakarta is less attention and 
information about shrimp diversity in the Baros lagoon, Bantul, Yogyakarta is not yet available. Therefore conducted research with the 
aim to determine the diversity of shrimps in the Baros lagoon. In this study, we used three research stations, each station had a ± 500 m 
long line transect. Sampling was done during the day and night. The sampling method was using a convenience sampling technique. 
From the research was found five species of shrimps from two families, namely Penaeidae and Palaemonidae. Palaemonidae consists of 
Macrobrachium latidactylus and M. equidens. Penaeidae consists of Penaeus monodon, Penaeus (melicertus) canaliculatus, and 
Metapenaeus elegans.   

Keywords: Convenience sampling, diversity, Metapenaeus elegans, Palaemonidae, Penaeidae 

PENDAHULUAN 

Udang merupakan anggota subfilum Crustacea yang 
hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. 
Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air 
yang berukuran besar baik air tawar, air payau, maupun air 
asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan 
hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Udang 
merupakan sumber makanan dengan protein hewani yang 
bermutu tinggi. Salah satu komoditas unggul sebagai bahan 
makanan berprotein tinggi yaitu udang air payau dari 
family Penaeidae (Prihatman 2000). Udang kelompok 
Penaeidae dari yang kecil sampai yang besar semua kaki 
jalannya berkembang dengan 3 pasang kaki depan berubah 
menjadi capit, biasanya berukuran kecil. Pleura (lapisan 

abdomen) ke-2 tidak melebar seperti halnya udang air 
tawar dari genus Macrobrachium. Udang anggota Penaidae 
hidup pada dasar perairan, tidak menyukai cahaya terang 
dan bersembunyi di lumpur saat siang hari (Yuniarso 
2006). 

Wilayah Indonesia dengan daerah perairan yang luas 
berpotensi ditemukannya banyak jenis udang air payau. 
Namun perhatian dan budidaya udang air payau belum 
banyak dilakukan kecuali pada spesies Penaeus monodon 
(udang windu) karena spesies ini mudah dibudidayakan. 
Udang air payau yang biasa ditemukan yaitu dari famili 
Penaeidae dan Palaemonidae (Sembiring 2008; 
Widianawati 2012). 

Salah satu sungai yang berpotensial memiliki 
keragaman jenis udang adalah Sungai Opak Daerah 
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Istimewa Yogyakarta (DIY). Sungai Opak merupakan 
salah satu sungai besar yang ada di Yogyakarta. Pada 
bagian muara sungai Opak, laguna Baros, bagian pantai 
tertutup oleh gumuk pasir sehingga menyebabkan laguna 
pada muara sungai Opak terlindung dari hempasan ombak 
dari Samudera Hindia. Akibatnya air laut susah masuk ke 
badan laguna dan menjadikan laguna tersebut menjadi 
perairan tergenang. Keadaan ini menyebabkan muara 
sungai Opak memiliki dua ekosistem, yaitu ekosistem 
intertidal (pasang surut) dan ekosistem tergenang (Djohan 
2006). Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian mengenai: Keragaman Jenis Udang di laguna 
Baros, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman jenis 
udang yang berada di laguna Baros, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan alat 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 

jala tebar dan seser untuk menangkap udang, plastik ukuran 
3 kg sebagai wadah hasil tangkapan udang, head lamp 
sebagai alat penerang saat pengambilan udang di malam 
hari, kamera digital untuk dokumentasi, kaca pembesar 
(lup) dan mikroskop digital untuk membantu pengamatan 
spesimen, jarum pentul untuk membantu pengamatan 
meristic, botol jam sebagai wadah spesimen udang yang 
telah diawetkan, kertas label untuk melabeli, termometer 
untuk mengukur suhu air, pH meter untuk mengukur pH 

air, dan DO meter untuk mengukur kadar oksigen terlarut 
yang ada di permukaan air sungai. Bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu, udang hasil tangkapan, dan 
alkohol 70% untuk mengawetkan spesimen. 

Area kajian 
Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 4 

September sampai dengan 6 September 2013 di muara 
Sungai Opak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Peta lokasi sampling dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Cara kerja 
Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel udang dilakukan pada tanggal 4 
September sampai dengan 6 September 2013.  
Penangkapan udang dilakukan pada siang hari dan malam 
hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling 
yaitu teknik pengambilam sampel didasarkan pada 
ketersediaan dan kemudahan mendapatkan sumber data 
(Lavrakas 2008).  

Pengambilan sampel udang dilakukan pada 3 stasiun 
pengamatan. Titik stasiun ini digunakan untuk mewakili 
semua area kajian dan bukan untuk mengetahui perbedaan 
distribusi jenis udang. Setiap titik stasiun diterapkan 
metode convenience sampling sepanjang ±500 meter. 
Udang yang telah tertangkap, diamati bentuk, morfologi, 
warna, dan hasilnya dicatat. Udang yang akan diidentifikasi 
dimasukkan ke dalam alkohol 70%. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kabupaten 
 Ibukota kabupaten 
 Lokasi sampling 
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Gambar 1. Lokasi penelitian di laguna Baros, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanda hitammenunjukkan area stasiun 
penelitian. 
 

Pengukuran parameter lingkungan 
Pengukuran parameter lingkungan yang dimaksud 

adalah pengukuran kualitas air, meliputi temperatur air, 
suhu udara, pH, oksigen terlarut (Dissolved Oxygen), dan 
salinitas. Pengukuran kualitas air dilakukan bersamaan 
dengan pengambilan sampel udang.  

Pengukuran temperatur. Pengukuran suhu air dilakukan 
dengan menenggelamkan termometer ke dalam air hingga 
½ panjang termometer. Skala yang tertera pada termometer 
dibaca pada saat termometer masih di dalam air dan 
ditunggu hingga angka pada skala telah konstan, kemudian 
dicatat. Pengukuran suhu udara dilakukan dengan 
menggunakan termometer suhu. Termometer digantung, 
ditunggu sehingga skalanya konstan. 

Pengukuran pH. Pengukuran pH dilakukan dengan 
menyelupkan ujung kertas pH universal ke dalam air. 
Didiamkan beberapa saat, warna yang ditimbulkan 
dicocokkan dengan indikator pH universal. 

Pengukuran kadar oksigen terlarut dan salinitas air 
dengan DO meter digital. DO meter digital dikalibrasi 
dalam aquades selama 15 menit. Kemudian alat 
dikeringkan dengan tisu dan dicelupkan dalam air sampel. 
Tunggu hingga angka kadar oksigen terlarut dan salinitas 
air yang tertera di layar konstan kemudian dicatat.  

Identifikasi 
Sampel udang yang didapat diidentifikasi di 

Laboratorium Taksonomi Hewan Fakultas Biologi UGM 
Yogyakarta dengan mengikuti kunci identifikasi dari 
Wowor dan Choy (2001) dan Carpenter dan Niem (1998). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan 
pada sampel udang yang ditemukan pada 3 stasiun 
pengamatan, didapat  5 spesies yang terbagi dalam 2 famili 
yaitu Palaemonidae dan Penaeidae. Jenis udang yang 
diperoleh dapat dilihat pada Table 1. 

Selain pengambilan sampel juga dilakukan pengukuran 
parameter lingkungan. Pengukuran parameter lingkungan 
yang dilakukan meliputi suhu udara, suhu air, pH, 
Dissolved Oxygen (DO) tepi sungai, DO tengah sungai, 
dan salinitas. Pengukuran parameter lingkungan dilakukan 
dua kali, yaitu pada titik awal stasiun pengamatan dan titik 
akhir stasiun pengamatan, dalam dua waktu, yaitu siang 
hari dan malam hari. Data yang diperoleh dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

 
 

Tabel 1. Daftar jenis udang yang ditemukan pada muara Sungai Opak, Bantul, Yogyakarta 
 
Famili Spesies SP 1 SP 2 SP 3 
Palaemonidae Macrobrachium latidactylus X X - 
 Macrobrachium equidens X X X 
Penaeidae Metapenaeus elegans X X X 
 Penaeus (melicertus) canaliculatus X - - 
 Penaeus monodon - - X 
Keterangan: SP= Stasiun penelitian, X= tempat udang ditemukan. 
 
 

 
 
 



RIYANTO et al. – Keragaman jenis udang di laguna Baros, Yogyakarta 

 

441

Gambar 2. Pengukuran parameter lingkungan di muara Sungai Opak. Pengukuran parameter lingkungan dilakukan pada awal dan akhir 
sampling. Keterangan: 1S: SP 1 siang, 1M: SP 1 malam, 2S: SP 2 siang, 2M: SP 2 malam, 3S: SP 3 siang, 3M: SP 3 malam 
 

Keragaman udang di laguna Baros, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: 

Macrobrachium latidactylus Thallwitz, 1891 
Karakter diagnostik Macrobrachium latidactylus adalah 

sebagai berikut: Rostrum tidak mencapai ujung antennal 
scale / scaphocerite. Tepi dorsal rostrum lurus. Jumlah gigi 
rostrum pada M. latidactylus yang ditemukan pada 
penelitian ini yaitu 18 gigi pada bagian dorsal dan 2-3 gigi 
pada bagian ventral. Karakter ini tidak jauh berbeda dengan 
karakter M. latidactylus Filipina yang dideskripsikan di 
dalam Eguia et al(2009) yang menyebutkan formula gigi 
rostrum dorsal : 3-5 + 10-11 dan formula gigi rostrum 
ventral : 2-5 dengan bentuk rostrum konveks atau lurus. 
Pasangan pereiopod kedua kuat, berduri, berbeda bentuk 
maupun ukuran. Macrobrachium latidactylus dijumpai 
pada stasiun penelitian 1 dan 2. Kandungan garam 
(salinitas) pada stasiun  1 adalah 0 0/00 sedangkan salinitas 
pada stasiun 2 adalah 2 0/00. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Eguia et al. (2009), bahwa spesies ini memiliki persebaran 
dari air tawar hingga air payau. Macrobrachium 
latidactylus umumnya ditemukan di Indo-West Pasifik. 
Persebaran hingga Indonesia, Thailand, Filipina, China 
Selatan, Taiwan, dan Pulau Ryukyu (Eguia et al. 2009). 

Macrobrachium equidens Dana, 1852 
Karakter diagnostik Macrobrachium equidens adalah 

sebagai berikut: Rostrum melengkung ke atas dan 
mencapai ujung distal antennal scale / scaphocerite. 
Terdapat 9-12 gigi rostrum pada bagian dorsal yang 
jaraknyatidak sama dan 5-7 gigi rostrum pada bagian 
ventral. Inferior orbital margin tegak lurus atau menyudut. 
Epistome bagian anterior dengan tepi yang membulat. 
Pasangan pereiopod kedua memiliki panjang yang hampir 
sama dan bentuk yang sama. Capit hanya memiliki satu 
atau dua gigi proksimal besar pada tepi pemotong, 
sedangkan pada bagian yang lain kosong. Chela lebih 
panjang dari karpus. Karpus 1,66 hingga 1,75 panjang 
merus. Pada spesimen ini, finger pada pereiopod kedua 
halus dan panjangnya hampir sama dengan palma. Pada 
spesimen ini terdapat corak belang-belang berwarna coklat 
tua pada pasangan pereiopod kedua. Menurut penelitian 
Yeo, et al., (1999) Macrobrachium equidens berkembang 
biak di air payau dan air laut. Habitat biasanya di muara 
namun lebih menyukai perairan payau. Telur-telur kecil 
yang diproduksi menetas sebagai larva perenang bebas 
yang merupakan bagian dari plankton laut. Spesies yang 
lebih kecil dapat ditemukan di sungai-sungai kecil di 
daerah mangrove dan jarang yang sampai pada air sungai 
berarus deras. Spesies ini terdistribusi luas di area Indo-
West Pasific (Eguia et al. 2009; Wowor dan Choy 2001). 

Metapenaeus elegans De Man, 1907 
Karakter diagnostik Metapenaeus elegans adalah 

sebagai berikut: Rostrum memanjang melebihi mata, 
rostrum dilengkapi dengan gigi sampai perbatasan atas, 
telson tidak dilengkapi duri besar yang dapat digerakkan, 

duri ischium kaki pertama lebih kecil daripada duri basis, 
pada speises jantan, proyeksi distomedian petasma 
membengkak, terdapat tuberkel pada merus kelima sedikit 
bengkok  keluar. Menurut Carpenter dan Niem (2000), 
Metapenaeus elegans memiliki panjang tubuh maksimal 
11,8 cm pada spesies betina dan 8,4 cm pada spesies 
jantan. Metapenaeus elegans biasanya hidup di wilayah 
estuary (air payau), kolam, dan daerah laguna dengan 
salinitas rendah, namun juga kadang ditemukan pada laut 
dengan kedalaman 55 m, pada substrat lumpur atau 
lumpur-batuan kecil. Hal ini sesuai dengan hasil yang 
diperoleh, bahwa spesies ini ditemukan di semua stasiun 
pengamatan yang merupakan daerah laguna. Wilayah 
distribusi Metapenaeus elegans yaitu antara Indo-Pasifik 
barat, dari Sri Lanka sampai Filipina dan Fiji (Carpenter 
dan Niem 2000). 

Penaeus monodon Fabricius, 1798 
Karakter diagnostik Penaeus monodon adalah sebagai 

berikut: garis adrostral crest tidak melebihi midkarapaks, 
memiliki hepatic crest dengan bentuk horizontal, memiliki 
3-6 gigi bawah rostrum, kaki kelima tanpa eksopod. 
Menurut Carpenter dan Niem (2000) Penaeus monodon 
memiliki panjang tubuh maksimum 35 cm pada spesies 
betina dan 26,8 cm pada spesies jantan. Pada umumnya 
berukuran antara 12-20 cm. Penaeus monodon ditemukan 
pada stasiun penelitian 3 yang memiliki salinitas sebesar 4 
‰. Spesies yang ditemukan memiliki ukuran kecil 
sehingga dapat dikatakan bahwa udang yang ditemukan 
masih dalam tahap juvenile. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Carpenter dan Niem (2000) bahwa Juvenile 
Penaeus monodon biasa mendiami daerah rawa mangrove 
dan estuari. Penaeus monodon dewasa dapat dijumpai 
mulai dari garis pantai sampai kedalaman 150 m, biasanya 
kurang dari 30 m dengan substrat pasir maupun lumpur. 
Wilayah distribusi Penaeus monodon meliputi Indo-Pasifik 
barat dari timur pantai Afrika sampai Laut Merah, Jepang, 
Australia, dan Fiji (Carpenter dan Niem 2000). 

Penaeus (melicertus) canaliculatus Olivier, 1811 
Karakter diagnostik Penaeus (melicertus) canaliculatus 

adalah sebagai berikut: adrostral crest memanjang sampai 
bagian posterior karapaks, memiliki 2 gigi rostrum bagian 
bawah dan dengan gigi 10-11 bagian atas, postrostral crest 
memiliki median groove, telson tidak memiliki spina 
lateral. Gastrofrontal dan hepatic crest terlihat jelas. 
Menurut Carpenter dan Niem (2000),Penaeus (melicertus) 
canaliculatus memiliki panjang tubuh maksimal 18,2 cm 
pada spesies betina dan 14,5 cm pada spesies jantan. 
Biasanya antara 10-13 cm.Penaeus (melicertus) 
canaliculatusditemukan pada stasiun penelitian 1 yang 
memiliki salinitas 0 ‰. Hal ini tidak sesuai dengan 
pernyataan Sarada (2009) yang menyatakan bahwa 
Penaeus (melicertus) canaliculatus merupakan udang laut. 
Menurut Choy (1998) Penaeus (melicertus) canaliculatus 
merupakan udang yang mendominasi pada bagian teluk 
Luacala dengan persentasi komposisi mencapai 85,7%. 
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Dari kedua pernyataan di atas memiliki pernyataan yang 
tidak sesuai bahwa Penaeus (melicertus) 

 
 
Gambar 3. Morfologi Macrobrachium latidactylus Thallwitz, 
1891 
 
 

 
 
Gambar 4. Morfologi Macrobrachium equidens Dana, 1852 
 
 

 
 
Gambar 5. Morfologi Metapenaeus elegans De Man, 1907 
 
 
canaliculatus merupakan udang yang tinggal di air tawar. 
Namun spesies yang ditemukan memiliiki ukuran yang 
kecil sehingga dapat dikatakan bahwa udang yang 
ditemukan masih dalam tahap juvenile. Menurut Carpenter 
dan Niem (2000) anggota family Penaeidae merupakan 
udang laut, namun pada saat juvenile berada pada perairan 
payau, bahkan dengan salinitas yang sangat rendah. 
Wilayah distribusi Penaeus (melicertus) canaliculatus 
meliputi Indo-Pasifik barat dari timur pantai Afrika sampai 

Laut Merah, Taiwan, Okinawa dan Polynesia (Carpenter 
dan Niem 2000). 

 
 
Gambar 6. Morfologi Penaeus monodon Fabricius, 1798 
 
 
 

 
 
Gambar 7. Morfologi Penaeus (Pelicertus) canaliculatus Olivier, 
1811 
 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa pada laguna Baros didapat 5 spesies udang, yaitu: 
Macrobrachium latidactylus dan Macrobrachium equidens 
yang termasuk dalam family Palaemonidae, serta 
Metapenaeus elegans, Penaeus (melicertus) canaliculatus, 
dan Penaeus monodon yang termasuk dalam family 
Penaeidae. 
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Abstrak. Suhadiyah S, Tambaru E, Surni. 2015. Keanekaragaman dan fungsi ekonomi flora di Delta Lakkang, Sungai Tallo, Makassar, 
Sulawesi Selatan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 444-448. Sungai Tallo merupakan salah satu sungai yang berada di kawasan 
perkotaan yang memiliki fungsi utama untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, permukiman serta perdagangan juga 
sebagai saluran drainase primer. Kegiatan konservasi berpotensi menyebabkan berkurangnya flora yang memiliki fungsi ekologi, 
ekonomis serta spesies endemik pada kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi flora dan mengetahui 
keanekaragaman flora berfungsi ekonomis di Delta Lakkang serta merekomendasikan upaya pengelolaan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode jelajah. Hasil penelitian menunjukkan di Delta Lakkang diperoleh 52 spesies yang terdiri atas 28 familia dengan 
penggunaan lahan dominan yakni permukiman, tambak dan kebun campuran. Flora hasil identifikasi memiliki fungsi ekonomis sebagai 
bahan obat, bahan pangan, menghasilkan racun, dan penghasil kayu dan arang. Secara umum flora pada lokasi kajian merupakan 
vegetasi peralihan pada ekosistem mangrove. Hal ini menunjukkan tingginya kegiatan konservasi pada kawasan tersebut. Upaya 
rehabilitasi yang direkomendasikan yakni melakukan penataan sempadan sungai dengan melakukan rehabilitasi mangrove, menekan 
pertumbuhan penduduk atau migrasi penduduk di Delta Lakkang, menata areal persawahan menjadi kawasan wisata marine culture. 

Kata kunci: Biodiversitas, Delta Lakkang, Sungai Tallo, fungsi ekonomi flora 

Abstract. Suhadiyah S, Tambaru E, Surni. 2015. Diversity and economic functions of floras in Lakkang Delta, Tallo River, Makassar, 
South Sulawesi. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 444-448. Tallo River is one of the rivers running through Makassar city and its 
main function is for the sustainability of tourism areas, residential areas, trade purposes, and also as a primary drainage system. 
Conservation activities may lead to the reduction of floras that has ecology and economic functions, as well as endemic species in the 
area. This study aims to identify and understand the diversity of floras with economic functions in Lakkang Delta, and to recommend 
several actions to manage them. Data collection was conducted with a cruising method. The study found 52 species, within 28 families, 
used in dominant land usage, i.e. residential area, fish ponds, and mixed farms. Identified floras have various economic functions, i.e. 
medicinal purposes, as food, as poison, timber, and charcoal resources. In general, the studied floras are transitional vegetations in the 
mangrove ecosystem. This shows the high level of conservation activities in the area. The recommended rehabilitation actions are to 
spruce up the riverbanks by mangrove rehabilitation, pushing down the population growth or migration into Lakkang Delta, and alter the 
paddy fields into marine cultural tourism area. 

Keyword: Biodiversity, Lakkang Delta, Tallo River, economic functions of floras 

PENDAHULUAN 

Delta Lakkang atau biasa juga disebut Pulau Lakkang 
merupakan daratan yang terbentuk karena sedimentasi 
dalam kurun waktu tertentu di Muara Sungai Tallo, 
Sulawesi Selatan. Berdasarkan data statistik BPS Kota 
Makassar (2014), secara administrasi wilayah ini masuk 
pada wilayah Kota Makassar tepatnya Kecamatan Tallo 
dengan luas wilayah sekitar 195 hektare. Kelurahan 
Lakkang dihuni 261 KK dengan jumlah penduduk 947 jiwa 
yang terdiri dari 479 laki-laki dan 468 Perempuan. 

Berdasarkan RTRW Kota Makassar tahun 2010-2030 Delta 
Lakkang merupakan kawasan strategis kepentingan wisata 
lingkungan (eco-tourism) yang dialokasikan khusus 
sebagai zona pemanfaatan, preservasi dan konservasi.  

Kegiatan identifikasi diperlukan guna mengungkap 
kekayaan flora pada suatu kawasan sehingga diketahui 
wilayah-wilayah yang mempunyai keanekaragaman flora 
yang cukup tinggi agar dilakukan upaya perlindungan dari 
kepunahan akibat konversi lahan (Uji dan Windadri 2007). 

Magurran (1988) menyatakan ukuran keanekaragaman 
seringkali dilihat sebagai indikator baik atau tidaknya suatu 
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sistem ekologi. Lebih lanjut Fachrul (2007) menegaskan 
pada prinsipnya analisis komponen biologi di dalam 
ekosistem merupakan pengukuran respons biologis 
terhadap perubahan lingkungan hidup akibat adanya 
degradasi lingkungan. Pembukaan hutan yang tidak 
terkendali telah menyebabkan sebagian areal hutan rusak 
(Purwaningsih 2005). 

Bagian hilir sungai merupakan kawasan yang rentan 
mengalami perubahan baik karena pengaruh alamiah 
maupun karena aktivitas manusia. Dalam beberapa kasus 
perubahan lingkungan utamanya pada kawasan hilir sungai 
aktivitas manusia merupakan salah satu penyebab 
terjadinya degradasi lingkungan, hilangnya 
keanekaragaman hayati sebagai dampak dari konversi 
lahan bervegetasi menjadi permukiman, tambak dan 
industri. Vegetasi alami di sepanjang sungai memiliki 
keteraturan formasi yang spesifik (komposisi fisik vegetasi) 
dan terdapat ketergantungan jenis vegetasi sungai dengan 
letak vegetasi dalam bentang melintang sungai yang terdiri 
atas zona aquatis, zona amphibi dan zona kering 
(berdasarkan frekuensi genangan). Perubahan yang 
dilakukan tanpa memahami habitat vegetasi akan berakibat 
kontraproduktif dan kehancuran ekosistem sungai yang 
bersangkutan (Maryono 2003).  

Peraturan Menteri No. 38 Tahun 2011 menyebutkan 
sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara 
ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan 
kegiatan manusia tidak saling terganggu. Berdasarkan 
Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, 
Sungguminasa dan Takalar menyatakan keberadaan Sungai 
Tallo bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi 
kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan 
perdagangan di Kota Makassar. Sungai Tallo juga 
merupakan saluran drainase primer di Kota Makassar. 

Penggunaan lahan menghubungkan manusia dengan 
lingkungan biofisik. Sebaliknya, karakteristik dan 
perubahan lingkungan biofisik mempengaruhi pengambilan 
keputusan dalam penggunaan lahan (Baja 2012). Hal ini 

menunjukkan adanya interaksi yang berkelanjutan antara 
pemenuhan kebutuhan manusia, pengalihan fungsi lahan 
dan hilangnya biodiversitas. Lebih lanjut Samudra et al. 
(2013) menyebutkan terjadinya perubahan lahan, 
khususnya pertanian, menyebabkan hilangnya 
biodiversitas. 

Ekosistem utama yang terdapat pada muara sungai 
merupakan ekosistem mangrove, kondisi ini juga terdapat 
di muara Sungai Tallo. Fungsi ekologi hutan mangrove 
meliputi tempat sekuestrasi karbon, remediasi bahan 
pencemar, menjaga stabilitas pantai dari abrasi, instrusi air 
laut dan nursery ground serta pemijahan. Ekosistem 
mangrove juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yakni kayu 
bangunan, kayu bakar, kayu lapis, kayu untuk mebel dan 
kerajinan, bahan obat, gula, alkohol, tanin dan protein 
hewani. Juga memiliki fungsi sosial-budaya sebagai areal 
konservasi, pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya 
(Setyawan dan Winarno 2006). Setyawan et al. (2008) 
menyebutkan pemanfaatan ekosistem mangrove dapat 
dikategorikan menjadi pemanfaatan ekosistem secara 
keseluruhan (nilai ekologi) dan pemanfaatan produk-
produk yang dihasilkan ekosistem tersebut (nilai sosial 
ekonomi dan budaya).  

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi flora dan 
mengetahui keanekaragaman flora berfungsi ekonomis di 
Delta Lakkang serta merekomendasikan upaya 
pengelolaan. 

BAHAN DAN METODE  

Area kajian 
Penelitian ini dilaksanakan di Delta Lakkang dan 

sepanjang sempadan Sungai Tallo, Kota Makassar. Untuk 
sempadan Sungai Tallo hanya dibatasi pada bagian hilir 
Sungai Tallo yakni mulai muara sungai hingga kawasan 
sekitar Delta Lakkang. Untuk lebih jelasnya area kajian 
dapat lihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Delta Lakkang, Kota Makassar 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON 1 (3): 444-448, Juni 2015 

 

446

 
Sampling dan analisis sampling 

Pada penelitian ini kegiatan koleksi data mencakup 
pengamatan (survei) lapangan, wawancara, dan kajian peta 
penggunaan lahan. Alat dan bahan yang digunakan 
meliputi alat tulis, kamera, dan kuesioner. Pengamatan 
langsung dilakukan dengan menjelajahi seluruh area baik 
dengan berjalan kaki, maupun dengan menggunakan 
kendaraan bermotor dan perahu. Semua jenis tumbuhan 
(Spermatophyta/tumbuhan berbiji, Pteridophyta/paku-
pakuan) yang dijumpai di lapangan diambil contoh 
herbariumnya. Tumbuhan yang dikoleksi diberi nomor 
koleksi dan dicatat data/informasi lapangannya. 
Data/informasi yang dicatat antara lain ciri-ciri morfologi 
tumbuhan, habitat, nama daerah dan pemanfaatannya. 
Informasi tentang nama daerah/lokal dan pemanfaatannya 
diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari penduduk 
lokal yang mengenal tumbuhan tersebut. Selain itu 
dilakukan juga kajian pustaka terhadap peta penggunaan 
lahan tahun 2004-2013.  

Identifikasi untuk Spermatophyta dilakukan dengan 
mencocokkan sampel yang diperoleh di lapangan dengan 
merujuk pada buku Graf (1981), van Steenis (1948-1954) 
dan van Steenis dan Holttum (1959-1982). Data hasil 
penelitian ditabulasikan dalam satu kesatuan dan 
dipaparkan secara deskriptif kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Berdasarkan hasil pengamatan dengan metode jelajah di 

Delta Lakkang dan sekitar sempadan Sungai Tallo 
diperoleh beberapa spesies yang disajikan pada Tabel 1. 

Berdasarkan hasil identifikasi spesies dengan metode 
jelajah, secara umum spesies yang ditemukan merupakan 
spesies peralihan pada ekosistem mangrove. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada kawasan Delta Lakkang dan 
sepanjang sempadan sungai bagian hilir ekosistem 
mangrove mengalami penebangan sebagai dampak 
konversi lahan dari kawasan mangrove menjadi lahan 
tambak, permukiman, dan industri. Dari 53 spesies yang 
teridentifikasi terdiri atas 28 familia yang secara umum 
berfungsi sebagai penghasil kayu/arang, bahan pangan, 
bahan obat, tanaman pelindung, pakan ternak, sebagai 
indikator adanya air tawar serta beberapa spesies yang 
ditemukan menghasilkan senyawa yang bersifat racun dan 
dapat digunakan untuk membius ikan. 

Pembahasan 
Berdasarkan nilai ekonomi keragaman flora di area 

kajian secara spesifik dibagi menjadi pemanfaatan langsung di 
dalam ekosistem dan pemanfaatan tidak langsung.  

Penghasil kayu/arang 
Kawasan mangrove merupakan sumber kayu yang 

penting bagi masyarakat pesisir. Penebangan kayu 
ditujukan untuk bahan baku pembuatan arang, kayu bakar 
dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil identifikasi flora di 
Delta Lakkang dan sempadan Sungai Tallo terdapat 

beberapa familia yang berfungsi sebagai penghasil 
kayu/arang di antaranya Mimosaceae, Verbenaceae, 
Rhizophoraceae, Caesalpiniaceae, Mimosaceae, 
Sonneratiaceae, Sterculiaceae, Rhizophoraceae dan 
Euphorbiaceae. Pembabatan pepohonan merupakan 
penyumbang utama kerusakan ekosistem khususnya 
hilangnya keanekaragaman hayati di sempadan sungai, 
menurunnya kualitas air sungai, meningkatnya erosi dan 
sedimentasi pada sungai. Siahaan dan Nio (2014) juga 
menemukan Avicennia spp., Sonneratia spp., dan 
Rhizophora spp., pada vegetasi riparian di Sungai 
Ranoyapo, Minahasa. Lebih lanjut Setyawan dan Winarno 
(2006) pembabatan pepohonan merupakan penyumbang 
utama kerusakan ekosistem mangrove di dalam kawasan 
hutan. 

Bahan pangan 
Beberapa spesies yang ditemukan dari hasil jelajah pada 

delta lakkang dan sepanjang sempadan Sungai Tallo bagian 
hilir yakni buah-buahan seperti Ananas comosus (L.) Merr., 
Carica pepaya L., Mangifera indica L., Musa paradisiaca 
L., Cymbopogon citratus (DC) Stapf., Colocasia sp., 
Manihot esculenta Crantz, Oryza saliva L., Tamarindus 
indica L., Cajanus cajan (L.) Huth., Ipomoea aquatica 
Forsk, sebagai makanan pokok Oriza sativa L., sayuran 
Cajanus cajan, Ipomoea aquatica, dan Carica papaya. 
Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem 
hutan yang unik dan khas serta memiliki nilai ekonomis 
dan ekologis yang tinggi (Halida 2014). 

Bahan pakan ternak 
Bagian tanaman yang dijadikan pakan ternak umumnya 

berupa daun/ranting. Pada penelitian ini Sphaeranthus sp. 
merupakan spesies yang umum digunakan sebagai pakan 
ternak oleh masyarakat sekitar. Menurut Yuwono (2008) 
Komponen pakan yang terpenting untuk memenuhi 
kebutuhan hidup hewan adalah protein sumber protein 
pakan berpengaruh pada level optimun untuk pertumbuhan. 

Bahan obat 
Secara tradisional kandungan bioaktif tumbuhan yang 

terkandung dalam akar, batang, daun, dan buah banyak 
digunakan sebagai bahan obat, yang mencakup anti 
mikroba, diare, analgesik, inflamasi dan disinfektan. Oleh 
masyarakat sekitar beberapa spesies yang digunakan 
sebagai bahan obat meliputi daun Acanthus ilicifolius L., 
akar dan daun Lawsonia inermis L., daun muda Crescentia 
cujete L., Cissus sp., Manihot glaziovii M.A, Morinda 
citrifolia, Leucaena glauca Bth., daun Kleinhovia hospita 
Linn., Acrostichum aureum L., Pluchea indica (L.) Less, 
Terminalia catappa L. dan Lannea coromandelica (Houtt) 
Merr. Selain itu, terdapat pula beberapa spesies yang 
bersifat racun yang dapat digunakan untuk racun ikan yakni 
Derris heterophylla (Willd.) Back dan akar Acanthus 
ilicifolius L. Kandungan kimia tumbuhan mangrove sangat 
berpotensi sebagai sumber senyawa baru agrokimia dan 
senyawa bernilai obat (Bandaranayake 1998, Setyawan dan 
Winarno 2006). 
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Tabel 1. Hasil identifikasi flora dan fungsinya di Delta Lakkang dan Sempadan Sungai Tallo, Makassar 
  

Nama Indonesia/ 
Daerah Latin Familia Fungsi 

Bakau Rhizopora mucronata Lmk Rhizophoraceae Penghasil kayu/arang 
Bakau Rhizopora sp. Rhizophoraceae Penghasil kayu/arang 
Bakau Kecil R. apiculata Bl. Rhizophoraceae Penghasil kayu/arang 
Api-Api Avicenna alba L. Verbenaceae Penghasil kayu 
Tuba Laut Derris heterophylla (Willd.) Back Papilionaceae Racun ikan 
Encengan Crotalaria fulva Roxb. Papilionaceae Penutup tanah 
Turi Sesbania sp. Papilionaceae Penyubur tanah 
Pacar Kuku Lawsonia inermis L. Lythhracaea Daun , akar dan daun (obat-obatan) 
Nipah Nypa fruticans Wurmb. Arecaceae/Palmae Nira, gula dan atap 
Padada Soneratia caseolaris (L.) Eng. Sonneratiaceae Penghasil kayu, Buah 
Parappa Soneratia alba J. E. Smith Sonneratiaceae Penghasil kayu, Buah 
Tancang Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lmk. Rhizophoraceae Penghasil kayu dan arang 
Pisang Kepok Musa paradisiaca L. Musaceae Buah 
Jati Tectona grandis L. Verbenaceae Tanaman pelindung, kayu 
Kayu Cina Lannea coromandelica (Houtt) Merr. Anacardiaceae Tanaman pelindung, dan obat 
Lambuta Excoecaria agalocha L. Euphorbiaceae Tanaman pelindung 
Asam Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae Penghasil kayu dan buah dan obat 
Padi Oryza saliva L. Graminae/Poacae Pangan 
Kapuk Randu Ceiba pentandra Gaertn. Bombacaceae Penghasil serat kapuk 
Bambu apus Gigantochloa sp. Graminae/Poacae Bahan bangunan 
Orok-Orok Crotalaria striata D.C Papilionaceae Penutup tanah 
Lontara Borassus flabellifer L. Arecaceae/Palmae Nira, gula dan anyaman 
Teki Cyperus rotundus Cyperaceae Penutup tanah 
Anggur-Angguran Cissus sp. Vitaceae Obat 
Waru Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Tanaman pelindung 
Mangga Mangifera indica L. Anacardiaceae Buah 
Drujon Acanthus ilicifolius L. Acanthaceae Biji dan daun (obat), akar (racun)  
Lawaren Pithecolobium umbellatum Bth. Mimosaceae Penghasil kayu 
Ketapang Terminalia catappa L. Combrettaceae Tanaman pelindung dan obat 
Aster Aster sp. Asteraceae Bunga 
Akasia Daun Kecil Acacia auriculiformis A Cunn ex Bth Mimosaceae Penghasil kayu 
Ubi Kayu Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae Pangan 
Sampeu Karet Manihot glaziovii M.A Euphorbiaceae Obat 
Tui Dolichandrone spathacea Schum Bignoniaceae Indikator adanya air tawar 
Lamtoro Leucaena glauca Bth. Mimosaceae Penghasil kayu dan obat 
Maja/Bila Crescentia cujete L. Bignoniaceae Daun muda sebagai obat, buah 

sebagai wadah air 
Beluntas Pluchea indica (L.) Less Asteraceae Tanaman pagar dan obat 
Gmelina Gmelina eleptica J.E. Smith Verbenaceae Penghasil kayu 
Pepaya Carica pepaya L. Caricaceae Buah 
Paliasa Kleinhovia hospita Linn. Sterculiaceae Penghasil kayu, daun obat 
Angsana Pterocarpus indicus Willd. Papilionaceae Tanaman pelindung 
Serei Cymbopogon citratus (DC) Stapf. Graminae/Poacae Bumbu dan obat 
Kacang Gude Cajanus cajan (L.) Huth. Papilionaceae Sayur 
Talap Colocasia sp. Arecaceae Pangan 
Bakke Nauclea orientalis L. Rubiaceae Indikator adanya air tawar 
Kapas Rawa Gossypium sp. Malvaceae Tanaman pelindung 
Mengkudu Morinda citrifolia Rubiaceae Obat 
Nenas Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Buah 
Kangkung Ipomoea aquatica Forsk. Convolvulaceae Sayur 
Enceng Gondok Eichornia crassipes (Mart.) Solms Pontederiaceae Gulma 
Tarum Indigofera sp. Papilionaceae Penutup tanah 
Paku Laut/Parappa Acrostichum aureum L. Polypodiaceae Sayur dan obat bisul 
Sembung Gantung Sphaeranthus sp. Asteraceae Makanan ternak dan obat-obatan 
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Penggunaan lahan 

Berdasarkan hasil analisis geospasial penggunaan lahan 
di lokasi penelitian meliputi permukiman, industri, tambak, 
dan tegalan. Perubahan morfologi sungai alamiah menjadi 
morfologi buatan menunjukkan dampak negarif yang 
sangat nyata di antarannya banjir yang sangat intensif serta 
kerusukan ekologi dan konservasi sungai secara total, 
aliran air meningkat (Maryono 2003). Mengingat kondisi 
biofisik Sungai Tallo yang didominasi oleh tekstur liat pada 
bagian hilir sungai. Hal ini menjadi acauan penting guna 
pengajuan rekomendasi pengelolaan Delta Lakkang dan 
sempadan Sungai Tallo. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 
52 spesies yang terdiri atas 28 familia dengan persentase 
fungsi ekonomi sebagai penghasil kayu terbesar dan 
persentase terkecil yakni sebagai indikator adanya air 
tawar. Upaya pengelolaan yang direkomendasikan untuk 
memelihara keberlanjutan ekologi pada lingkungan kajian 
yakni dengan menata kawasan tersebut menjadi kawasan 
ekowisata, transportasi air dan lain-lain. 

DAFTAR PUSTAKA 

Baja S. 2012. Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan 
Wilayah. Penerbit. Andi Yogyakarta. Yogyakarta. 

Bandaranayake WM. 1998. Traditional and medicinal uses of mangroves. 
Mangroves and Salt Marshes 2: 133-148. 

Samudra FB, Izzati M, Purnaweni H. 2013. Kelimpahan dan 
Keanekaragaman Arthropoda Tanah di Lahan Sayuran Organik 
“Urban Farming”. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013.  

Fachrul MF. 2007. Metode Sampling Bioekologi. Penerbit Bumi Aksara, 
Jakarta. 

Graf AB.. 1981. Tropica: Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees. 
2nd ed. Roerhs Company Publisher. East Rotherford. USA.  

Halida. 2014. Avicennia marina (Forssk.) Vierh jenis mangrove yang kaya 
manfaat. Info Teknis EBONI 11 (1): 37-44.  

Indrawan M, Primack RB, SupriatnaJ. Biologi Konservasi. Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 

Magurran AE. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Springer, 
Berlin. 

Maryono A. 2003. Pembangunan Sungai Dampak dan Restorasi Sungai. 
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 

BPS Kota Makassar. 2014. Makassar Dalam Angka Tahun 2014. Badan 
Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang 
Sungai. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, 
Sungguminasa, dan Takalar. 

Purwaningsih. 2005. Analisis vegetasi hutan pada beberapa ketinggian 
tempat di Bukit Wawouwai, Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. 
Biodiversitas 7 (1): 49-53. 

Setyawan AD, Winarno K. 2006. Pemanfaatan langsung ekosistem 
mangrove di Jawa Tengah dan penggunaan lahan di sekitarnya; 
kerusakan dan upaya restorasinya. Biodiversitas 7 (3): 282-291.  

Setyawan AD, Winarno K, Indrowuryatno, Wiryanto, Susilowati A. 2008. 
Tumbuhan mangrove di pesisir Jawa Tengah: 3. Diagram profil 
vegetasi. Biodiversitas 9 (4): 315-321.  

Siahaan R, Nio SA. 2014. Jenis-jenis vegetasi riparian Sungai Ranoyapo, 
Minahasa Selatan. Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi 1 (1):  
7-12. 

van Steenis CGGJ. 1948-1954. Flora Malesiana, seri I, volume 4. 
Spermatophyta. Noordhoff-Kolff, N.V. Djakarta. 

van Steenis, CGGJ, Holttum RE. 1959-1982. Flora Malesiana, seri II, 
volume 1. Pteridophyta. Martinus Nijhoff/W. Junk Publishers, The 
Hague. 

Uji T, Windadri FI. 2007. Keanekaragaman jenis tumbuhan di Cagar 
Alam Kakenauwe dan Suaka Margasatwa Lambusango, Pulau Buton 
Sulawesi Tenggara. J Teknik Lingkungan 8 (3): 261-276. 

Yuwono E, Nganro NR, Sahri A. 1999. Kultur Cacing Lur dan 
Pemanfaatannya untuk Pakan Udang. [Laporan RUT 3]. Lemlit 
Unsoed, Purwokerto. 

 
 
 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON  

Volume 1, Nomor 3, Juni 2015 ISSN: 2407-8050 

Halaman: 449-454 DOI: 10.13057/psnmbi/m010312 

 

Keragaman jenis dan sebaran anggrek alam di Taman Wisata Alam 

Cani Sirenreng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 

Diversity and distribution of orchids in Cani Sirenreng Nature Park, Bone District, South 

Sulawesi 

BAYU WISNU BROTO1,♥, ARIEF ADHI PRATAMA2,♥♥  
1Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16,5 PO. Box. 1560. Makassar, Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-554049, 

Fax. +62-411-554058. ♥ Email: wisnubroto87@gmail.com  
2Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, Jl.Perintis Kemerdekaan Km.13,5 Makassar, Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-590371, 

Fax. +62-411-590370. ♥♥ Email: ariefadi_pratama@yahoo.com. 

Manuskrip diterima: 20 Februari 2015. Revisi disetujui: 20 April 2015.  

Abstrak. Broto BW, Pratama AA. 2015. Keragaman jenis dan sebaran anggrek alam di Taman Wisata Alam Cani Sirenreng, 

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 449-454. Sulawesi merupakan salah satu pulau yang terdapat di 

daerah Wallace yang merupakan daerah peralihan dan pertemuan antara dua pusat distribusi biota, yaitu antara biota Asia dan Australia. 

Anggrek merupakan salah satu potensi hayati yang memiliki nilai komersial tinggi. Keberadaan anggrek di alam terus mengalami 

pernurunan, hal ini disebabkan oleh kerusakan habitat dan eksploitasi yang berlebih. Taman Wisata Alam Cani Sirenreng merupakan 

salah satu kawasan konservasi yang terancam keberadaannya karena aktivitas manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

keanekaragaman dan sebaran anggrek pada kawasan Taman Wisata Alam Cani Sirenreng. Metode pengambilan data dilakukan secara 

eksploratif. Berdasarkan hasil inventarisasi di Taman Wisata Alam Cani Sirenreng diperoleh 72 nomor koleksi, 21 marga, 28 jenis 

anggrek (18 jenis merupakan anggrek epifit dan 10 lainnya adalah jenis anggrek tanah/terestrial). Dendrobium crumenatum merupakan 

jenis anggrek dengan kelimpahan relatif tertinggi (22,99%). Jenis anggrek dengan sebaran terluas adalah P. fraternatum, Aerides sp., 

Spathoglottis plicata dan Malaxis sp.1. Berdasarkan indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wienner (H’) anggrek di kawasan Taman 

Wisata Alam Cani Sirenreng termasuk dalam kategori sedang dengan nilai H’ adalah 2.85 

Kata kunci: Anggrek, keragaman, Taman Wisata Alam Cani Sirenreng, Sulawesi Selatan 

Abstract. Broto BW, Pratama AA. 2015. Diversity and distribution of orchids in Cani Sirenreng Nature Park, Bone District, South 

Sulawesi. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 449-454. Sulawesi is one of the islands located in the Wallace region which is a transition 

and a meeting area between two centers of biota distribution namely Asia and Australia. Orchid is one of the natural potency that has 

high commercial value. The existence of orchids in nature is threatened due to habitat destruction and excessive exploitation. Cani 

Sirenreng Nature Park, Bone District, South Sulawesi is one of the conservation areas that endangered because of human activity. This 

study was conducted to determine the diversity and distribution of orchids in the Cani Sirenreng Nature Park. The collecting data were 

carried out by exploration method. The result showed that 72 numbers orchid collection, 21 genera, 28 species (18 species are epiphytic 

and 10 species are terrestrial) were found in Cani Sirenreng Natural Park. The highest species abundance was Dendrobium crumenatum 

(22.99%). The average species distribution was Pteroceras fraternatum, Aerides sp. and Spathoglottis plicata. The value of diversity index (H') 

indicated that the orchid diversity in the Cani Sirenreng Natural Park included in the medium category with a H' value was 2.85. 

Key words: Orchid, abundance, Cani Sirenreng Nature Park, South Sulawesi 

PENDAHULUAN  

Sulawesi merupakan pulau terbesar di daerah Wallace. 

Daerah ini merupakan peralihan dan pertemuan antara dua 

pusat distribusi biota, yaitu antara biota Asia dan Australia 

(Mudiana 2008). Hal ini menyebabkan Sulawesi memiliki 

tingkat endemisme flora dan fauna yang tinggi dan menjadi 

salah satu pusat biodiversitas di dunia (Indrawan et al. 

2007). Data terakhir khusus tentang tumbuhan berkayu di 

Sulawesi disebutkan adanya 120 suku dari sekitar 13.000 

spesimen herbarium (Kepler 2000). Anggrek merupakan 

famili terbesar yang menempati 7-10% tumbuhan berbunga 

dan 4.000-5.000 jenis di antaranya merupakan jenis 

anggrek (Puspitaningtyas 2007). Jumlah anggrek di 

Sulawesi dan Maluku sangat tinggi yaitu berjumlah sekitar 

820 spesies dan 493 di antaranya endemik (Thomas dan 

Schuiteman 2002).  

Anggrek merupakan salah satu potensi hayati yang 

memiliki nilai komersial tinggi (Lestari dan Santoso 2011). 

Terdapat sekitar 548 jenis anggrek di Sulawesi (Metusala 

2008). Keberadaan anggrek di alam terus mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan 

eksploitasi yang berlebih (Pitopang dan Gradstein 2003). 

Upaya konservasi yang dilakukan selama ini sering 
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mengalami kesulitan dikarenakan data dan informasi belum 

cukup memadai sebagai dasar pengelolaan, tidak terkecuali 

pada kawasan konservasi (Setyawati 2010).  

Semakin meluasnya kerusakan hutan akan 

mengakibatkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam 

kepunahan (Mogea et al. 2002).Salah satu kawasan 

konservasi di Sulawesi Selatan adalah Taman Wisata Alam 

Cani Sirenreng. Keberadaan TWA Cani Sirenreng 

mengalami tekanan oleh masyarakat terutama kebutuhan 

akan lahan. Hal ini akan mengancam keberadaan 

keanekaragaman anggrek yang ada di dalamnya. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

keanekaragaman dan sebaran anggrek pada kawasan TWA 

Cani Sirenreng. Dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi langkah awal dalam rangka pelestarian anggrek 

Sulawesi Selatan. Lebih jauh, jenis anggrek yang diperoleh 

dapat dijadikan media pelatihan dan pelestarian anggrek 

secara ex-situ. 

BAHAN DAN METODE  

Lokasi penelitian 

TWA Cani Sirenreng ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 403/Kpts-II/1999 

tanggal 14 Agustus 1999 dengan luas kawasan 3.825 Ha. 

Kawasan ini terletak pada 400 32’ 16”-400 36’ 41” LS 1200 

6’ 25”-1200 10’ 18” BT dan secara administratif terletak di 

Desa Cani Sirenreng, Desa Tellu Boccoe dan Desa Tadang 

Palie, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Pene-

litian ini di lakukan di 6 lokasi yaitu: Maningo, Kampung 

Baru, Baruttunge, Pacongkai, Sape Ulo dan Panyula. 
 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi penelitian di TWA Cani Sirenreng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 
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Cara kerja 

Metode penelitian dilakukan secara eksploratif, adapun 

tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Observasi. Observasi dilakukan agar dapat diperoleh 

gambaran umum mengenai lokasi yang akan dijadikan 

tempat penelitian dan pengumpulan data sekunder. 

Pengumpulan data dan sampel. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mencatat jenis, jumlah anggrek, dan jenis 

inang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara eksplorasi 

lapangan di 6 lokasi dengan 53 titik pengamatan yang 

mewakili tipe habitat di lokasi penelitian. Penentuan lokasi 

pengamatan dilakukan secara purposive (Sugiyono 2012). 

Persentase kemelimpahan dihitung dari penjumlahan 

persentase jumlah individu dan persentase frekuensi 

keterdapatannya (Pustpitaningtyas 2007). 

Identifikasi. Identifikasi tingkat marga dilakukan 

dengan pengamatan morfologi tumbuhan yang meliputi 

daun, batang, akar, dan bunga. Untuk identifikasi sampai 

tingkat jenis diperlukan pengamatan morfologi bunganya. 

Jenis yang tidak dijumpai berbunga hanya dapat 

diidentifikasi pada tingkat marganya.  

Analisis data 

Frekuensi dan kelimpahan anggrek. Persentase 

kelimpahan relative (KR) dihitung dari penjumlahan 

persentase jumlah individu relatif (JR) dan persentase 

frekuensi relatif (FR) (Pustpitaningtyas 2007). 

Indeks keanekaragaman jenis. Indeks keaneka-

ragaman spesies dihitung menggunakan perhitungan 

menurut Shannon-Wienner (Fachrul 2007). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi TWA Cani Sirenreng 

TWA Cani Sirenreng termasuk dalam tipe ekosistem 

hujan tropis zona hutan hujan bawah dengan jenis 

tumbuhan yang sangat bervariasi. Berdasarkan tipe iklim 

Schmidt dan Ferguson kawasan ini termasuk dalam tipe C. 

Kawasan ini memiliki bulan basah dengan curah hujan 176 

mm-266 mm yang terjadi pada bulan November sampai 

dengan bulan Maret sedangkan bulan kering curah hujan 2 

mm-144 mm terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan 

Oktober dengan jumlah hari hujan adalah 171 hari. Curah 

hujan rata-rata 3000 mm/th, temperatur 25-300 C atau 25,9-

27,90 C, Kelembaban nisbi 40%-60% atau 76%-90% dan 

kecepatan angin rata-rata 2,5 knot.  

Bentangan alam yang berbukit dan berlembah dengan 

kemiringan lereng 0-45%. Konfigurasi umum lahan 

terbangun lereng dan bukit, dengan keadaan lapang tanah 

kering dan ketinggian 100-686 m dpl. Kondisi tanah berupa 

kompleks mediteran klat regusol dan litosol.  

Keragaman jenis, frekuensi dan kelimpahan anggrek di 

TWA Cani Sirenreng 

Hasil inventarisasi anggrek di 53 titik pengamatan, 

diperoleh 72 nomor koleksi. Berdasarkan hasil identifikasi, 

diperoleh 28 jenis anggrek, meliputi: 18 jenis anggrek 

epifit dan 10 jenis anggrek terestrial. Jumlah ini lebih 

sedikit dibandingkan hasil penelitian Metusala (2008) yang 

menemukan 37 jenis anggrek di kawasan TWA Cani 

Sirenreng. Dari 28 jenis anggrek yang ditemukan, terdapat 

dua jenis yang berpotensi untuk dibudidayakan karena 

memliki bunga yang besar dan indah yaitu Dendrobium 

pseudoconantum dan Phalaenopsis amabilis. 

Berdasarkan tempat tumbuhnya, terdapat 18 jenis yang 

termasuk anggrek epifit, antara lain; Coelogyne sp., 

Dendrobium bicaudatum, Dendrobium crumenatum, 

Dendrobium pseudoconantum, Cymbidium finlaysonianum, 

Eria sp., Aerides sp., Bulbophyllum sp., Cylochista sp., 

Trichoglottis geminata, P. amabilis, Luisia sp., Pteroceras 

fraternum, Acriopsis sp., dan Oberonia sp. Anggrek-

anggrek tersebut dijumpai hidup di pohon dengan 

ketinggian bervariasi, antara 2-15 meter dari permukaan 

tanah. Adapun jenis pohon inang yang biasa menjadi 

habitat anggrek epifit antara lain; Cycas rhumpii, Ficus sp., 

Hydnophytum sp., Mangifera sp., Szygium sp. Sedangkan 

jenis anggrek tanah yang berhasil di koleksi meliputi; 

Phaius tankervilleae, Nervilia aragona, Malaxis 

carinatifolia, Malaxis sp.1, Habenaria sp., Spathoglottis 

plicata, Pachystoma sp., Liparis sp., Calanthe triplicata 

dan D. lancifolium. Keragaman jenis, frekuensi dan 

kelimpahan anggrek di TWA Cani Sirenreng dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa marga 

Dendrobium memiliki keragaman tertinggi (D. 

crumenatum, D. pseudoconantum, D. lancifolium dan D. 

bicaudatum). Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa jenis 

Pteroceras fraternum, Aerides sp. dan D. crumenatum 

memiliki FR tertinggi (7.54%), hal ini mengindikasikan 

bahwa anggrek tersebut relatif masih mudah ditemukan di 

dalam kawasan TWA Cani Sirenreng. Adapun jenis 

anggrek tanah yang memiliki nilai FR tertinggi adalah 

Malaxis sp.1 dengan nilai 7,54%. Anggrek tanah ini 

sedikitnya ditemukan di tiga lokasi yang berbeda, yaitu; 

Kampung Baru, Maningo dan Sape Ulo, di TWA Cani 

Sirenreng, jenis anggrek tanah ini banyak ditemukan di 

dekat aliran sungai. Anggrek terestrial menyukai kondisi 

tanah yang lembap dan cenderung basah, tipe habitat di 

sekitar tepian sungai dengan kelembapan yang tinggi. Hal 

ini dikarenakan anggrek tersebut memiliki struktur 

perakaran dan sistem fisiologis yang lebih toleran terhadap 

kelembapan tinggi.  

Anggrek di kawasan TWA Cani Sirenreng yang 

frekuensi dan kelimpahannya terbatas adalah; Luisia sp., 

Bulbophyllum sp., Cylochista sp., Phaius tankervilleae, 

Liparis sp. dan Malaxis carinatifolia, jenis anggrek 

tersebut memiliki nilai FR 1,89% dan KR 2,32%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa keberadaan anggrek tersebut 

realatif jarang ditemukan. Oleh sebab itu, upaya 

perlindungan dan pengawetan perlu dilakukan sebagai 

upaya pelestarian anggrek tersebut. Berdasarkan indeks H’, 

komunitas anggrek di kawasan ini termasuk dalam kategori 

sedang dengan nilai 2.85. Tingkat keanekaragaman 

menunjukkan tingkat kestabilan suatu komunitas hutan 

(Mawazin dan Subiakto 2013). 
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Tabel 1. Keragaman Jenis, Frekuensi, dan Kelimpahan Relatif Anggrek di TWA Cani Sirenreng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 

 

Nama Spesies Frekuensi Jml ind. FR% JR% KR% H’ 

Acriopsis sp. 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Aerides sp. 4 7 7.54 3 10.54 0.105304 

Bulbophyllum sp. 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Calanthe triplicata 1 6 1.89 2.57 4.46 0.09423 

Coelogyne sp. 2 12 3.77 5.15 8.92 0.152762 

Cylochista sp. 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Cymbidium finlaysonianum 3 11 5.66 4.73 10.39 0.14414 

Cymbidium sp. 1 2 1.89 0.86 2.75 0.04084 

Dendrobium lancifolium 3 33 5.66 14.17 19.83 0.276822 

D.bicaudatum 2 7 3.77 3 6.77 0.105304 

D.pseudoconantum 1 2 1.89 0.86 2.75 0.04084 

D. crumenatum 4 36 7.54 15.45 22.99 0.288544 

Eria sp. 1 10 1.89 4.29 6.18 0.135127 

Habenaria sp. 1 3 1.89 1.29 3.18 0.05604 

Liparis sp. 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Luisia sp. 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Malaxis carinatifolia 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Malaxis sp.1 4 11 7.54 4.73 12.27 0.14414 

Nervilia aragona 2 9 3.77 3.86 7.63 0.125684 

Oberonia sp. 1 5 1.89 2.14 4.03 0.082438 

Phalaenopsis amabilis 2 4 3.77 1.71 5.48 0.069781 

Pachystoma sp. 3 17 5.66 7.29 12.95 0.191 

Phaius tankervilleae 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Pteroceras fraternum 4 12 7.54 5.15 12.69 0.152762 

Spathoglottis plicata 3 22 5.66 9.45 15.11 0.222832 

Trichoglottis geminata 1 7 1.89 3 4.89 0.105304 

Trichoglottis sp.1 2 9 3.77 3.86 7.63 0.125684 

Vandopsis sp. 1 1 1.89 0.43 2.32 0.023395 

Jumlah 53 233 100 100 200 2.846739 

Keterangan: FR= Frekuensi Relatif (%), JR = Jumlah Ind. Relatif (%), KR = Kelimpahan Relatif (%) H’=Indeks Keanekaragaman Jenis 

 

 
 

Sebaran anggrek alam di TWA Cani Sinenreng 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keragaman jenis 

anggrek di masing-masing lokasi pengamatan berbeda satu 

sama lain Perbedaan ini tentu dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan (baik biotik maupun abiotik) di daerah tersebut. 

Yulia (2010) menyebutkan bahwa kondisi alam sekitar 

sangat berpengaruh terhadap keragaman hayati di 

dalamnya terutama anggrek alam. Sebaran lokasi dan 

keragaman jenis anggrek alam di TWA Cani Sirenreng 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Keberadaan anggrek di TWA Cani Sirenreng tersebar 

pada ketinggian 239-405 m dpl. Keragaman jenis dan 

kelimpahan anggrek di kawasan ini cukup bervariasi, 

namun terdapat lokasi yang menjadi habitat utama bagi 

beberapa jenis anggrek alam, yaitu di Maningo (78,5% 

koleksi). Dilihat dari segi topografi, kedua daerah ini relatif 

lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya, yaitu sekitar 

400 meter dpl. Faktor ketinggian inilah yang sepertinya 

berpengaruh terhadap kelimpahan jumlah dan keragaman 

jenis anggrek alam yang ada di TWA Cani Sirenreng. Khan 

et al., (2012) menjelaskan bahwa ketinggian berbading 

terbalik dengan jumlah jenis flora yang dijumpai. Dengan 

kata lain, semakin tinggi suatu tempat maka keragaman 

jenis akan semakin meurun.  

Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwa anggrek P. 

fraternum, Aerides sp., S. plicata dan Malaxis sp.1 

memiliki sebaran terluas di antara jenis-jenis lainnya. 

Ketiga jenis anggrek tersebut ditemukan di tiga lokasi, 

yaitu: Maningo, Kampung Baru dan Sape Ulo. P. 

fraternum dan Aerides sp. hidup menempel pada 

pepohonan dengan tajuk yang tidak terlalu rapat, sehingga 

ketersediaan cahaya matahari cukup melimpah. 

Puspitaningtyas (2007) menyebutkan bahwa hubungan 

inang dengan anggrek tersebut diduga dipengaruhi oleh 

kebutuhan cahaya yang tercermin pada kerapatan tajuk dan 

habitus pohon inangnya. Aerides sp. memiliki panjang 

sampai 75 cm, batang terbungkus pangkal daun yang saling 

menutupi, daun tunggal, berbentuk pita, panjang mencapai 

35 cm, lebar mencapai 2,75 cm, ujung tumpul, perbungaan 

majemuk berbentuk tandan, muncul dari ketiak daun 

dengan jumlah 2-4 tandan per batang, jumlah bunga setiap 

tandan mencapai 20-30 kuntum (Solikin 2009).  

S. plicata merupakan anggrek tanah dengan sebaran 

terluas di TWA Cani Sirenreng (Tabel 2). Anggrek ini 

menyukai habitat yang relatif lembab dengan kondisi 

cahaya yang tidak terlalu terang, sehingga daerah-daerah 

tepian sungai menjadi habitat utama bagi anggrek ini. 

Anggrek ini memiliki batang semu membulat telur, 

masing-masing mendukung 4-7 daun, monopodial. Daun 

sempit, lanset, panjang mencapai 100 cm dan lebar 6 cm, 

ukurannya dapat lebih besar apabila tumbuh di tempat yang 

subur dan lebih kecil di tempat yang kurang subur. Bunga 

tandan, tangkai bunga biasanya lebih panjang dari pada 

daun, mencapai 2 m. Bunga biasanya berwarna biru  
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Tabel 2. Sebaran Lokasi dan Keragaman Jenis Anggrek di TWA 

Cani Sirenreng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 

 

Lokasi 

inventarisasi 
Jenis anggrek 

Habitat 

Epifit 
Teres 

trial 

Maningo Acriopsis sp. √  

 Aerides sp. √  

 Bulbophyllum sp. √  

 C. finlaysonianum √  

 Calanthe triplicata  √ 

 Cylochista sp. √  

 Cymbidium sp. √  

 D. crumenatum √  

 D.bicaudatum √  

 D.lancifolium  √ 

 D.pseudoconantum √  

 Habenaria sp.  √ 

 Malaxis carinatifolia  √ 

 Malaxis sp.1  √ 

 Nervilia aragona  √ 

 Oberonia sp. √  

 P. fraternum √  

 P.amabilis √  

 Pachystoma sp.  √ 

 Spathoglotis plicata  √ 

 Trichoglottis geminata √  

 Trichoglottis sp.1 √  

Kampung Baru Aerides sp. √  

 C. finlaysonianum √  

 Coelogyne sp. √  

 D. crumenantum √  

 D.lancifolium  √ 

 Eria sp. √  

 Malaxis sp.1  √ 

 P. fraternatum √  

 Pachystoma sp.  √ 

 Spathoglotis plicata  √ 

Sape Ulo Liparis sp.  √ 

 Malaxis sp.1  √ 

 Pachystoma sp.  √ 

 Spathoglotis plicata  √ 

 Vandopsis sp. √  

Panyula Aerides sp. √  

 Luisia sp. √  

 P. fraternum √  

 P.amabilis √  

Baruttunge D.lancifolium  √ 

 Nervillia aragona  √ 

Pacongkai Phaius tankervilleae  √ 

 
 

 
Gambar 2. Keragaman jenis anggrek alam di lokasi penelitian 

keunguan, tetapi ada yang berwarna merah muda atau 

putih, diameter sekitar 5 cm, daun kelopak melebar, 

melanset, daun mahkota bulat telur lebih lebar dari pada 

daun kelopak (Putri 2005). Keragaman jenis anggrek alam 

di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.  

Pada Gambar 2 tampak bahwa lokasi dengan 

keragaman jenis paling rendah adalah di daerah Pacongkai 

dengan koleksi 1 jenis (Phaius tankervilleae). Hal ini 

dikarenakan daerah ini relatif terbuka dengan minim 

vegetasi pohon sehingga kurang cocok untuk pertumbuhan 

anggrek epifit. Febriliani et al. (2013) mengatakan tipe 

hutan dan keberadaan vegetasi dapat menjadi faktor 

pembatas persebaran jenis-jenis anggrek.  

Dari Tabel 1 dan 2 di atas juga menunjukkan bahwa D. 

Crumenatum memiliki nilai kelimpahan relatif tertinggi, 

namun anggrek tersebut sebarannya relatif terbatas di 

Maningo dan Kampung Baru saja, sedangkan anggrek jenis 

P. fraternum, Aerides sp., S. plicata dan Malaxis sp.1 

dengan nilai kelimpahan relatif masing-masing; 12,69%, 

10,54%, 15,11% dan 12.27% memiliki daerah sebaran 

yang lebih luas, yaitu di daerah; Maningo, Kampung Baru 

dan Sape Ulo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai KR tidak selalu berbanding lurus dengan luasnya 

daerah persebaran. Hal ini disebabkan karena masing-

masing jenis anggrek memiliki tingkat adaptasi terhadap 

lingkungan yang berbeda-beda, anggrek jenis tertentu 

dengan kelimpahan terbatas mungkin memiliki sebaran 

yang lebih luas karena anggrek jenis tersebut lebih adaptif 

terhadap variasi kondisi lingkungan atau sebaliknya. 

Berdasarkan hasil dan diskusi di atas dapat 

disimpulkan, selama penelitian ditemukan 72 nomor 

koleksi, 21 marga, 28 jenis anggrek (18 jenis anggrek epifit 

dan 10 jenis anggrek terestrial). D. crumenatum merupakan 

jenis dengan KR tertinggi (22,99%). Jenis anggrek dengan 

sebaran terluas adalah P. fraternatum, Aerides sp., 

Spathoglottis plicata dan Malaxis sp.1. Sedangkan jenis 

anggrek dengan nilai KR terendah dan sebaran sangat 

terbatas adalah Phaius tankervilleae (nilai KR 2.32%) dan 

hanya ditemukan di 1 lokasi. Dari nilai H’ yang tergolong 

sedang menunjukan tingkat kestabilan komunitas anggrek 

di TWA Cani Sirenreng cukup stabil. 
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Abstrak. Triana R, Elfidasari D, Vimono IB. 2015. Identifikasi Echinodermata di selatan Pulau Tikus, Gugusan Pulau Pari, Kepulauan 
Seribu, Jakarta. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 455-459. Echinodermata merupakan hewan yang dapat dijumpai di perairan laut 
Indonesia terutama pada ekosistem terumbu karang. Penelitian jenis Echinodermata di Pulau Tikus telah dilakukan sejak tahun 2008, 
akan tetapi masih perlu dilakukan penelitian di kawasan tersebut. Oleh karena perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi 
keanekaragaman hewan filum Echinodermata di bagian selatan Pulau Tikus yang diketahui memiliki ekosistem pasir, terumbu karang, 
dan lamun. Selain itu jarak garis pantai menuju tubir pada Pulau Tikus relatif cukup luas sehingga lebih mudah dalam proses pencarian 
sampel. Metode yang digunakan yaitu metode transek kuadrat dengan meletakkan frame 1x1 m di sepanjang garis lurus dari tepi pantai 
menuju tubir dengan jumlah 10 plot dan jarak antar plot 15 m. Terdapat 5 titik transek, dengan jarak masing-masing 50 m. Dari 127 
sampel Echinodermata yang ditemukan, berhasil diidentifikasi 10 spesies dari 10 famili meliputi spesies Archaster typicus, Culcita 
novaeguineae, dan Linckia laevigata  dari kelas Asteroidea, spesies Ophiactis savignyi, Ophiocoma erinaceus, dan Amphiura sp. dari 
kelas Ophiuroidea, spesies Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota dari kelas Holothuroidea dan spesies Diadema setosum, Mespilia 
globulus dan Laganum laganum dari kelas Echinoidea.  

Kata kunci: Pulau Tikus, Echinodermata, keanekaragaman, transek kuadrat. 

Abstract. Triana R, Elfidasari D, Vimono IB. 2015. Indentification of Echinoderms in southern Pulau Tikus, Gugusan Pulau Pari, 
Kepulauan Seribu, Jakarta. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 455-459. Echinoderms are abundant throughout the Indonesian marine 
water, especially in the coral reef ecosystem. Research on Echinoderms in Tikus island has been carried out since 2008. However, still, 
it has demanded to execute in-depth research in this region. The purpose of this research was to identify the diversity of Echinoderms in 
southern Tikus island where there is an ecosystem consisted of sand, coral reef, and seagrass. As the distance from the shore to the reef 
crest in Tikus island relatively wide, so it is quite easy for sampling process. Transect quadrant method was used implementing 1x1 m2 

frame throughout the line from the shore to the reef crest with a total of 10 plots, and the distance between plots was 15 m. There was 5 
point transect with a distance 50 m respectively. 127 individual of Echinoderms were sampled. The result revealed that 10 species of 
Echinoderms were found from 4 different classes, which are Archaster typicus, Culcita novaeguineae, and Linckia laevigata under the 
class of Asteroidea, Ophiactis savignyi, Ophiocoma erinaceus, and Amphiura sp. derived from Ophiuroidea class, Holothuria 
leucospilota under the class of Holothuroidea and Diadema setosum, Mespilia globulus and Laganum laganum derived from Echinoidea 
class. 

Keywords: Pulau Tikus, echinoderms, diversity, transect quadrant. 

PENDAHULUAN 

Echinodermata merupakan hewan invertebrata yang 
memiliki duri pada permukaan kulitnya. Filum 
Echinodermata terdiri atas 5 kelas, yaitu Asteroidea 
(bintang laut), Ophiuroidea (bintang mengular), Echinoidea 
(bulu babi), holothuroidea (timun laut), dan Crinoidea (lili 
laut). Masing-masing dari kelas tersebut memiliki peranan 
tersendiri terhadap ekologi laut. Asteroidea (bintang laut) 
dan Ophiuroidea (bintang mengular) memiliki peranan 
sebagai pelindung karang dari pertumbuhan alga yang 

berlebihan. Holothuroidea dan Echinoidea memiliki 
peranan sebagai pendaur ulang nutrien. Echinodermata 
disebut sebagai kunci ekologi yang berperan dalam 
menjaga keseimbangan ekosistem laut. (Raghunathan dan 
Venkataraman 2012). Hewan ini dapat dijumpai di perairan 
laut Indonesia dengan jumlah berlimpah karena  
keberadaannya dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang 
yang merupakan salah satu habitat bagi Echinodermata. 
Selain pada ekosistem terumbu karang, hewan ini juga 
dapat ditemukan pada zona pertumbuhan alga, padang 
lamun dan zona tubir (Aziz 1996).  
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Salah satu kawasan perairan di Indonesia yang memiliki 
ekosistem yang sesuai sebagai habitat bagi Echinodermata 
adalah perairan di sekitar Kepulauan Seribu. Salah satu 
pulau kecil yang terdapat dalam Kepulauan Seribu yaitu 
Pulau Tikus. Ekosistem yang banyak ditemukan pada pulau ini 
berupa ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. 
Berbeda dengan pulau-pulau utama lainnya, penelitian 
keanekaragaman fauna di Pulau tikus relatif terbatas. Masih 
terbatasnya informasi mengenai Echinodermata di pulau ini 
menyebabkan perlu dilakukannya penelitian untuk 
mengidentifikasi keanekaragaman biota Echinodermata, 
menganalisis kelimpahan dan kepadatan biota 
Echinodermata yang berada di selatan Pulau Tikus. Bagian 
selatan Pulau Tikus dipilih sebagai lokasi pengambilan 
sampel karena jarak garis pantai menuju tubir relatif cukup 
jauh, sehingga kondisi ini memungkinkan untuk 
menggunakan metode transek kuadrat. 

BAHAN DAN METODE 

Pengambilan sampel Echinodermata dilakukan di 
bagian selatan Pulau Tikus, Kepulauan Seribu. Proses 
identifikasi dilakukan di Laboratorium Invertebrata di 
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Ancol. Penelitian ini 
berlangsung dari bulan Maret hingga Juni 2014. Alat yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu roll meter, frame, GPS 
receiver, kamera digital, toples, dan mikroskop. Bahan 
yang digunakan berupa alkohol 70%. 

Pengambilan sampel 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode transek kuadrat. Terdapat lima transek yang telah 
ditentukan dengan jarak masing-masing 50 meter. Pada 
setiap transek ditarik garis lurus dari titik surut terendah 
menuju tubir sepanjang 150 meter dengan menggunakan 
roll meter. Dalam satu transek terdapat sepuluh plot 1x1 m, 
jarak antarplot 15 meter (Gambar 1). Masing-masing 
sampel yang ditemukan dikoleksi dan ditampung dalam 
plastik yang berbeda-beda tiap jenisnya. Perhitungan 
sampel dilakukan dengan cara menghitung jumlah individu 
Asteroidea, Ophiuroidea, Holothuroidea, dan Echinoidea 
yang terdapat dalam frame pada masing-masing plot. 

 Proses pengambilan sampel ini dilakukan pada saat air 
laut mengalami surut sekitar pukul 12.30 WIB sampai 
dengan 15.30 WIB. Sampel yang telah terkumpul 
dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran menggunakan air 
bersih lalu dimasukkan ke dalam plastik yang telah diberi 
alkohol 70%. Pemberian alkohol bertujuan untuk 
mengawetkan sampel agar tidak busuk sampai proses 
identifikasi berjalan.  

Identifikasi sampel 
Proses identifikasi dilakukan dengan cara mengamati 

morfologi sampel secara langsung menggunakan 
mikroskop. Pengamatan karakter morfologi seperti bentuk 
kaki tabung dan jumlah lengan untuk kelas Asteroidea, 
bentuk lengan dan tentacle scale untuk kelas Ophiuroidea, 
keberadaan anus dan bentuk ambulakral untuk kelas 
Echinoidea dapat mengacu pada buku kunci identifikasi 
Monograph of Shallow Water Indo-West Pacific 
Echinoderms (Clark dan Rowe 1971) dan Sypnotic Keys to 
The Genera of Ophiuroidea (Fell 1960). 

 
 

 
 
Gambar 1. Denah pengambilan sampel di bagian selatan Pulau Tikus (Sumber: Google Earth). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman Echinodermata di Pulau Tikus 
Pada penelitian ini berhasil dikumpulkan sebanyak 127 

sampel hewan anggota Filum Echinodermata. Hasil 
identifikasi menunjukkan terdapat 10 spesies yang berasal 
dari 4 Kelas yaitu 3 spesies Asteroidea, 3 spesies 
Ophiuroidea, 1 spesies Holothuroidea dan 3 spesies 
Echinoidea (Tabel 1). D.setosum merupakan spesies yang 
memiliki kelimpahan tertinggi, yaitu sebanyak 112 
spesimen. Pada kelas Holothuroidea ditemukan spesies 
H.leucospilota sebanyak 3 spesimen. Selain itu terdapat 
spesies A.typicus, C.novaeguineae, L.laevigata dan 
M.globulus yang merupakan spesies dengan kelimpahan 
terendah, masing-masing ditemukan sebanyak 1 spesimen. 
Pada kelas Ophiuroidea dan L.laganum masing-masing 
ditemukan sebanyak 2 spesimen. 

Archaster typicus 
Archaster typicus memiliki sisi aboral yang terdiri atas 

madreporit sebagai sistem sirkulasi air dan anus. Pada 
bagian oral dapat ditemukan mulut, bukaan ambulakral dan 
kaki tabung berbentuk silinder. Warna dari sampel yang 
ditemukan yaitu abu-abu dan cokelat bintik-bintik. Tubuh 
A.typicus ditutupi oleh duri-duri pada bagian inferolateral. 
Bintang laut ini biasanya memiliki lima buah lengan 
dengan tubuh yang pipih. Lengan A.typicus berbentuk 
runcing dan umumnya terdapat belang cokelat yang 
melintang. Spesies ini memiliki warna duri putih, 
berbentuk tumpul dan pipih. Klasifikasi dari biota laut ini 
yaitu Kingdom Animalia, Filum Echinodermata, Kelas 
Asteroidea, Ordo Valvatida, Famili Archasteridae, Genus 
Archaster, Spesies A.typicus (Gambar 2A). Distribusi dari 
spesies ini terdapat di selatan Samudera Hindia, 
Mascarene, timur Afrika (Madagaskar) Maldive, Teluk 
Bengal, timur India, utara Australia, Filipina, Cina, Jepang, 
selatan Pasifik dan Hawai (Clark dan Rowe 1971). 

Culcita novaeguineae  
Bintang laut ini berbentuk seperti bantal pentagonal 

yang tebal dan berat. C. novaeguineae memiliki lengan 
yang pendek dan warna tubuh yang beragam. Sampel yang 
ditemukan memiliki warna tubuh hijau kecokelatan dan 
dipenuhi oleh granul-granul. Pada bagian oral terdapat 
mulut, bukaan ambulakral dan kaki tabung sedangkan pada 

bagian aboral terdapat anus dan madreporit. Klasifikasi dari 
biota laut ini, yaitu Kingdom Animalia, Filum 
Echinodermata, Kelas Asteroidea, Ordo Valvatida, Famili 
Oreasteridae, Genus Culcita, Spesies C.novaeguineae 
(Gambar 2E). Distribusi dari C.novaeguineae yaitu terdapat 
di Micronesia (Chuuk, Kosrae, Yap), selatan Jepang, 
selatan Cina, Filipina, Guam, Palau, Pulau Marshall, 
Hawai, utara Australia, Teluk Bengal, Indo-Wedt Pasifik, 
dan timur Afrika (Madagaskar) (Lee dan Shin 2014). 

Linckia laevigata 
Linckia laevigata merupakan salah satu Asteroidea 

yang termasuk dalam famili Ophidiasteridae. Bintang laut 
ini memiliki lima buah lengan berbentuk silindris dan 
tumpul pada ujungnya. Pada bagian aboral, L.laevigata 
memiliki madreporit sedangkan bukaan ambulaklar dan 
mulut terdapat di  bagian oral. Bintang laut ini memiliki 
granul-granul kecil yang menutupi cakramnya. Pada 
umumnya L.laevigata memiliki warna biru pada bagian 
aboral. Klasifikasi dari biota laut ini, yaitu Kingdom 
Animalia, Filum Echinodermata, Kelas Asteroidea, Ordo 
Valvatida, Famili Ophidiasteridae, Genus Linckia, Spesies 
L.laevigata (Gambar 2C). Distribusi dari L.laevigata yaitu 
terdapat di  Micronesia (Chuuk, Kosrae, Yap), Korea 
(Pulau Jeju), Taiwan, selatan Cina, Hongkong, Guam, 
Australia, Indo-West Pasifik, timur Afrika (Madagaskar, 
Mauritius), Dan Laut Merah (Lee dan Shin 2014). 

Ophiactis savignyi 
Ophiactis savignyi termasuk dalam famili Ophiactidae 

dengan karakteristik memiliki gigi yang luas berbentuk 
persegi. Bintang mengular tidak memiliki anus sehingga 
pada bagian aboral hanya terdapat kulit bergranul yang 
membungkus cakram. Pada bagian oral terdapat mulut 
yang bertindak sebagai organ pencernaan dan organ 
ekskresi. Bintang mengular ini memiliki enam buah lengan, 
ditemukan dengan warna tubuh hijau keputihan. Klasifikasi 
dari biota laut ini, yaitu Kingdom Animalia, Filum 
Echinodermata, Kelas Ophiuroidea, Ordo Ophiurida, 
Famili Ophiactidae, Genus Ophiactis, Spesies O.savignyi 
(Gambar 2D). Distribusi dari O.savignyi terdapat di  
Tropikal Indo-Pasifik, Pakistan, Maldive, timur India, utara 
Australia, Filipina, Cina, Selatan Jepang, Atlantik Tropikal, 
India, dan Samudera Pasifik (Clark dan Rowe 1971). 

 
 
Tabel 1. Sampel Echinodermata asal  Pulau Tikus, Kepulauan Seribu. 
 

Kelas Famili Spesies Jumlah 
Asteroidea Archasteridae Archaster typicus 1 
 Oreasteridae  Culcita novaeguineae 1 
 Ophidiasteridae  Linckia laevigata 1 
Ophiuroidea Ophiactidae 

Ophiocomidae 
Amphiuridae 

Ophiactis savignyi 
Ophiocoma erinaceus 
Amphiura sp. 

2 
2 
2 

Holothuroidea Holothuriidae  Holothuria  leucospilota 3 
Echinoidea Diadematidae  Diadema setosum 112 
 Laganidae  Laganum laganum  2 
 Temnopleuridae Mespilia globulus 1 
  Total 127 
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Gambar 2. Keanekaragaman Echinodermata di Pulau Tikus, Kepulauan Seribu: A. Archaster typicus, B. Culcita novaeguineae, C. 
Linckia laevigata, D. Ophiactis savignyi, E. Ophiocoma erinaceus, F. Amphiura sp., G. Holothuria  leucospilota, H. Diadema setosum, 
I. Laganum laganum, J. Mespilia globulus. 
 
 
 
 

Ophiocoma erinaceus 
Bintang mengular ini memiliki karakteristik cakram 

yang ditutupi oleh granul berwarna hitam pada bagian 
aboral, terdapat tooth papillae dan seri oral papillae pada 
bagian mulutnya. Memiliki lengan sederhana sebanyak 
lima buah dengan arm spines teratas berbentuk cigar-
shaped. O. erinaceus memiliki dua buah tentacle scales 
pada bagian ventral, sampel bintang mengular ini 
ditemukan dengan ukuran yang sedang. Klasifikasi dari 
biota laut ini, yaitu Kingdom Animalia, Filum 
Echinodermata, Kelas Ophiuroidea, Ordo Ophiurida, 
Famili Ophiocomidae, Genus Ophiocoma, Spesies 
O.erinaceus (Gambar 2E). Distribusi dari O.erinaceus 
terdapat di  Saipan, Maldive, timur India, Samudera India, 
Mascarene, Madagaskar, Arabia, utara Australia, Filipina, 
Cina, selatan Jepang, selatan Pasifik, Hawai, Samudera 
Indo-Pasifik, dan Laut Merah (Clark dan Rowe 1971). 

Amphiura sp. 
Bintang mengular ini termasuk dalam famili 

Amphiuridae dengan karakteristik memiliki infradental 
papillae pada setiap rahangnya. Sampel yang ditemukan 
memiliki warna putih transparan dengan 6 buah arms spine 
yang sederhana. Tubuh bintang mengular ini ditemukan 
dengan ukuran yang sangat kecil dan memiliki satu buah 
tentacle scale pada bagian arm spine. Adapun klasifikasi 
dari bintang mengular ini yaitu Kingdom Animalia, Filum 
Echinodermata, Kelas Ophiuroidea, Ordo Ophiurida, 
Famili Amphiuridae, Genus Amphiura (Gambar 2F). 
Distribusi dari genus Amphiura terdapat di  Persian Gulf, 
barat Samudera India, Arabia, Teluk Bengal, timur India, 
utara Australia, Filipina, Samudera Indo-Pasifik, Cina, 
Jepang, selatan Pasifik, timur Afrika (Madagaskar) dan 
Laut Merah (Clark dan Rowe 1971). 

A B C D 

E F G H 

I J 
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Holothuria  leucospilota 
Holothuria  leucospilota merupakan salah satu spesies 

yang termasuk dalam kelas Holothuroidea. Timun laut ini 
masuk ke dalam famili Holothuriidae dengan genus 
Holothuria. Sampel yang diperoleh memiliki karkteristik 
tubuh yang panjang, berbentuk silinder, lunak serta 
berwarna cokelat. Kaki tabung berwarna hitam dan panjang 
dengan ujung pengisap berwarna transparan. Menurut 
Pratiwi dan Yasman (2011), mulut terletak pada bagian 
ventral anterior dengan tentakel berbenuk peltate (perisai). 
Klasifikasi dari biota laut ini, yaitu Kingdom Animalia, 
Filum Echinodermata, Kelas Holothuroidea, Ordo 
Aspidochirotida, Famili Holothuriidae, Genus Holothuria, 
Spesies H.leucospilota (Gambar 2G). Distribusi timun laut 
ini meliputi Perairan India, Mascarene, Afrika, 
Madagaskar, Laut Merah, Arabia, Teluk Persia, Barat 
India, Pakistan, Maldive, Canyon, Teluk Bengal, Utara 
Australia, Filipina, Jepang, Selatan Pasifik Dan Hawai 
(Clark dan Rowe 1971), Micronesia (Chuuk, Kosrae), 
selatan Cina, Guam, Indo-West Pasifik, dan selatan 
Samudra (Lee dan Shin 2014). 

Diadema setosum 
Diadema setosum merupakan salah satu Echinoidae 

yang termasuk dalam famili Diadematidae. Bulu babi ini 
memiliki dua sisi, yaitu aboral dan oral. Pada bagian aboral 
terdapat anal ring berwarna jingga dan terdapat warna biru 
atau hijau pada bagian genital, sedangkan pada bagian oral 
terdapat mulut. Sampel yang diperoleh memiliki warna 
hitam di seluruh tubuhnya dengan duri-duri primer yang 
panjang dan meruncing. D.setosum merupakan bulu babi 
regularia karena memiliki tubuh yang membulat secara 
horizontal. Klasifikasi dari biota laut ini yaitu Kingdom 
Animalia, Filum Echinodermata, Kelas Echinoidea, Ordo 
Diadematoida, Famili Diadematidae, Genus Diadema, 
Spesies Diadema setosum (Gambar 2H). Distribusi spesies 
ini meliputi Laut Mediterania, Samudra India (Aldabra, 
Selatan India), Kenya, Madagaskar, Mozambique, Laut 
Merah, Turki, Republik Mauritius, Tanzania dan Timur 
Afrika, Cina, selatan Jepang, selatan Pasifik. Australia, 
Filipina, dan timur India (Clark dan Rowe 1971). 

Laganum laganum  
Laganum laganum atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan Sand Dollar merupakan salah satu spesies yang 
termasuk ke dalam famili Laganidae. Echinoidea ini 
berbeda dengan yang lainnya karena memiliki tubuh yang 
pipih, duri yang pendek dan termasuk dalam bulu babi 
irregularia. Pada sisi aboral, bulu babi ini memiliki struktur 
tubuh yang menyerupai asteroidea. Pada sisi oral terdapat 
mulut yang terletak pada bagian tengah. Sampel L.laganum 
yang ditemukan berada pada substrat pasir dan memiliki 
warna tubuh hijau kecoklatan. Klasifikasi dari biota laut 
ini, yaitu Kingdom Animalia, Filum Echinodermata, Kelas 
Echinoidea, Ordo Clypeasteroida, Famili Laganidae, Genus 

Laganum, spesies L. laganum (Gambar 2I). Distribusi 
spesies L.laganum meliputi Teluk Bengal, timur India, 
Filipina dan selatan Australia (Clark dan Rowe 1971), 
Micronesia (Chuuk), selatan Jepang, selatan Cina, Hawai, 
selatan Pasifik, utara Australia, Indo-West Pasifik, selatan 
Samudra India (Lee dan Shin 2014). 

Mespilia globulus 
Mespilia globulus salah satu bulu babi regularia yang 

memiliki tubuh yang membulat. Sampel yang ditemukan 
memiliki warna hitam pada lempengnya dan cokelat pada 
duri. Duri-duri primer yang dimiliki bulu babi ini pendek, 
keras dan dituutpi oleh kulit yang tipis. Memiliki sisi aboral 
yang terdapat anus sedangkan sisi oral yang terdapat mulut. 
Sampel M.globulus ditemukan pada substrat lamun. 
Klasifikasi dari biota laut ini, yaitu Kingdom Animalia, 
Filum Echinodermata, Kelas Echinoidea, Ordo 
Camarodonta, Famili Temnopleuridae, Genus Mespilia, 
Spesies M.globulus (Gambar 2J). Distribusi dari 
M.globulus meliputi dari Teluk Bengal, timur India, utara 
Australia, selatan Pasifik (Clark dan Rowe 1971), 
Micronesia (Chuuk, Kosrae, Yap), Korea (Pulau Jeju), 
selatan Jepang, stlatan Cina, Filipina, Guam, Hawai, Indo-
West Pasifik, Timur Afrika, dan Laut Merah (Lee dan Shin 
2014). 

Dalam penelitian ini, dari 127 sampel Echinodermata 
yang ditemukan, berhasil diidentifikasi 10 spesies dari 4 
kelas meliputi spesies Archaster typicus, Culcita 
novaeguineae, dan Linckia laevigata  dari kelas Asteroidea, 
spesies Ophiactis savignyi, Ophiocoma erinaceus, dan 
Amphiura sp. dari kelas Ophiuroidea, spesies Holothuria 
(Mertensiothuria) leucospilota dari kelas Holothuroidea 
dan spesies Diadema setosum, Mespilia globulus dan 
Laganum laganum dari kelas Echinoidea. 
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Abstrak. Achmad B, DiniyatiD. 2015. Keragaman jenis tanaman dan pengelolaannya pada hutan rakyat di Kabupaten Ciamis, Jawa 
Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 460-465. Pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan memberi pendapatan petani 
sekaligus menjaga keragaman hayati. Meskipun ada kesamaan jenis tanaman yang dikembangkan petani di seluruh wilayah Kabupaten 
Ciamis, tetapi dinamika keragaman di setiap wilayah cenderung membentuk pola tersendiri. Hal ini selain karena biofisiknya berbeda, 
juga diduga ada kaitannya dengan karakteristik petani, sehingga sistem pengelolaan yang dilakukan petani juga cenderung berbeda. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistem pengelolaan hutan rakyat sebagai agen keragaman dalam hubungannya dengan 
karakteristik petani di Kabupaten Ciamis. Penelitian dilakukan di tiga desa yang mewakili tiga region yakni Desa Ciomas (region atas), 
Desa Kalijaya (region tengah) dan Desa Kertaharja (region bawah). Pengumpulan data dilakukaan dari bulan Mei-Juli 2010 dengan cara 
wawancara dan melalui observasi lapangan. Responden dipilih secara sengaja sebanyak20 orang petani per desa yang mengembangkan 
agroforestri sehingga total responden adalah 60 orang. Data terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa 
petani dengan tingkat ekonomi lebih kuat cenderung kurang menjaga keragaman dengan menerapkan pola tanam monokultur dan sistem 
pemanenan tebang habis. Sebaliknya, petani subsisten lebih menjaga keanekaragaman dengan mengembangkan pola tanam agroforestri 
dan sistem pemanenannya biasanya selektif atau tebang butuh. Tingkat pendidikan dan usia produktif mempengaruhi petani dalam 
menentukan sistem pengelolaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi tinggi dengan tetap menjaga aspek lingkungan. Untuk 
menjamin tercapainya manfaat ekonomi dan lingkungan secara berimbang, pendampingan secara berkelanjutan oleh penyuluh sangat 
dibutuhkan.  

Kata kunci: Hutan rakyat, keragaman jenis, karakteristik petani, sistem pengelolaan 

Abstract. Achmad B, Diniyati D. 2015. Plants diversity and the management of private forests in Ciamis District, West Java. Pros Sem 
Nas Masy Biodiv Indon 1: 460-465. Sustainable private forest management generates incomes for farmers as well as keeping the 
biodiversity. Even though there is a similarity in developing species throughout Ciamis District, West Java, but the dynamic of diversity 
at each region tend to generate a certain form. The form was due to not only biophysical difference, but also presumably related to the 
farmer characteristics resulting the management systems practiced by farmers tend to differ. The research was conducted to identify 
management system of private forests as an agent of diversity in relation to the farmer characteristics in Ciamis District. The research 
was conducted at three villages representing three regions i.e. Ciomas for upper region, Kalijaya for the central region, and Kertaharja 
for lower region. Data were collected during May to July 2010 using interview technique and field observation. At each village was 
purposively selected 20 respondents who had been developing agroforestry system, thus the total respondents were 60 farmers.Collected 
data were analyzed using the descriptive method. The results showed that the more establish farmers economic tend to less aware to 
keep diversity by practicing monoculture system. They usually also practice clear cutting to harvest woods. Reversely, the subsistence 
farmers more aware of keeping diversity by practicing agroforestry system. They usually practice selective cutting system so called 
“tebang butuh” to harvest woods. Education level and productive ages of the farmers influence the decision to choose the management 
system which generates high income while keeping the environmental aspect. To guaranty reaching of benefits both economically and 
environmentally balance, the continual extension is urgently needed. 

Keywords: Private forest, species diversity, farmer characteristics, management system 

PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu indikator 
kemantapan ekosistem yakni semakin beragam, semakin 
mantap ekosistem (Tilman et al. 2006). Hutan rakyat 
dikembangkan oleh petani dengan tujuan untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Berbagai 

jenis tanaman terutama yang bernilai ekonomi tinggi baik 
eksotik maupun endemik dikembangkan untuk 
mendapatkan hasil maksimum. Peluang hidup jenis lokal 
memang lebih besar dibandingkan dengan jenis eksotik, 
tetapi belum tentu memberi hasil terbaik karena adanya 
interaksi dengan jenis lain maupun kondisi lingkungannya. 
Sebaliknya, jenis eksotik juga berpotensi menjadi ancaman 
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bagi ekosistem setempat jika perkembangannya tidak 
terkendali. Hal ini yang mendorong petani memperkaya 
jenis tanaman bahkan mengganti dengan jenis yang baru 
demi mendapatkan hasil yang lebih tinggi. 

Introduksi jenis-jenis pohon tersebut diharapkan 
mampu mengisi permintaan pasar dan memenuhi 
kebutuhan petani. Salah satu kelemahan petani hutan rakyat 
adalah jarang dipupuk maupun dijarangi. Berkaitan dengan 
hal tersebut, pola tanam agroforestri sangat dianjurkan 
sebagaimana dinyatakan oleh Liebman et al. (2013) bahwa 
meningkatkan keragaman jenis melalui pengenalan jenis 
tanaman berdaur panjang bisa meningkatkan mutu 
lingkungan dan mengurangi biaya ketergantungan input 
dari luar. 

Berdasarkan ketinggiannya, Kabupaten Ciamis dibagi 
menjadi tiga region, yakni region atas, region tengah dan 
region bawah. Perbedaan kondisi biofisik menyebabkan 
karakteristik petani dan jenis tanaman yang dikembangkan 
maupun sistem pengelolaannya di setiap region juga 
cenderung berbeda. Region atas telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sebagaikawasan 
konservasi, sehingga jenis tanaman yang dikembangkan 
maupun sistem pengelolaannya mendukung pada fungsi 
konservasi tersebut. Sementara itu region tengah dan region 
bawah dari Kabupaten Ciamis dimanfaatkan petani sebagai 
zona produksi dimana jenis-jenis tanaman yang 
dikembangkan difokuskan pada peningkatan pendapatan 
(Pemerintah Kabupaten Ciamis 2004). 

Meskipun terdapat perbedaan antarregion, tetapi ada 
kesamaan dalam hal jenis tanaman utama, yaitu sengon 
(Falcataria moluccana) dan tanaman bawah, yaitu 
kapulaga (Cardamomum). Pengembangan kapulaga 
sebagai tanaman bawah di semua region bisa memperkaya 
serasah organikdan menekan terjadinya erosi permukaan 
tanah. Sharma et al. (1997) menyatakan bahwa produksi 
serasah pada tegakan campuran pohon pengikat N2 
(Alnusnepalensis) dengan kapulaga mencapai 2. 6 kali 
lebih besar dibandingkan jika kapulaga dicampur dengan 
pohon bukan pengikat N2. Sengon adalah salah satu jenis 
pohon yang bersifat mengikat N2. 

Pemilihan jenis tanaman biasanya juga dipengaruhi 
oleh trend permintaan pasar. Banyaknya unit penggergajian 
dan industri pengolahan kayu mendorong petani 
mengembangkan berbagai jenis pohon cepat tumbuh 
meskipun jenis tersebut belum tentu sesuai dengan tempat 
tumbuhnya. Petani terlalu mudah dipengaruhi oleh isu 
pasar yang berakibat pada tersebarnya berbagai jenis pohon 
baru pada hutan rakyat seperti gmelina, jabon, jati solomon 
dan lain-lain. Kerentanan petani terhadap isu-isu pasar 
sering dimanfaatkan oleh pengusaha bibit untuk mengeruk 
keuntungan sebesar-besarnya secara cepat (Rust dan Hall 
2003) 

Jenis tanaman yang dikembangkan pada hutan rakyat di 
Kabupaten Ciamis saat ini sangat beragam dengan 
ekspektasi hasil akhir yang juga beragam, yakni dari 
kayunya, buahnya hingga getahnya. Berbagai jenis 
tanaman tersebut dikembangkan petani sebagian besar 
karena mencontoh tetangganya. Untuk mengetahui 
efektivitas sistem pengelolaan hutan yang dilakukan petani, 

perlu dievaluasi keunggulan dan kelemahan sistem yang 
dikembangkan petani pada tiap region (Achmad 2015).  

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistem 
pengelolaan hutan rakyat sebagai agen keragaman jenis 
dalam hubungannya dengan karakteristik petani di 
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.  

BAHAN DAN METODE  

Waktu dan tempat penelitian 
Penelitian dilakukan di tiga lokasi yang masing-masing 

lokasi mewakili region di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 
yaitu: Desa Ciomas mewakili region atas, Desa Kalijaya 
mewakili region tengah, dan Desa Kertaharja mewakili 
region bawah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 
sampai Juli 2010 

Metode pengambilan contoh 
Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan keberadaan 

kelompok tani yang berhasil mengembangkan hutan rakyat 
secara swadaya. Responden pada penelitian ini adalah 
petani hutan rakyat yang tergabung dalam kelompok tani. 
Pada setiap desa diambil 20 responden sehingga jumlah 
seluruhnya 60 responden.  

Jenis dan pengumpulan data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara 
langsung dari petani hutan rakyat melalui wawancara 
dengan bantuan kuesioner dan observasi lapangan. 
Sedangkan data sekunder dikumpulkan dariliteratur yang 
revelan dengan penelitian dan laporan dariKecamatan 
Cimerak (2010), Kecamatan Banjarsari (2010), Kecamatan 
Panjalu (2011),dan BPS Kabupaten Ciamis (2013).  

Analisis data 
Data yang terkumpul diolah, ditabulasi dan 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan dari kegiatan 
penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik responden/petani di lokasi penelitian, 
Kabupaten Ciamis, ditunjukkan pada Tabel 1. Rata-rata 
penguasaan hutan rakyat di lokasi penelitian ditunjukkan 
pada Tabel 2. Sementara itu, jenis tanaman pada hutan 
rakyat di region atas, tengah dan bawah Kabupaten Ciamis, 
secara berturut-turut ditunjukkan pada Tabel 1-3.  

Berdasarkan sebaran jenis tanaman pada Gambar 1-3 
terlihat bahwa mayoritas petani pada tiga region telah 
mengembangkan hutan rakyat secara campuran dengan 
pola tanam agroforestri. Secara berturut-turut keragaman 
jenis tanaman paling tinggi (tidak termasuk tanaman 
bawah) terdapat di region bawah (41 jenis), region atas (37 
jenis)dan region tengah (26 jenis). Meskipun keragaman 
jenis tanaman yang dikembangkan di tiga region berbeda, 
tetapi ada kesamaan terhadap jenis utama, yaitu sengon 
(Falcataria moluccana) dan tanaman pengisinya adalah 
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pisang (Musa spp), kelapa (Cocos nucifera) dan kapulaga 
(Cardamom sp. ).  

Di region tengah, pohon sengon bahkan sangat dominan 
dengan populasi mencapai lebih dari 50%. Hal ini 
menunjukkan bahwa petani di region tengah sudah 
mengarah sebagai pengusaha (enterpreneur) dalam 
mengelola hutan rakyat dengan fokus pada satu jenis pohon 
andalan yakni sengon. Hal ini disebabkanpetani telah 

merasakan manfaat ekonomi dari mengembangkan jenis 
pohon tersebut. Keseriusan petani di region tengah juga 
ditunjukkan oleh tingginya minat mereka dalam 
memperluas lahan garapan, meskipun harus menyewa. 
Tercatat sebanyak 40,28% dari total hutan yang dikelola 
merupakan sewaan (Tabel 2) dimana hal tersebut tidak 
terjadi di region bawah dan hanya sedikit di region atas.  

 
 
Tabel 1. Karakteristik responden/petani di lokasi penelitian (Achmad 2015) 
 

Uraian 
Ciomas Kalijaya Kertaharja 

Jumlah(orang) % Jumlah 
(orang) % Jumlah 

(orang) % 

Umur responden (thn)       
20-29 0 0 0 0 2 10 
30-39 2 10 3 15 3 15 
40-49 6 30 10 50 8 40 
50-59 9 45 6 30 4 20 
60-69 2 10 1 5 3 15 
≥ 70  1 5 0 0 0 0 
Total 20 100 20 100 20 100 

Tingkat Pendidikan       
Tidak tamat SD 4 20 0 0 1 5 
Tamat SD 10 50 12 60 14 70 
Tamat SMP 2 10 3 15 2 10 
Tamat SMA 4 20 0 0 2 10 
S1 0 0 5 25 1 5 
Total 20 100 20 100 20 100 

 
 
Tabel 2. Rata-rata penguasaan hutan rakyat di lokasi penelitian(Achmad 2015) 
 

Fungsi lahan 

Lokasi penelitian 
Ciomas 

(region atas) 
Kalijaya 

(region tengah) 
Kertaharja 

(region bawah) 
Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % 

Hutan Rakyat 0,774 82,07 2,078 89,33 0,727 76,02 
Warisan 0,335   0,845   0,481   
Beli 0,404   0,397   0,246   
Sewa 0,035 4,52  0,837 40,28  0,00 0,00  
 
 

 
 
Gambar 1. Jenis tanaman pada hutan rakyat di region atas Kabupaten Ciamis 
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Gambar 2. Jenis tanaman pada hutan rakyat di region tengahKabupaten Ciamis 
 
 
 

 
Gambar 3. Jenis tanaman pada hutan rakyat di region bawahKabupaten Ciamis 

 
 

 
Beragamnya sumber pendapatan petani menyebabkan 

secara ekonomi, petani di region tengah lebih kuat 
dibandingkan dari region atas maupun bawah. Faktor 
kuatnya modal ini mendorong petani untuk 
mengembangkan tanaman secara lebih intensif dengan 
menerapkan pola tanam monokultur. Sistem pemanenan 
dari pola tanam monokultur biasanya tebang habis 
sehingga berpotensi merusak tanaman lain. Meskipun 
demikian sebagian petani masih menerapkan sistem 
pemanenan selektif atau lebih dikenal dengan tebang butuh 
atau daur butuh. Pada sistem ini petani hanya menjual 
pohon ketika ada kebutuhan mendesak yang cukup besar 

seperti menyekolahkan anak, pesta perkawinan dan lain-
lain. Sistem ini lebih ramah lingkungan karena tanaman 
disekitarnya tidak mengalami kerusakan serius.  

Rata-rata tingkat pendidikan petani yang lebih tinggi di 
region tengah juga memungkinkan mereka lebih 
berkemampuan memecahkan permasalahanyang berkaitan 
dengan pengelolaan hutan rakyat baik melalui aktivitas di 
kelompok tani maupun melalui konsultasi dengan pakar. 
Kemampuan berkomunikasi dan mengekpresikan pendapat 
juga berperan dalam memperkaya pengetahuan petani 
dalam konteks pengelolaan hutan. Dari sisi usia, petani di 
region tengah didominasi oleh usia produktif yang relatif 
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lebih muda, yaitu antara 40-49 tahun mencapai 50% (Tabel 
1). Selain itu jumlah petani berpendidikan tinggi (setingkat 
S1) mencapai 25% sehingga lebih mampu membaca 
prospek, misalnya dengan mengembangkan jenis tanaman 
kakao (Teobroma cacao). Kakao tergolong tanaman 
perkebunan dengan tingkat kanopi strata C atau ke-3 
sehingga bisa mengisi hampir semua lapisan kanopi hutan 
rakyat.  

 Introduksi kakao sebagai pengisi salah satu lapisan 
tajuk (kanopi) bisa meningkatkan stabilitas ekosistem dan 
sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Okubo 2010). 
Kakao adalah tanaman perkebunan yang mudah ditanam 
dan bisa dipanen tiap bulan sepanjang tahun (Kohler 2013). 
Dalam masa perkembangannya tanaman kakao 
memerlukan pelindung, pada umumnya jenis tanaman yang 
digunakan adalah jenis leguminosa yang mampu 
memfiksasi N dari udara sehingga dapat mendukung salah 
satu aspek pengelolaan hara (Monde 2008).  

Keunggulan komparatif dan kompetitif petani di region 
tengah memungkinkan petani mengelola berbagai jenis 
tanaman secara cerdas dengan menentukan jenis andalan 
tetapi tidak menghilangkan jenis penting lainnya. Dengan 
demikian, keseimbangan antara keuntungan ekonomi bisa 
dicapai bersama-sama dengan keuntungan lingkungan.  

Hampir setengah populasi tanaman di region bawah 
didominasi oleh sengon (48,32%). Jenis pohon berikutnya 
yang populasinya cukup besar adalah mahoni (16,33%), 
sedangkan populasi jenis lainnya kurang dari 5%. 
Berdasarkan historinya, di region bawah pada mulanya 
terdapat perkebunan (PTPN) kelapa sehingga logis jika 
tanaman kelapa juga mendominasi hutan rakyat di region 
bawah. Sekitar 4,0% tanaman adalah kelapa. Produksi 
kelapa maupun pisang menjadi salah satu penopang 
ekonomi mingguan/bulanan yang cukup penting di region 
bawah. Berlimpahnya jenis yang dikembangkan petani 
menunjukkan bahwa petani masih belum mantap dalam 
memilih jenis andalan. Hal ini memang menguntungkan 
dari aspek lingkungan tetapi dari aspek pendapatan masih 
lebih rendah. Sebagaimana disampaikan oleh Mazancourt 
et al. (2013) bahwa biodiversitas menciptakan stabilitas 
ekosistem melalui respons spesies terhadap fluktuasi 
lingkungan secara berbeda.  

Okubo (2010) menyatakan bahwa pendapatan petani 
Jawa Barat dari mengembangkan satu jenis pohon saja 
belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. 
Kondisi tersebut juga dialami oleh petani di region bawah 
dengan memperbanyak jenis tanaman dengan harapan 
produktivitasnya meningkat. Sejalan dengan pernyataan 
tersebut, Tilman (2006) menyebutkan bahwa keragaman 
jenis mampu meningkatkan produktivitas ekosistem. 
Tingginya tanaman mahoni di region bawah berpotensi 
menekan keragaman jenis karena sifatnya yang cenderung 
invasif. Introduksi jenis invasif spesies bukan asli 
merupakan salah satu penyebab hilangnya biodiversitas 
(UNEP 2011). Mahoni mempunyai tajuk lebar dan lebat 
sehingga menyebabkan intensitas cahaya dibawah tegakan 
sangat rendah. Akibatnya perkembangan jenis tanaman lain 
terutama yang intoleran terhambat. Sementara itu anakan 
mahoni bisa tumbuh baik pada kondisi naungan berat 

(Keppel dan Watling 2011). Berdasarkan dua kondisi 
tersebut, proses dominasi mahoni akan semakin lancar.  

Lebih dari seperempat populasi tegakan penghasil kayu 
di region atas didominasi oleh sengon yaitu 33,66%. Akan 
tetapi, tingginya intensitas serangan penyakit karat tumor 
(sekitar 70%) di daerah ini terhadap sengon mendorong 
petani mencari alternatif jenis lain untuk mengisi hutan 
rakyat yakni manglid (Manglieta glauca) yang populasinya 
lebih dari 11%. Sedangkan jenis mahoni biasanya dibiarkan 
tumbuh secara alami dengan porsi mencapai 10,51%.  

Region atas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 
ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Konsekuensinya 
adalah penebangan pohon atau pengolahan tanah menjadi 
diminimalisir. Respons petani terhadap status tersebut agar 
tetap mendapatkan hasil dari lahan adalah dengan 
mengembangkan ternakdan menekuni bidang jasa 
lingkungan. Untuk mendukung penyediaan pakan pada 
kegiatan peternakan terutama sapi dan kambing, petani 
mengembangkan pohon afrika (Maesobsis eminii) dengan 
populasi mencapai 5% (Gambar 1). Hal ini sesuai dengan 
pendapat Tilman et al. (2006) bahwa suplay pangan 
(seperti pakan ternak), biofuel dan jasa lingkungan secara 
efisien dan berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan 
biodiversitas. Sedangkan dukungan pemerintah desa berupa 
bantuan bibit buah-buahan terutama alpukat (Persea 
americana) sehingga petani diharapkan tetap memanen 
hasil tanpa menebang.  

Pengelolaan jenis tanaman sangat dipengaruhi oleh 
kondisi sosial ekonomi petani, semakin mapan kondisi 
ekonomi petani pola tanam yang dikembangkan cenderung 
monokultur sehingga semakin rendah keragaman jenis 
tanamannya. Karakteristik petani terutama usia produktif 
dan tingkat pendidikan berperan besar dalam menentukan 
sistem pengelolaan hutan rakyat campuran. Nuansa 
kewirausahaan dalam mengelola hutan rakyat didapati pada 
petani yang tingkat pendidikannya relatif tinggi. 
Penyebaran jenis tanaman dipengaruhi oleh nilai ekonomi 
tanaman, trend pasar dan faktor serangan hama penyakit. 
Semakin tinggi nilai ekonominya dan semakin banyak 
permintaan, semakin banyak dikembangkan petani. 
Perlindungan biodiversitas juga telah dilakukan oleh 
mayoritas petani dengan menerapkan sistem tebang butuh 
dan mengembangkan tanaman bernilai ekonomi tinggi 
yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit.  

Pemerintah daerah perlu mendorong sistem pengelolaan 
biodiversitas yang dilakukan petani hutan rakyat melalui 
pendampingan penyuluh secara berkelanjutan agar manfaat 
yang diperoleh baik ekonomi maupun lingkungan semakin 
optimal.  
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Abstrak. Wilujeng S, Simbiak M. 2015. Karakterisasi morfologi  Xanthostemon novoguineensis Valeton (Myrtaceae) dari Papua. Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 466-471. Xanthostemon novoguineensis Valeton merupakan satu-satunya spesies Xanthostemon yang 
dilaporkan dari Papua (New Guinea Barat) oleh Valeton, namun dengan data ilmiah yang sangat terbatas. Pemanfaatan yang berlebihan 
menjadikan penyusutan populasi tumbuhan ini secara drastis sehingga kajian dasar tumbuhan ini di alam perlu dilakukan. Penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan standar penelitian flora melalui studi eksploratif dan juga studi pustaka. Studi ini menghasilkan informasi 
ilmiah dasar mengenai deskripsi lengkap spesies. X. novoguineensis menunjukan kemiripan morfologis yang cukup tinggi dengan X. 
melanoxylon dari Kepulauan Solomon. Hasil ini mengindikasikan perlunya studi lanjut dengan menggunakan sumber bukti taksonomi 
yang memadai guna validasi kedua spesies ini. 

Kata kunci: Cycloop, konservasi, sowang, taksonomi 

Abstract. Wilujeng S, Simbiak M. 2015. Morphological characterization of Xanthostemon novoguineensis Valeton (Myrtaceae) from 
Papua. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 466-471. Xanthostemon novoguineensis is the only species of Xanthostemon reported from 
Papua, Indonesia (Western New Guinea) by Valeton, but lack in scientific data. Excessive use makes this plant population shrinkage 
drastically so that the basic assessment of this plant in nature needs to be done. This research was conducted with a standardized 
approach to flora research through exploratory and literature studies. This study resulted in basic scientific information about the full 
description of the species. X. novoguineensis shows high morphological similarities with X. melanoxylon from Solomon Islands. These 
results indicate the need for further studies using adequate sources of taxonomic evidence to validate these two species. 

Keywords: Cycloop, conservation, sowang, taxonomy 

PENDAHULUAN 

Xanthostemon merupakan salah satu marga dalam 
famili tumbuhan Myrtaceae yang ditemukan dalam bentuk 
semak dan pohon. Hingga saat ini telah diketahui sebanyak 
45-50 spesies Xanthostemon yang tersebar di Kaledonia 
Baru, Australia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, 
Indonesia dan Filipina dengan pusat keanekaragaman di 
Kaledonia Baru (Wilson 1990; Sosef et al. 1998). 
Walaupun merupakan marga dengan persebaran yang luas, 
untuk tingkat spesies umumnya memiliki persebaran 
terbatas sehingga banyak spesies Xanthostemon bersifat 
endemik pada daerah di mana spesies-spesies tumbuhan ini 
ditemukan. Di Indonesia hingga saat ini tercatat lima jenis 
yaitu X. confertiflorus, X. natunae, X. petiolatus, X. verus, 
dan X. novoguineensis (Merrill 1952; Sosef et al. 1998; 
Sedayu 2007). Spesies yang disebutkan terakhir merupakan 
satu-satunya spesies Xanthostemon yang hingga saat ini 
baru dilaporkan dari Papua. 

Xanthostemon novoguineensis yang dipertelakan oleh 
Valeton dikenal dengan nama lokal ‘sowang’ oleh 
masyarakat di sekitar Pegunungan Cyclop Jayapura. 
Tumbuhan ini sejak dahulu telah memainkan peran penting 
dalam kehidupan tradisional suku-suku yang mendiami 
kawasan Pegunungan Cycloop Jayapura. Pemanfaatan 
sowang secara tradisional oleh masyarakat berhubungan 
dengan kegiatan ritual, pembuatan senjata tradisional, 
perkakas rumah, tiang pagar, tiang rumah, dan sebagai 
kayu bakar. Masyarakat yang hidup di pesisir pantai 
menggunakan kayu sowang sebagai tiang-tiang penyangga 
rumah karena kualitas kayunya termasuk dalam kategori 
kayu yang tahan terhadap penggerek kayu di laut. Hal ini 
telah dibuktikan oleh studi yang dilakukan Gunawan et al. 
(2005). Hasil studi memperlihatkan bahwa kayu sowang 
tergolong kayu yang tahan terhadap serangan perusak kayu 
yakni rayap tanah, penggerek kayu di laut, cendawan 
pelapuk putih dan cendawan pelapuk cokelat. 

Sowang (Xanthostemon novoguineensis) oleh Whitmore 
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et al. (1997) diuraikan sebagai spesies endemik Papua. 
Walaupun demikian, Wilson dan Pitisopa (2007) menge-
mukakan bahwa X. novoguineensis merupakan jenis New 
Guinea bagian barat dengan data ilmiah yang sangat 
terbatas. Pernyataan ini sejalan dengan kondisi saat ini di 
mana belum tersedianya laporan ilmiah yang komprehensif 
mengenai X. novoguineensis. Walaupun telah ada beberapa 
studi ekologi yang telah dilakukan namun validitas spesies 
tumbuhan sowang dalam studi tersebut sulit diverifikasi 
sehingga informasi-informasi studi tersebut dipertimbang-
kan untuk tidak digunakan. 

Dalam perhatian terhadap aspek ekologi X. novoguineensis 
suatu studi telah dilakukan oleh Wilujeng (2010) dimana 
tumbuhan ini memiliki kemampuan tahan terhadap api atau 
kebakaran namun memiliki daya regenerasi yang rendah. 
Studi ini juga mencatat bahwa daerah habitat tumbuhan 
sowang di Jayapura adalah pegunungan Cycloop, tetapi 
sowang tumbuh tidak merata di pegunungan tersebut. 
Sowang hanya tumbuh di sisi barat, selatan sampai timur 
pegunungan Cycloop. Di kawasan ini sowang ditemukan 
tumbuh pada ketinggian 15-450 m dpl, oleh karena itu 
tumbuhan sowang banyak dijumpai pada kaki pegunungan 
Cycloop, atau daerah penyangga cagar alam, sehingga 
menjadi daerah yang bebas untuk dirambah oleh masyarakat. 

Beberapa tahun belakangan ini, eksploitasi kayu 
sowang secara besar-besaran dilakukan sebagai bahan baku 
arang sehingga menyusutkan populasi tegakan spesies ini 
secara drastis di habitatnya. Penyusutan populasi spesies-
spesies Xanthostemon juga terjadi di beberapa negara seperti 
Australia, Kaledonia Baru, Papua Nugini, dan Filippina. 
Bahkan X. serbetti tercatat sebagai spesies yang dinyatakan 

punah secara regional di Kaledonia Baru walaupun telah 
dilakukan survei rutin di kawasan tersebut sebagaimana 
dilaporkan dalam IUCN (2015). Inisiatif penyelamatan 
spesies-spesies Xanthostemon telah dilakukan dengan 
penekanan pada studi bioekologi misalnya pada X. 
formosus dan X. oppositifolius di Australia (DoE 2015a,b). 
Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian taksonomi 
awal ini dilakukan untuk memperoleh informasi ilmiah 
dasar dalam upaya penyelamatan populasi tumbuhan 
sowang di sekitar pegunungan Cycloop sebagai salah satu 
spesies endemik di Papua. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan pegunungan 
Cycloops, yakni di Kamp Walker, Buper-Waena di Kota 
Jayapura dan Doyo Baru serta Wambena di Kabupaten 
Jayapura, Papua (Gambar 1). 

Penelitian meliputi survei populasi tegakan untuk 
memperoleh gambaran populasi secara deskriptif, 
pengamatan morfologi dan anatomi lamina. Spesimen 
daun, bunga, buah, biji, dan batang dikoleksi dari berbagai 
lokasi. Pengukuran dan pengamatan makro-mikro 
morfologi dilakukan terhadap spesimen-spesimen meliputi 
daun (petiol, lamina dan warna, anatomi lamina), bunga 
(daun mahkota, daun kelopak, putik, benang sari dan sifat 
warna masing-masing bagian), buah dan biji (tipe dan 
warna), dan batang (bentuk dan pola percabangan). 
Terminologi morfologi yang digunakan merujuk pada 
Haris dan Haris (1994). 

 
 

 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian sowang (Xanthostemon novaguineensis) di sekitar CA Pegunungan Cycloops Jayapura. Tanda titik 
menunjukan lokasi pengambilan sampel. 
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Penelitian ini bersifat eksploratif sehingga analisis data 

pada penelitian baik pengamatan populasi maupun 
spesimen tumbuhan diuraikan secara diskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan populasi tumbuhan sowang 
Dalam studi ini pertama-tama dilakukan pengecekan 

tegakan-tegakan tumbuhan sowang berdasarkan informasi 
dari masyarakat asli yang mendiami kawasan Pegunungan 
Cycloop sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan mereka. 
Secara tradisional mereka mengenal dua jenis tumbuhan 
sowang yaitu sowang putih dan sowang hitam. Dari hasil 
pengecekan terhadap kedua macam tumbuhan sowang ini 
diketahui bahwa sowang putih adalah spesies yang berbeda 
yaitu Gordonia papuana dari famili Teaceae, sedangkan 
yang dikenal sebagai sowang hitam adalah Xanthostemon 
novoguineensis. Hal ini dapat terjadi karena salah satu 
prinsip klasifikasi dalam masyarakat tradisional (folk 
classification), penamaan objek biologi diberikan 
berdasarkan kesamaan pemanfaatan (Bent 1992). Gordonia 
papuana sendiri tergolong kayu keras dan berdasarkan peta 
distribusi di Papua Nugini merupakan spesies yang tersebar 
luas karena mampu mengkoloni area ekologis yang lebih 
luas hingga daerah ketinggian (Conn dan Damas 2015). 

Merrill (1952) menjelaskan bahwa holotipe X. 
novoguineensis yang dikoleksi Valeton tahun 1907 berasal 
dari daerah Tobati, kampung kecil di sekitar Teluk Youtefa 
(Humboldt Bay) Jayapura. Dari hasil eksplorasi yang 
dilakukan, tumbuhan ini tidak dijumpai lagi di sekitar area 
tersebut. Sementara itu di Kamp Walker, Buper-Waena 
hingga Doyo Baru tumbuhan sowang ditemukan lebih 
didominasi individu berperawakan semak. Menyusutnya 
populasi tegakan tumbuhan sowang ini diakibatkan oleh 
dua alasan baik yang bersifat antropogenik maupun 
biologis tumbuhan sowang sendiri. 

Aktivitas antropogenik telah menjadi isu global dan 
terus mendapat perhatian dalam hubungannya dengan 
kelestarian lingkungan. Morris (2010) mendiskusikan 
empat pemicu antropogenik utama terhadap hilangnya 
biodiversitas, yaitu deforestasi dan fragmentasi (karena 
perubahan penggunaan lahan), eksploitasi yang berlebihan, 
spesis eksotik, dan perubahan iklim. Dua pemicu utama 
yang disebutkan di awal tercermin dalam faktor-faktor 
spesifik yang menyebabkan menyusutnya populasi 
tumbuhan sowang yaitu karena alasan tradisi, ekonomi, dan 
pembangunan. Berkaitan dengan tradisi, masyarakat sekitar 
Teluk Youtefa, Danau Sentani, dan sebagian pesisir utara 
Pegunungan Cycloop umumnya membuat perkampungan 
di area pasang surut. Kayu sowang telah dikenal sejak 
dahulu sebagai kayu yang kuat dan awet sehingga 
dimanfaatkan sebagai tiang penyangga rumah. Kayu 
sowang juga digunakan sebagai alat pertukaran pada jaman 
dahulu. Kedua hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan 
kayu sowang secara intensif telah dilakukan dalam tradisi 
masyarakat lokal. Faktor ekonomi adalah fakta yang dapat 
dikatakan sebagai bencana bagi tumbuhan sowang. 

Kebutuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eksploitasi 
yang berlebihan. Pemanfaatan arang kayu sowang dalam 
bisnis rumah makan yang tumbuh pesat di kota dan 
Kabupaten Jayapura diduga sebagai penyebab utama 
hilangnya tegakan-tegakan tumbuhan sowang di habitatnya 
terutama di kawasan Kamp Walker hingga Doyo Baru. 
Untuk menyelamatkan tumbuhan sowang, BPSDLH Papua 
telah melakukan operasi ke berbagai rumah makan 
termasuk pemberian sanksi namun tidak adanya tindakan 
bagi para perambah langkah penyelamatan ini dianggap 
tidak efektif. Fakta lainnya adalah kawasan tersebut 
merupakan kawasan pengembangan Kota Jayapura saat ini 
sehingga area-area hutan telah berubah menjadi area 
permukiman yang menjadi alasan hilangnya populasi 
tumbuhan sowang di kawasan tersebut. Perubahan 
penggunaan lahan ini diperkirakan memiliki dampak 
terbesar terhadap keanekaragaman hayati di hutan tropis 
(Sala et al. 2000) dan fenomena ini secara kasat mata dapat 
kita jumpai di berbagai tempat.  

Selain penyebab yang bersifat antropogenis, faktor 
biologis tumbuhan sowang, yaitu daya regenerasi yang 
rendah diduga sebagai penyebab menyusutnya populasi 
tumbuhan sowang di alam. Hal ini menjadi salah satu 
alasan menyusutnya populasi X. oppositifolium di Papua 
Nugini (IUCN 2015). Sifat ini sepertinya merupakan sifat 
umum pada marga Xanthostemon sehingga marga ini 
rentan terhadap kepunahan di berbagai kawasan tempat 
tumbuhnya bila terdapat eksploitasi yang berlebihan. 

Morfologi 
Habitus dan daun 

Xanthostemon novoguineensis Valet. (sowang) dapat 
ditemukan dalam dua tipe perawakan yaitu dalam bentuk 
tegakan dan semak (Gambar 2). Tumbuhan sowang yang 
berperawakan tegakan adalah individu yang tumbuh dari 
biji dan merupakan perawakan sesungguhnya. Tinggi 
pohon dapat mencapai 40 m dengan diameter dapat 
mencapai 80 cm. Pepagan dengan bagian dalam berwarna 
coklat kemerahan, bergetah yang tidak menyolok. Kayu 
teras keras cokelat tua hingga hitam pekat. Ini adalah salah 
satu karakter yang digunakan Wilson dan Pitisopa (2007). 
sebagai karakter diagnostik untuk membedakan X. 
melanoxylon dari X. novoguineensis. Ephiteton specificum 
‘melanoxylon’ mengacu pada karakter kayu teras; mela-
anos = hitam;-xylon = kayu. Tinggi bebas cabang dapat 
mencapai 30 m dengan pola percabangan monopodial. 
Pertumbuhan primer (tinggi) dan pertumbuhan sekunder 
(diameter batang) sangat bergantung pada tipe habitat, 
pertumbuhan terbaik terdapat pada habitat terbuka. 
Tumbuhan sowang yang ditemukan dalam perawakan 
semak umumnya berasal dari hasil tebangan atau 
pembakaran yang menyisakan pangkal batang yang 
kemudian menumbuhkan tunas. Tumbuhan sowang yang 
ditemukan dalam bentuk perawakan semak akibat 
pembakaran, memperlihatkan kecenderungan beberapa 
perubahan fisiologis terutama berkaitan dengan masa 
perbungaan. 
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Gambar 2. Tumbuhan sowang yang memperlihatkan perawakan yang berbeda. Tegakan (kiri) dan semak (kanan). 
 
 

 
 
Gambar 3. Perbungaan sowang. Bunga yang masih menguncup (kiri), bunga yang telah mekar (tengah), perbungaan 
sowang yang memperlihatkan unit perbungaan (kanan). 
 
 

 
 
Gambar 4. Beberapa bagian bunga sowang. Benang sari (kiri), penampang bujur hipantium dan bakal buah (tengah), penampang 
lintang bakal buah yang memperlihatkan plasenta. 
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Daun tumbuhan sowang merupakan daun tunggal, 
phyllotaxis 2/5, bertepi daun rata. Susunan tulang daun 
meyirip dengan besar sudut tulang daun berkisar 60-80°. 
Daun pada tumbuhan sowang memiliki intervenium yang 
menunjukkan adaptasi pada habitat yang cenderung kering. 
Pada tumbuhan muda, daun umumnya berbentuk elliptic, 
obelliptic dan kemudian lebih banyak berbentuk obovate 
pada tumbuhan dewasa, terutama pada ketegori individu 
tegakan. Daun dilapisi kutikula sehingga tampak 
mengkilap dan juga memiliki kelenjar minyak. Keberadaan 
kutikula ini berkaitan dengan habitat yang cenderung 
kering di mana lapisan ini berfungsi untuk menjaga 
kelembapan permukaan daun. Daun sowang tidak memiliki 
bulu kecuali pada stadium kuncup.  Pada habitat yang 
relatif menguntungkan, pertumbuhan vegetatif sangat 
menyolok pada daun terutama pada bentuk dan ukuran. 
Termasuk adanya indumentum yang menyelubungi stadium 
vegetatif muda yang membuat Lauterbach tahun 1910 
mendeskripsikan spesies yang sama sebagai X. papuanum 
(Merrill 1952). Pada pengamatan anatomi lamina, daun 
sowang memiliki stomata dengan sel penjaga berbentuk 
ginjal yang tersebar rapat dalam jumlah yang banyak. 
Jumlah stomata yang banyak ini berhubungan dengan 
intensitas cahaya yang tinggi karena tumbuhan ini 
menyukai habitat yang terbuka. Stomata pada daun sowang 
berdasarkan sampel daun yang diamati, bertipe animositik 
yang tersebar pada permukaan bawah daun. 

Perbungaan dan bunga 
Bunga sowang merupakan salah satu dari 6 jenis 

Xanthostemon berbunga merah (Wilson 1990). Secara 
fenetik, bunga sowang memiliki kemiripan dalam struktur 
bunga maupun perbungaan dengan X. fructicosus dari 
Filippina dan hal yang menarik adalah kemiripannya yang 
sangat tinggi dengan X. melanoxylon yang dideskripsikan 
oleh Wilson dan Pittisopa (2007) sebagai jenis baru dari 
Kepulauan Solomon. Tumbuhan sowang memiliki bunga 
yang menarik dan menyolok. Sebagaimana bunga 
Myrtaceae pada umumnya, daun mahkotanya berukuran 
kecil tetapi bunga memiliki tangkai sari yang panjang, 
rapat, dan banyak sehingga tampak menyolok. Bunga 
sowang berwarna merah dan tersusun dalam perbungaan 
majemuk berbentuk malai rata yang bersifat aksilar. 
Perbungaan sowang disusun oleh 3-10 unit perbungaan 
yang tersusun rapat dan umumnya masing-masing unit 
perbungaan terdiri atas 3 bunga, sering dijumpai dapat 
berjumlah 2 atau 4.  

Daun mahkota berjumlah 5-6 dengan ukuran kecil, 
terlihat menyisik pada pangkal tangkai sari yang berjumlah 
16-18 buah. Kepala sari dihubungkan pada bagian pangkal 
dengan tangkai sari (basifixed). Daun kelopak berjumlah  
4-5, berwarna hijau, kecil dan tidak menyolok. Bagian-
bagian bunga tersebut menyatu  dan bersifat perigynous. 
Daun mahkota, benang sari dan daun kelopak tumbuh pada 
permukaan hipantium yang memiliki dasar yang luas 
dimana bakal buah (ovarium) bersifat menumpang namun 
dalam perkembangannya akan menyatu dengan hipantium 
pada bagian dasar (semi-superior). Kedudukan bakal buah 
ini sebagaimana merupakan karakter diagnostik bagi marga 
Xanthostemon (Craven et. al. 2003). Kedudukan bakal buah 

ini juga sebagaimana dideskripsikan pada X. melanoxylon. 
Plasenta pada bakal buah sowang bersifat aksilar. Putik 
memiliki kepala putik yang lebih kecil dari tangkai putik 
dan sedikit lebih tinggi dari benang sari atau kurang lebih 
sama tingginya. 

Buah dan biji 
Buah sowang bersifat dehiscent dengan dasar buah 

menyatu dengan hipantium. Buah akan pecah menjadi 3 
bagian, masing-masing bagian terdiri dari 2 ruang, 
memiliki 6 ruang.  Setiap buah mengandung 30-36 biji. Biji 
sowang berbentuk bulat pipih dengan diameter 1,5-2 mm, 
ringan, tidak berbulu dan tidak bersayap. 

Sowang (Xanthostemon novoguineensis) saat ini masih 
dapat dijumpai namun dalam bentuk perawakan semak 
sedangkan dalam bentuk tegakan sangat jarang dijumpai. 
Penyusutan populasi sowang di habitatnya akibat aktifitas 
antropogenik dan faktor bioekologis di mana sowang 
memiliki tempat tumbuh yang spesifik. 

Deskripsi organ vegetatif maupun generatif 
menunjukan kemiripan sifat pada karakter kunci dengan X. 
melanoxylon yang dideskripsikan di Kepulauan Solomon. 
Berdasarkan pertimbangan ini makan status takson kedua 
jenis ini perlu penelitian lebih lanjut dengan sumber bukti 
taksonomi yang memadai karena penting dalam penentuan 
status konservasi suatu spesies. 
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Abstrak. Nugroho AS, Anis T, Ulfah M. 2015. Analisis keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah di hutan lindung Surokonto, Kendal, 
Jawa Tengah dan potensinya sebagai kawasan konservasi burung. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 472-476. Tumbuhan berbuah 
merupakan komponen penting dalam menyediakan sumber pakan bagi berbagai jenis burung pada ekosistem hutan. Hutan lindung 
Surokonto merupakan hutan hujan tropis yang terletak di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa 
Tengah. Di dalam hutan ini terdapat berbagai jenis tumbuhan berbuah yang berpontensi sebagai sumber pakan berbagai jenis burung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah di hutan lindung Surokonto, Kendal dan potensinya 
sebagai kawasan konservasi burung. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2014 melalui observasi langsung. Pengambilan data 
dilakukan dengan metode transect line. Dari hasil pengambilan data, ditemukan 13 spesies tumbuhan berbuah yang berpotensi sebagai 
sumber pakan burung dengan nilai Indeks keanekaragaman jenis 2,47 serta indeks kemerataan mencapai 0,96. Spesies yang memiliki 
nilai kerapatan tertinggi adalah Muntingia calabura, sedangkan nilai kerapatan terendah adalah Ficus benjamina. Dari hasil penelitian 
disimpulkan bahwa tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah yang berpotensi sebagai sumber pakan burung di hutan lindung 
Surokonto, Kendal tergolong kategori sedang. Dengan keanekaragaman tumbuhan berbuah ini, hutan lindung Surokonto, Kendal 
berpotensi sebagai kawasan konservasi burung-burung liar untuk menjaga agar terhindar dari kepunahan. 

Kata kunci: Keanekaragaman tumbuhan berbuah, pakan burung, hutan lindung Surokonto, kawasan konservasi 

Abstract. Nugroho AS, Anis T, Ulfah M. 2015. Analysis of the fruit plant species diversity in Surokonto protection forest, Kendal, 
Central Java and its potential as a bird conservation area. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 472-476. The fruit plants are the 
important component in providing a feed source for many species of birds in the forest ecosystem. The Surokonto protection forest is a 
tropical rain forest located in the Surokonto Wetan Village, Pageruyung Subdistrict, Kendal District, Central Java. In the forest, there are 
various species of fruit plant as feed for various birds species. This aim of this study was to determine the diversity of fruit plant species 
in the Surokonto protection forest, Kendal, Central Java and its potential as a bird conservation area. The study was conducted between 
May and June 2014 by direct observation. The data collection was performed by transect line method. In this study found 13 species of 
fruit plants potentially as a source feed of birds with the value of diversity index of 2.47 and evenness index of 0.96. The species that 
have the highest density was Muntingia calabura, while the lowest was Ficus benjamina density. The conclusion is the potential level of 
fruit plant species diversity as bird feed source in Surokonto protection forest, was medium category. By this fruit plant diversity, 
Surokonto protection forest has potential as conservation of wild birds to keep in order avoiding extinction. 

Keywords: Fruit plants diversity, bird feed, Surokonto conservation forest, conservation areas 

PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
keanekaragaman hayati terbesar di dunia (megabiodiversity 
countries) bersama dengan Brazil dan Zaire (RD Congo). 
Keanekaragaman hayati tersebut meliputi tumbuhan dan 
hewan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
Indonesia menempati urutan keempat dunia untuk 
keanekaragaman jenis tumbuhan, yaitu memiliki kurang 
lebih 38.000 jenis. Keanekaragaman jenis tumbuhan 

tersebut tergambar pada hutan-hutan yang tersebar di 
seluruh kawasan Indonesia (Indrawan et al. 2007).  

Tumbuhan merupakan organisme autotrof yang dapat 
menghasilkan bahan organik untuk keperluan hidupnya dan 
menjadi ujung rantai makanan bagi beragam jenis 
organisme heterotof. Dari beragam jenis tumbuhan terdapat 
jenis-jenis tumbuhan berbunga yang menghasilkan buah 
baik buah sederhana, buah agregat maupun buah majemuk. 
Tumbuhan yang mengasilkan buah mempunyai peran 
sangat penting dalam ekosistem hutan. Selain membentuk 
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iklim mikro dan menyediakan relung ekologik, buah dari 
tumbuhan tersebut menjadi sumber makanan utama bagi 
beragam jenis hewan (Odum 1996).  

Hewan yang memanfaatkan buah sebagai sumber 
makanan antara lain adalah beragam jenis burung. 
Sebagian besar burung herbivora memanfaatkan buah 
sebagai sumber makanan baik buah basah maupun buah 
kering atau biji-bijian serta nektar. Burung omnivora juga 
memanfaatkan buah sebagai sumber makanannya selain 
sumber makanan lain. Dengan kata lain keberadaan dan 
kelestarian burung-burung tersebut sangat tergantung dari 
keberadaan dan kelimpahan tumbuhan berbuah sehingga 
keanekaragaman tumbuhan berbuah menjadi kunci bagi 
kehidupan dan pelestarian berbagai jenis burung (Irwan 
2010).  

Indonesia mempunyai sekitar 17% dari total jenis 
burung di dunia. Indonesia menempati urutan kelima untuk 
keanekaragaman jenis burung (1.531 jenis, 397 jenis di 
antaranya endemik), bahkan khusus untuk keaneka-
ragaman burung paruh bengkok, Indonesia menempati 
urutan pertama dengan 75 jenis, 38 jenis di antaranya 
endemik. Namun demikian, Indonesia juga merupakan 
negara dengan tingkat keterancaman keanekaragaman 
hayati yang tinggi akibat berbagai macam gangguan. Oleh 
karena itu diperlukan upaya serius dalam menjaga dan 
melestarikan keanekaragaman burung yang ada (Indrawan 
et al. 2007). 

Hutan lindung Surokonto merupakan salah satu hutan 
lindung yang terdapat di Kecamatan Pageruyung 
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Hutan lindung 
ini mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah (Peraturan Presiden Nomor 28 
tahun 2011).  

Di dalam hutan lindung Surokonto terdapat beberapa 
jenis tumbuhan berbuah seperti pohon Bendo (Artocarpus 
elasticus), Kepoh (Sterculia foetida), Salam (Antidesma 
bunius), Talok (Muntinga calabura), Preh (Ficus ribes 
Reinw), Klampok (Syzygium samarangense), Wuni 
(Antidesma bunius), Kopi (Coffea arabica), Rau 
(Dracontomelon dao), Pucung (Pangium edule), Beringin 
(Ficus benjamina), Jambu Klampok atau Jambu Alas 
(Syzygium densiflora) dan lain sebagainya. Buah dari 
beberapa jenis tumbuhan tersebut secara alami menjadi 
sumber makanan bagi berbagai jenis hewan yang terdapat 
di hutan tersebut termasuk di antaranya jenis-jenis burung 
pemakan buah. Dengan demikian keberadaan tumbuhan 
berbuah tersebut turut mendukung penyediaan sumber 
pakan bagi berbagai jenis burung pemakan buah (Indrawan 
et al. 2007). 

Keanekaragaman tumbuhan berbuah di hutan lindung 
Surokonto belum banyak diketahui dengan pasti. Data-data 
hasil penelitian yang telah dilakukan juga belum banyak 
mengungkap keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah 
tersebut. Di sisi lain tumbuhan berbuah merupakan 
komponen penyusun ekosistem hutan yang sangat penting. 
Oleh karena itu penelitian tentang keanekaragaman jenis 
tumbuhan berbuah sebagai sumber pakan burung di hutan 
lindung Surokonto perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kekayaan jenis dan tingkat 
keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah di hutan lindung 
Surokonto dan potensinya sebagai kawasan pelestarian 
burung. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 
2014 di kawasan hutan lindung Surokonto, Kecamatan 
Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Peta lokasi 
penelitian disajikan pada Gambar 1. Pengambilan data 
primer dilakukan dengan metode Transect line, yaitu 
dengan berjalan menyusuri hutan di sepanjang garis transek 
yang telah ditentukan. Garis transek dibuat sepanjang 500 
meter membelah kawasan hutan dengan jarak antargaris 
transek100 meter. Garis transek secara keseluruhan 
berjumlah enam garis. Selanjutnya dilakukan inventarisasi 
dan penghitungan tumbuhan berbuah di sepanjang garis 
transek dengan jarak pandang 50 meter ke kanan dan 50 
meter ke kiri dari garis yang dilewati. Data yang diambil 
meliputi jenis-jenis tumbuhan berbuah, jumlah individu 
tiap jenis tumbuhan berbuah, jenis tumbuhan berbuah yang 
buahnya dimakan oleh burung, dan jenis-jenis burung yang 
memakan buah, serta kondisi lingkungan hutan meliputi 
suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, serta 
faktor-faktor edafik dan topografi. Data sekunder diambil 
melalui penelusuran kajian pustaka terhadap berbagai 
literatur, baik jurnal, buku, makalah, mass media maupun 
informasi dari internet yang berkaitan dengan tema 
penelitian.  

Analisis data dilakukan baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara 
mengkaji dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada 
berkaitan dengan jenis-jenis tumbuhan berbuah, kondisi 
lingkungan hutan dan potensi hutan lindung Surokonto 
sebagai kawasan konservasi burung. Analisis kuantitatif 
dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah 
diperoleh menggunakan Indeks-indeks ekologik, yaitu 
Indeks Keanekaragaman Jenis dan Indeks Kemerataan 
Jenis serta Kerapatan Relatif populasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi lingkungan hutan lindung Surokonto 
Hutan lindung Surokonto merupakan hutan hujan tropis 

dengan posisi geografis terletak di antara 109˚43’-110˚24' 
Bujur Timur dan 6˚51’-7˚7’ Lintang Selatan dan secara 
administratif berada di Desa Surokonto, Kecamatan 
Pageruyung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. 
Vegetasi hutan lindung Surokonto merupakan vegetasi 
khas hutan hujan tropis. Kondisi kanopi dalam hutan relatif 
rapat dan berstratifikasi. Hutan lindung Surokonto 
mempunyai luas wilayah 76,6 hektar, berada pada 
ketinggian 1.200-1.400 m. dpl dengan suhu udara rata-rata 
27-28°C, kelembapan udara rata-rata 78-90% dan 
permukaan lantai hutannya bergelombang, curam serta 
berbatu. Secara lengkap kondisi lingkungan di hutan 
lindung Surokonto disajikan pada Tabel 1. 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian di hutan lindung Surokonto, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 
 
 
 
Tabel 1. Kondisi lingkungan hutan lindung Surokonto, Kendal, 
Jawa Tengah 
 
Faktor Lingkungan Kisaran 
Klimatik Suhu udara (°C ) 27-28 
 Kelembapan udara (%) 78-90 
 Intensitas cahaya (Lux) 450-1.580 
Edafik  Keasaman tanah  5-6 
 Suhu tanah (°C) 27-28 
 Kelembapan tanah (%) 5-7 
Topografi Ketinggian tempat (m. dpl) 1.200-1.400 
 Permukaan lahan Bergelombang, 

curam dan berbatu  
 

 
Tabel 2. Jenis-jenis tumbuhan berbuah di kawasan hutan lindung 
Surokonto, Kendal, Jawa Tengah yang ditemukan di sepanjang 
jalur transek. 
 
 Nama spesies  Nama daerah 
Annona muricata Sirsak 
Antidesma bunius Wuni  
Dysoxylum gaudichaudianu Kedoya 
Ficus benjamina  Beringin  
Ficus ribes reinw Sepreh 
Mangifera indica Mangga  
Manilkara kauki Sawo 
Muntinga calabura Kresen/talok 
Schleichera oleosa Kesambi 
Syzygium cumini Duwet  
Syzygium densiflora Jambu alas 
Syzygium polyanthum  Salam  
Syzygium samarangense Jambu klampok 

 

Tabel 3. Kerapatan tumbuhan berbuah di kawasan hutan lindung 
Surokonto, Kendal, Jawa Tengah 
 

 Nama spesies ∑ pohon KR (%) 

Annona muricata 3 7,5 
Antidesma bunius 3 7,5 
Dysoxylum gaudichaudianu 2 5,0 
Ficus benjamina  1 1,6 
Ficus ribes reinw 2 5,0 
Mangifera indica 5 12,5 
Manilkara kauki 4 9,9 
Muntinga calabura 6 14,9 
Schleichera oleosa 2 5,0 
Syzygium cumini 3 7,5 
Syzygium densiflora 4 9,9 
Syzygium polyanthum  3 7,5 
Syzygium samarangense 2 5,0 
Total 40 100 
Indeks keanekaragan jenis 2,47344  
Indeks kemerataan jenis 0,96432  
 

 
Kondisi lingkungan hutan lindung Surokonto seperti 

tersebut di atas merupakan kondisi lingkungan yang umum 
dijumpai pada hutan-hutan tropis di Indonesia. Kondisi 
lingkungan ini sangat sesuai bagi hidup dan 
berkembangnya berbagai jenis satwa liar termasuk berbagai 
jenis burung liar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 
burung mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap 
berbagai kondisi hutan. Wisnubudi (2009) menyatakan 
bahwa berbagai jenis burung liar di kawasan wisata taman 
nasional Gunung Halimun-Salak dapat menyebar secara vertikal 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan keberadaan pakan. 
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Tabel 4. Jenis-jenis tumbuhan berbuah dan jenis burung yang 
memakannya di kawasan hutan lindung Surokonto, Kendal, Jawa 
Tengah 
 
Nama tumbuhan Jenis burung pemakan buah 
Annona muricata Kutilang, cucak hijau 
Antidesma bunius Cucak hijau, kutilang emas, trocok 
Dysoxylum gaudichaudianu Betet, pelatuk, cucuk 
Ficus benjamina  Cucak hijau, trucuk jenggot, katik. 
Ficus ribes  Kutilang, cucak jenggot, trocokan, 

cucak hijau 
Mangifera indica Cucak hijau 
Manilkara kauki Kutilang 
Muntinga calabura Cucak hijau, kepodang, kutilang 
Schleichera oleosa Kutilang, cucak jenggot 
Syzygium cumini Kutilang dan trocokan 
Syzygium densiflora Cucak hijau  
Syzygium polyanthum  Cicak hijau, kutilang emas 
Syzygium samarangense Cucak hijau, kutilang 

 
 

 

Jenis tumbuhan berbuah sebagai sumber pakan 
burung 

Dari hasil observasi di kawasan hutan lindung 
Surokonto Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 
diperoleh 17 jenis tumbuhan berbuah yang terdapat dalam 
jalur transek dan13 jenis di antaranya diketahui buahnya 
menjadi makanan bagi berbagai jenis burung. Tingkat 
keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah tersebut 
tergolong dalam kategori sedang. Jenis-jenis tumbuhan 
berbuah yang dijadikan sebagai sumber makanan bagi 
berbagai jenis burung disajikan pada Tabel 2.  

Tumbuhan berbuah tersebut di atas berdasarkan jumlah 
ovary (bakal buah) termasuk dalam jenis buah sederhana, 
berdasarkan umur atau daur hidupnya termasuk dalam 
tumbuhan berumur panjang atau tahunan (parennial). 
Kerapatan Relatif, Indeks Keanekaragaman jenis dan 
Indeks Kemerataan Jenis tumbuhan berbuah secara lengkap 
disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
kerapatan tumbuhan berbuah sebagai sumber pakan burung 
di hutan lindung Surokonto Kecamatan Pageruyung 
Kabupaten Kendal yang paling banyak adalah Kresen 
(Muntinga calabura) dan mangga (Mangifera indica) 
dibandingkan dengan spesies lainnya. Sedangkan pohon 
beringin (Ficus benjamina) merupakan tumbuhan yang 
paling sedikit. 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai indeks 
keanekaragaman jenis tumbuhan berbuah di kawasan hutan 
lindung Surokonto Kecamatan Pageruyung Kabupaten 
Kendal adalah 2,47344. Nilai indeks keanekaragaman jenis 
yang berkisar antara 1 hingga 3 menunjukkan bahwa 
keanekaragaman jenis pada suatu transek termasuk kategori 
sedang. Nilai indeks keanekaragaman tergantung dari 
variasi jumlah spesies dan jumlah individu spesies yang 
didapatkan. Semakin kecil jumlah spesies dan variasi 
jumlah individu tiap spesies maka keanekaragaman suatu 
ekosistem semakin kecil. Keadaan seperti ini dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem apabila terjadi 
gangguan atau tekanan dari lingkungan, yang berarti hanya 
jenis tertentu yang mampu bertahan hidup. Nilai indeks 

kemerataan jenis adalah 0,96432. Hasil pengukuran indeks 
kemerataan jenis yang diperoleh adalah mendekati 1. Hal 
ini mengindikasi bahwa jenis keanekaragaman pohon 
berbuah yang ada dilokasi penelitian menunjukkan 
komunitas dengan tingkat kemerataan tinggi. 

Keanekaragaman hayati yang tinggi menunjukkan 
bahwa dalam komunitas tersebut memiliki kompleksitas 
tinggi dan akan terjadi interaksi spesies yang melibatkan 
transfer energi atau jaring makanan, predasi, pembagian 
relung yang secara teoritis lebih kompleks dan lebih stabil. 
Keanekaragaman jenis dapat digunakan untuk mengukur 
stabilitas komunitas yaitu kemampuan suatu komunitas 
untuk menjaga dirinya tetap stabil walaupun terdapat 
gangguan terhadap komponen-komponennya (Sriyati 
2011). 

Potensi hutan lindung Surokonto sebagai kawasan 
konservasi burung 

Burung merupakan plasma nutfah yang memiliki 
keunikan dengan nilai ekologis, ilmu pengetahuan, wisata 
dan budaya yang tinggi. Spesies-spesies burung akan dapat 
saling berinteraksi dan terdistribusi pada komunitasnya 
(Desmawati 2010).  Namun demikian keberadaan burung 
liar di alam bebas dari waktu ke waktu semakin tertekan 
akibat berbagai gangguan dari manusia. 

Gangguan terhadap burung dapat dibedakan menjadi 
dua bentuk. Pertama gangguan langsung pada burung, yaitu 
gangguan pada individu burung atau populasi burung. 
Kedua gangguan tidak langsung, yaitu gangguan atau 
tekanan pada habitat burung. Gangguan langsung terhadap 
burung, yaitu dengan membunuh burung untuk bahan 
makanan, bulu, minyak, olahraga berburu, dan sebagainya. 
Sedangkan gangguan tidak langsung adalah perubahan atau 
modifikasi lingkungan alami oleh manusia menjadi lahan 
pertanian, kebun, perkotaan, jalan raya, dan industri. 
Partasasmita (2003) melaporkan bahwa aktivitas 
penebangan dan konversi hutan telah mengakibatkan jenis 
burung yang sensitif kepadatannya semakin menurun. 

Dalam rangka mendukung konservasi burung 
diperlukan satu kesatuan kawasan yang dapat menjamin 
segala keperluan hidupnya baik makanan, air, udara bersih, 
garam mineral, tempat berlindung, berkembang biak dan 
tempat untuk bermain serta mengasuh anak. Untuk 
keperluan tersebut, kawasan hutan lindung Surokonto 
mempunyai potensi yang tinggi untuk memenuhi beragam 
kebutuhan konservasi burung. Hutan lindung Surokonto 
merupakan sebuah hutan dengan luas wilayah 76,7 hektar 
dan di dalamnya terdapat beragam jenis tumbuhan berbuah 
dengan tingkat keanekaragaman sedang serta kondisi 
lingkungan yang masih alami. 

Keanekaragaman jenis burung berbeda pada setiap 
habitat, tergantung dari kondisi lingkungan dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Burung merupakan 
pengguna ruang yang cukup baik. Dilihat dari keberadaan 
dan penyebarannya dapat secara horizontal maupun 
vertikal. Secara horizontal dapat dilihat dari tipe habitat 
yang dihuni oleh burung, sedangkan secara vertikal dari 
stratifikasi profil hutan yang dimanfaatkan. Keberadaan 
jenis burung menurut perbedaan strata dapat 
dikelompokkan menjdi strata semak, strata antara semak, 
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pohon dan strata tajuk. Penyebaran vertikal terbagi dalam 
kelompok burung penghuni atas tajuk dan kelompok 
burung pemakan buah. 

Mardiastuti et al. (2001) menyatakan bahwa burung 
besar atau pemakan buah cenderung memilih tajuk bagian 
atas karena kemudahannya mendatangi tempat tersebut dan 
persaingan dengan jenis lain. Burung lainnya memilih 
bagian tepi karena kemudahannya berpindah dari dan ke 
pohon lain terdekat. Bagian tengah yang lebih terlindung 
dipilih oleh burung-burung yang relatif kecil dan mudah 
berpindah. Kuswanda (2010) menyatakan bahwa komposisi 
tumbuhan di Taman Nasional Batang Gadis mempengaruhi 
keanekaragaman jenis burung. 

Burung memerlukan habitat yang digunakan untuk 
mencari makan, minum, berlindung, bermain dan tempat 
berkembang biak. Habitat yang baik akan mendukung 
perkembangbiakan burung yang hidup di dalamnya secara 
normal. Odum (1996) menyatakan bahwa habitat memiliki 
kapasitas (daya dukung) tertentu untuk mendukung 
pertumbuhan populasi suatu organisme. Burung di alam 
bebas akan lebih banyak ditemukan pada habitat yang 
memiliki sumber daya yang dibutuhkan, sebaliknya jarang 
atau tidak ditemukan pada lingkungan yang kurang 
menguntungkan. Widodo (2010) menyatakan bahwa 
keanekaragaman burung di hutan alami lebih tinggi 
dibanding hutan produksi. 

Hutan lindung Surokonto memiliki beragam jenis 
tumbuhan dengan beragam bentuk, ukuran dan ketinggian 
tajuk. Tiap jenis tumbuhan mempunyai tajuk yang khas. 
Antar tumbuhan juga membentuk ruang yang dapat 
dimanfaatkan oleh beragam jenis burung. Dengan demikian 
hutan lindung Surokonto dapat memenuhi kebutuhan ruang 
bagi burung baik secara vertikal maupun horizontal. 

Hutan lindung Surokonto juga dapat memenuhi 
kebutuhan makanan bagi burung. Hutan ini memiliki 13 
jenis tumbuhan berbuah di mana buah tumbuhan tersebut 
menjadi makanan alami bagi jenis-jenis burung yang ada. 
Di kawasan lain Hidayat (2014) menemukan 14 jenis 
tumbuhan yang menjadi sumber pakan kakatua sumba di 
Taman Nasional Laiwangi Wanggameti. Di Taman 
Nasional Manusela Seram terdapat 47 jenis tumbuhan 
sebagai sumber pakan alami burung (Widodo 2006).  Jenis-
jenis tumbuhan berbuah dan jenis burung yang memakan 
buahnya disajikan pada Tabel 4. 

Menurut Novarino et al. (2002) burung pemakan buah-
buahan merupakan kelompok yang umum dijumpai di 
daerah hutan sekunder. Selain itu juga ditemukan jenis 
burung yang merupakan pemakan serangga. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tumbuhan berbuah tidak hanya 
dimanfaatkan oleh burung pemakan buah saja, tetapi juga 
dimanfaatkan oleh jenis burung lainnya seperti burung 
pemakan serangga. 

Hubungan antara burung dengan tumbuhan merupakan 
interaksi yang saling menguntungkan. Bagi tumbuhan, 
diasporanya akan tersebar jauh dari tumbuhan induknya. 
Hal ini terutama terjadi pada diaspora yang tidak dapat 
disebarkan oleh angin. Selain itu, biji juga akan lebih cepat 
berkecambah karena kulit dan daging buah telah 
dihancurkan pada saat melewati pencernaan burung. 

Burung juga mendapatkan keuntungan dari interaksi 
tersebut terutama bagi burung pemakan buah atau nektar 
yang memanfaatkan bagian tumbuhan sebagai sumber 
makanan (Mardiastuti 2001). 

Burung memililki peran penting sebagai indikator 
kesehatan lingkungan dan pengatur ekosistem, seperti 
pengendali hama, pemencar biji dan penyerbuk. 
Keberadaan burung di suatu tempat menjadi indikator 
bahwa tempat tersebut memberikan daya dukung terhadap 
kelangsungan hidupnya, sebagai contoh, tersedianya 
sumber makanan, tempat bersarang, tempat bersembunyi 
dan tempat bertengger. Keberadaan burung-burung di 
kawasan hutan lindung Surokonto saat pengamatan 
menunjukkan bahwa kawasan tersebut mempunyai daya 
dukung bagi kelangsungan hidup burung dan mempunyai 
potensi tinggi sebagai kawasan konservasi burung. 

Dari hasil analisis dan kajian yang telah dilakukan 
dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan hutan lindung 
Surokonto yang terletak di Kecamatan Pageruyung 
Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan luas wilayah 76,6 
hektar mempunyai 13 jenis tumbuhan berbuah dengan 
tingkat keanekaramana sedang dan dapat dijadikan sebagai 
sumber makanan bagi berbagai jenis burung liar. Hutan 
lindung Surokonto mempunyai potensi yang tinggi sebagai 
kawasan konservasi burung liar di luar kawasan konservasi 
yang telah ditetapkan pemerintah. 
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Abstrak. Witantri RG, Ruspendi ECA, Saputro DS. 2015. Keanekaragaman pohon berpotensi obat antikanker di kawasan Kampus 
Kentingan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 477-483. Kampus Universitas 
Sebelas Maret memiliki potensi keanekaragaman tumbuhan yang tinggi, tetapi potensi keanekaragamannya belum banyak dikaji. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi keanekaragaman tumbuhan di kawasan Kampus Kentingan Universitas Sebelas 
Maret yang berpotensi sebagai tumbuhan obat khususnya untuk antikanker. Data pohon didasarkan pada penelitian sebelumnya dengan 
metode sensus, sedangkan analisis khasiat obat berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari 96 
jenis pohon dari 33 famili yang berhasil teridentifikasi di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret, 63% di antaranya adalah 
tanaman obat dengan berbagai khasiat seperti antidiare, antibakteri, antimalaria, antihipertensi, antiasma, antidiabetes serta antikanker. 
Setidaknya 9 jenis pohon di antaranya memiliki potensi sebagai tumbuhan obat antikanker, yaitu sirsak (Annona muricata), manggis 
(Garcinia mangostana), jarak (Jatropa curcas), belimbing (Averrhoa carambola), nangka (Artrocarpus heterophyllus), kenari 
(Canarium indicum), manggis (Garcinia mangostana), mangga (Mangifera indica), mengkudu (Morinda citrifolia), kopi (Coffea sp.), 
mundu (Garcinia dulcis), dan melinjo (Gnetum gnemon). 

Kata kunci: Keanekaragaman, tumbuhan obat, Kampus UNS, antikanker 

Abstract. Witantri RG, Ruspendi ECA, Saputro DS. 2015. Diversity of potential anticancer trees in Sebelas Maret University campus, 
Surakarta, Central Java. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 477-483. Sebelas Maret University campus has a high diversity of plants, 
but its potential has not been studied. The aim of this study was to obtain information on the plant diversity on Kentingan Campus, 
Sebelas Maret University that has potential as medicinal plants, especially for anti-cancer. The data of tree is based on previous research 
by census method, while the analysis of medical potential based on the literature study. Results of previous studies showed that of 96 
species from 33 families that were identified on Kentingan Campus, 63% of which were medicinal plants with a variety properties such 
as antidiarrheal, antibacterial, antimalarial, antihypertensives, antiasthma, antidiabetic and anticancer. Nine species of trees has potential 
as an anticancer, namely soursop (Annona muricata), mangosteen (Garcinia mangostana) and jatropha (Jatropa curcas), carambola 
fruit (Averrhoa carambola), jackfruit (Artrocarpus heterophyllus), walnut (Canarium indicum), mangosteen (Garcinia mangostana), 
mango (Mangifera indica), noni (Morinda citrifolia), coffee (Coffea sp.), mundu (Garcinia dulcis), and gnetum (Gnetum gnemon). 

Keywords: Biodiversity, plant medicine, UNS Campus, anticancer 

PENDAHULUAN 

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh 
pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-
sel kanker akan terus berkembang dengan cepat, tidak 
terkendali dan akan terus membelah diri, dan selanjutnya 
akan menyusup ke jaringan di sekitarnya (invasive) dan 
terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, dan 
menyerang organ-organ penting serta saraf tulang 
belakang. Sel-sel normal hanya akan membelah apabila 
terdapat sel-sel yang mati, namun tidak demikian dengan 
sel kanker, sel tersebut akan terus menerus membelah 
bahkan saat tidak dibutuhkan. Akibatnya akan terjadi 

penumpukan sel baru yang terus merusak dan mendesak 
jaringan normal sehingga menganggu organ yang 
ditempatinya. Penderita penyakit kanker di Indonesia terus 
meningkat setiap tahunnya, penderita dengan usia di atas 
40 tahun memiliki risiko lebih tinggi. Penyakit kanker tidak 
bersifat menular dan umunya tidak menurun secara genetik. 
Namun ada beberapa jenis kanker yang menurun seperti 
kanker payudara dan kanker nasofaring (Mangan 2009).  

Kanker dikenal sebagai penyakit yang paling ditakuti 
karena proses penyembuhan dan pengobatannya sangat 
mahal. Akibat yang ditimbulkan juga sangat fatal. 
Penyembuhan kanker secara medis biasanya ditangani 
dengan kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Faktor 
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eksternal yang dapat menyebabkan kanker, yaitu radiasi, 
radikal bebas, sinar ultra violet, virus, infeksi, rokok dan 
bahan kimia dari makanan. Sementara faktor internal yang 
menyebabkan kanker, yaitu faktor genetik atau bawaan, 
faktor hormonal, faktor kejiwaan, dan kekebalan tubuh 
(Utari et al. 2013). Hanya beberapa jenis kanker yang dapat 
diobati, terutama jika diobati saat masih stadium dini. 
Kanker merupakan penyakit berbahaya dan sangat fatal 
bagi manusia selain keganasannya, penyakit kanker juga 
identik dengan biaya pengobatan yang mahal. Melalui 
beberapa penelitian telah diketahui terdapat berbagai jenis 
tumbuhan obat antikanker yang terdapat disekitar kita serta 
lebih mudah didapatkan (Mangan 2009). 

Penemuan alkaloid morfin, striknin dan kuinin pada 
awal abad ke 19 merupakan era baru dalam penggunaan 
tumbuh-tumbuhan sebagai bahan obat dan hal ini 
merupakan titik awal penelitian tumbuh-tumbuhan obat 
secara modern. Dunia kefarmasian kemudian maju dengan 
pesat berkat ditemukannya teknik-teknik kromatografi dan 
penentuan struktur molekul secara spektroskopi (Walujo 
2011). Penemuan senyawa bioaktif farmakologis yang 
sangat berarti, seperti alkaloid bis-indol vimblastin dan 
vinbastin dari tanaman Catharanthus rosesus 
(Apocynaceae), yang kemudian dikembangkan menjadi 
obat komersial untuk penyakit kanker (Achmad et al. 2002) 
adalah contoh perkembangan itu. 

Salah satu potensi keanekaragaman flora di Indonesia 
yaitu sebagai sumber obat. Tanaman obat merupakan 
tanaman yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan 
menyembuhkan penyakit pemakainya. Bagian yang 
biasanya digunakan untuk obat dapat berasal dari rimpang, 
akar, kulit, buah, bunga, biji, daun ataupun batangnya. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) merupakan 
satu-satunya perguruan tinggi negeri di Surakarta. 
Belakangan ini Universitas Sebelas Maret Surakarta 
mencanangkan Gerakan UNS Green Campus. Green 
Campus merupakan suatu inovasi untuk menciptakan 
lingkungan kampus yang hijau, salah satunya dengan 
adanya lahan yang cukup luas untuk tempat tumbuh pohon. 
Salah satu aspek penting dalam pemilihan dan penataan 
jenis pohon di area kampus adalah nilai kemanfaataanya 
sehingga dapat digunakan sebagai sarana belajar-mengajar, 
di antaranya adalah perlunya koleksi jenis-jenis tanaman 
berkhasiat obat (Sugiyarto et al. 2013). Mengacu dari hal di 
atas, maka diadakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan dan 
potensinya sebagai obat antikanker di kawasan Kampus 
Kentingan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

BAHAN DAN METODE  

Waktu dan lokasi penelitian 
Pengambilan data pohon dilakukan pada April-

November 2012, Lokasi pengambilan data pohon di 
kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Lokasi penelitian dibagi dalam 8 zona pengamatan yakni: 
Zona 1 meliputi GOR UNS, lapangan sepak bola, medical 
center, kantor Minalwa, Student Center dan Graha UKM; 
Zona 2 meliputi Fakultas MIPA dan Fakultas Kedokteran; 

Zona 3 meliputi Fakultas Pertanian dan Telaga Kentingan; 
Zona 4 meliputi Fakultas KIP dan Pogram Pascasarjana; 
Zona 5 meliputi Fakultas Ekonomi, Fakultas ISIP, dan 
Fakultas Hukum; Zona 6 meliputi Fakultas Teknik; Zona 7 
meliputi Gedung Rektorat, Laboratorium Pusat, 
Perpustakaan Pusat, dan Pusat Komunikasi; Zona 8 
meliputi kantor LPPM, Pendidikan Pusat, Kantor SPMB 
dan Kantor PPLH. 

Cara kerja 
Data pohon diambil dengan metode sensus yakni 

mencatat semua spesies pohon dan menghitung jumlah 
individunya.  

Analisis data 
 Data keanekaragaman pohon di kampus Kentingan 

UNS yang diperoleh kemudian diidentifikasi jenis serta 
kandungan biokimianya berdasarkan studi literatur. 
Kemudian dilakukan seleksi untuk tumbuhan-tumbuhan 
yang memiliki kandungan biokimia berpotensi sebagai obat 
antikanker. Analisis mendalam terhadap kandungan serta 
fungsi dari kandungan tersebut berdasarkan studi dari 
berbagai literatur.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdapat 63% pohon yang berpotensi sebagai obat dari 
keseluruhan 96 jenis pohon yang terdapat di kawasan 
kampus Kentingan UNS. Terdapat 61 spesies yang berhasil 
diidentifikasi sebagai tanaman berpotensi obat yang 
masing-masing memiliki berbagai khasiat, mulai dari 
penyakit ringan seperti batuk (Hibiscus tiliaceus), demam 
(Alstonia scholaris), obat disentri (Niphelium lappaceum) 
hingga penyakit berat seperti kanker (Annona muricata, 
Averrhoa carambola, Jatrhopa curcas) (Sugiyarto et al. 
2013). 

Dari 61 jenis tanaman yang berpotensi obat, di 
antaranya 12 spesies yang berasal 9 famili berbeda telah 
teridentifikasi kandungan zat antikankernya yang masing-
masing berasal dari berbagai bagian tubuh tumbuhan 
tersebut antara lain: biji, buah, kayu, akar, kulit buah dan 
daun. Sebanyak 12 spesies tersebut antara lain sirsak 
(Annona muricata), manggis (Garcinia mangostana), jarak 
(Jatropa curcas), belimbing (Averrhoa carambola), nangka 
(Artrocarpus heterophyllus), kenari (Canarium indicum), 
mangga (Mangifera indica), mengkudu (Morinda 
citrifolia), kopi (Coffea sp.), sukun (Artocarpus altilis), 
mundu (Garcinia dulcis), dan melinjo (Gnetum gnemon). 
Terdapat 16 jenis zat yang ditemukan dari pohon di 
kawasan kampus Kentingan UNS yang berpotensial 
sebagai antikanker.  

Sirsak (Anona muricata) 
Sirsak termasuk dalam famili Annonaceae. Buah sirsak 

banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi, 
selain kaya akan air dan vitamin pada buahnya, acetogenins 
yang terdapat pada daun sirsak dapat melindungi sistem 
kekebalan tubuh dan mencegah infeksi yang mematikan. 
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Gambar 1. Lokasi penelitian di kampus UNS Surakarta. Keterangan: lokasi detail zona 1 s.d. 8 disebutkan dalam naskah. 
 
 
 

Pengobatan menggunakan acetogenins akan membuat 
penderita kanker merasa lebih kuat dan lebih sehat selama 
proses perawatan, serta memiliki penampilan fisik yang 
membaik. Acetogenins hanya membunuh sel kanker yang 
ada dalam tubuh, sedangkan sel normal tidak akan diserang 
dan akan tetap tumbuh (Utari et al. 2013). Daun sirsak 
memiliki kandungan polifenol, flavonol serta flavonoid 
paling besar dibandingklan pada bagian batang dan bagian 
akarnya. Metabolit sekunder yang dihasilkan dari daun 
sirsak dapat menghambat aktivitas kanker. Pada berbagai 
konsentrasi ekstrak daun sirsak terbukti dapat menghambat 
proses proliferasi, menghilangkan viabilitas sel, mengubah 
morfologi sel kanker, menginduksi terjadinya kamtian sel 
secara terprogram atau apoptosis. Pada konsentrasi yang 
meningkat ekstrak daun sirsak dapat menahan sel kanker 
pada fase G0/G1 saat. Senyawa acetogenin merupakan 
senyawa antikanker yang bersifat selektif, senyawa ini 
mampu melawan berbagai jenis sel kanker tanpa 
menimbulkan kerusakan pada sel-sel normal. Acetogenin 
juga dapat bertindak sebagai racun untuk DNA 
topoisomerase 1, menahan sel kanker pada fase G0/G1 
serta mampu menginduksi proses apoptosis. Pada 
penelitian oleh Pieme et al. (2014) menunjukkan terjadinya 
peningkatan populasi sel kanker HL-60 (Human 
promyelocytic leukemia) secara signifikan pada fase G0 
yaitu pada daun 2.51-96% , 2.83-95% pada akar dan 5.01-
98% pada ranting. Terlihat pula adanya kondensasi 
kromatin serta fragmentasi dari nuklear yang menunjukkan 

terjadinya apoptosis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, 
pada semua ekstrak yang telah diujikan mampu 
menginduksi apoptosis melalui penahanan pada fase 
G0/G1. Ekstrak daun sirsak memiliki aktivitas antioksidan 
yang tinggi serta bersifat toksik pada sel PACA-2, PC-3, 
A-549, HepG2 (Ragasa et al. 2012). 

Sukun (Artocarpus altilis) 
Sukun merupakan pohon yang tumbuh dan hidup di 

wilayah tropis seperti Indonesia. Pohon sukun masuk 
dalam famili Moraceae. Bagian akar, batang serta daun 
sukun telah lama dijadikan sebagai obat tradisional untuk 
beberapa penyakit seperti liver chirrosis, hipertensi dan 
diabetes. Menurut Wang et al. (2006), ekstrak etil asetat 
daun sukun mengandung senyawa golongan geranil 
flavonoid yang memiliki potensi untuk melakukan 
penghambatan pada pertumbuhan sel-sel kanker manusia. 
Di antaranya sel adenocarcinoma paru-paru, sel karsinoma 
colon dan sel karsinoma hati. 

Arung et al. (2009) melaporkan bahwa ekstrak dietileter 
dari kayu Artocarpus altilis berpotensi untuk melawan sel-
sel kanker payudara T47D dengan mengurangi 
viabilitasnya, mengubah morfologi nukleusnya, serta 
menginduksi terjadinya apoptosis atau kematian sel secara 
terprogram. Apoptosis terjadi pada fase sub-G1 merupakan 
faktor utama berkurangnya viabilitas pada sel kanker 
payudara T47D. Senyawa yang bertanggungjawab dalam 
penghambatan aktivitas sel kanker tersebut diketahui   
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Tabel 1. Pohon berpotensi sebagai obat anti kanker di kampus Kentingan UNS Surakarta 
 

Nama 
lokal Nama ilmiah Famili Bagian yang 

digunakan 
Jumlah 
individu Kandungan biokimia 

Sirsak Annona muricata Annonaceae Daun 16 Acetogenins 
Sukun Artrocarpus atilis Moraceae Daun, kayu 30 Flavonoid geranyl, artocarpin, 

siklokomunol 
Belimbing  Averrhoa carambola Oxalidaceae Daun, batang 27 Flavonoid 
Nangka Artrocarpus heterophyllus Moraceae Buah, biji 33 Saponin, isoflavon, carotenoid 
Kenari Canarium indicum Burseraceae Buah 3 Antioksidan, fenol, omega 3 
Manggis Garcinia mangostana Clusiaceae Buah, kulit buah, daun 19 Xanthone, tanin, mangostin 
Jarak Jatropha curcas Euphorbiaceae Getah, daun, akar 2 Flavonoid, sapopnin, polifenol 
Mangga Mangifera indica Anacardiaceae Biji, daun, kulit buah 220 Polifenol, flavonoid 
Mengkudu Morinda citrifolia Rubiaceae Buah, akar 7 Fenol, flavonoid 
Kopi Coffea Sp. Rubiaceae Biji 22 Alkaloid, flavonol 
Mundu Garcinia dulcis Clusiaceae Daun 6 Biflavonoid 
Melinjo Gnetum gnemon Gnetaceae Biji 40 Resveratrol 
 

 
 
Gambar 2. Komposisi family pohon penyusun vegetasi yang berpotensi obat di kampus Kentingan UNS Surakarta 
 
 

 
adalah artocarpin yang terdapat pada ekstrak dietileter kayu 
sukun. Selain geranil flavonoid terdapat pula senyawa 
pyranoflavonid yaitu siklokomunol yang memiliki aktivitas 
anti kanker pada sel kanker T47D dan sel kanker MCF-7 
(Risdian et al. 2014).  

Nangka (Artrocarpus heterophyllus) 
Nangka memiliki famili yang sama dengan sukun, yaitu 

Moraceae. Buah nangka dimanfaatkan untuk konsumsi 
manusia. Buah ini banyak hidup di wilayah tropis. Selain 
dikonsumsi, buah serta biji nangka berpotensi sebagai obat 
antikanker. Kandungan karotenoid pada ekstrak buah 
nangka memiliki potensi sebagai antimutagenik serta 
antriproliferatif pada sel kanker limphoma M12.C3.F6 
(murine B-cell lymphoma). Sifat antiproliferatif dari 
ekstrak buah nangka sangat tinggi, yaitu ditunjukkan 
dengan nilai IC50 sebesar 49.2 lg/mL. Montanez et al 

(2015) melaporkan bahwa karotenoid dari ekstrak buah 
nangka menunjukkan aktivitas antiproliferatif yang kuat, 
namun penggunaan karotenoid akan lebih efektif proses 
penghambatannya apabila dikombinasikan dengan 
kandungan lain. Ekstrak metanol dari biji nangka 
(Artocarpus heterophyllus) telah diuji aktivitas 
sitotoksiknya untuk melawan kanker paru-paru dan hasil 
yang diperoleh menunjukkan ekstrak tersebut memiliki 
toksisitas yang sangat baik terhadap sel kanker dan bersifat 
nontoksik terhadap sel normal (Patel dan Patel 2011).Pada 
biji nangka terdapat senyawa flavonoid memiliki aktivitas 
antiproliferatif yang kuat. 

Belimbing buah (Averrhoa carambola) 
Belimbing buah atau dalam Bahasa Inggris disebut 

dengan jackfriut merupakan buah yang banyak ditemukan 
di wilayah Asia Tenggara. Buah belimbing telah banyak 



REKYAN et al. – Tanaman antikanker di kampus UNS Surakarta 
 

 

481

diteliti memiliki kandungan flavonoid serta polifenol yang 
tinggi. Ekstrak buah belimbing dapat berfungsi sebagai 
Hepato-protector. Flavonoid serta polifenol memiliki 
aktivitas antikanker di antaranya adalah menginduksi 
terjadinya apoptosis, menghambat proses proliferasi, 
menginduksi sekresi enzim detoksifikasi, melancarkan 
regulasi sitem imun. Singh et al. (2014) melaporkan bahwa 
tikus galur swiss albino yang telah diinjeksi dengan 
Diethylnitrosamine (DENA) dan carbon tetrachloride 
(CCl4) untuk menginisiasi pertumbuhan kanker pada hati, 
setelah diberi ekstrak belimbing buah mengalami reaksi 
yang positif dengan penurunan jumlah sel kanker karena 
adanya apoptosis serta penghambatan proses proliferasi. 
Ekstrak alkohol dari batang Averrhoa carambola 
(belimbing buah) telah terbukti dapat melawan aktivitas 
tumor otak (Tadros dan Sleem 2004). 

Jarak (Jatropha curcas) 
Jarak merupakan tanaman yang memiliki banyak 

manfaat, buahnya dapat dimanfaatkan untuk produksi 
bioetanol, selain itu bagian daun, akar serta kulit pohonnya 
dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Akar jarak memiliki 
kandungan polifenol, flavonoid serta saponin yang 
memiliki kemampuan melawan kanker. Ekstrak metanol 
akar jarak yang diujikan pada sel kanker colon, dapat 
mengurangi viabilitasnya secara signifikan. Selain akarnya, 
daun dan lateks dari jarak juga memiliki kemampuan 
sebagai antioksidan serta antiimflammatory (Oskoueian et 
al. 2011; Huang et al. 2014). Penelitian lebih lanjut sangat 
perlu dilakukan untuk lebih mengembangkan potensi jarak 
sebagai kandidat antikanker. 

Kenari (Canarium indicum) 
Kenari (Canarium indicum) menghasilkan senyawa 

fenolik dan anti-oksidan. Senyawa tersebut akan bekerja 
merespons peradangan dengan melepasan prostanoids yang 
hasil utamanya adalah PGE2. PGE2 adalah produk utama 
asam arachidonic yang diproduksi di dalam sel, dan ketika 
sel diaktifkan atau arachidonate eksogen bebas tersedia, 
PGE2 akan disintesis de novo dan dilepaskan ke ruang 
ekstraseluler (Leakey et al. 2007).  

Mangga (Mangifera indica) 
Mangga berasal dari famili Anacardiaceae. Buah 

mangga selain banyak mengandung vitamin diketahui 
tinggi akan kandungan serat. Selain buahnya, kulit buah 
mangga juga memiliki kandungan lain, yaitu polifenol dan 
flavonoid yang diketahui sangat berpotensi sebagai agen 
antikanker. Senyawa tersebut bersifat antiproliferatif 
terhadap sel-sel kanker. Selain dua senyawa tersebut 
terdapat pula senyawa fenol dan apigenin yang terkandung 
dalam bijinya, kedua senyawa tersebut mamiliki sifat 
antioksidan yang kuat. Beberapa jenis kanker yang dapat 
dihambat pertumbuhannya adalah kanker perut, kanker 
serviks serta kanker payudara, serta kanker hati (Abdullah 
et al. 2014; Kim et al. 2010). Dari tes menggunakan MTT, 
anti proliferasi, penyerapan NR dan pelepasan LDH untuk 
mengevaluasi sitotoksisitas ekstrak ethanolic biji 
Mangifera indica L dalam jalur sel kanker MCF-7 dan 
MDA-MB-231, menunjukkan bahwa ekstrak ini secara 

signifikan berpengaruh sitotoksik untuk jalur sel ini dan 
tidak mempengaruhi sel payudara normal MCF-10A 
(Abdullah et al. 2014). 

Mengkudu (Morinda citrifolia) 
Tanaman mengkudu telah lama digunakan sebagai 

tanaman obat tradisional terutama bagian buahnya. Buah 
mengkudu umumnya digunakan sebagai obat antikanker. 
Mengkudu memiliki khasiat sebagai immunomodulator 
atau meningkatkan fungsi kekebalan tubuh serta membantu 
memperbaiki sel-sel yang rusak. Namun penelitian lebih 
lanjut perlu dilakukan untuk membuktikan penemuan-
penemuan tersebut. Dalam sebuah penelitian diketahui 
bahwa kandungan dari buah mengkudu adalah antrakuinon, 
yaitu damnakantal yang secara in vitro dapat mengacaukan 
gen sel kanker saat melakukan proliferasi. Salah satu 
komponen yang terdapat pada buah mengkudu juga dapat 
mematikan sinyal dari sel tumor untuk berproliferasi 
(Wang et al. 2007). Ekstrak buah mengkudu pada berbagai 
konsentrasi terbukti dapat menghambat produksi tumor 
necrosis factor-alpha (TNF-α), yang merupakan promotor 
endogen tumor (Hokama, 1993). Buah mengkudu kaya 
akan kandungan polisakarida yang mampu menekan 
pertumbuhan tumor. Mekanisme penekanan aktivitas 
antikanker dapat pula dilakukan dengan meningkatkan 
aktivitas kekebalan pada inang. Ekstrak buah mengkudu 
dapat membantu penyediaan xeronin di dalam tubuh. 
Xeronin berfungsi untuk memperbaiki kelenjar tiroid dan 
kelenjar timus. Kedua kelenjar tersebut memiliki peran 
utama untuk kekebalan tubuh. Dengan menstimulasi 
pertumbuhan sel timus maka fungsi imun akan meningkat, 
dan selanjutnya akan meningkatkan aktivitas antikanker 
Mengkudu (Morinda citrifolia) memiliki efek terapi yang 
luas termasuk aktivitas antikanker, dalam praktik klinis dan 
percobaan pada hewan model di laboratorium, meskipun 
mekanisme untuk efek ini masih belum jelas. Namun, 
hipotesis mengarah bahwa mengkudu memiliki efek 
pencegahan kanker pada tahap awal karsinogenesis 
(Hermansyah et al. 2010). 

Kopi (Coffea sp.) 
Biji kopi (Coffea sp.) mengandung phenolic (13%) dan 

flavonoid (3%). Laporan terbaru menunjukkan bahwa 
beberapa jenis flavonols merangsang proliferasi leukosit 
darah perifer manusia. Mereka secara signifikan 
meningkatkan aktivitas sel T penolong, sitokin, interleukin 
2, interferon dan makrofag dan dengan demikian berguna 
dalam pengobatan berbagai penyakit yang disebabkan oleh 
disfungsi kekebalan. Tanaman yang mengandung alkaloid, 
polisakarida dan terpenoids memiliki efek 
immunostimulatori kuat (Haquea et al. 2013). 

Melinjo (Gnetum gnemon) 
Melinjo mengandung trans-resveratrol (tRV); 

isorhapontigenin, sebagai monomer turunan resveratrol; 
gnetin C, gnemonosides A, C, and D, and gnetin L, sebagai 
turunan kotor resveratrol; dan turunan lainnya. Beberapa 
turunan resveratrol dilaporkan memiliki aktivitas biologi, 
termasuk aktivitas antioksidan, aktivitas amtimikroba, 
penghambat enzim lipase dan amilase, modulasi produksi 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON 1 (3): 477-483, Juni 2015 

 

482

sitokinin, antiangiogenesis, penghambat tyrosinase, dan 
biosintesis melanin (Tani et al. 2014). 

Mundu (Garcinia dulcis) 
Buah, biji serta daun mundu telah banyak dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional untuk penyakit limphatitis, 
parotitis serta struma. Mundu mengandung antioksidan 
yang berfungsi sebagai antibakteri, antiradang, 
antitrombisis, sehingga dapat mencegah dan mengobati 
kanker (Heng 2011). Daun mundu memiliki kandungan 
senyawa fenolik seperti bioflavonoid yang dapat berpotensi 
sebagai antikanker (Saelee et al. 2015). 

Manggis (Garcinia mangostana) 
Manggis berasal dari famili Clusiaceae. Pohon manggis 

banyak tumbuh di daerah tropis terutama di Indonesia. 
Xanthones yang terkandung dalam ekstrak kulit manggis 
seperti α-mangostin, β-mangostin, γ-mangostin, garcinone 
E, dan gartanin, memiliki penerimaan yang sangat 
mendalam pada pencegahan dan pengobatan kanker. GME 
nanopartikel pada manggis menunjukkan reaksi 
penghancuran tinggi pada sel Hela kanker (Pan-In et al. 
2014). Menurut laporan Moongkarndi et al. (2004) ekstrak 
metanol dari perikarp buah manggis mengandung senyawa-
senyawa tertentu yang memiliki aktivitas kuat sebagai 
antikanker. Pada inkubasi 48 jam ekstrak perikarp buah 
manggis menunjukkan aktivitas penghambatan yang 
signifikan sebagai antiproliferatif pada sel kanker 
payudara. Dari pengamatan sel diketahui penambahan 
ekstrak perikarp buah manggis dapat mengubah morfologi, 
menyusutkan membran sel,fragmentasi inti sel hingga 
terjadinya apoptosis. Selain pada kanker payudara, 
kandungan a-mangostin pada manggis dapat pula menekan 
pertumbuhan sel kanker pada prostat dengan menginduksi 
terjadinya apoptosis serta menghambat proliferasi, 
menariknya a-mangostin hanya bekerja aktif pada sel-sel 
kanker tanpa mempengaruhi sel-sel epitel prostat. Selain 
kulit buah manggis, bagian daunnya juga memiliki 
toksisitas terhadap sel melanoma B16-F10 (Li et al. 2014; 
Cunha et al. 2014).  

Terdapat 96 spesies tanaman yang terdapat di wilayah 
kampus Kentingan UNS Surakarta, 61 jenis telah 
teridentifikasi sebagai tanaman obat, 12 jenis di antaranya 
merupakan tanaman yang berpotensi sebagai obat 
antikanker,  yaitu sirsak (Annona muricata), manggis 
(Garcinia mangostana), jarak (Jatropa curcas), belimbing 
(Averrhoa carambola), nangka (Artrocarpus 
heterophyllus), kenari (Canarium indicum), mangga 
(Mangifera indica), mengkudu (Morinda citrifolia), kopi 
(Coffea sp.), sukun (Artocarpus altilis), mundu (Garcinia 
dulcis), dan melinjo (Gnetum gnemon). Terdapat berbagai 
jenis zat yang ditemukan dari pohon di kawasan kampus 
Kentingan UNS yang berpotensi sebagai antikanker.  
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Abstrak. Siregar H-M, Ardi WH. 2015. Sertifikasi PVT Begonia “Lovely Jo” persilangan interspesifik B. puspitae Ardi x B. 
pasamanensis M. Hughes. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 484-489. Telah dilakukan persilangan buatan interspesifik di Kebun 
Raya Bogor antara tanaman koleksi Begonia puspitae Ardi sebagai induk betina yang mempunyai bentuk daun bulat telur dengan 
pangkal menjantung (eksotik) dan B. pasamanensis M. Hughes sebagai induk jantan yang mudah beradaptasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperluas keragaman genetik koleksi Begonia yang ada di Kebun Raya. Biji hasil persilangan tersebut disemai, hasil 
persemaian sebanyak 40 individu (tanaman), kemudian diseleksi. Hasil seleksi mendapatkan jumlah 10 nomor. Seleksi lanjutan 
dilaksanakan, dan diperoleh 1 nomor tanaman F1 yang mempunyai daun berwarna hijau kemerahan yang berbeda dari tetuanya. 
Selanjutnya diperbanyak secara vegetatif dengan menggunakan stek daun sampai tiga generasi. Dari perbanyakan tersebut dihasilkan 
tanaman yang memiliki karakter daun unik berbentuk bulat telur melebar love, asimetris, berwarna hijau muda, berambut dan tidak 
terjadi perubahan sifat diberi nama Begonia “Lovely Jo”. Tahapan setelah F1 hasil persilangan selesai dan memenuhi kriteria BUSS, 
selanjutnya proses pendaftaran PVT dan serangkaian uji BUSS (baru, unik, seragam, stabil) menggunakan acuan Buku Panduan 
Pelaksanaan Uji (PPU) BUSS. “Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan” dilanjutkan Sidang Komisi PVT dan pemberian 
sertifikasi. Pada akhirnya varietas baru tersebut telah mendapatkan Permohonan Hak PVT dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 
dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan No 00237/PPVT/S/2013. Diharapkan Begonia “Lovely Jo”, sebagai aset LIPI 
yang mempunyai nilai ekonomis sebagai tanaman hias berdaun indah yang dapat dibudidayakan dan diperbanyak baik oleh pemulianya, 
pelaku bisnis tanaman hias atau masyarakat umum.  

Kata kunci: Sertifikasi PVT,  Begonia “Lovely Jo”,  persilangan interspesifik,  Begonia puspitae, Begonia pasamanensis 

Abstract. Siregar H-M, Ardi WH. 2015. Sertification of plant variety protection Begonia “Lovely Jo” interspecific hybridization  B. 
puspitae Ardi x B. pasamanensis  M. Hughes.  Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 484-489. An artificial interspecific hybridization has 
been done in Bogor Botanic Gardens between Begonia puspitae Ardi as a female plant which has ovate leaf with cordate base and an 
adaptable B. pasamanensis M. Hughes as a male plant. This study aims to broaden the genetic diversity of existing Begonia collections. 
The sowing seeds resulted 40 plant seedlings were then selected into 10 individuals. The next selection resulted in one selected 
individual which has different characters with the parents. Selected plant was propagated vegetatively by leaf cuttings up to three times, 
and resulted clones which have same characters with the selected one, and named as Begonia ‘“Lovely Jo”’. All the stages of 
hybridization have been completed and the hybrid meets the BUSS criteria, next stage is the registration and the DUS test (Distinct, 
Uniform, and Stabile) used the “Guidelines for the Conduct of Test for Distinctness, Uniformity and Stability”, which continued with the 
committee examination and certification. The final output is the certificate of plant variety protection from the Ministry of Agriculture, 
number 00237/PPVT/S/2013. Begonia ‘“Lovely Jo”’ as the assets of LIPI, that have economical value as an ornamental plant, expected 
can be cultivated and propagated by its breeder, ornamental plant community or public. 

Keywords: Sertification, Begonia “Lovely Jo”,  interspecific hybridization,  Begonia puspitae, Begonia pasamanensis 

PENDAHULUAN 

Kebun Raya Bogor merupakan salah satu kebun raya 
terbaik di dunia dalam bidang konservasi dan penelitian 
tumbuhan tropika, pendidikan lingkungan dan pariwisata. 
Saat ini Kebun Raya Bogor telah berhasil mengkoleksi 134 
jenis Begonia yang terdiri atas 37 Begonia eksotik dan 97 
jenis Begonia alam. (Hartutiningsih dan Siregar 2011). 

Begonia alam diperoleh dari hasil eksplorasi di hutan, 34 
jenis di antaranya belum teridentifikasi dan diduga 
berpotensi sebagai jenis baru (new species). Koleksi plasma 
nutfah Begonia yang paling lengkap adalah di Kebun Raya 
Bali (1250 m dpl.), sampai dengan tahun 2013 mencapai 
313 jenis yang terdiri atas 100 jenis Begonia alam (native 
species) dan 213 jenis Begonia eksotik (Ardaka et al. 2009; 
Hartutiningsih et al 2014). Kebun Raya Bali merupakan 
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salah satu kebun raya yang memiliki koleksi Begonia 
cukup lengkap di Indonesia, bahkan dikatakan oleh Hoover 
et al. (2008) terlengkap di dunia World Center of Begonia. 
Tidak semua jenis Begonia yang tumbuh di Kebun Raya 
Bali bisa berdapatasi di Kebun Raya Bogor. Pada 
umumnya Begonia yang berasal dari dataran tinggi sulit 
beradaptasi di dataran rendah. Hasil penelitian 
menunjukkan 26 jenis Begonia (52%) mampu tumbuh 
dengan baik, dari 50 jenis yang diujicobakan. 
(Hartutiningsih dan Siregar 2011).  

Untuk menghasilkan varietas baru Begonia dengan 
sosok menarik dengan penampilan fisik yang diharapkan 
lebih baik dari induknya, unik, menarik atau mempunyai 
daya tahan yang kuat dapat dilakukan penyerbukan silang 
atau penyilangan (cross pollination). Pada umumnya 
Begonia melakukan penyerbukan sendiri (self pollnation), 
sedangkan penyerbukan silang secara buatan dilakukan 
dalam kegiatan pemuliaan untuk menghasilkan F1, yang 
selanjutnya merupakan langkah untuk melahirkan varietas 
yang lebih bervariasi. Diharapkan hasilnya dapat 
menambah keanekaragaman hayati serta bernilai ekonomi 
yang tinggi.  

Hasil penelitian kawin silang yang sudah dilakukan 
adalah varietas baru Begonia “Lovely Jo” yang telah 
diajukan untuk mendapatkan Hak PVT (Perlindungan 
Varietas Tanaman). Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 
dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) merupakan lembaga 
pemerintah yang bertugas untuk melindungi varietas 
tanaman dengan menerbitkan “hak perlindungan varietas 
tanaman”. Untuk menerbitkan hak tersebut tentunya 
PPVTPP harus melakukan beberapa aktivitas yang telah 
ditetapkan di antaranya uji BUSS (Baru, Unik, Seragam, 
Stabil). Jadi varietas yang dapat dilindungi, yaitu varietas 
yang memiliki sifat baru, unik, seragam, dan stabil (PPVT 
2006).  

Varietas tanaman disebut unik apabila dapat dibedakan 
secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah 
diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan 
hak PVT. Varietas tanaman disebut seragam bila sifat-sifat 
utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam, 
meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan 
lingkungan tanam yang berbeda-beda. Varietas tanaman 
disebut stabil bila varietas tersebut tidak mengalami 
perubahan setelah ditanam, berulang-ulang, atau untuk 
yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak 
mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. 
Technical Guidelines (TG) merupakan panduan untuk 
melakukan uji kebaruan, keunikan, keseragaman dan 
kestabilan (Uji BUSS) untuk setiap varietas tanaman yang 
diajukan Hak PVT-nya.  

Penelitian persilangan ini bertujuan untuk memperbaiki 
sifat kuantitatif bentuk daun Begonia untuk menghasilkan 
varietas baru yang lebih menarik dan bernilai ekonomis dan 
varietas tersebut diajukan untuk mendapatkan Hak PVT. 

BAHAN DAN METODE  

Waktu, tempat penelitian dan material tanaman 
Penelitian dilakukan di Rumah Kaca Pembibitan 

Gedung IX Kebun Raya Bogor LIPI, Bogor, Jawa Barat. 
Persilangan buatan dilakukan tanggal 20 Maret 2007 pada 
pagi hari pukul 09.00-10.00 saat udara masih segar, dan 
cerah. Tanaman koleksi Begonia puspitae Ardi (Hughes et 
al. 2009) dengan nomor akses 200510476/DM 1742 
sebagai induk betina dengan B. pasamanensis M. Hughes 
nomor akses B2006116/TT972 (Hughes et al. 2009). 
Kriteria keunggulan induk betina B. puspitae adalah bentuk 
daun bulat telur dengan pangkal menjantung, unik dan 
eksotik, sedangkan kriteria keunggulan induk jantan B. 
pasamanensis, jenis ini mudah beradaptasi di dataran 
rendah sampai dataran tinggi. Diharapkan Begonia baru 
yang dihasilkan memiliki perawakan lebih kompak, daun 
yang eksotik membulat lebar, bulat telur dengan pangkal 
menjantung. Setelah dilakukan penyilangan, tanaman 
diberi label yang berisi keterangan tentang tetua betina dan 
tetua jantan, waktu penyilangan (tanggal, bulan dan tahun) 
dan nama penyilang. Kebun Raya Bogor mempunyai 
ketinggian tempat 250 m dpl, suhu harian berkisar 28-33oC, 
kelembapan udara rumah kaca antara 60-90%.  

Prosedur persilangan buatan 
Tanaman induk sebagai tetua harus tanaman yang 

sedang berbunga, memiliki pertumbuhan yang sehat, subur 
dan normal sesuai dengan hasil penelitian pada Begonia 
jenis lainnya (Hartutiningsih 2008): (i) Bunga betina yang 
digunakan adalah B. puspitae yang segar untuk dijadikan 
induk pejantan; saat bunga mekar tepungsari kelihatan 
berwarna kuning. Ambil tepungsari menggunakan cotton 
bud atau bunga jantan dapat dipetik langsung. (ii) Bunga 
jantan yang digunakan sebagai pasangannya adalah B. 
pasamanensis yang sedang mekar dan kepala putiknya siap 
menerima tepungsari. (iii) Selanjutnya oleskan cotton bud 
atau bunga jantan yang berisi tepungsari tersebut pada 
kepala putik sampai menempel. (iv) Bunga betina yang 
telah diserbuki dibungkus dengan plastik bening yang 
diberi lubang-lubang kecil. (v) Ikat dengan benang atau tali 
rafia dan diberi label. (vi) Setelah terbentuk buah, plastik 
dibuka dan tunggu sampai buah masak. 

Hasil seleksi F1 dikarakterisasi berdasarkan buku 
Panduan Umum Pengujian Kebaruan, Keunikan, 
Keseragaman dan Kestabilan (PPVT 2006), dan Panduan 
Pelaksanaan Uji Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan 
Kestabilan (PPVT 2014). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

F1 dan seleksi 
Buah hasil persilangan dipanen, bijinya halus dan 

sangat banyak, sulit untuk dilakukan penghitungan. Biji di 
semai pada pot kecil diameter 10 cm yang berisi media 
campuran antara arang sekam dengan kompos (2:1), 
kemudian semaian disungkup dalam plastik dan diletakkan 
pada kondisi yang terang.  
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Biji mulai berkecambah 10 hari setelah tanam. Jumlah 
seedling sangat banyak, ditunggu hingga berumur paling 
tidak 4 atau 5 bulan. Setelah itu dilakukan seleksi massa 
terhadap seedling dengan kriteria vigor tanaman, yaitu 
tanaman memiliki minimal 3 helai daun, panjang atau 
tinggi tanaman minimal 4 cm.  

Seedling hasil seleksi ini berjumlah 40 individu 
(tanaman), kemudian ditanam pada pot kecil diameter 10 
cm, dengan media campuran arang sekam dan kompos 2:1. 
Setelah memasuki masa generatif mulai dilakukan 
pengamatan dan karakterisasi tanaman. Dari kegiatan 
seleksi ini diperoleh 10 individu. Sisanya 30 tanaman 
dimusnahkan. F1 terseleksi selanjutnya diperbanyak secara 
vegetatif dengan menggunakan stek daun, dan diperbanyak 
lagi menjadi 20 tanaman dan diperbanyak lagi menjadi 80 
tanaman. Hasilnya tanaman memiliki karakter daun unik 
berbentuk bulat telur melebar love, asimetris, berwarna 
hijau muda, berambut dan tidak terjadi perubahan sifat. 
Varietas baru tersebut kemudian didaftarkan untuk 
mendapatkan Hak PVT dari Pusat Perlindungan Varietas 
Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian. 
(Gambar 1). 

Hasil persilangan buatan adalah Begonia “Lovely Jo” 
(bentuk daunnya unik berbentuk bulat telur melebar love, 
asimetris, berwarna hijau muda, berambut dan perawakan 
yang lebih kompak). Sifat ini merupakan perbaikan bentuk 
karakter morfologi daun yang dimiliki oleh kedua tetuanya 
yang memiliki morfologi daun kecil-kecil dan kurang 
kompak. Berikutnya adalah perbedaan karakterisasi antara 
tetua jantan, betina dan turunannya F1 seperti pada Tabel 1. 

Deskripsi kultivar baru: Begonia “Lovely Jo” 
Tanaman: Tumbuh merayap, terestrial, dapat ditanam 

dalam pot, tinggi mencapai 26,60 cm dengan jumlah  
percabangan sedikit, merumpun. Batang: rhizomatus, 
berbentuk silinder, dengan diameter 5-10 mm, berwarna 
hijau dengan bercak putih, licin, terdiri dari banyak ruas 
buku, panjang ruas antara 2-4 mm. Daun: tunggal, tersusun 
secara berseling; stipula berbentuk bulat telur melebar 
sampai membulat (broadly ovate) berukuran panjang 11-16 
mm dan lebar 6-12 mm, berwarna hijau pucat, permukaan 
luarnya berrambut, pinggirannya rata dan ujungnya 
meruncing; tangkai daunnya memiliki panjang sekitar 19-
30 cm dan berrambut panjang dengan panjang rambut kira-    

 
 
 

 
 
 
Gambar 1. Bagan perakitan varietas baru Begonia “Lovely Jo” 

♀ B. puspitae Ardi 
(tumbuhan liar asli Indonesia, 
koleksi Kebun Raya Bogor) 

♂ B.pasamanensis M. Hughes 
(tumbuhan liar asli Indonesia, 
koleksi Kebun Raya Bogor) 

Persilangan 
dilakukan pada 

bulan Maret 2007 

F1 (40 nomer aksesi) 
X1, X2, X3......s.d. X 40 

F1 (10 nomer aksesi) 
X1, X2, X3......s.d. X10 

Terpilih tanaman X1 
(diberi nama varietas “Lovely Jo”) 

Ciri baru, karakter daun unik berbentuk bulat telur 
melebar love, asimetris, berwarna hijau muda, berambut 

dan tidak terjadi perubahan sifat 

Begonia “Lovely Jo” 
(didaftarkan hak PVT) 

x 

Perbanyakan dengan stek daun 
3 generasi 

F1 ditanam pada 1 Mei 2007 

Seleksi massa terhadap F1 dilakukan 
sebanyak 1 kali, pada bulan Agustus 2010 

Kriteria seleksi: vigor tanaman 
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Tabel 1. Hasil pengamatan karakterisasi tetua ♀ B. puspitae Ardi, tetua ♂ B. pasamanensis M. Hughes dan F1 B. “Lovely Jo” 
 

Karakter yang diamati Tetua Begonia yang disilangkan F1 B. “Lovely Jo” ♀ B. puspitae ♂ B. pasamanensis 
Tipe tanaman: batang Rhizome  Rhizome  Rhizome  
Tinggi tanaman  Pendek (30,12 cm) Pendek (8,5 cm) Pendek (26,60 cm) 
Tanaman lebar Sedang (40,85 cm) Sedang (18,2 cm) Sedang (44,84 cm) 
Daun tipe  Tunggal  Tunggal  Tunggal  
Daun: Ukuran helai Sedang 20,62 cm x 13,82 

cm) 
Kecil (7,5 cm x 6,2 cm) Sedang (18,02 cm x 13, 

34 cm) 
Daun : Ketebalan Sedang  Sedang Sedang 
Posisi tangkai daun terhadap helaian daun Pinggir (basifixed) Pinggir (basifixed) Pinggir (basifixed) 
Bentuk daun Bulat telur (ovate) Bulat (orbicular) Bulat telur (ovate) 
Kecekungan daun Rata  Rata  Rata  
Pangkal daun  Menjantung (cordate) Saling bertautan (overlaped)  Menjantung (cordate) 
Ujung daun Melancip (acuminate) Melancip (acuminate) Melancip (acuminate) 
Torehan daun Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  
Pinggiran daun Bergeligi (serrate) Rata (entire) Bergelombang (repand) 
Stipula Bulat telur (ovate) Lanset (lanseolate) Bulat telur (ovate) 
Jumlah warna pada permukaan atas daun  1 1 1 
Warna dasar permukaan bagian atas Hijau  Hijau  Hijau  
Warna sekunder permukaan bagian atas Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  
Distribusi warna sekunder permukaan atas Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  
Varigasi pada permukaan atas Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  
Pewarnaan pada pertulangan daun pada 
permukaan atas 

Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  

Distribusi warna disekitar tulang daun 
permukaan atas 

Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  

Daun: warna pertulangan daun pada 
permukaan atas  

Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  

Intensitas rambut pada permukaan atas daun Lebat  Gundul  Sedang  
Daun: warna primer permukaan bawah Hijau muda  Hijau muda  Hijau muda  
Daun: warna sekunder permukaan bagian 
bawah 

Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  

Tangkai daun: panjang  Pendek (15,7 cm) Pendek (3,5 cm) Pendek (19,4 cm) 
Tangkai daun: warna Hijau muda Hijau kemerahan  Hijau kemerahan  
Tangkai daun : rambut Lebat  Gundul  Sedang  
Perbungaa: panjang tangkai 
bunga/perbungaan 

Sedang (24,45 cm) Pendek (7,5 cm)  Pendek (19,00 cm) 

Perbungaan: warna tangkai bunga Hijau muda Hijau kemerahan  Hijau kemerahan  
Bunga: tipe  Tunggal  Tunggal  Tunggal  
Bunga jantan, jumlah tenda bunga 2 4 4 
Bunga jantan: warna bunga Putih  Putih  Putih  
Bunga betina: jumlah tenda bunga 3 2 3 
Bunga betina: warna bunga Putih  Putih  Putih  
 
 
 
kira mencapai 5 mm. Pada tangkai daun yang muda rambut 
berwarna merah muda dan berubah menjadi hijau 
kemerahan ketika tua; helaian daun berbentuk love dan 
berwarna hijau (“Lovely Jo”) bulat telur melebar (ovate) 
dengan ukuran panjang x lebar (18,02 x 13,34 cm), sangat 
asimetris, berwarna hijau terang dengan gradasi ungu tipis 
diantara pertulangan daunnya, sedang pada permukaan 
bawahnya berwarna hijau muda, pada saat muda daun ini 
berwarna lebih merah, seluruh permukaan atasnya 
berambut dengan intensitas sedang sedangkan pada 
permukaan bawah hanya pada petulangan daunnya,  
pingiran daun berambut, ujung daun melancip (acuminate) 
dan pangkal menjantung (cordate); Pertulangan daunnya 
nyata. Bunga: Majemuk dalam simosa, perbungaan muncul 
pada tunas samping; Tangkai perbungaan memiliki panjang 
19,00 cm, diameter 2-3 mm, dan berambut; braktea 
berbentuk membulat atau bulat telur melebar dengan 

ukuran 4-5 x 5-8 mm, permukaan luarnya berambut, 
ujungnya bulat, pinggirannya berambut; Brakteola 
berbentuk bulat telur melebar dengan ukuran panjang 3-5 
mm dan lebar 2-7 mm. Jumlah perbungaan 1-3 per 
individu, bunganya berkelamin tunggal, bunga jantan 
muncul terlebih dahulu, setelah rontok kemudian disusul 
bunga betina. Setiap perbungaan memiliki 15-21 kuntum 
bunga jantan. Tangkai bunga jantan memiliki panjang 8-11 
mm; Bunga jantan memiliki 4 perhiasan bunga berupa 
tenda bunga yang berwarna putih agak kemerahan, 2 tenda 
bunga bagian luar berbentuk bulat telur atau membulat 
dengan ukuran panjang 9-11 mm dan lebar 9-10 mm, 
permukaan luarnya berambut; 2 tenda bunga bagian dalam 
berbentuk elips memanjang berukuran panjang 7-10 mm 
dan lebar 2-3.5 mm; benang sari berwarna kuning; tangkai 
bunga betina memiliki panjang antara 10-14 cm; Bunga 
betina memiliki 3 tenda bunga, 2 tenda bunga bagian luar 
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berbentuk bulat telur berukuran panjang 9-11 mm dan lebar 
9-10 mm, 1 tenda bunga bagian dalam berbentuk elips-
memanjang berukuran panjang 4.5-8 mm dan lebar 1-2.5 
mm; Bakal buah tenggelam berukuran antara panjang 8-9 
mm dan lebar 15-17 mm memiliki 3 ruang biji dan 3 sayap 
yang relatif sama pajang. Buahnya memiliki bentuk yang 
sama hanya saja tangkai bunga akan melengkung kebawah 
ketika buah terbentuk, buah matang berupa kapsul yang 
kering dan berwarna cokelat (Tebbitt  2005). 

Budidayanya tidak memerlukan kondisi khusus. 
Penggunaan media porous yang terdiri dari campuran arang 
sekam dan kompos dengan perbandingan 2:1 sangat 
dianjurkan, sedangkan penempatannya sebaiknya ternaungi 
di bawah pohon atau di teras rumah. Penyiraman dilakukan 
secukupnya agar kondisi media tetap lembap.  

Proses pendaftaran PVT  
Proses pendaftaran PVT dilakukan dengan mengisi 

dokumen (2 dokumen), dokumen pendukung (3 dokumen) 
dan serangkaian Uji BUSS (baru, unik, seragam, stabil) 
menggunakan acuan Buku Panduan Pelaksanaan Uji (PPU) 
BUSS. Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan 
“Guidelines for The Conduct of Test for Distinctness, 
Uniformity and Stability dilanjutkan Sidang Komisi PVT 
dan terakhir pemberian atau penolakan sertifikasi.  

Selanjutnya Persiapan Pendaftaran ada dua formulir 
yang harus diisi antara lain: (i) Formulir Permohonan Hak 
Perlindungan Varietas Tanaman (10 halaman) yang 
ditujukan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas 
Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP); (ii) Formulir 
Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman 
Deskripsi Varietas Baru (10 halaman) yang ditujukan 
kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 

Perijinan Pertanian (PVTPP); (iii) Dokumen Pendukung 
yang meliputi Surat Keterangan Tentang Kepemilikan 
Varietas Asal; Surat Penugasan dan Surat Pernyataan 
Pengalihan Hak. 

  
 
 
 

 
Kapus PVTPP: Penunjukan Pemeriksa PVT 

 
⇓ 

Rapat Bersama (Pemohon, Pemeriksa PVT & PVTPP) 
(Penentuan Varietas Pembanding, Lokasi, Waktu dan Biaya Uji) 

 
⇓ 

Persiapan Uji BUSS: 
Pembuatan Proposal oleh Pemeriksa PVT 

Penanaman Sesuai Proposal oleh Pemohon 
 
⇓ 

Pemeriksaan Substantif ke Lapangan  
(Pemeriksa PVT & PVTPP) 

 
⇓ 

Sidang Komisi PVT → Rekomendasi 
 
⇓ 

Kapus PVTPP: Pemberian Sertifikat Hak PVT/ 
Penolakan Permohonan Hak PVT 

 
 

 
Gambar 2. Skema pendaftaran PVT di kantor PVTPP 

 
 
 

 
 
Gambar 3. A. Begonia “Lovely Jo”, B. Bunga jantan, C. Bunga betina, dan D. Sertifikat PVT Begonia “Lovely Jo”    
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Pendaftaran PVT dilakukan seperti pada skema 
(Gambar 2). (PPVT 2006). Setelah pemeriksaan dan 
perbaikan varietas tersebut mendapatkan Sertifikasi 
sementara, Permohonan Hak PVT dari Pusat Perlindungan 
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian 
Pertanian dengan No Publikasi 037/BR/PP/07/2012. 
Langkah selanjutnya adalah Kantor PVTPP melakukan 
rapat bersama antara tim pemeriksa, pemohon dan tim 
komisi PVT yang membahas persiapan Uji BUSS, 
menentukan lokasi, varietas pembanding, waktu dan biaya 
uji.  

Pemohon mempersiapkan tanaman untuk keperluan Uji 
BUSS yakni tanaman uji dan tanaman varietas pembanding 
yang memenuhi jumlah sesuai dengan PPU dan 
berdasarkan rapat pleno sidang Komisi yang disepakati. 
Serangkaian Uji BUSS Begonia “Lovely Jo” dilakukan di 
rumah kaca Kebun Raya Bogor dengan Rancangan 
pengujian disusun secara petak berdampingan, yang terdiri 
dari 2 varietas dengan 2 ulangan. Varietas-varietas tersebut 
terdiri dari 1 varietas kandidat, 1 varietas pembanding. 
Karakteristik yang diperiksa adalah semua karakter pada 
PPU Begonia (Tabel 1). Cara pemeriksaan adalah dengan 
melakukan pengamatan secara visual sesuai panduan 
pelaksanaan uji, perhitungan manual dan dokumentasi. 
Data-data hasil pemeriksaan diolah oleh tim pemeriksa dan 
diuji analisis statistik. Hasil pemeriksaan dan pengujian 
apakah memenuhi unsur BUSS (baru, unik, seragam dan 
stabil) dibahas dan dipresentasikan di depan Sidang Komisi 
PVT yang selanjutnya merekomendasikan bahwa varietas 
tersebut apakah disetujui atau ditolak untuk mendapatkan 
sertifikasi. Permohonan hak PVT yang disetujui (BUSS) 
diberi sertifikat, pemberian sertifikat hak PVT Begonia 
“Lovely Jo” (♀ B. puspitae x ♂ B. pasamanensis). Varietas 
baru tersebut telah mendapatkan Permohonan Hak PVT 
dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan 
Pertanian, Kementerian Pertanian dengan No. 
00237/PPVT/S/2013 pada tanggal 29-11-2013 (Gambar 
3.D).  

Hasil penelitian di bidang pemuliaan tanaman, akan 
diberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual 
dalam menghasilkan varietas tanaman. dengan pemberian 
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dengan studi 
kasus Begonia ini merupakan sebuah harapan baru bagi 
para peneliti LIPI khususnya untuk lebih meningkatkan 
kesadaran mengenai permohonan Perlindungan Varietas 
Tanaman (PVT) maupun Pendaftaran Varietas Tanaman 
serta untuk meningkatkan minat dan peran serta dalam 
kegiatan pemuliaan tanaman yang bertujuan untuk 
menghasilkan varietas unggul baru. Dengan mem-PVT kan 
hasil penelitiannya bisa memacu para peneliti bahwa hasil 
karyanya telah diakui sebagai karya teknologi yang 

dipatenkan secara nasional. Persilangan buatan yang telah 
dihasilkan di Kebun Raya LIPI antara B. puspitae dan B. 
pasamanensis menghasilkan Begonia “Lovely Jo” 
Sertifikasi No 00237/PPVT/S/2013 pada tanggal 29-11-
2013. Dengan sertifikasi ini diharapkan Begonia “Lovely 
Jo”, sebagai aset LIPI yang mempunyai nilai ekonomis 
sebagai tanaman hias yang dapat dibudidayakan dan 
diperbanyak baik oleh pemulianya, pelaku bisnis tanaman 
hias atau masyarakat umum.  
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Diversity and distribution of Selaginela in the southern West Java based 
on altitudinal gradient  
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Abstrak. Setyawan AD. 2015. Keanekaragaman dan sebaran Selaginella di bagian selatan Jawa Barat berdasarkan perbedaan gradien 
ketinggian. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 490-495. Jawa bagian barat memiliki iklim yang basah dan berbukit-bukit sehingga 
sangat sesuai untuk pertumbuhan Selaginella. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman dan sebaran Selaginella dari 
kawasan Cagar Biosfer Cibodas (Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango) hingga kawasan pantai selatan Cianjur dan Sukabumi, 
Jawa Barat. Penelitian lapangan dilakukan pada periode 2012-2013, disertai pengamatan herbarium koleksi Herbarium Bogoriense, 
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Bogor. Dalam penelitian ini ditemukan 11 spesies 
Selaginella yang tersebar dari kawasan pantai hingga hutan pegunungan. Spesies yang ditemukan di dataran rendah adalah S. ciliaris 
and S. plana. Spesies yang ditemukan di dataran tinggi adalah  S. opaca and S. remotifolia. Beberapa spesies ditemukan di antara 
keduanya, yaitu S. aristata, S. ornata, S. wildenowii, S. intermedia, S. involvens, S. repanda, and S. uncinata. Spesies terakhir adalah 
pendatang yang telah ternaturalisasi di alam. Di samping itu, di kawasan pantai selatan Sukabumi dan Cianjur ditemukan beberapa 
varian S. ciliaris yang memerlukan penelitian lebih mendalam untuk memastikan identitasnya.   

Kata kunci: Cianjur, Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, ketinggian, selatan, Selaginella, Sukabumi  

Abstract. Setyawan AD. 2015. Diversity and distribution of Selaginnela in the southern West Java based on altitudinal gradient. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 490-495. Western Java has a wet climate and hilly terrain, it is very suitable for the growth of Selaginella. This 
study was conducted to determine the diversity and distribution of Selaginella from the highlands of Cibodas Biosphere Reserve (Mount 
Gede-Pangrango National Park) to the south coast lowlands of Cianjur and Sukabumi, West Java. Field studies were conducted in the 
period between 2012 and 2013, accompanied by observations of the Herbarium Bogoriense collection, Biological Research Center, 
Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Cibinong, Bogor. In this study, it was found 11 species of Selaginella that distributed from the 
coastal areas to mountain forests region. S. ciliaris and S. plana were found at lower altitudes. S. opaca and S. remotifolia were found in 
the highlands. Some species were found between the two areas, namely S. aristata, S. ornata, S. wildenowii, S. intermedia, S. involvens, 
S. repanda, and S. uncinata. The latter species were alien species that have naturalized in the nature. In addition, in the southern coastal 
region of Sukabumi and Cianjur were found several variants of S. ciliaris that require further study to ascertain its identity. 

Keywords: Cianjur, Gunung Gede Pangrango, West Java, altitude, south, Selaginella, Sukabumi 

PENDAHULUAN  

Western Java is more rainy, hilly and wetter than the 
eastern half of the island, and the forests are richer in 
species diversity. The vegetation of western Java divided 
into lowland moist forests (< 1000 m asl) and montane 
rainforest (> 1000 m), at an altitude above 2500 m found 
could forest characterized by dwarfed plants, dominated by 
epiphytes and mosses. The southern part of West Java has a 
hilly contours, high slope (> 30%), with high rainfall and 
thus high atmospheric humidity. This region is dominated 
by mountains, hills and plains, where the flat lands are very 
rare. The area between the Biosphere Reserve of Cibodas 
(Mts. Gede-Pangrango, 2,958 m) and the southern coast of 
Cianjur and Sukabumi, West Java has a varied landform, 

all non-alluvial plains and hilly areas are separated by 
streams. The northern part has a volcanic soil, and in the 
south has limestone or other soil types. Rainfall in the 
south is about 3000 mm/year and in the north up to 6,000 
mm/year, with 1-3 dry months per year. Based on Schmidt 
Ferguson, this region has a climate type B (Q = 14-33%), 
while based on Köppen, this region is in the tropical wet 
zone (ReppproT 1990; Whitten et al. 1996; MacKinnon et 
al. 1997) . 

The area between Cibodas Biosphere Reserve and the 
south coast of Java is administratively included in Cianjur 
and Sukabumi districts, West Java. Landscape of this 
region are mostly agricultural land (50-70%), dominated by 
sawah and dry fields, agroforestry, plantations, and forest 
production, while natural forests are only found in the 
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Abstrak. Purnomo DW, Magandhi M, Helmanto H, Witono JR. 2015.Jenis-jenis tumbuhan reklamasi potensialuntuk fitoremediasi di 
kawasan bekas tambang emas. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 496-500. Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas tambang 
emas selalu terkait dengan polusi unsur logam berat dan kerusakan tanah. PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) telah mereklamasi 
lahan eks tambang emas sejak 1996 dan dinilai berhasil oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
tumbuhan reklamasi terkait sifat dan karakter habitatnya yang potensial sebagai fitoremediasi di kawasan bekas tambang emas PT 
NMR. Pengamatan dilakukan dengan membuat plot di lokasi-lokasi yang terkena dampak polusi, yaitu Kolam ex PLS, RLS dan SWP, 
dan Kolam Sediment Pond. Pada tiap plot 2m x 2m diamati jenis tumbuhan dan kondisi lingkungannya, kemudian sampel tumbuhan 
diambil untuk dianalisis kandungan unsur arsenik (As) dan merkuri (Hg). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis paku laut 
(Acrostichum speciosum) (INP=25,53%), paku sepat (Nephrolepis falcata) (INP=22,60%), dan paku pedang (Nephrolepis exaltata) 
(INP=22,09%) merupakan 3 jenis dominan di lokasi. Sementara kandungan As dan Hg tertinggi terdapat pada teki badot (Cyperus 
kyllingia) (As=1,93ppm; Hg=126ppb), Pteris biaurita (As=1,07ppm; Hg=96ppb), dan jotang hurna (Spilanthes ocymifolia) (As=0,30; 
Hg=126ppb). Pemilihan jenis fitoremediasi untuk As dan Hg pada area yang dikelola secara intensif dianjurkan untuk menggunakan 
Pteris biaurita, teki badot, dan jotang hurna, sedangkan untuk wilayah yang dibiarkan secara alami dianjurkan untuk menggunakan paku 
laut, paku sepat, dan paku pedang. 

Kata kunci: As, fitoremediasi, Hg, kualitas lingkungan, reklamasi, tambang emas 

Abstract. Purnomo DW, Magandhi M, Helmanto H, Witono JR. 2015. Kinds of reclamation plants potential for phytoremediation at ex-
gold mining area. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 496-500. Environmental degradation caused by gold mining activities are always 
related to heavy metal pollution and land degradation. PT Newmont Minahasa Raya (NMR) had been reclaiming former gold mine since 
1996 and were considered successful by the government. This study was aimed to determine kinds of the reclamation plants including 
its habitat type and character that potential for phytoremediation in the gold mining area of PT NMR. Observations were carried out by 
establishing plots in locations contaminated by pollution, ie Pond ex PLS, RLS and SWP, and Sediment Pond. In each plot 2mx2m, 
there were identified of plant species and environmental conditions, and plant samples were taken for analysis material content of 
arsenic (As) and mercury (Hg). The results showed that the species of paku laut (Acrostichum speciosum) (Important Value /IV = 
25.53%), paku sepat (Nephrolepis falcata) (IV = 22.60%), and paku pedang (Nephrolepis exaltata) (IV = 22.09%) were three dominant 
species at the site. While the high material content of As and Hg were teki badot (Cyperus kyllingia) (As = 1,93ppm; Hg = 126ppb), 
Pteris biaurita (As = 1,07ppm; Hg = 96ppb), and jotang hurna (Spilanthes ocymifolia) (As = 0.30; Hg = 126ppb). Selection of the 
species of phytoremediation for As and Hg in the intensively managed areas were encouraged to use Pteris biaurita, teki badot, and 
jotang hurna, whereas for the natural area was recommended to use paku laut, paku sepat, and paku pedang. 

Keywords: As, phytoremediation, Hg, environmental quality, reclamation, gold mining 

PENDAHULUAN 

Sekitar 70% kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat 
aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (Messwati 
2012). Operasional tambang sistem terbuka (open pit 
mining) telah menyebabkan hilangnya hutan primer 
sehingga menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim 
(Barrow, 1991). Salah satu bentuk pencemaran akibat 
tambang adalah tailling yang menghasilkan residu logam 

berat yang bersifat toksik, contoh pada kasus Buyat yang 
melepas logam berat Merkuri (Hg) ke sungai (Kompas 
2004). Tailling dari penambangan emas mengandung 
beberapa jenis logam berat, seperti arsenik, cadmium, 
merkuri dan timbal pada level yang tinggi (Pearce 2000; 
Arets et al. 2006). Selain itu, lahan-lahan bekas 
pertambangan jika tidak direhabilitasi akan menjadi 
kubangan raksasa, hamparan tanah yang gersang yang 
bersifat asam atau alkali. 
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Kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena sistem 
operasional yang tidak ramah lingkungan dan upaya 
reklamasi yang tidak tepat. Permen ESDM No.18 Tahun 
2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang 
menyebutkan bahwa setiap usaha reklamasi tambang harus 
memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan 
dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian. PT. 
Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) adalah perusahaan 
pertambangan emas yang mulai menjalankan aktivitasnya 
pada tahun 1984 dan mengakhiri operasi tambang pada 
tahun 2004. Kawasan eks tambang PT. NMR sekitar 221 
Ha yang terletak di Resort Pemangkuan Hutan Ratatotok 
telah direhabilitasi selama tahun 1996-2010 dan kini 
dipenuhi oleh beragam jenis tegakan yang membentuk 
ekosistem hutan sekunder. Upaya reklamasi PT. NMR 
dinilai berhasil oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan 
beberapa kriteria termasuk kondisi tanah dan air yang baik. 
Pembebasan kondisi kimia tanah dari unsur logam berat 
tidak lepas dari teknologi fitoremediasi melalui berbagai 
jenis tanaman reklamasi. 

Fitoremediasi adalah salah satu teknologi yang 
menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan polutan dari 
tanah dan air yang terkontaminasi (Pivetz 2001; Juhaeti et 
al. 2005). Keunggulan sistem fitoremediasi adalah ramah 
lingkungan, murah dan dapat dilakukan secara in situ 
(Purwantari 2007). Teknologi fitoremediasi merupakan 
perbaikan metode konvensional yang hanya memindahkan 
polutan dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat beberapa 
mekanisme fitoremediasi, di antaranya adalah fitoekstraksi 
dan fitotransformasi (Vidali 2001). Fitoekstrasi adalah 
proses tumbuhan dalam mengakumulasi polutan ke dalam 
akar dan bagian atas tanaman yang akan terjadi bila 
kontaminan seperti logam berat dalam bentuk tersedia. 
Fitotransformasi adalah proses penghancuran polutan oleh 
enzim yang dihasilkan tumbuhan.  

Keberhasilan sistem fitoremediasi ditentuan oleh jenis 
tumbuhan, iklim, dan kondisi tailling (Sarma 2011; 
Purwantari 2007). Setiap suku, marga atau bahkan jenis 
memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap unsur 
logam berat dalam tanah atau air. Jenis tanaman sebaiknya 
tanaman yang cepat tumbuh, mempunyai kemampuan 
mengikat nitrogen udara, sehingga diharapkan tanaman 
mampu menyediakan unsur nitrogen sendiri untuk 
pertumbuhannya. Selain itu, kemampuan tumbuhan untuk 
beradaptasi terhadap kondisi habitat sangat penting dalam 
menunjang fungsi remediasi lingkungan yang tercemar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
tumbuhan reklamasi terkait sifat dan karakter habitatnya 
yang potensial sebagai fitoremediasi di kawasan bekas 
tambang emas PT NMR. Hasil dari kajian ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk 
menentukan teknik pemeliharaan jenis dan lokasi 
habitatnya secara tepat. 

 
 

BAHAN DAN METODE 

Area kajian  
Lokasi penelitian berada di kawasan eks Tambang PT. 

NMR Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa 

Tenggara dan berjarak sekitar 115 Km dari Kota Manado 
dan 35 Km dari Ratahan jika ditempuh dengan perjalanan 
darat. Lokasi ini berada pada posisi geografis antara 
124°39’30”LS - 124°40’28”LS dan 0°52’35”BT - 
0°53’55”BT. Terdapat dua lokasi pengambilan data, yaitu 
Lokasi 1 Kolam Eks PLS, RLS, dan SWP dan Lokasi 2 
Kolam Sediment Pond (Gambar 1). 

Cara kerja 
Berdasarkan kondisi bentang alam dan segmen 

peruntukan lahan pada saat operasional tambang, kawasan 
eks tambang PT. NMR terdiri atas 15 blok pengelolaan 
(Sembel et al. 2013). Area yang terkena dampak paling 
besar akibat kontaminasi unsur logam berat berada di area 
pembuangan limbah, yaitu kolam Ex Pregnant Liquid 
Solution (PLS), Recycled Liquid Solution (RLS), dan Storm 
Water Pond (SWP) dan kolam Sediment Pond (Witono et 
al. 2014). Pada saat dilakukan pengamatan pendahuluan, 
beberapa area genangan air tersebut menjadi titik-titik 
outlet utama untuk jalur drainase maupun aliran air 
permukaan yang terjadi secara alami. Oleh karena itu, 
polutan akan mengendap dan terakumulasi pada lokasi-
lokasi tersebut. Pengamatan dilakukan pada kedua lokasi 
tersebut dengan melihat kondisi fisik dan vegetasinya. Plot 
2 m x 2 m ditempatkan di sepanjang tepi kolam dengan 
jarak antarplot 10m. 

Semua jenis tumbuhan memiliki kemampuan remediasi, 
namun hanya jenis-jenis tertentu yang mampu menyerap 
unsur logam berat dalam jumlah yang banyak secara 
kontinyu. Pemilihan jenis fitoremediasi diarahkan untuk 
jenis tumbuhan pionir yang memiliki sifat hiperakumulator, 
yaitu adaptasi cepat, mampu menyerap unsur logam berat 
yang tinggi dalam waktu yang cepat (Juhaeti et al. 2005; 
Arets et al. 2006). Kemampuan serapan polutan yang tinggi 
dan cepat dapat diindikasikan dengan kerapatan dan 
frekuensi jenis yang tinggi. 

Analisis data 
Analisis kandungan unsur logam berat berupa arsenik 

(As) dan merkuri (Hg) dilakukan di Laboratorium Kimia 
Tanah Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian. 
Laboratorium ini telah terakreditasi sebagai laboratorium 
penguji berdasarkan SNI 19-17025-2000 yang dikeluarkan 
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan 
Standarisasi Nasional. Unsur As dan Hg menjadi bahan 
kimia bersifat toksik yang digunakan dalam operasional 
tambang PT. NMR (Kojansow 2014, komunikasi pribadi). 
Analisis fisik tanah dilakukan pada beberapa aspek, 
meliputi kedalaman, warna, dan tekstur. Sedangkan kajian 
kimia tanah dilakukan dengan penilaian tingkat kesuburan 
melalui interpretasi sifat dan karakteristik tanah meliputi 
nilai pH, C-organik, Kapasitas Tukar Kation (KTK), dan 
Kejenuhan Basa (KB). Sedangkan tingkat kualitas tanah 
dilakukan dengan analisis kandungan logam berat seperti 
arsenik (As) dan merkuri (Hg). 
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Gambar 1. Lokasi penelitian (Lokasi 1 Kolam Ex. PLS, RLS, dan SWP dan Lokasi 2 Kolam Sediment Pond) di Kawasan Eks Tambang 
PT. NMR di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.  
 
 
Tabel 1. Hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah pada kawasan lokasi penelitian 
 

Blok Kedala-
man (cm) Warna P D L pH C-org 

(%) 
KTK (meq/ 

100g) KB (%) As 
(ppm) 

Hg 
(ppb)  (%)

Lokasi 1 0 - 39 10 YR 3/8 52 17 31 7,7 2,19 20,99 >100 1 td 
39 - 60 10 YR 4/3 51 22 27 7,7 1,01 16,85 >100 0,68 td 

Lokasi 2 0 - 30 10 YR 5/4 50 22 28 7,8 0,5 29,68 >100 0,19 td 
30 - 60 10 YR 5/4 59 19 22 7,9 0,41 33,16 >100 0,03 0,03 

Keterangan: Lokasi 1: kolam PLS, RLS, dan SWP; Lokasi 2: kolam sediment pond; P: pasir; D: debu; L: liat; C-org: kandungan bahan 
organik; KTK: Kapasitas Tukar Kation; KB: kejenuhan basa; As: unsur arsenik; Hg: unsur merkuri; dan td: tidak terdeteksi 
 

�
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi lahan  
Berdasarkan hasil analisis sifat fisiknya, tanah di kedua 

lokasi penelitian dapat dikelompokkan menjadi tanah 
lempung liat berpasir (L>30%) dan warna cokelat/merah 
terang (Tabel 1). Sementara analisis kesuburan tanah 
menunjukkan bahwa kesuburan alami yang tinggi karena 
memiliki nilai KTK>16 meq/100g. Pada umumnya, nilai 
kemasaman (pH) tanah berada pada nilai sekitar netral. 
Hasil analisis kandungan logam berat menunjukkan bahwa 
kandungan arsenik (As) dan merkuri (Hg) umumnya 
berada di bawah batas angka baku mutu (0,5 ppm dan 5 
ppb). Blok Lokasi 1 pada kedalaman 39-60 cm memiliki 

kadar As dalam tanah di atas ambang baku mutu yakni 1 ppm.  
Kondisi tanah yang relatif subur sangat mendukung 

pertumbuhan vegetasi di atasnya. Tutupan vegetasi pada 
lapisan atas didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan 
reklamasi, yaitu mahoni (Swietenia macrophylla), gamal 
(Gliricidia maculata), lamtoro (Leucena leucochepala), 
sengon buto (Enterolobium cyclocarpum), sirihan (Piper 
aduncum), tutup (Melanolepis munglandulosa), jati 
(Tectona grandis), kenari (Canarium hirsutum), nyatoh 
(Palaquium obovatum), tapen (Mallotus floribundus), dan 
kaliandra (Calliandra tortuosa). Sementara pada lapisan 
bawah terdiri atas beberapa jenis anakan pohon, jenis paku-
pakuan dan rerumputan yang pada mulanya ditanam 
kemudian dibiarkan tumbuh secara alami. 
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Tabel 2. Jenis-jenis tumbuhan potensial fitoremediasi di kawasan eks tambang PT. NMR 
 

Nama ilmiah Nama umum Suku Kerapatan 
(ind/m2) Frekuensi INP (%) As 

(ppm) 
Hg 

(ppb)
Acrostichum speciosum Willd. Paku laut Pteridaceae 1,38 0,67 25,53 0,88 40,00
Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr. Paku sepat Nephrolepidaceae 0,96 0,83 22,60 0,11 20,00
Nephrolepis exaltata (L.) Schott Paku pedang Nephrolepidaceae 0,92 0,83 22,09 0,25 17,00
Marattia sp. - Marattiaceae 0,46 0,67 14,31 0,32 90,00
Cyclogramma auriculata (J. Sm.) Ching - Thelypteridaceae 0,38 0,67 13,29 0,76 98,00
Pteris biaurita L. - Pteridaceae 0,54 0,33 10,98 1,07 96,00
Acrostichum aureum L. Paku laut Pteridaceae 0,50 0,33 10,47 0,14 22,00
Cyperus kyllingia Endl. Teki badot Cyperaceae 0,50 0,33 10,47 1,93 126,0

0 
Davallia denticulata (Burm. f.) Mett. ex Kuhn Paku tertutup, 

Sakat laipang 
Davalliaceae 0,13 0,50 8,05 0,54 29,00

Sphaerostephanos unitus (L.) Holttum - Thelypteridaceae 0,13 0,50 8,05 0,40 86,00
Asplenium nidus L. Paku sarang 

burung 
Aspleniaceae 0,38 0,17 6,77 0,78 66,00

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC. Patah kemudi, 
Temu wiyang 

Compositae 0,38 0,17 6,77 0,28 5,00 

Spilanthes ocymifolia (Lam.) A.H.Moore Jotang hurna Compositae 0,33 0,17 6,26 0,30 126,0
0 

Verbesina encelioides var. exauriculata 
B.L.Rob. ex B.L.Rob. & Greenm. 

Daun sipat Compositae 0,29 0,17 5,75 0,20 44,00

Blechnum orientale L. Pakis gergaji Blechnaceae 0,21 0,17 4,72 0,49 27,00
Angiopteris Sp Paku gajah Marattiaceae 0,21 0,17 4,72 0,14 29,00
 
 

 
Jenis fitoremediasi 

Terdapat 22 jenis tumbuhan bawah yang ditemukan, 
namun hanya 16 jenis yang memiliki potensi tinggi sebagai 
hiperakumulator unsur logam berat As dan Hg. Jenis paku 
laut (Acrostichum speciosum) (INP=25,53%), paku sepat 
(Nephrolepis falcata) (INP=22,60%), dan paku pedang 
(Nephrolepis exaltata) (INP=22,09%) merupakan 3 jenis 
dominan di lokasi (Tabel 2). Sementara kandungan As dan 
Hg tertinggi terdapat pada teki badot (Cyperus kyllingia) 
(As=1,93ppm; Hg=126ppb), Pteris biaurita (As=1,07ppm; 
Hg=96ppb), dan jotang hurna (Spilanthes ocymifolia) 
(As=0,30; Hg=126ppb). Lebih rinci lagi dapat dikatakan 
bahwa Pteris biaurita sebagai fitoremediator untuk As dan 
Hg, sedangkan fitoremediator khusus yaitu teki badot untuk 
As dan jotang hurna untuk Hg. Akan tetapi pada skala 
ekosistem setempat ketiga jenis tersebut tidak dapat 
mengakumulasi logam berat lebih tinggi dibandingkan 
paku laut, paku sepat, dan paku pedang.  

Pembahasan 
Penilaian baku mutu kadar logam mengacu kepada 

baku mutu air limbah penambangan emas dan tembaga 
(KLH 2004), karena standar baku mutu kualitas tanah eks 
tambang belum tersedia. Nilai kadar As yang tinggi di 
Lokasi 1 pada kedalaman 39-60 cm diduga berasal dari 
pengendapan unsur tersebut proses alami. Lokasi 1 
merupakan area sedimentasi dari buangan drainase blok-
blok di atasnya. Meskipun kadar As di lokasi ini melebihi 
ambang batas baku mutu, namun potensi untuk mencemari 
area sekitarnya sangat kecil. Penambahan bahan organik 
dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kelarutan 
logam tersebut. Sementara permasalahan utama lahan 
terutama di Lokasi 2 adalah rendahnya kandungan bahan 

organik/C-organik. Kandungan bahan organik salah satu 
parameter utama kesuburan tanah, karena bahan organik 
merupakan sumber makanan bagi biota dalam tanah 
(Sugiyarto et al. 2007; Witono et al. 2014).  

Jenis-jenis tumbuhan untuk reklamasi dipilih terutama 
dari jenis pionir yang mampu tumbuh dalam kondisi kritis. 
Pada tahap berikutnya, vegetasi lain akan tumbuh secara 
alami termasuk jenis-jenis herba yang berpotensi sebagai 
fitoremediasi. Kriteria jenis tumbuhan fitoremediasi antara 
lain: memiliki tingkat laju penyerapan unsur dari tanah 
yang lebih tinggi dibanding tumbuhan lainnya, beradaptasi 
terhadap unsur polutan yang tinggi pada jaringan akar dan 
tajuknya, dan memiliki laju translokasi logam berat dari 
akar ke tajuk yang tinggi sehingga akumulasi polutan lebih 
besar di bagian atas (Brown et al. 1995).  

Marga Nephrolepis dengan kemampuan hiper-
akumulatornya telah banyak digunakan sebagai 
fitoremediator, misalnya N. Cordifolia yang mampu 
meremediasi logam berat Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, dan Zn 
(Kachenko et al. 2007). N. Excaltata mampu 
mengakumulasi As dan Hg dalam akar (Tu et al. 2004; 
Chen et al. 2009). Sementara marga Pteris juga menjadi 
hiperakumulator khususnya untuk As, misalnya P. fauriei 
memiliki kandungan As pada daun dengan konsentrasi 
yang sangat tinggi, yaitu sebesar 1362 mg/kg di lokasi 
bekas pertambangan As Dama Mountain, Provinsi 
Guangxi, Cina (Wang et al. 2007). Teni badot (Cyperus 
kyllingia) memiliki karakter yang ideal sebagai 
hiperakumulator As dan Hg baik untuk individu maupun 
dalam komunitas. Rumput ini juga mampu mengakumulasi 
logam Mn, Ni, Pb, Zn, Fe, Al dan Cd (Latief et al. 2012). 
Cyperus kyllingia bersama dengan Lindernia crustacea, 
dan Paspalum conjugatum merupakan tiga jenis rumput 
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yang sering digunakan untuk pengujian kontaminasi Hg 
(Muddarisna et al. 2013).  

Setiap jenis tumbuhan memiliki respons berbeda 
terhadap jenis polutan logam berat. Oleh karena itu 
diperlukan strategi yang tepat untuk memilih jenis 
fitoremediasi agar mampu memberikan manfaat yang 
signifikan. Pemilihan jenis fitoremediasi untuk As dan Hg 
pada wilayah yang dikelola dianjurkan untuk menggunakan 
Pteris biaurita, teki badot, dan jotang hurna, sedangkan 
untuk wilayah yang dibiarkan secara alami dianjurkan 
untuk menggunakan paku laut, paku sepat, dan paku 
pedang. 
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Abstrak. Normasiwi S, Mutaqien Z, Noviady I, Susanto E, Ashari AJ. 2015. Eksplorasi flora di kawasan hutan lindung Gunung Talamau, 
Sumatera Barat dan hutan lindung Gunung Sibuatan, Sumatera Utara untuk pengayaan koleksi Kebun Raya Cibodas. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 501-508. Kegiatan ekplorasi dan penelitian flora di kawasan Hutan Lindung Gunung Talamau, Sumatera Barat 
dan Hutan Lindung Gunung Sibuatan, Sumatera Utara telah dilakukan pada tanggal 19 Mei-6 Juni 2014. Tujuan eksplorasi di dua lokasi 
ini adalah untuk mendokumentasikan keanekaragaman flora dataran tinggi basah lokal serta mengumpulkan spesimen hidup maupun 
herbarium dalam rangka pengkayaan koleksi di Kebun Raya Cibodas (KRC). Metode yang digunakan adalah eksploratif lapangan. Tim 
eksplorasi berhasil mengumpulkan spesimen hidup sebanyak 431 nomor koleksi dengan 34,33% diperkirakan koleksi baru KRC, serta 
45 nomor herbarium dari dua lokasi Gunung Sibuatan, Sumatera Utara, dan Gunung Talamau, Sumatera Barat. Perolehan sebaran suku 
terbanyak antara lain Lauraceae, Orchidaeae, Rubiaceae, dan Annonaceae. Beberapa jenis tumbuhan diinventarisasi memiliki potensi 
sebagai tanaman hias, tanaman obat, serta tanaman pangan. Ditemukan pula tumbuhan langka berdasarkan IUCN Red List, yaitu 
Symplocos canescens B. Ståhl (Vulnerable B1ab(iii) Ver 3.1), dan Nepenthes spectabilis Danser (Vulnerable D2 Ver.2.3).  

Kata kunci: Eksplorasi flora,Talamau, Sibuatan, Koleksi KRC  

Abstract. Normasiwi S, Mutaqien Z, Noviady I, Susanto E, Ashari AJ. 2015. Flora exploration in the protected forest of Mount 
Talamau, West Sumatera and Mount Sibuatan, North Sumatera to enrich plant collection in Cibodas Botanic Garden. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 501-508. Exploration and research flora in the protected forest of Mount Talamau, West Sumatera and Mount 
Sibuatan, North Sumatera was conducted on May 19 to June 6, 2014. The aim of this exploration is to documenting the diversity of the 
local flora highland and collect live specimens and herbarium collections in order to enrich a collection of Cibodas Botanic Garden 
(KRC). The survey method was conducted to collect the living specimen. Exploration team managed to collect live specimens collection 
number 431 with an estimated 34.33% KRC new collection, as well as 45 numbers herbarium of two locations Gunung Sibuatan, North 
Sumatra, and Gunung Talamau, West Sumatra. Obtaining the highest rate distribution among other Lauraceae, Orchidaeae, Rubiaceae, 
and Annonaceae. Some plant species inventoried has potential as ornamental plants, medicinal plants, and crops. Also found rare plants 
on the IUCN Red List, which Symplocos canescens B. Stahl (Vulnerable B1ab (iii) Ver 3.1), and Nepenthes spectabilis Danser 
(Vulnerable D2 Ver.2.3). 

Keywords: Flora exploration, Mount Talamau, Mount Sibuatan, KRC collection 

PENDAHULUAN 

Hutan pegunungan tropis termasuk hutan pegunungan 
Sumatera memiliki kekayaan komunitas tumbuhan yang 
lebih besar dibandingkan daerah lainnya di dunia (Whitten 
et al. 1997). Lebih lanjut dikatakan oleh Roos et al. (2004), 
pulau Sumatera memiliki jumlah jenis endemik terbesar 
ketiga dari lima pulau besar di Indonesia dari beberapa 
taksa terpilih. World Wildlife Fund for Nature (WWF) 
sebagai salah satu organisasi konservasi dunia 
memasukkan kawasan hutan hujan tropis pegunungan 
Sumatera sebagai salah satu kawasan dengan jumlah 

ekoregion paling beragam di dunia. Hutan pegunungan 
Sumatera termasuk salah satu dari 200 ekoregion yang 
berstatus kritis (CE) dan menjadi prioritas konservasi 
global (Olson 2000; Olson dan Dinerstein 2002). Tropical 
Rainforest Heritage of Sumatera UNESCO (2004) 
menyatakan bahwa setidaknya terdapat 10.000 spesies 
tumbuhan dan 17 genus endemik yang tersebar di hutan 
lindung Sumatera. Meskipun demikian belum seluruh 
kawasan hutan pegungungan di Pulau ini dieksplor 
kekayaan tumbuhannya. 

Di Indonesia berkurangnya luas tutupan hutan atau laju 
deforestasi pada periode 2000-2005 mencapai 1,09 juta 
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ha/tahun dan di Pulau Sumatera pada periode tersebut 
sebesar 0,27 juta ha/tahun. Faktor utama yang 
menyebabkan terjadinya perubahan penutupan hutan di 
Sumatera, yaitu akibat penebangan hutan baik yang legal 
maupun illegal, dan konversi hutan menjadi areal 
penggunaan lain (Nugroho 2008). 

 LAPAN (2005) menyatakan bila laju deforestrasi di 
Sumatera tidak dihentikan maka hutan Sumatera akan habis 
pada tahun 2015. Oleh karena itu, kegiatan Penelitian dan 
Eksplorasi Tumbuhan Dataran Tinggi Basah tahun 2014 
difokuskan pada tumbuhan yang berasal dari pegunungan 
Sumatera. Lokasi eksplorasi dilakukan di Hutan Lindung 
Gunung Sibuatan (Provinsi Sumatera Utara) dan di Hutan 
Lindung Gunung Talamau (Provinsi Sumatera Barat), 
karena keragaman jenis floranya masih tinggi, kondisi 
kawasan hutannya masih relatif utuh dan kondisi iklimnya 
yang mirip dengan kondisi Kebun Raya Cibodas 
(Laumonier et al. 2010).  

Gunung Talamau merupakan gunung tertinggi di 
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dengan 
ketinggian 2.912 mdpl. Gunung Talamau terletak dengan 
posisi geografis: 05° 37,0’-08° 19,1 LU dan 99° 53’ 08,4”-
99° 57’ 22,8” BT. Posisi Kabupaten Pasaman Barat yang 
dilewati garis khatulistiwa menjadikan wilayah Gunung 
Talamau unik dan diduga banyak memberikan pengaruh 
pada pola penyebaran jenis-jenis tumbuhannya.  

Gunung Sibuatan adalah gunung tidak aktif dengan 
ketinggian 2.457 mdpl yang terletak di Kecamatan Merek, 
Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung Sibuatan 
merupakan gunung yang berada dalam ruang lingkup 
barisan pegunungan, yaitu Gunung Sinabung, Gunung 
Sibayak dan Gunung Sinabung. Wilayah Gunung Sibuatan 
sangat minim informasi namun diketahui memiliki 
ekosistem hutan yang masih asri dan terjaga karena 
merupakan hutan yang dilindungi.  

Prioritas utama kegiatan eksplorasi flora adalah 
mengkoleksi flora endemik, berpotensi sebagai bahan 
pangan, tumbuhan hias, tumbuhan obat dan lain-lain. Jenis 
lain yang dikoleksi adalah flora terancam kepunahan dan 
habitatnya mulai terdegradasi. Kegiatan eksplorasi dan 
penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap 
pelestarian flora dataran tinggi basah Indonesia bagian 
barat. Hasil kegiatan akan dikonservasi secara eks situ, 
menjadi bahan penelitian, pendidikan lingkungan, dan 
ekowisata.  

BAHAN DAN METODE  

Metode yang digunakan adalah metode eksploratif 
untuk mendapatkan jenis-jenis tumbuhan dari habitat 
aslinya dengan prioritas endemik, unik, terancam punah 
dan berpotensi. Koleksi hidup dapat dalam bentuk biji, 
setek, anakan maupun tumbuhan. Untuk koleksi tumbuhan 
yang belum diketahui jenisnya, dibuat juga koleksi 
herbarium untuk kemudian disimpan di Herbarium CHTJ 
(Cianjur Hortus Tjibodasensis). Untuk kelengkapan data 
lapangan setiap sampel di lapangan dicatat data 
agroekologi serta dilakukan pelabelan. Setiap spesimen 
hidup ditanam dan ditumbuhkan sebagai koleksi di Kebun 

Raya Cibodas.  
Lamanya pelaksanaan masing-masing lokasi selama 20 

hari dalam dua tim yang terdiri dari 5 orang dengan waktu 
yang bersamaan, yaitu tanggal 19 Mei-6 Juni 2014. Lokasi 
yang dijelajahi di Gunung Sibuatan, Kabupaten Karo, 
Sumatera Utara, sebanyak empat lokasi yaitu Robian 
Tongah-tongah, Shelter 1 Gunung Sibuatan, Shelter 2 
Gunung Sibuatan, dan Shelter 3 Gunung Sibuatan yang 
terletak pada ketinggian 1.538-2.452 mdpl. Ketinggian 
tersebut mewakili tiga zona pegunungan, yaitu zona sub-
montana, zona montana, dan zona subalpin, dengan 
harapan dapat memperoleh tumbuhan yang mewakili zona 
tersebut. Pada lokasi Gunung Talamau, Kabupaten 
Pasaman Barat, Sumatera Barat, kegiatan ekplorasi 
difokuskan pada daerah dengan ketinggian 750-1200 mdpl. 
Pemilihan lokasi pada ketinggian tersebut karena 
merupakan transisi antara hutan dataran rendah dan hutan 
pegunungan yang memiliki keanekaragaman floranya 
paling tinggi, beberapa suku dan genera hanya ditemui 
pada salah satu dari daerah transisi. Selain itu tingginya 
derajat pengalihan fungsi hutan menjadi ladang penduduk 
marak terjadi di wilayah transisi ini.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hutan Lindung Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan 
merupakan hutan hujan tropis di Sumatera yang masih 
terjaga baik dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang 
sangat tinggi. Kegiatan eksplorasi flora dataran tinggi 
basah ini fokus ketinggian lokasi di kedua Hutan Lindung 
Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan adalah berbeda. 
Pada lokasi Gunung Talamau kegiatan ekplorasi 
difokuskan pada daerah dengan ketinggian 750-1200 mdpl. 
Hal ini dikarenakan zona pengunungan rendah Gunung 
Talamau sangat luar biasa. Tercatat setidaknya ada 65 suku 
tumbuhan yang dapat ditemui dengan pola penyebarannya 
berdasarkan ketinggian yang menarik untuk diperhatikan. 
Sementara pada Hutan Lindung Gunung Sibuatan rentang 
wilayah eksplorasi lebih luas yaitu pada ketinggian 1538-
2452 mdpl yang mewakili zona sub-montana, zona 
montana, dan zona sub-alpin (van Steenis 2006). Di Hutan 
Lindung Gunung Sibuatan pada masing-masing zona 
memiliki karakteristik dan tumbuhan menarik yang belum 
terkoleksi di KRC.  

Hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan penelitian flora 
di dua lokasi Gunung Sibuatan, Sumatera Utara, dan 
Gunung Talamau, Sumatera Barat adalah terkoleksinya 
spesimen hidup sebanyak 431 nomor koleksi dengan 148 
nomor atau 34,33%diperkirakan koleksi baru Kebun Raya 
Cibodas, serta 45 nomor herbarium. Pada lokasi Gunung 
Talamau dari 221 nomor koleksi hidup terdapat 48 suku, 
dan pada lokasi Gunung Sibuatan diperoleh 72 suku dari 
210 nomor koleksi hidup. Tumbuhan yang dikoleksi 
didominasi oleh pohon dan semak serta tumbuhan 
merambat dan epifit.  

Komposisi perolehan tumbuhan yang dikoleksi di 
kedua lokasi memiliki sedikit perbedaan (Gambar 2). Hasil 
Gunung Talamau secara umum jenis tumbuhan dari suku 
Lauraceae paling banyak dikoleksi sejumlah 32 jenis atau    
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Gambar 1. Lokasi kegiatan eksplorasi dan penelitian flora dataran tinggi basah. A. Gunung Sibuatan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 
B. Gunung Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 
 
 
 
29% dari total jenis tumbuhan yang dikoleksi dan berturut-
turut di bawahnya adalah suku Rubiaceae dan Meliaceae. 
Pada Gunung Sibuatan Orchidaceae adalah suku yang 
paling banyak dikoleksi, yaitu sebanyak 27 nomor koleksi, 
kemudian disusul oleh suku Rubiaceae, Lauraceae, dan 
Primulaceae. Komposisi jenis yang dikoleksi memang 
cukup melimpah keberadaannya di kawasan hutan, namun 
tidak mencerminkan kondisi vegetasi hutan pegunungan 
Talamau dan Sibuatan secara keseluruhan.  

Koleksi tumbuhan berpotensi  
Pengkoleksian tumbuhan dalam kegiatan ekplorasi di 

Hutan Lindung Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan 
difokuskan untuk memperoleh tumbuhan yang belum 
terkoleksi di KRC dan tumbuhan yang memiliki estetika 
serta nilai ekonomi tinggi. Di antara tumbuhan yang 
dikoleksi banyak yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat 
sebagai tanaman obat, tanaman hias, bahan pangan dan 
lain-lain.  

Tumbuhan obat merupakan tumbuhan yang dapat 
mengilangkan rasa sakit, meningkatkan daya tahan tubuh, 
membunuh bibit penyakit, dan memperbaiki organ-organ 
yang rusak (Kriswiyanti 2007; Darsini 2013). Hal penting 
inilah yang membuat masyarakat mempertahankan 
penggunaan dan pemanfataan tumbuhan obat. Pemanfaatan 
tumbuhan oleh masyarakat sebagai sumber obat-obatan 

alami telah lama dilakukan dan diteruskan dari generasi ke 
generasi. Setiap daerah memiliki kekhasan dalam 
penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional tergantung 
dari adat istiadat dan ketersediaan tumbuhan bermanfaat di 
daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil kegiatan eksplorasi di hutan lindung 
Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan berhasil dikoleksi 
tumbuhan dengan potensi sebagai obat-obatan. Informasi 
kegunaan tumbuhan sebagai tanaman obat diperoleh dari 
warga sekitar maupun dari pengetahuan tim sebelumnya. 
Tumbuhan yang berpotensi sebagai tanaman obat dari 
Hutan Lindung Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan di 
antaranya Labisia pumila (Blume) Mez yang oleh warga 
sekitar digunakan untuk mengobati sakit perut, Antidesma 
montanum Blume yang daun dan buahnya banyak 
dimanfaatkan sebagai tonik setelah ibu melahirkan, dan 
Polygala venenosa Juss.ex Poir yang dipercaya sebagai 
afrodisiak atau penambah stamina.  

Tumbuhan berpotensi sebagai tanaman hias yang 
dikoleksi dari Hutan Lindung Gunung Talamau dan 
Gunung Sibuatan adalah tumbuhan yang memiliki 
morfologi menarik baik bentuk dan warna daun, perawakan 
maupun bunganya. Tumbuhan yang berpotensi 
dikembangkan sebagai tanaman hias antara lain dari suku 
Orchidaceae (Dendrobium sp., Bulbophyllum sp., 
Coelogyne sp., Eria sp.), Gesneriaceae (Aechynanthus sp., 

A B 
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Snignia sp.), Magnoliaceae (Magnolia spp), Ericaceae 
(Rhododendron malayanum), Balsaminaceae (Impatiens 
sp.), Nephentaceae (Nephentes sp.), Araceae (Homalomena 
sp., Philodendron sp.) dan Begoniaceae (Begonia sp.)., 
Ixora lanceolata Lam. 

Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan adalah bahan 
pangan nabati, baik yang berasal dari buah, biji, akar, 
batang, maupun daun. Tumbuhan yang berpotensi pangan 
dan dikoleksikan dari Hutan Lindung Gunung Talamau dan 
Gunung Sibuatan terutama yang berpotensi sebagai 
tanaman penghasil buah-buahan lokal dan eksotik. 
Tumbuhan tersebut antara lain Rubus mollucannus L 
(Rosaceae) yang dikenal sebagai raspberi hutan dan 
memiliki rasa buah yang manis, dijumpai juga beberapa 
jenis Nephelium sp. (Sapindaceae), Garcinia sp. 
(Clusiaceae), dan Mangifera sp. (Anacardiaceae), dan jenis 
eksotik seperti Persea americana Mill. juga berhasil 
dikoleksi. 

Koleksi tumbuhan langka 
Hutan pegunungan Sumatera merupakan rumah bagi 

banyak spesies tumbuhan endemik dan langka. Seperti 
yang dijumpai oleh tim eksplorasi di Hutan Lindung 
Gunung Talamau di sekitar kawasan Air Terjun Lenggo 
Geni (1.100 mdpl) adalah spesies bunga bangkai 
(Amorphophallus titanum Becc.) yang dikategorikan 
terancam secara internasional oleh IUCN dengan status 
keterancaman yang tinggi (Vulnerable) dan dilindungi oleh 
Pemerintah Republik Indonesia melalui PP.No.7 tahun 

2009. Tumbuhan ini merupakan endemik dan hanya 
ditemukan di bagian barat Pulau Sumatera. Spesies bunga 
bangkai yang ditemukan ini diduga merupakan salah satu 
yang terbesar di dunia, mengingat diameter batang 
vegetatifnya mencapai 24 cm. Keberadaannya di Hutan 
Lindung Gunung Talamau juga semakin terancam oleh 
adanya kegiatan perladangan yang dilakukan oleh 
masyarakat di sekitar habitat ditemukannya bunga bangkai 
tersebut.  

Di Hutan Lindung Gunung Sibuatan ditemukan jenis 
Nepenthes endemik dan terancam keberadaannya, di 
antaranya adalah Nepenthes gracilis Korth. ( lower 
risk/least concern ver 2.3) dan Nepenthes spectabilis 
Danser (Vulnerable ver 2.3). Dikatakan McPherson dan 
Robinson (2012) dalam Field Guide to the Picther Plants 
of Sumatera and Java, Nepenthes spectabilis Danser 
merupakan endemik Sumatera Utara dan NAD, dengan 
habitat alaminya mulai dari bagian selatan Danau Toba 
hingga bagian utara Gunung Kemiri. Tumbuhan ini 
tersebar mulai dari ketingian 1400-2200 mdpl, tumbuh 
pada hutan berlumut di hutan pegunungan, biasa ditemukan 
terestrial namun tidak jarang sebagai epifit. N.spectabilis 
Danser di Gunung Sibuatan baru ditemukan di Shelter 3 
pada ketinggian 2452 mdpl atau mendekati puncak Gunung 
Sibuatan, tidak pada sekitar punggung pegunungan seperti 
yang dikatakan McPherson. Hal ini mengindikasikan 
bahwa habitat tumbuhan ini semakin tergeser dan semakin 
terancam kelestariannya karena tingginya eksploitasi 
tumbuhan ini  d i  a lam. Demikian halnya dengan 

 
 

Tabel 1. Jenis tumbuhan berpotensi yang berasal dari Hutan Lindung Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan, Sumatera Barat. 
 
Tumbuhan 
berpotensi Jenis tumbuhan 

Obat  Antidesma montanum Blume., Bischofia javanica Blume, Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson, Carallia 
brachiata (Lour.) Merr, Cinnamomum iners Reinw.ex Blume, Disporum cantoniense (Lour.) Merr, Glochidion 
zeylanicum (Gaertn.) A.Juss., Syzygium antisepticum (Blume.) Merr & L.M.Perry, Uncaria gambir (Hunter) Roxb., 
Polygala venenosa Juss.ex Poir, Labisia pumila (Blume) Mez., Ampelocissus elegans Gagnep. 

Hias Orchidaceae (Dendrobium sp.., Bulbophyllum sp., Coelogyne sp., Eria sp. dan lain-lain), Gesneriaceae (Aeschynanthus 
sp., Siningia sp.), Ericaceae (Rhododendron malayanum) dan Magnoliaceae (Magnolia spp.), Nephentaceae (Nephentes 
spp.), Araceae (Homalomena sp., Philodendron sp.) dan Begoniaceae (Begonia sp.), Ixora lanceolata Lam.,  

Pangan Rubus mollucanus L. (Rosaceae), Castanopsis argentea (Fagaceae), Nephelium sp. (Sapindaceae), Garcinia sp. 
(Clusiaceae), Mangifera sp. (Anacardiaceae), Baccaurea reticulata Hook.f, Antidesma montanum Blume, Aglaia 
argentea Blume, Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume, Persea americana Mill., Musa acuminata Colla.  

 
 
 
Tabel 2. Jenis Tumbuhan yang Dikoleksi Tercatat di IUCN Red List. 
 
Nama tumbuhan Asal Status IUCN Redlist 
Symplocos canescens B. Ståhl  Gunung Sibuatan Vulnerable B1 ab (iii) Ver.3.1 
Nepenthes spectabilis Danser Gunung Sibuatan Vulnerable D2 Ver.2.3 
Nepenthes gracilis Korth. Gunung Sibuatan Least Concern Ver.2.3 
Podocarpus neriifolius D.Don Gunung Sibuatan Least Concern Ver .3.1 
Magnolia tsiampacca (L.) Figlar & Noot. Gunung Sibuatan Data Deficient Ver.3.1 
Calophyllum inophyllum L. Gunung Sibuatan Least Concern Ver.2.3 
Aglaia elliptica (C.DC.) Blume Gunung Sibuatan dan Gunung 

Talamau 
Least Concern Ver.2.3 

Dacrycarpus imbricatus (Blume.) de Laub Gunung Talamau Least Concern Ver .3.1 
Magnolia liliifera L. (Baill.) Gunung Talamau Least Concern Ver .3.1 
Prunus polystachya (Hook.f.) Kalkman  Gunung Talamau Least Concern Ver.2.3 
Illicium tenuifolium (Ridl.)A.C.Sm. Gunung Talamau Least Concern Ver.2.3 
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Gambar 2. Sebaran suku terbanyak hasil eksplorasi 2 lokasi, 
Gunung Talamau dan Gunung Sibuatan, Sumatera Barat 

Gambar 8. Persentase Pertumbuhan spesimen tumbuhan koleksi 
selama 3 bulan di KRC 

 
 

 
 

 
 
Gambar 3. Tumbuhan berpotensi sebagai tanaman obat: A. Polygala venenosa Juss. ex Poir, B. Labisia pumila (Blume) Mez, C. 
Antidesma montanum Blume 
  

 
 
 

N. gracilis Korth. yang merupakan jenis Nepenthes dataran 
rendah namun baru ditemukan di Robian Tongah-Tongah 
Hutan Lindung Gunung Sibuatan pada ketinggian 1809 
mdpl, meskipun dalam status IUCN Red List Low Risk ver 
2.3 namun akan menjadi terancam apabila eksploitasi dan 
perdagangan Nepenthes terus berlanjut tanpa adanya 
peraturan.  

Jenis-jenis tumbuhan yang terkoleksi dan memiliki 
status kelangkaan berdasarkan IUCN Red List juga 
tercantum pada Tabel 2. Tumbuhan yang dikoleksi dari 
Hutan Lindung Gunung Sibuatan tercatat berstatus 
vulnerable lainnya adalah Symplocos canescens B. Ståhl 
(Vulnerable B1 ab (iii) Ver.3.1). Pengambilan jenis 
tumbuhan ini di alam cukup tinggi, dan kelestariannya 
semakin terancam. IUCN Red List merupakan satu 
referensi penting dalam menentukan status konservasi 
suatu spesies meskipun tidak selalu mencerminkan 
kebutuhan konservasi aktual dan dapat sangat berbeda 
dengan prioritas konservasi suatu negara maupun suatu 
kawasan (Risna et al. 2010).  

Penanganan koleksi dan pertumbuhan pasca eksplorasi 
di Kebun Raya Cibodas 

Penanganan tumbuhan hasil eksplorasi dilakukan segera 
setelah tumbuhan tiba di KRC. Diawali dengan penyiapan 
media tanam di pembibitan dan polibag yang diperlukan. 
Media tanam untuk tumbuhan non-anggrek dan anggrek 
tanah berisi campuran tanah, kompos dan sekam dengan 
perbandingan 1:1:1, sedangkan untuk media anggrek epifit 
digunakan pakis maupun sabut kelapa. Penanaman 
tumbuhan didahulukan pada koleksi non-anggrek dan 
anggrek tanah. Masing-masing tumbuhan ditanam dalam 
polibag yang disesuaikan dengan ukuran anakan maupun 
setek yang dibawa. Sementara pada anakan-anakan yang 
berukuran sangat kecil ditanam dalam kompot (community 
pot) agar memudahkan dalam pindah tanam. Semua koleksi 
ditempatkan dalam naungan paranet agar dapat tumbuh 
dengan baik.  

Selama tiga bulan dibibitkan di Pembibitan KRC, 
semua tumbuhan diamati perkembangannya oleh tim 
eksplorasi sebelum diserahkan penangangannya untuk    

 

A B C 
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Gambar 4. Tumbuhan berpotensi sebagai tanaman hias: A. Aeschynanthus radicans Jack, B. Magnolia liliifera (L.) Baill, C. Impatiens 
sp., D. Nepenthes spectabilis Danser, E. Coelogyne sp., F. Ixora lanceolata Lam.  
 
 
 

 
 
Gambar 5. Tumbuhan berpotensi sebagai tanaman pangan: A. Nephelium sp., B. Mangifera sp., C. Musa acuminata Colla, D. Rubus 
mollucannus L. 
 
 
 
 
dirawat regular oleh unit Pembibitan KRC. Hasil 
pengamatan perkembangan pertumbuhan dapat dilihat dari 
Gambar 8. Berdasarkan gambar tersebut terlihat tingkat 
tumbuh dari material hidup yang dikoleksi memiliki 
keberhasilan hidup yang cukup baik. Tumbuhan koleksi 
dari Hutan Lindung Gunung Talamau pada bulan pertama 
sejumlah 23,7% dan Gunung Sibuatan sejumlah 27,17% 
dari seluruh jumlah individu sudah mulai bertunas, 

kemudian pada bulan ketiga jenis tumbuhan yang telah 
bertunas naik menjadi 52% atau sejumlah 125 jenis dan 
60,87% atau sejumlah 448 spesimen dari 736 spesimen. 
Beberapa jenis tumbuhan memiliki daya adaptasi yang 
cukup tinggi sehingga pertumbuhan di pembibitan sangat 
baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, tim 
eksplorasi berhasil mengumpulkan spesimen hidup 
sebanyak 431 nomor koleksi dengan 34,33% diperkirakan   

A B C 

D E F 

A B C D 
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Gambar 6. Tumbuhan langka yang ditemukan selama eksplorasi: A. Amorphophallus titanum Becc. di Gunung Talamau, B. Nepenthes 
gracilis Korth. di Gunung Sibuatan, C. Nepenthes spectabilis Danser di Gunung Sibuatan 
 
 
 

 

 
 
Gambar 7. Penanganan material hidup (koleksi hasil eksplorasi) di unit pembibitan KRC 
 
 
 
koleksi baru KRC, serta 45 nomor herbarium dari dua 
lokasi Gunung Sibuatan, Sumatera Utara, dan Gunung 
Talamau, Sumatera Barat. Perolehan sebaran suku 
terbanyak antara lain Lauraceae, Orchidaeae, Rubiaceae, 
dan Annonaceae. Beberapa jenis tumbuhan diinventarisasi 
memiliki potensi sebagai tanaman hias, tanaman obat, serta 
tanaman pangan. Ditemukan pula tumbuhan langka 
berdasarkan IUCN Red List, yaitu Symplocos canescens B. 
Ståhl (Vulnerable B1ab(iii) Ver 3.1), dan Nepenthes 
spectabilis Danser (Vulnerable D2 Ver.2.3). 
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di Hutan Lindung Gunung Sibuatan dan Gunung Talamau 
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
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Abstrak. Destri, Fudola A, Harto, Kusnadi. 2015. Survei keanekaragaman anggrek (Orchidaceae) di Kabupaten Bangka Tengah dan 
Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 509-514. Kegiatan survei keanekaragaman jenis 
anggrek di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung telah dilaksanakan dari tanggal 30 Mei hingga 10 Juni 2014. Survei ini bertujuan 
untuk mengetahui kondisi kekayaan anggrek secara cepat di kawasan hutan yang sudah terganggu dengan kegiatan penebangan. 
Kegiatan dilaksanakan di hutan Sungai Mancung dan Air Bayat di Kabupaten Bangka Tengah serta hutan Bukit Peramun di Kabupaten 
Belitung. Dari hasil survei berhasil ditemukan 18 jenis anggrek di kedua lokasi masing-masing 12 jenis dari hutan Sungai Mancung dan 
Air Bayat serta 8 jenis di hutan Bukit Peramun, sementara dua jenis di antaranya ditemukan di kedua lokasi. Dari keseluruhan jenis yang 
ditemukan, lima jenis  adalah anggrek tanah (Apostasia wallichii, Bromheadia finlaysoniana, Claderia viridiflora, Dipodium scandens, 
dan Malaxis sp.) dan sisanya anggrek epifit seperti anggrek raksasa (Grammatophyllum speciosum), Cymbidium finlaysonianum, 
Bulbophyllum medusae dan lain-lain.  

Kata kunci: Orchidaceae, Bangka Tengah, Belitung 

Abstract. Destri, Fudola A, Harto, Kusnadi. 2015. Survey on orchid diversity in Bangka Tengah and Belitung Districts, the Province of 
Bangka Belitung Island. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 509-514. Survey on the orchid diversity of Bangka Tengah and Belitung 
Districts was conducted in Mei 31-June 10 2014. The aim of this survey was to obtain information on the orchid diversity in the 
disturbed forest. This survey was conducted in Sungai Mancung and Air Bayat forests (Bangka Tengah) and Bukit Peramun forest 
(Belitung). The result shows that there were 18 species of orchid found in this location, 12 species from Bangka and 8 species from 
Belitung and two species was found in both locations. Among 18 species, five of them are terrestrial orchids (Apostasia wallichii, 
Bromheadia finlaysoniana, Claderia viridiflora, Dipodium scandens, and Malaxis latifolia) and the rest are epiphyte such are giant 
orchid Grammatophyllum speciosum, Cymbidium finlaysonianum, Bulbophyllum medusae, etc.  

Keywords: Orchidaceae, Bangka Tengah, Belitung 

PENDAHULUAN  

Anggrek adalah salah satu kelompok tumbuhan yang 
besar dan bevariasi tinggi, diperkirakan terdapat antara 
17.000-35.000 jenis di seluruh dunia. Anggrek juga 
merupakan kelompok tumbuhan yang aktif berevolusi, 
sangat terspesialisasi dan beradaptasi untuk menarik, 
mengecoh dan memanipulasi serangga untuk memicu 
terjadinya perkawinan silang. Dengan keunikannya 
anggrek juga sudah menarik perhatian peneliti sejak era 
Darwin (Dressler 1981). 

Daerah sebaran anggrek luas, termasuk di Indonesia. Di 
Sumatera saja terdapat sekitar 1118 jenis anggrek (Comber 
2001). Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi 
kepulauan di Indonesia yang terletak di selatan Pulau 

Sumatera dengan dua pulau utama Bangka dan Belitung 
serta sejumlah pulau kecil.  

Pulau Bangka Belitung dengan luas kawasan 1.6 juta 
hektar, tiga perempat bagian merupakan lahan 
pertambangan timah. Pertambangan timah merupakan salah 
satu faktor yang memengaruhi kondisi hutan di Bangka 
Belitung. Setiap tahunnya sekitar 5400 hektar lahan 
termasuk hutan, lahan pertanian, dan perkebunan penduduk 
lokal berubah fungsi menjadi tambang timah. Lebih jauh 
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melaporkan bahwa  
dampak kerusakan hutan akibat pertambangan timah di 
Bangka Belitung cukup buruk, selain area hutan yang jauh 
berkurang, lahan bekas tambang juga menjadi lokasi yang 
berbahaya karena menjadi sumber berjangkitnya malaria 
dan demam berdarah (Ginting et al. 2014). 
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Menurut Whitten et al. (1997), sebagian hutan yang 
terdapat di Bangka dan Belitung tergolong hutan kerangas 
(heath forest), yang antara lain dicirikan dengan banyak 
dijumpai sapling dan pohon dengan batang kecil. Tipe 
tanah di hutan kerangas termasuk tanah yang miskin hara. 
Dikatakan juga bahwa hutan di kawasan ini sudah masuk 
kategori hutan sekunder dengan diameter pohon rata-rata 
30 cm. Produk pendukung potensial adalah madu alam dan 
rotan. Bangka Belitung terkenal dengan madu yang pahit 
dan ekslusif berasal dari kawasan ini yang bagus untuk 
kesehatan (Ginting et al. 2014). 

Dengan kondisi hutan yang semakin memburuk maka 
mempelajari kenaekaragaman flora termasuk anggrek perlu 
dilakukan. Sejauh ini informasi tentang flora di kawasan 
Bangka Belitung masih sangat kurang, oleh karena itu 
perlu dilakukan survei terhadap jenis anggrek untuk bisa 
mengungkapkan kekayaan kelompok tumbuhan ini 
khususnya di Kepulauan Bangka dan Belitung. Lebih jauh 
lagi anggrek yang ditemukan dalam kegiatan ini jika 
memungkinkan dilakukan pengoleksian untuk selanjutnya 
ditanam dan dikonservasi di Kebun Raya Bogor.  

BAHAN DAN METODE  

Area kajian  
Survei dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di hutan blok 

Sungai Mancung dan blok Air Bayat di Kabupaten Bangka 
Tengah dan hutan Bukit Peramun di Kabupaten Belitung 
dari 30 Mei-12 Juni 2014. Metode Koleksi mengikuti 
Rugayah et al. (2004). 

Cara kerja 
Mengumpulkan data tentang keanekaragaman anggrek. 

Pengumpulan data dilakukan secara eksploratif yaitu 
dengan menyusuri kawasan hutan yang dimaksud, 
kemudian  mencatat setiap jenis anggrek yang ditemukan 
serta membuat dokumentasi.  

Mengoleksi anggrek. Pengoleksian dilakukan jika 
keadaan memungkinkan yaitu jenis anggrek yang dijumpai 
dalam kondisi melimpah. Proses pengoleksian dilakukan 
dengan cara memisahkan sebagian dari tanaman anggrek 

dari rumpun induknya, semua bagian tanaman harus di 
bawa, diberi label, nomor, data ekologi, dan catatan penting 
lainnya. Anggrek ini selanjutnya disimpan di base camp 
dengan cara digantung pada tali rafia dan disemprot dengan 
air setiap hari untuk menjaga kelembapan tanaman sampai 
kemudian dikemas untuk dibawa dan ditanam di Kebun 
Raya Bogor. 

Analisis data 
Analisis data dilakukan terhadap keanekaragaman jenis 

anggrek yang berhasil ditemukan di lokasi survei. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kondisi kawasan 
Hutan blok Sungai Mancung dan blok Air Bayat berada 

di Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Sungai Selan 
merupakan hutan sekunder jika dilihat dari diameter rata-
rata pohon yang terdapat di hutan ini, yaitu sekitar 30 cm. 
Jenis pohon yang sering dijumpai di kawasan ini adalah 
Syzigium spp, Garcinia spp, Callophyllum spp dan dari 
jenis Dipterocarpaceae. Temperatur udara dari pagi hingga 
siang hari berkisar antara 29.8-31.8 oC, kelembapan udara 
76-91%. Tekstur tanah berpasir, mengandung air tetapi 
mengering dengan cepat. Kondisi ini merupakan salah 
salah satu karakter hutan kerangas yang mendominasi tipe 
hutan di Kepulauan Bangka Belitung (Whitten et al. 1997). 
Ancaman terhadap hutan ini adalah penebangan pohon 
terutama yang berukuran sekitar 10 cm diameter untuk 
digunakan sebagai tegakan tanaman merica. Ancaman 
lainnya adalah pembukaan hutan untuk dijadikan ladang. 

Kondisi di atas berbeda dengan hutan Bukit Peramun di 
Kabupaten Belitung yang cukup terjaga tetapi sudah dibagi 
penggunaanya. Hutan ini dikelola oleh komunitas pemuda 
yang peduli terhadap kelestarian hutan di Belitung, di 
bawah koordinasi Dinas Kehutanan Kabupaten Belitung. 
Hutan Bukit Peramun cenderung lebih baik kondisinya dan 
masih memiliki pohon-pohon berukuran besar. Di antara 
jenis pohon yang terdapat di hutan ini adalah Hopea 
bilitonensis yang sangat mendominasi serta masih dijumpai 
Eusyderoxylon zwageri (kayu besi).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. A. Lokasi penelitian (lingkaran) di Kabupaten Bangka Tengah, B. Lokasi Penelitian di Kabupaten Belitung, Provinsi 
Bangka Belitung 

A B
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Gambar 2. Kondisi hutan di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung A. Blok Sungai Mancung; B. Blok Air Bayat; C. Bukit Peramun. 
 
 
 
Tabel 1. Jenis-jenis anggrek yang ditemukan di Kabupaten 
Bangka Tengah dan Belitung 
  

Jenis Habitus 
Lokasi  

Bangka
Tengah Belitung

Apostasia wallichii Terestrial + + 
Bromheadia finlaysoniana Terestrial + + 
Bulbophyllum gracillimum Epifit/litofit - + 
Bulbophyllum lepidum Epifit/litofit - + 
Bulbophyllum membranaceum Epifit/litofit - + 
Bulbophyllum medusae Epifit/litofit - + 
Bulbophyllum sp. 1 Epifit + - 
Bulbophyllum sp. 2 Epifit + - 
Claderia viridiflora Terestrial + - 
Coelogyne rochussenii Epifit/litofit - + 
Cymbidium finlaysonianum Epifit + - 
Dendrobium aloifolium Epifit + - 
Dipodium scandens Terestrial + - 
Grammatophyllum speciosum Epifit + - 
Malaxis sp. Terestrial + - 
Oberonia sp. Epifit + - 
Robiquetia spatulata Epifit - + 
Thrixspermum centipeda Epifit + - 
Keterangan: + (ditemukan);-(tidak ditemukan) 

 

Keanekaragaman jenis anggrek 
Hasil survei keanekaragaman anggrek di dua lokasi 

yaitu kabupaten Bangka Tengah dan Belitung, berhasil 
ditemukan 18 jenis anggrek seperti yang tampak pada 
Tabel 1. Hasil dalam tabel menunjukkan bahwa jumlah 
jenis anggrek yang berhasil ditemukan di kedua lokasi 
survei tidak jauh berbeda, 12 jenis di Bangka Tengah dan 8 
jenis di Belitung, dua jenis diantaranya ditemukan di kedua 
lokasi ini. Sebagian besar merupakan anggrek epifit yang 
memang lebih dominan dan bervariasi tinggi di kawasan 
tropis (Dressler 1981) dan ini juga tampak dari hasil yang 
ditemukan Astuti dan Darma (2010) yang hanya berhasil 

menemukan enam jenis anggrek tanah di hutan lindung 
dataran rendah Lemor, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Dari keseluruhan jumlah maka hasil yang didapatkan 
dalam survei ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan 
hasil yang ditemukan Pusitaningtyas di hutan dataran 
rendah Kalimantan, yaitu 71 jenis anggrek dan 91 jenis 
ditemukan di Pulau Wawonii, Sulawesi (Sulistiarini 2008). 
Kalimantan termasuk golongan hutan kerangas yang 
terdapat di Indonesia seperti halnya hutan di Bangka 
Belitung. Selain itu Kepulauan Bangka Belitung memiliki 
curah hujan tahunan yang tinggi, yaitu 1800-3000 mm 
(Supari dan Setiawan 2013),  seharusnya jenis anggrek 
yang dijumpai tinggi seperti yang dinyatakan Philips et al. 
(2007) bahwa kekayaan jenis anggrek lebih tinggi di 
kawasan dengan curah hujan tinggi. 

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan 
rendahnya jumlah jenis yang ditemukan, yaitu kondisi 
hutan yang sudah terganggu karena penebangan dan 
pembukaan lahan. Perusakan habitat sebagai akibat  
penebangan hutan dan perubahan penggunaan lahan hutan 
merupakan ancaman utama terhadap keberadaan anggrek di 
alam (Koopowitz et al. 2003). Selain jumlah jenis yang 
lebih sedikit, kelimpahan anggrek di kedua lokasi juga 
cenderung rendah,  sebagian besar hanya diwakili oleh satu 
individu, kecuali beberapa jenis anggrek yang dijumpai 
dalam kelompok besar, yaitu Bromheadia finlaysoniana, 
Bulbophyllum gracillimum, Bulbophyllum membranaceum, 
Claderia viridiflora,  dan Coelogyne rochussenii. Menurut 
Puspitaningtyas (2009), Bromheadia finlaysoyniana 
termasuk jenis anggrek yang menyukai habitat hutan 
sekunder maupun di padang rumput yang terbuka sehingga 
kondisi hutan yang terbuka seperti di blok Air Bayat 
merupakan habitat yang sesuai dengan anggrek ini karena 
dapat tumbuh dengan baik. 

Jenis yang paling banyak dijumpai adalah dari marga 
Bulbophyllum yaitu lima jenis dan dua jenis di antaranya 
belum teridentifikasi hingga tingkat jenis. Selain tumbuh 

A B C 
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menempel di pohon, jenis Bulbophyllum juga ditemukan 
tumbuh di batu di hutan Bukit Peramun yang memang 
banyak terdapat batuan berukuran besar. Hal ini sangat 
memungkinkan karena batu-batuan ini ditumbuhi lumut 
dan anggrek-anggrek ini tumbuh di bagian batu yang 
berlumut. Crain (2012) menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara keberadaan lumut disuatu lokasi dengan 
pertumbuhan dan keberlangsungan Lepanthes spp, salah 
satu marga anggrek yang terdapat di Costa Rica. 

Deskripsi 
Berikut deskripsi singkat jenis anggrek yang ditemukan, 

yang bernilai ilmiah, unik, dan berpotensi berdasarkan 
pengamatan di lapangan dan informasi daerah sebaran 
mengikuti Wood et al. (1993) dan Seidenfaden dan Wood 
(1992): 

Apostasia wallichii R. Br. 
Anggrek tanah, sekilas mirip Pleomele karena memiliki 

daun yang linear dan hijau berkilau. Tinggi batang berkisar 
antara 20-30 cm, di sepanjang batang terdapat banyak 
daun. Pembungaan muncul di ujung batang, bercabang, 
kuntum bunga berwarna kuning cerah, bentuk labellum 
tidak berbeda jauh dengan bentuk daun kelopak dan daun 
mahkota, bunga terbuka lebar dan mirip bintang. Anggrek 
ini self-compatible sehingga begitu bunga muncul langsung 
disusul dengan perkembangan ovary yang menunjukkan 
telah terjadi pembuahan, bentuk buah bulat memanjang. 
Jenis ini termasuk dalam subfamili Apostasioideae, 
menarik secara ilmiah karena sangat berbeda dengan nenek 
moyang anggrek pada umumnya (Dressler 1981). Daerah 
sebaran adalah dari Nepal, India, dan Ceylon hingga 
Myanmar, Thailand, Indochina, Sumatera, Jawa, Borneo, 
Buru, Filipina.  

Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. 
Anggrek tanah, sekilas mirip dengan marga 

Epidendrum. Daun bulat memanjang tersusun berseling di 
sepanjang batang. Bunga muncul di bagian ujung atau 
terminal, bunga majemuk yang muncul dan berkembang 
satu dan kemudian disusul oleh kuntum bunga berikutnya 
pada malai yang sama. Bunga berukuran cukup besar 
sekitar 7 cm panjangnya, berwarna merah muda di bagian 
belakang perhiasan bunga dan lebih pucat di permukaan, 
labellum berwarna kuning di bagian tengah. Daerah 
sebaran meliputi Jawa, Sumatera, Borneo. 

Bulbophyllum gracillimum Rolfe (Rolfe). 
Anggrek ini termasuk anggrek epifit tapi di hutan Bukit 

Peramun ditemukan tumbuh di batu. Seperti umumnya 
marga Bulbophyllum maka jenis ini juga terdiri atas satu 
daun pada tiap umbi semu yang tersusun pada rhizome. 
Bunga muncul dari bagian bawah umbi semu, pembungaan 
lebih panjang dari daun, bunga terdapat di ujung tersusun 
seperti payung. Tampilan unik dari anggrek ini adalah 
bagian daun kelopak yang panjang dan menyempit kearah 
ujung hingga 6 cm, kelopak punggung dan daun mahkota 
jauh lebih pendek dan berbulu halus di bagian pinggir. 
Warna bunga merah magenta cerah. Daerah sebaran 
Semenanjung Thailand, Indonesia, New Guinea, 

Kepulauan Pasifik. Umumnya ditemukan di dataran 
rendah. 

 
Claderia viridiflora Hook.f. 

Anggrek terrestrial dengan rhizome yang panjang dan 
menjalar hingga kadang-kadang juga memanjat pangkal 
batang pohon. Daun berlipat mirip anakan pinang. Malai 
bunga memanjang perlahan dan membawa kuntum bunga 
yang mekar bergantian. Dalam survei ini berhasil dijumpai 
tumbuhan yang sudah berbunga tetapi belum mekar. 
Daerah sebaran Thailand, Sumatera, Bangka, Mentawai, 
Borneo, dan Sulawesi. 

Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f. 
Anggrek epifit yang ditemukan sebagai litofit di hutan 

Bukit Peramun. Memiliki umbi semu dengan rusuk yang 
jelas, kaku dan berwarna kuning. Daun bulat memanjang. 
tidak ditemukan bunga. Anggrek ini ditemukan di 
Sumatera, Kepulauan Lesser Sunda, Semenanjung 
Thailand, Malaya. 

Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn. 
Anggrek ini ditemukan tumbuh menutupi hampir 

setengah bagian dari batuan yang besar yang terdapat di 
Bukit Peramun. Umbi semu berukuran kecil, membawa 
satu daun yang berbentuk bulat telur dengan ujung runcing. 
Anggrek ini tampaknya lebih menyukai tempat yang teduh. 
Tidak ditemukan bunga. Tersebar di Sumatera, Sulawesi, 
Peninsular Malaysia.  

Coelogyne rochussenii De Vriese 
Anggrek epifit tapi di lokasi ini ditemukan tumbuh di 

batu. Daun lonjong, permukaan berlipat, ujung runcing. 
Anggrek ini termasuk dalam seksi Tomentosae. Dalam 
lingkungan yang sesuai C. rochussenii akan menghasilkan 
bunga yang terdiri dari banyak malai yang muncul dari 
rhizome dipangkal umbi semu, menjuntai ke bawah hingga 
lebih dari 50 cm dan membawa puluhan kuntum bunga. 
Daerah sebaran adalah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Sabah, 
Maluku, Borneo, Semenanjung Malaysia, Filipina. 

Cymbidium finlasonianum Lindl. 
Anggrek epifit, umbi semu tidak terlihat jelas. Daun 

kaku dan panjang seperti pedang, bagian ujung terbelah. 
Termasuk anggrek yang berukuran besar di antara anggota 
marga ini. Dengan pembungaan yang menjuntai panjang ke 
bawah hingga lebih dari 50 cm dan kuntum bunga yang 
berukuran besar, maka jenis ini sangat berpotensi 
dikembangkan sebagai tanaman hias. Daerah sebaran 
meliputi Vietnam, Kamboja, Thailand, Sumatera, Jawa, 
Borneo, Sulawesi dan Filipina. Ditemukan di dataran 
rendah yang agak terbuka. 

Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. 
Anggrek epifit, daun memipih secara lateral, bunga 

muncul di ujung, berukuran kecil, kurang dari 1 cm. Bunga 
kuning muda dengan sepal yang melengkung. Anggrek ini 
tersebar di Sumatera, Jawa, Bangka, Bali, Sabah, 
Peninsular Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Indochina. 
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Dipodium scandens (Blume) J.J. Sm. 
Anggrek ini dijumpai di lantai hutan selama 

pengamatan. Daun linear, tersusun sangat rapat dan 
berseling di sepanjang batang. Sekilas mirip Vanda tetapi 
dengan pertulangan daun yang lebih jelas. Bunga tidak 
ditemukan. Daerah sebaran Sumatera, Jawa, Sabah, 
Semenanjung Malaysia. 

Grammatophyllum speciosum Blume 
 Dikenal dengan nama daerah anggrek tebu. Merupakan 

anggrek epifit sympodial, berukuran besar, batang bisa 
mencapai 3 m. Daun tersusun pada batang, rapat dan saling 
berhimpitan di bagian pangkal daun, bentuk daun linear, 
menjuntai, hijau berkilau. Anggrek ini hanya ditemukan 
satu rumpun dan tidak dalam kondisi sedang berbunga. 
Karena ukurannya yang besar maka jenis ini dikenal 
dengan nama anggrek raksasa. Ada juga yang menyebutnya 
anggrek macan merujuk pada bunganya yang berbercak-
bercak seperti macan tutul. Daerah sebaran meliputi 
Burma, Thailand, Laos, Sumatera, Jawa, Borneo, dan 
Filippina. Biasanya di hutan dataran rendah. 

Robiquetia spatulata (Blume) J.J Sm. 
Anggrek epifit monopodial, daun bulat memanjang, 

bagian ujung terbelah, kaku dan tebal, tersusun berseling di 
bagian batang. Ditemukan dalam kondisi tidak sedang 
berbunga. Anggrek bisa ditemukan di Sumatera, Jawa, 
Borneo, Halmahera, Hainan, Malaya. 

Thrixspermum centipeda Lour. 
Anggrek epifit monopodial. Batangnya membawa daun 

yang bulat memanjang hampir linear, berkilau dan 
berdaging. Tidak dijumpai bunga. Bunga pada marga ini 
biasanya mekar hanya selama satu hari. Daerah sebaran 
meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sabah, Serawak, 
Himalaya, India, Filipina. 

Malaxis sp. 
Anggrek tanah. Daun berlipat, berkilau dan terasa 

lembut kalau dipegang. Bunga tidak dijumpai. Ditemukan 
di hutan blok Air Bayat. 

Oberonia sp.  
Anggrek epifit yang unik dengan daun yang memipih 

secara lateral. Daun sangat berdaging sehingga jenis ini 
sangat rentan dengan kondisi yang basah. Jenis yang 
dikoleksi ditemukan dalam kondisi tidak berbunga. Marga 
ini termasuk jenis yang sulit untuk diidentifikasi karena 
bunganya yang berukuran kecil.  

Secara keseluruhan dari kedua lokasi di Bangka dan 
Belitung berhasil ditemukan 18 jenis anggrek, lima jenis di 
antaranya adalah anggrek tanah. Jenis yang paling banyak 
dijumpai adalah dari marga Bulbophyllum, yaitu lima jenis 
termasuk dua jenis yang belum teridentifikasi, sementara 
marga lainnya hanya ditemukan satu jenis. Anggrek yang 
berhasil dikoleksi dalam kegiatan ini selanjutnya akan ditanam 
dan dikonservasi di Kebun Raya Bogor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Gambar 3. Sembilan dari 20 jenis anggrek yang ditemukan di Bangka Tengah dan Belitung: Baris pertama:  Apostasia wallichii, 
Bromheadia finlaysoniana, Dendrobium aloifolium, Claderia viridiflora.; Baris kedua Oberonia sp., Thrixspermum centipeda, 
Cymbidium finlaysonianum, Grammatophyllum speciosum, Bulbophyllum gracillimum. 
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Abstrak. Lestari D, Asih NPS. 2015. Pengelolaan bank biji Kebun Raya Eka Karya Bali. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 515-520. 
Saat ini terjadi penurunan keanekaragaman hayati secara signifikan di dunia. Hal ini terjadi karena adanya tekanan atau perubahan 
terhadap populasi tumbuhan, peningkatan populasi manusia dan kebutuhannya, program pemuliaan tanaman yang mengakibatkan 
keseragaman genetik dan perubahan bentuk lahan yang menyebabkan kerusakan habitat. Bank biji merupakan salah satu metode 
konservasi yang dianggap paling efisien karena tidak memerlukan ruang yang luas, waktu penyimpanannya relatif lebih lama, jumlah 
keanekaragaman yang dilestarikan relatif lebih banyak dan mempermudah penyediaan produk genetik. Bank biji Kebun Raya Eka Karya 
Bali (KREKB) telah dirintis sejak tahun 2006, sehingga diperlukan kajian untuk mereview sejauh mana pengelolaannya selama ini, 
kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana hasil yang didapatkan. Kajian dilakukan dengan observasi maupun studi pustaka. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa kegiatan bank biji KREKB masih terbatas pada pemrosesan biji ortodoks untuk penyimpanan suhu rendah, 
menyimpan biji-biji dari tanaman koleksi KREKB yang tahan terhadap pengeringan (ortodoks), melakukan karakterisasi sifat biji dan 
monitoring viabilitas biji yang disimpan dengan melakukan test perkecambahan dan melakukan regenerasi ketika jumlah biji tinggal 
sedikit atau ketika viabilitasnya mulai menurun. Pengelolaan bank biji KREKB masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Hal ini 
terjadi karena terbatasnya sumber biji dan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pelaksananya. 

Kata kunci: Bank biji, Kebun Raya Eka Karya, penyimpanan, biji ortodoks, viabilitas 

Abstract. Lestari D, Asih NPS. 2015. Management of Eka Karya Bali Botanic Garden’s seed bank. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 
515-520. Global biodiversity is decline significantly. This occurs due to pressure or changes in plant populations, increasing human 
population, and its needs, plant breeding programs that resulted in genetic uniformity and landform changes that causing habitat 
destruction. The seed bank is one of the conservation methods that considered as the most efficient because it does not require a large 
space, a relatively longer storage time, the more amount of diversity that being conserved and facilitate the provision of genetic 
products. Seed bank of Eka Karya Botanic Garden, Bali has been initiated since 2006, thus, it is necessary to review its management, 
what its activities and how the results were obtained. The study was conducted by observation and literature. The results showed that the 
seed bank of Eka Karya Botanic Garden activity was limited to process orthodox seed from their plant's collection, storing the seeds that 
resistant to drying (orthodox), characterizing the seed storage through the germination test and restocking when its number was low or 
when its viability was declining. The seed bank management was still far from expected conditions. This was due to limited resources 
and the limited quantity and quality of its administrators. 

Keywords: Seed bank, Eka Karya Botanical Garden, seed storage, orthodox seed, seed viability 

PENDAHULUAN 

Saat ini terjadi penurunan keanekaragaman hayati di 
Indonesia dan dunia pada umumnya. Hal ini terjadi karena 
adanya tekanan atau perubahan terhadap populasi 
tumbuhan (budidaya dan liar), peningkatan populasi 
manusia dan kebutuhan, program pemuliaan tanaman yang 
menimbulkan keseragaman genetik, konversi lahan yang 
menyebabkan kerusakan habitat, perubahan iklim, invasi 
spesies eksotik dan pemanfaatan yang tidak diatur (Ledig 
2012; Ogwu et al. 2014). Oleh karena itu, diperlukan 
berbagai upaya konservasi baik ex-situ maupun in-situ 
untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati tersebut, 
baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem. 

Bank biji merupakan salah satu metode konservasi ex-
situ yang efisien untuk menyelamatkan keanekaragaman, 
hayati di tingkat spesies dan genetik. Bank biji efisien 
karena murah dan mudah dilakukan, tidak memerlukan 
ruang yang luas  namun dapat menyimpan biodiversitas di 
tingkat genetik dalam waktu yang relatif lama dan jumlah 
keanekaragaman genetik yang dilestarikan pun relatif lebih 
banyak (Kasso et al. 2013; Salazar et al. 2013). Dengan 
demikian, bank biji memiliki peran yang strategis dalam 
menekan laju kepunahan biodiversitas. 

Semula konservasi keanekaragaman genetik melalui 
bank biji hanya mengumpulkan benih tumbuhan pangan, 
namun sejak Global Strategy for Plant Conservation 
(GPSC) diadopsi pada tahun 2002, biji tumbuhan liar (wild 
species) pun mulai dikumpulkan (Li dan Pritchard 2009; 
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Seaton dan Pritchard 2011; Hay dan Probert 2013). Kebun 
raya dan jaringannya pun mulai bergerak melalui program 
Millennium Seed Bank Partnership. Hal ini sesuai amanat 
Convention on Biological Diversity (CBD), Botanical 
Garden Conservation International (BGCI), International 
Plant Genetic Resource Institute (IPGRI) dan FAO (Rao et 
al. 2006).  

Pusat Konservasi Tanaman  Kebun Raya Bogor (PKT 
KRB) sebagai salah satu lembaga konservasi ex-situ pun 
mulai mengadopsi upaya tersebut dengan menyusun tolok 
ukur konservasi biji koleksi kebun raya pada tahun 2006-
2011. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan metode 
pengecambahan dan penyimpanan biji yang sesuai untuk 
setiap jenis tanaman koleksi yang terseleksi, melengkapi 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan 
pemrosesan, pengujian dan penyimpanan biji dan 
memperbaiki sistem pengelolaan bank biji (Aryati 2006). 
Mulai saat itulah bank biji di empat kebun raya Indonesia, 
termasuk Kebun Raya Eka Karya Bali (KREKB) berdiri. 

Kini bank biji KREKB telah melakukan kegiatan 
konservasi biji selama delapan tahun sehingga diperlukan 
kajian untuk mereview sejauh mana pengelolaannya selama 
ini. Review ini dilakukan untuk mengetahui  kegiatan apa 
yang telah dilakukan dan bagaimana hasil yang didapatkan. 
Diharapkan kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar 
untuk merumuskan upaya perbaikan ataupun peningkatan 
untuk pencapaian tujuan bank biji selanjutnya. 

BAHAN DAN METODE  

Kajian ini dilakukan di bank biji Kebun Raya Eka 
Karya Bali (KREKB) yang berlokasi di Desa Candikuning, 
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kajian 
dilakukan dengan mengobservasi kegiatan dan hasil bank 
biji serta melakukan kajian pustaka. Data yang didapatkan 
kemudian dianalisis secara deskriptif, ditampilkan dalam 
bentuk tabel dan diagram. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bank biji KREKB telah berdiri sejak tahun 2006, 
bersamaan dengan bank biji kebun raya Indonesia lainnya. 
Awal pendirian diisi dengan kegiatan menyiapkan sumber 
daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana. Penyiapan 
SDM dilakukan dengan mengirim staf untuk mengikuti 
pelatihan konservasi biji, pelatihan pengelolaan bank biji 
dan melakukan studi banding ke Balai Penelitian Teknologi 
Perbenihan (BPTP) Bogor. Kini, bank biji dikelola oleh 
dua orang, satu peneliti dan satu kandidat peneliti serta 
berada di bawah koordinasi laboratorium konservasi ex 
situ. 

Kegiatan bank biji awalnya dilakukan di ruangan 
laboratorium kultur dan museum biji karena ketiadaan alat. 
Namun kini, bank biji telah memiliki ruangan dan alat 
tersendiri (Gambar 1). Peralatan minimal untuk penelitian 
dan penyimpanan biji ortodoks seperti desikator, oven, 
neraca, botol, gerinda dan lemari pendingin juga telah 
tersedia.  

Kegiatan bank biji KREKB terdiri atas 7 kegiatan, yaitu 
pengumpulan biji, ekstraksi biji, pengeringan biji, 
pengujian viabilitas, penyimpanan biji, pengumpulan data 
pada database dan pemanfaatan.  

Pengumpulan biji 
Biji yang diproses bank biji saat ini adalah biji yang 

dikumpulkan dari tumbuhan koleksi KREKB. Hal ini 
belum sesuai praktik bank biji pada umumnya. Bank biji 
idealnya mengambil koleksinya dari banyak individu di 
populasi alaminya supaya keanekaragaman genetik yang 
ada di alam terselamatkan dan tujuan konservasi ex situ 
untuk membentuk populasi baru, reintroduksi, atau 
memperkaya populasi yang sudah ada dapat tercapai (Rao 
et al. 2006). Bank biji juga harus mengumpulkan jenis yang 
tak hanya dinyatakan telah langka, namun juga jenis-jenis 
lain yang rentan langka karena terjadinya perubahan iklim 
saat ini (Godefroid dan Vanderborght 2010).  

Idealnya, biji yang menjadi prioritas untuk 
dikumpulkan adalah biji yang bersifat ortodoks, status 
konservasinya punah, langka, rentan dan seterusnya, biji 
dari tumbuhan yang endemik, unik atau memiliki potensi 
ekonomi tinggi (Ensconet 2009). Mengingat tumbuhan 
koleksi KREKB dominan berusia muda dan produksi 
buahnya masih rendah, maka yang menjadi prioritas 
pengumpulan adalah jenis tumbuhan yang produksi 
buahnya melimpah dan terutama memiliki sifat 
penyimpanan ortodoks.  

Biji idealnya dikumpulkan dari populasi tumbuhan 
pada saat kadar air, viabilitasnya dan kemampuannya 
berkecambah telah maksimum (Newton et al. 2013). Untuk 
itu, diperlukan beberapa pengujian. Namun hal ini sulit 
dilakukan di KREKB karena produksi biji terbatas 
sehingga pengujian secara terus menerus tidak 
dimungkinkan dilakukan. Biji dikumpulkan dari tumbuhan 
koleksi setelah melakukan pengamatan terhadap morfologi 
buah. Buah yang warnanya lebih gelap, daging buahnya 
matang, mudah dipetik dari tangkai buah dan ukurannya 
lebih besar dianggap layak untuk dikumpulkan bijinya. Hal 
ini seperti yang dilakukan Setyowati dan Utami (2008). 

Ekstraksi biji dan pengukuran kadar air pasca panen 
Ekstraksi dilakukan segera setelah biji dikumpulkan. 

Namun ada pula yang dilakukan beberapa saat setelahnya, 
terutama untuk biji yang memerlukan waktu pematangan 
lebih lanjut maupun memerlukan perlakuan khusus untuk 
ekstraksinya. Misalnya buah Dysoxylum caulostachyum 
(Lestari 2009). 

Pengukuran kadar air biji mulai dilakukan segera 
setelah ekstraksi. Pengukuran kadar air dilakukan dengan 
mengukur berat biji sebelum dan sesudah dioven pada suhu 
1040C selama 18 jam (Aryati 2006). Pengukuran kadar air 
dilakukan kembali sebelum biji ortodoks dikemas dan 
disimpan dalam suhu dingin, serta setelah biji disimpan dan 
akan diuji viabilitasnya.  

Pengukuran kadar air pasca panen ini penting bagi bank 
biji KREKB. Jumlah biji yang dikumpulkan umumnya 
tidak memungkinkan untuk pengujian kadar air secara 
rutin, sehingga kadar air dan massa biji menjadi salah satu 
acuan dalam menentukan perilaku simpan. Ini sesuai 
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penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa biji yang 
intoleran terhadap pengeringan (recalcitrant) umumnya 
besar, ukurannya >0,5 g, fleshy, berbentuk bulat atau 
lonjong,  berkadar air tinggi, cepat berkecambah, kulitnya 
tipis dan tumbuh di habitat yang basah (hutan hujan tropis 
atau tempat yang basah di habitat yang lebih kering (Liu et 
al. 2005; Daws et al. 2006; Lan et al. 2014). Idealnya 
setelah ekstraksi, sejumlah pengujian biji harus dilakukan 
(Ensconet 2009), misalnya cut test dan analisis x-ray, 
namun jumlah biji tidak memungkinkan sehingga hal ini 
belum dapat dilakukan.  

Pengeringan 
Pengeringan biji bank biji KREKB dilakukan di dalam 

desikator. Namun karena jumlah dan kapasitas desikator 
terbatas, maka pengeringan dilakukan dengan membiarkan 
biji bersih terbuka pada suhu ruang. Penghitungan kadar air 
saat pengeringan ini sering terlewatkan, tidak terdata rutin 
karena jumlah SDM yang terbatas sehingga kadar air 
terakhir biji saat akan disimpan biasanya tidak diketahui. 
Biji biasanya baru dikemas dalam botol/plastik kemas dan 
dimasukkan ke freezer jika sudah berada di desikator 
selama setahun atau 3 bulan lebih dalam suhu ruang.  

Pengujian viabilitas 
Jumlah biji yang diperoleh umumnya terbatas 

jumlahnya sehingga pengujian viabilitas dengan 
perkecambahan tidak dapat dilakukan rutin. Uji 
perkecambahan dilakukan pada pasca panen, sebulan 
setelahnya, setahun setelahnya atau setahun sekali pada biji 
ortodoks yang telah disimpan pada freezer. Sekali uji 
membutuhkan 20 biji dan dilakukan sebanyak dua ulangan.  

Praktik pengujian viabilitas KREKB tersebut belum 
sesuai dengan standar yang umum digunakan, namun Fay 
et al. (2013) menyatakan bahwa standar tersebut memang 
memerlukan banyak penyesuaian jika biji yang dikoleksi  

adalah wild species. Pengumpulan biji wild species sering 
tidak dapat diprediksi. Jumlah yang didapatkan biasanya 
terbatas. Godefroid et al. (2010) juga menyatakan bahwa 
uji viabilitas melalui perkecambahan tidak disarankan 
dilakukan pada biji yang telah disimpan selama beberapa 
waktu. Biji yang telah disimpan dingin biasanya akan 
mengalami dormansi dan membutuhkan perlakuan pra 
tanam untuk memecahkan dormansinya. Jika tidak, uji 
tersebut tidak akan menunjukkan viabilitas yang 
sebenarnya.  

Lebih lanjut menurut BSNI (2006), uji viabilitas  
alternatif yang bisa dilakukan untuk stok yang terbatas 
adalah uji cut (uji belah), uji TTZ dan uji aksisi. Hingga 
kini, uji dengan TTZ belum dilakukan di KREKB karena 
bahannya baru tersedia pada akhir tahun 2014 dan 
pengetahuan petugas masih terbatas untuk 
mempraktikkannya. 
 
 

 
 

Gambar 1. Ruangan dan peralatan bank biji KREKB 
 
 
 
 

 
 
Gambar 2. A. Pengukuran kadar air pra dan pasca simpan. B. Penyimpanan biji ortodoks pada suhu -200C. C. Pengujian viabilitas 
dengan tes perkecambahan di bak pasir 
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Tabel 1. Rekapitulasi hasil kegiatan bank biji KREKB 

 
Nama Jumlah (jenis) Persentase 
Koleksi kebun* 2392  
Karakterisasi 243 10,16% 
Penyimpanan 132 5,52% 
Keterangan: *) Data dari Registrasi KREKB per Maret 2015. 
 

 
 

 

 
 
Gambar 3. Sifat penyimpanan biji yang telah dikarakterkan oleh 
bank biji KREKB 
 

 
 

 

 
 
Gambar 4. Jumlah jenis biji yang berhasil disimpan bank biji 
tahun 2007-2014. 

 

Penyimpanan 
Sifat penyimpanan biji terbagi menjadi 3, yaitu biji 

ortodoks, recalcitrant dan intermediet (Hong et al. 2004). 
Biji ortodoks adalah biji yang tahan dikeringkan hingga 
kadar air 5-10% tanpa menyebabkan kematian biji. Biji 
tersebut tahan pada pengeringan dan penyimpanan dalam 
suhu rendah dan penyimpanan suhu rendah tersebut dapat 
meningkatkan umur simpannya. Biji recalcitrant adalah biji 
yang tidak tahan pengeringan dan penyimpanan suhu 
rendah sementara biji intermediet adalah biji yang kadar 
airnya tinggi seperti biji recalcitrant namun tahan terhadap 

desikasi, meskipun tidak setahan biji ortodoks (Berjak dan 
Pammeter 2008).  

Pada praktiknya, penentuan karakter simpan di KREKB 
tidak hanya berdasarkan viabilitas biji setelah desikasi dan 
penyimpanan suhu rendah namun juga oleh morfologi biji 
dan kadar air pasca panennya. Sifat penyimpanan biji juga 
ditentukan melalui tinjauan pustaka karena banyaknya 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, semisal 
Sutarno dan Utami (2007); Setyowati (2009); Hisham et al. 
(2013). 

Hingga Februari 2015, koleksi yang berhasil 
dikarakterkan sifat penyimpanannya dan berhasil disimpan 
bijinya adalah sebanyak 343 spesies dan 132 spesies (Tabel 
1). Jumlah tersebut baru mencapai 10, 16% dan 5,52% dari 
keseluruhan spesies yang dikoleksi di KREKB. 

Capaian yang masih rendah ini disebabkan oleh 
keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola 
bank biji. Pengelola yang hanya berjumlah dua orang tidak 
mampu menjangkau keseluruhan kebun yang luasnya 157 
ha. Kedua, adalah karena produksi buah dan biji tumbuhan 
koleksi yang masih rendah. Tumbuhan koleksi kebun 
dominan berumur muda sehingga produktivitas buahnya 
masih rendah. Perbedaan habitat antara tumbuhan di alam 
dan ketika ditanam di kebun raya juga menyebabkan 
produktivitas pembuahan lebih lama dan lebih sedikit.  

Jika dilihat dari sifat penyimpanan bijinya (Gambar 3), 
maka 243 spesies yang telah dikarakterkan terdiri atas  86 
jenis ortodoks (35%), 85 jenis rekalsitran (35%), 9 jenis 
intermediet (4%), 41 jenis kemungkinan ortodoks (17%), 
18 jenis kemungkinan rekalsitran (7%) dan 4 jenis 
kemungkinan intermediet (2%). Biji yang digolongkan 
kemungkinan recalcitrant dan kemungkinan ortodoks 
masih perlu diuji ulang viabilitasnya karena jumlah bijinya 
saat ini belum mencukupi untuk dikecambahkan secara 
rutin dan berulang. 

Jika karakterisasi terus rutin dilakukan hingga 
mencakup seluruh koleksi tumbuhan KREKB,  diduga biji 
recalcitrant akan lebih mendominasi karena biji dari 
tumbuhan tropis atau beriklim dingin dan basah biasanya 
bersifat recalcitrant (Warrier et al. 2009; Hay et al. 2013). 
Oleh karena itu, diperlukan upaya penyimpanan alternatif 
supaya biji recalcitrant ini juga tetap terjaga 
keberlanjutannya, salah satunya dengan kriopreservasi  
(Pieruzzi et al. 2011; Kaviani 2011; Walters et al. 2013; 
Xia et al. 2014).) Dengan demikian, sarana prasarana untuk 
teknik kriopreservasi sebaiknya mulai dipersiapkan. 

Biji ortodoks yang berhasil disimpan per tahun sejak 
tahun 2007 hingga tahun 2014 sebanyak 22, 17, 17, 5, 15, 
15, 8 dan 30, sehingga jumlah totalnya sebanyak  137 jenis 
(Gambar 4). Namun hingga Februari 2015, jumlah biji 
yang disimpan dan viabilitasnya masih terjaga > 20% 
adalah sebanyak 132 spesies. Biji yang berjumlah sedikit 
telah diperbanyak dan diperbarui stoknya. 

Untuk penyimpanan biji dari tahun 2007 hingga 2014, 
jumlah jenis biji yang disimpan mengalami fluktuasi yang 
tajam. Penyimpanan biji yang paling banyak jenisnya 
terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 30 jenis dan paling 
sedikit 5 jenis pada tahun 2010. Fluktuasi jumlah spesies 
yang berhasil disimpan terjadi karena terbatasnya jumlah 
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SDM pengelola. Pengelola bank biji pada awal pendirian 
hingga tahun 2008 hanya 1 orang dan ditambah menjadi 2 
orang pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010 - 2013, 
pengelolaan kembali ditangani satu staf dan baru ditambah 
seorang staf mulai tahun 2014. Pengelolan rutin bank biji 
serta tanggung jawabnya yang luas idealnya memang tidak 
ditangani satu atau dua staf. Kebun Raya Purwodadi 
menempatkan 8 stafnya untuk mengelola bank biji: 1 orang 
untuk menangani karakterisasi dan uji kadar air, 1 orang 
melakukan uji viabilitas dan pengamatan perkecambahan, 4 
orang untuk pengamatan pembuahan dan pengumpulan 
biji, 2 orang untuk pemrosesan/ekstraksi biji  (Irawanto et 
al. 2009). 

Pengumpulan data 
Pengumpulan koleksi biji tanpa disertai data adalah 

sebuah kerugian karena data biji sangat penting artinya di 
kemudian hari. Data koleksi biji seperti ukuran, bentuk, 
morfologi bunga, buah dan bijinya sangat penting untuk 
pengenalan tumbuhan (memahami taksonomi dan 
sistematika tumbuhannya). Data habitat, seperti curah 
hujan, ketinggian, kemiringan, bentuk lahan, geologi, 
fisiognomi vegetasi, tanaman yang berasosiasi dengannya 
dan karakter tanahnya penting untuk kebutuhan restorasi. 
Sedangkan karakter populasi, seperti fenologi, jumlah 
tanaman, persentase produsen biji, polinasi dan mekanisme 
pemencaran, predasi menjadi data yang penting untuk 
menetapkan kebijakan konservasinya (Ensconet 2009)  

Pengumpulan data ini masih minim dilakukan di bank 
biji KREKB. Selama ini, pencatatan baru dilakukan pada 
morfologi biji, data perkecambahan dan foto biji koleksi. 
Pendataan tidak rutin dilakukan karena keterbatasan jumlah 
SDM. Database koleksi bank biji juga belum tersusun. 
Sebagian foto koleksi bank biji KREKB bisa diakses dalam 
sebuah blog tak berbayar beralamat 
http://seedbankofekakarya.tumblr.com. Ke depan, 
penyusunan data base bank biji ini sebaiknya terkoneksikan 
dengan website resmi Kebun Raya Bali.   

Pemanfaatan 
Koleksi bank biji KREKB baru digunakan untuk 

menyumbang ke pihak lain (KR Bogor maupun 
Guangzhou), memperbanyak koleksi yang sudah ada dan 
untuk kegiatan reboisasi di luar lingkungan KREKB. 
Koleksi juga dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian 
mengenai perkecambahan.  

Kegiatan tersebut baru memenuhi 2 fungsi, yaitu fungsi 
complementary dan active collection,  dalam skala yang 
masih sangat kecil, dari 3 fungsi yang diharapkan dari 
keberadaan bank biji di kebun raya: (i) complementary 
collections, yaitu sebagai duplikat dari tanaman-tanaman 
koleksi kebun raya sehingga kesinambungan eksistensi 
jenis-jenis tanaman koleksi dapat terjaga, (ii) 
supplementary collections, yaitu meningkatkan 
keanekaragaman koleksi kebun raya, dan (iii) active 
collections, yaitu koleksi biji untuk pemanfaatan yang lebih 
luas seperti untuk penelitian, reintroduksi dan tukar-
menukar biji (Aryati 2006).  

Pemanfaatan tersebut masih jauh dari tujuan utama bank 
biji, yaitu menyediakan material yang layak untuk 

membentuk populasi baru, reintroduksi, atau memperkaya 
populasi yang sudah ada (Menges et al. 2004). Oleh karena 
itu, diperlukan upaya penambahan koleksi dari populasi 
yang terdapat di alam. Hal ini bisa ditempuh dengan 
melakukan eksplorasi tersendiri maupun bekerja sama 
dengan stakeholder lain, semisal instansi lokal, hobiist, 
sukarelawan maupun komunitas lokal seperti yang 
dilakukan UWBG (2014). Meskipun melihatkan 
stakeholder lain, pengambilan harus mengacu pada 
protokol pengambilan material yang telah ada dan 
didahului penelitian reproduktif, genetik dan demografi, 
sejarah  sehingga penentuan populasi yang menjadi target 
memang tepat (Richard et al. 2007). Oleh karena itu, 
diperlukan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Hal ini 
seperti yang diungkapkan Merrit dan Dixon (2011) bahwa 
bank biji harus meningkatkan skalanya supaya mampu 
menyimpan dalam skala besar dan harus meningkatkan 
kapasitasnya untuk mendiseminasikan pengetahuan 
mengenai restorasi dan teknologi perbenihan melalui 
pelatihan-pelatihan kepada masyarakat luas. Kerja sama 
antar instansi, antar kebun raya dan masyarakat di tingkat 
lokal dan internasional harus dikembangkan dan kesadaran 
pentingnya konservasi genetik harus terus ditingkatkan. 
Hal ini bisa dilakukan dengan terus menerus meyakinkan 
pada stakeholder apa kegunaan keanekagaraman genetik 
tersebut bagi kehidupan dan apa risikonya jika tidak 
dikonservasi (Ford-Lloyd et al. 2011).  
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Abstrak. Asih NPS, Warseno T, Kurniawan A. 2015. Studi inventarisasi Araceae di Gunung Seraya (Lempuyang), Karangasem, Bali. 
Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1:  521-527. Suku Araceae terdiri dari 105-110 marga, 2500-3700 jenis, umumnya terkonsentrasi di 
kawasan tropik. Indonesia sendiri memiliki 31 marga atau sekitar 25% dari total marga di dunia, umumnya tersebar di Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kebun Raya ”Eka Karya” Bali, sebagai lembaga konservasi ex-situ berupaya melakukan konservasi 
jenis-jenis Araceae yang terdapat di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan kegiatan eksplorasi flora dilakukan hutan Gunung 
Seraya (Lempuyang) Kabupaten Karangasem dan menanamnya di Kebun Raya Bali. Berdasarkan hasil eksplorasi dan pengamatan 
terdapat 9 jenis Araceae, yaitu Aglaonema simplex (Blume) Blume, Alocasia alba Schott, Amorphophallus muelleri Blume, Colocasia 
gigantea (Blume) Hook.f., Epipremnum pinnatum (L.) Engl., Homalomena sp, Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl., 
Schismatoglottis sp., dan Scindapsus sp. Dari hasil tersebut tidak ditemukan koleksi baru bagi Kebun Raya “Eka Karya” Bali. Akan 
tetapi beberapa spesies menunjukkan variasi yang tinggi sehingga diperlukan adanya studi yang lebih intensif. 

Kata kunci: Araceae, inventarisasi, Gunung Seraya, Lempuyang, Karangasem 

Abstract. Asih NPS, Warseno T, Kurniawan A. 2015. Araceae inventory studies on Mount Seraya (Lempuyang), Karangasem, Bali. 
Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1:  521-527. The Araceae Family, which includes of 105-110 genus and 2500-3700 species are commonly 
found in the tropical area. Around 31 genera or 25% total genera of Araceae in the world is existed in Indonesia,  which are scattered in 
Sumatera, Java, Kalimantan, Sulawesi and Papua. Botanical garden named "Eka Karya" in Bali is one of the ex-situ conservation intuitions in 
Indonesia which conserves many species of Araceae. After being explored, samples of different species of Araceae were collected from 
Mount Seraya (Lempuyang) in Karangasem and planted in Bali botanical garden. Nine species of Araceae were found, such as 
Aglaonema simplex (Blume) Blume, Alocasia alba Schott, Amorphophallus muelleri Blume, Colocasia gigantea (Blume) Hook.f., 
Epipremnum pinnatum (L.) Engl., Homalomena sp., Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl., Schismatoglottis sp., and Scindapsus sp. No new 
species was found in this investigation. However, some species showed a high variation that needs to be studied more intensively in future.  

Keywords: Araceae. Inventory, Mount Seraya, Lempuyang, Karangasem 

PENDAHULUAN 

Araceae atau lebih dikenal dengan talas-talasan 
merupakan tumbuhan yang sangat familiar namun sangat 
sedikit orang yang mengetahuinya secara mendalam. 
Karakteristik utama dan unik dari suku ini adalah 
perbungaan yang tersusun dalam bentuk tongkol (spadix) 
yang dikelilingi oleh seludang (spathe). Suku Araceae 
terdiri dari 105-110 marga, 2500-3700 jenis, umumnya 
terkonsentrasi di kawasan tropik, yaitu Asia Tenggara 
(termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, 
Filipina, Singapura), Amerika dan Papua Nugini (Mayo et 
al. 1997). Indonesia sendiri memiliki 31 marga Araceae 
atau sekitar 25% dari total marga di dunia, umumnya 
tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan 
Papua. Sekitar 78% atau 21 marga terdapat di kawasan 
timur Indonesia; delapan marga endemik di Pulau 
Kalimantan (Aridarum, Bakoa, Bucephalandra, Ooia, 

Phymatarum, Pedicellarum, Pichinia dan Schottariella) 
serta hanya satu marga yang endemik di Papua, yaitu 
Holochlamys (Mayo et al. 1997; Boyce et al. 2010).  

Konservasi Araceae perlu dilakukan karena suku ini 
telah memenuhi beberapa tujuan utama dalam upaya 
konservasi secara ex-situ yaitu unik, dapat digunakan untuk 
studi biologi dalam rangka program perbaikan lingkungan 
berupa restorasi dan reintroduksi, berpotensi untuk 
dikonservasi secara ex-situ, kegiatan penelitian, pendidikan 
dan bernilai guna untuk masa depan, baik itu sebagai 
tanaman hias, obat, pangan dan lain-lain. Mengingat saat 
ini banyak jenis dari suku ini memiliki potensi sebagai 
tanaman hias, hingga banyak dicari oleh hobiis atau 
kalangan komersial, hal ini tidak menutup kemungkinan 
akan terjadi kepunahan di alamnya ataupun menjadi 
terancam karena kondisi habitat alamnya rusak akibat ulah 
manusia (Borokini 2013). Oleh karena itu, Kebun Raya 
”Eka Karya” Bali, sebagai lembaga konservasi ex-situ akan 
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melakukan penelitian konservasi dan domestikasi jenis-
jenis Araceae yang terdapat di Indonesia. Salah satu 
kegiatan yang dilakukan adalah eksplorasi dan penelitian, 
yang di dalamnya tercakup kegiatan inventarisasi dan 
koleksi jenis serta penelaahan habitat sebagai langkah awal 
dalam kegiatan pengembangan dan domestikasi Araceae 
dari Indonesia. Selanjutnya dari data tersebut dilakukan 
kegiatan perbanyakan dari jenis-jenis berpotensi untuk 
keperluan konservasi yang ditata dalam lokasi khusus dan 
agar bisa dinikmati oleh masyarakat. 

Kegiatan inventarisasi flora dilakukan di Gunung 
Seraya (Lempuyang) Kabupaten Karangasem. Kawasan ini 
merupakan kawasan suci bagi umat Hindu yang terjaga 
kelestariannya karena adanya pelarangan pengambilan 
tumbuhan pada daerah-daerah tertentu dan belum semua 
area pernah terjelajah dengan baik.  

Penelitian ini dilakukan karena belum banyaknya data 
ataupun informasi, keanekaragaman, ekologi dan 
pemanfaatan jenis-jenis Araceae di Pulau Bali serta masih 
minimnya upaya konservasi Araceae spesies (alam) 
dibandingkan Araceae eksotis ataupun hibrid yang 
berkembang secara pesat di masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggali data ataupun informasi, 
keanekaragaman, ekologi, koleksi dan pemanfaatan jenis-
jenis Araceae di Pulau Bali serta mengkonservasi jenis - 
jenis Araceae spesies.  

 
BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Kegiatan eksplorasi pada tahun ini akan dilakukan di 

Gunung Seraya Kabupaten Karangasem pada bulan 

November 2014. Gunung Seraya yang merupakan bagian 
dari Kesatuan Pengelola Hutan Bali Timur dan termasuk 
RTK 9. Kawasan tersebut terletak di Desa Purahayu, 
Kecamatan Abang, Karangasem, Bali dengan luas 1.111 ha 
(Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementrian 
Kehutanan 2013). Gunung Seraya atau dikenal dengan 
Bukit Lempuyang merupakan kawasan suci bagi umat 
Hindu karena di dalamnya terdapat banyak Pura. Oleh 
karena itu keberadaan tumbuhan yang ada di dalamnya 
masih cukup bagus, kecuali pada tempat-tempat yang akan 
dibangun tempat parkir ataupun renovasi perluasan pura. 
Kondisi lokasi penelitian merupakan hutan sekunder, yang 
mana beberapa titik sepanjang jalan menuju pura terdapat 
pedagang-pedagang kecil. Beberapa tebing merupakan 
tebing bebatuan besar yang ditumbuhi oleh tumbuhan 
merambat/memanjat dan jenis Begonia. 

Metode 
Metode yang digunakan adalah metode jelajah. 

Pengambilan data berupa jenis yang ditemukan, jumlah dan 
kondisi lingkungannya. Identifikasi berdasarkan 
pengamatan morfologi tumbuhan, penelusuran pustaka dan 
determinasi dengan spesimen yang telah ada. Kegiatan 
penelitian Araceae di lokasi eksplorasi untuk mengetahui 
keanekaragaman, sebaran, potensi jenis-jenis Araceae 
sekaligus faktor-faktor habitat atau lingkungan 
pendukungnya. Studi ini dilakukan untuk menunjang 
program pengembangan yang selanjutnya akan dikerjakan 
di Kebun Raya ”Eka Karya” Bali. 

 
 

 
                                                                      
Gambar 1. Lokasi penelitian di Gunung Seraya (Departemen Kehutanan 2009) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keragaman Araceae yang ditemukan di lokasi 
penelitian cukup banyak. Berdasarkan hasil pengamatan 
terdapat 9 marga dan 9 jenis Araceae di kawasan Gunung 
Seraya (Tabel 1). Jenis-jenis tersebut ada yang bersifat 
memanjat seperti Epipremnum pinnatum (L.) Engl., 
Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl. serta Scindapsus 
sp. dan terrestrial seperti Aglaonema simplex (Blume) 
Blume, Alocasia alba Schott, Amorphophallus muelleri 
Blume, Colocasia gigantea (Blume) Hook.f., Homalomena 
sp. dan Schismatoglottis sp. 

 
Tabel 1. Jenis-jenis Araceae di Gunung Seraya 
 

Nama jenis 
Aglaonema simplex (Blume) Blume 
Alocasia alba Schott 
Amorphophallus muelleri Blume 
Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. 
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 
Homalomena sp 
Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl. 
Schismatoglottis sp 
Scindapsus sp. 

  

 
Homalomena merupakan marga yang paling banyak 

ditemukan baik pada area terbuka ataupun terlindung 
dengan beragam corak batang, yaitu merah kecokelatan dan 
hijau muda. Jenis ini banyak ditemukan pada daerah 
dengan aliran air yang melimpah ataupun pada tebing-
tebing. Sementara jenis Araceae memanjat yang paling 
banyak ditemukan adalah E. pinnatum dan Rhaphidophora. 
Amorphophallus muelleri Blume, Colocasia gigantea 
(Blume) Hook.f. dan Scindapsus sp. jarang ditemukan, 
yang mana A. muelleri dan C. gigantea ditemukan pada 
area yang terbuka dan terkena paparan sinar matahari. 
Berikut ini kunci identifikasi dari 9 jenis Araceae yang 
dilaporkan pada penelitian ini. 

Kunci identifikasi 
1. a.  Herba memanjat dan bunga biseksual  .....…….. 2 

b.  Herba terrestrial dan bunga uniseksual  ……….. 4 
2. a.  Ovul soliter, plasenta basal dan buah terdiri dari biji 

yang soliter  .............................     Scindapsus sp.  
b. Ovul terdiri dari 2-6 atau lebih, plasenta parietal dan 

buah terdiri dari biji yang lebih dari satu ......... 3 
3. a.  Biji banyak, kecil-kecil, elips, rapuh, testa halus, 

daun elips dan tongkol yang pendek berwarna 
kuning-ivory ...…………………………………… 
………..  Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl. 

 b.  Biji lebih besar dan sedikit, bertulang, dan testa 
kadang halus kadang berornamen, daun juvenil elips 
tak berbelah, daun dewasa berbelah-belah 
........................  Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 

4.  a.  Daun berbelah-belah, bunga nampak sebelum daun 
muncul, di tengah helain daunnya ada umbi cokelat 

tua gelap yang kasar berbintil-bintil, seludang bunga 
merah pucat dengan corak agak bundar berwarna 
putih-kuning muda ………………………………… 
………………..  Amorphophallus muelleri Blume 

 b.  Daun tidak berbelah, bunga dan daun tampak 
bersamaan ……………………………………… 5 

5.  a.  Tanaman agak berkayu, buah berry orange-merah 
dan tidak dikelilingi seludang yang persisten, daun 
elips, warna hijau polos dan tepi agak bergelombang 
........................ Aglaonema simplex (Blume) Blume 

 b.  Tanaman tidak berkayu, buah bervariasi dan buah 
dikelilingi seludang yang persisten hingga buah 
matang ………………………………………… 6 

6. a. Seludang menutup setelah antesis dan persisten 
hingga buah matang, aromatik, hidup berumpun 
pada daerah yang lembab, daun banyak, perbungaan 
muncul dari pangkal daun, seludang pecah dari 
bawah kemudian menggulung ke atas untuk 
melepaskan buah, buah banyak dan mengandung 
banyak biji ………………….  Homalomena sp. 

 b. Seludang atas gugur saat atau segera setelah antesis, 
seludang bawah persisten hingga buah matang 
………...........................................................…… 7 

7. a. Bunga jantan tidak membentuk synandria, tidak 
berumbi, daun berbentuk elips-lanset dengan tulang 
daun utama yang agak rapat, tidak memiliki kelenjar 
pada bagian ketiak tulang daun utama, seludang 
bunga gugur ketika bunga jantan antesis ……… 
………………………………  Schismatoglottis sp. 

 b. Bunga jantan membentuk synandria …………… 8 
8.  a. Seludang atas dan bawah berkontriksi dengan jelas 

dan membentuk ruangan yang menutup semua atau 
sebagian besar zona bunga betina, bunga betina 
banyak, tumbuhan besar, buah agak besar dan ketika 
matang berwarna oranye-merah, daun tidak peltate, 
berbentuk anak panah, tulang daun utama baik 
bagian atas dan bawah menonjol, memiliki kelenjar 
pada bagian ketiak tulang daun utama ..................... 
…………………..........……  Alocasia alba Schott. 

  b. Seludang atas dan bawah berkontriksi dengan jelas 
dan membentuk ruangan yang menutup semua atau 
sebagian besar zona bunga betina, bunga betina 
banyak, tumbuhan besar hingga 3 meter, buah kecil 
dan ketika matang berwarna kuning-cokelat, daun 
peltate membulat dan mengkilat bagian atas daun 
......................  Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. 

  (Boyce et al. 2010 dengan modifikasi) 

Aglaonema simplex (Blume) Blume 
Diperkirakan ada 22 jenis Aglaonema di dunia yang 

tersebar di kawasan tropis dan subtropis Asia Tenggara, 
India bagian timur laut hingga New Guinea (Boyce et al. 
2010). Habitat: terdapat di hutan primer atau sekunder, 
jurang dan tempat yang lembap, jarang ditemukan pada 
ketinggian lebih dari 1500 mdpl, tetapi pernah dilaporkan 
ditemukan pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl. di 
Gunung Kinabalu (Nicolson 1969). Jenis ini memiliki dua 
variasi yaitu dan hijau polos dengan tepi agak bergelombang 
dan daun bercorak putih dengan tepi rata (Winarti 2002).  
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Gambar 2. A. Aglaonema simplex. B. Bunga A. simplex. C. Habitat A.alba. D. Penampakan morfologi daun A. alba dengan urat daun 
bagian atas yang menonjol. E. Penampakan vegetatif (Foto: Gede Wawan Setiadi). F. Bunga A. muelleri. G. Colocasia gigantea dengan 
daunnya yang seperti perisai. H. juvenile E. pinnatum, I. Bentuk dewasa E. pinnatum dengan daun yang berbelah-belah. J. Homalomena 
sp., K. Pangkal tangkai daun Homalomena sp. yang berwarna merah kecoklatan. L. Penampakan vegetative R. sylvestris, M. Bunga R. 
sylvestris. N. Schismatoglottis sp. O. juvenile Scindapsus sp. 
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Pada lokasi penelitian dan Bali pada umumnya, jenis yang 
ditemukan adalah variasi daun hijau polos dengan tepi daun 
agak bergelombang. A. simplex memiliki ciri dengan 
batang epigeal dan buah beri yang berwarna merah ketika 
masak. Menurut Asih et al. (2014) jenis ini dapat dijadikan 
sebagai obat demam dan untuk menghilangkan bekas 
koreng.  

Alocasia alba Schott 
Alocasia adalah tumbuhan lantai hutan yang 

diperkirakan ada 113 jenis di dunia dan tersebar di Asia 
Tenggara, kawasan Malesia dan Australia (Nauheimer et 
al. 2012). Genus ini bisa ditemukan di hutan primer dan 
sekunder, daerah rawa terbuka, dataran rendah tropis 
hingga zone pegunungan sedang, terutama di kondisi yang 
basah, kadang bersifat litofik, kadang reofit, kadang 
terbatas pada daerah limestone, ultramafic, pasir berbatu 
dan hutan rawa gambut. Beberapa dari genus ini ada yang 
bersifat kompleks (Hay, 1998).  

Alocasia alba tumbuh pada dataran rendah hingga 
dataran sedang pada daerah terbuka maupun terlindung di 
hutan, pinggir hutan, pinggir sungai, terutama pada habitat 
dengan drainase air yang bagus. Penyebarannya terdapat di 
Jawa, Bali, Lombok dan kemungkinan Teluk Betung 
(Palembang). Jenis ini memiliki ciri khusus, yaitu urat daun 
utama yang menonjol pada bagian atas dan bawah daun 
serta urat daun antar-urat daun utama mengelompok 
membentuk garis urat daun yang jelas. A. alba memiliki 
berbagai variasi pula yang tampak pada warna stigma dan 
ukuran proporsi bagian/zona pada tongkol (Kurniawan et 
al. 2013).  

Amorphophallus muelleri Blume 
Amorphophallus terdiri dari 200 jenis di dunia dan 

diperkirakan 25 jenis di Indonesia. Marga ini tersebar di 
daerah tropis Asia dan Afrika dan kebanyakan tumbuh 
pada hutan sekunder, hutan primer yang mengalami 
kerusakan hutan, pinggir hutan, hutan tropis basah, hutan 
semusim ataupun humus di atas batu (limestone) dan 
terkadang menjadi pionir pada vegetasi terganggu 
(Kurniawan et al. 2011; Mayo et al. 1997, Yuzammi et al. 
2014). Marga ini memiliki masa vegetatif dan generatif 
yang tidak bersamaan. Jika masa vegetatif, maka yang 
tampak hanya tangkai daun dan daunnya, dan jika masa 
generatif yang tampak hanyalah bagian bunganya saja. 
Jenis ini memiliki umbi bagian luar putih dan bagian dalam 
kuning dan memiliki karakter unik yang mana di tengah 
helaian daunnya ada umbi cokelat tua gelap yang kasar 
berbintil-bintil. Batangnya licin berwarna hijau sampai 
hijau abu-abu dengan bintik-bintik berwarna hijau pucat 
(Flach and Rumawas 2009). Selain itu jika dilihat dari 
bunganya, memiliki tangkai bunga yang kira-kira 
sepanjang tongkolnya, tongkol lebih panjang dari seludang, 
seludang berwarna merah pucat dengan corak berbentuk 
agak bulat berwarna putih-kuning muda, dan seludang 
bagian tepi tidak bergelombang. Jenis ini memiliki umbi 
yang berpotensi pangan dan memiliki tingkat glukomanan 
yang tinggi. 

Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. 
Colocasia tersebar di daerah tropis Asia, diperkirakan 

ada 12 jenis. Tumbuh pada hutan tropis yang lembap, 
tempat yang basah, sepanjang sungai, lantai hutan dengan 
serasah daun, di antara bebatuan dan kadang pada daerah 
batu kapur (Cai et al. 2006; Mayo et al. 1997). Jenis ini 
merupakan tumbuhan yang besar hingga 3 meter tingginya 
dengan daun seperti perisai yang membulat, permukaan 
atas daun hijau mengkilat dan biasanya ditemukan di 
daerah terbuka di hutan atau pinggir hutan dengan aliran air 
yang baik. Di beberapa tempat di Asia Tenggara, tangkai 
daunnya bisa dijadikan sebagai sayur, kemudian di 
Malaysia buahnya dapat digunakan sebagai penyedap 
(Ivancic et al. 2008; Sulaiman and Mansor 2001). 
Sementara di beberapa daerah Pulau Bali, daun dewasanya 
digunakan sebagai bahan upacara 7 bulan kandungan dan 
alas nasi caru (Warseno et al. 2013).  

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 
Epipremnum diperkirakan jumlahnya ada 15 jenis 

terdapat di Asia hingga selatan Australia dan Ocenia. 
Genus ini merupakan tumbuhan merambat pada pepohonan 
yang ditemukan pada dataran rendah hingga sedang pada 
daerah sangat lembap, terkadang pada daerah terganggu 
dan litofotik pada daerah terbuka (Boyce et al. 2010). Jenis 
ini merupakan jenis yang kosmopolitan dan hidup pada 
rentang habitat yang luas dan terkadang menjadi gulma di 
suatu tempat. Menurut Yuzammi (2008) jenis ini dapat 
digunakan sebagai obat myome, kanker rahim, sakit 
menstruasi serta penjolan pada payudara yaitu dengan 
meminum air rebusan daun yang telah dewasa. 

Homalomena sp. 
Homalomena merupakan genus yang sangat banyak 

jenisnya, diperkirakan lebih dari 500 jenis yang ada di 
dunia. Hal ini menjadikan genus ini sebagai genus terbesar 
nomor tiga dalam suku Araceae setelah Anthurium dan 
Philodendron. Genus ini merupakan genus yang komplek 
dan masih sangat kurang dipelajari. Penyebarannya ada di 
kawasan Neotropis dan Asia tropis dengan keberagaman 
paling tinggi berada di hutan tropis Asia Tenggara yang 
berpusat pada tiga wilayah, yaitu Borneo, Sumatera dan 
New Guinea. Genus ini tumbuh di dataran rendah hingga 
dataran sedang, sebagian besar di lantai hutan, pinggir 
sungai, area curam dengan drainase yang baik dan kadang 
ada yang bersifat reofit. Genus ini biasanya bersifat 
aromatik baik seluruh bagian tumbuhannya atau hanya 
batang dan rhizomnya serta beberapa jenis dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan obat (Mayo et al. 1997; 
Yuzammi 2000; Wong et al. 2013). Jenis ini sangat susah 
diidentifikasi karena penampakan morfologinya sangat 
mirip, hal yang membedakannya adalah struktur dan 
susunan bunganya. Pada lokasi penelitian tidak ditemukan 
bunga sehingga belum bisa diidentifikasikan jenisnya. 
Menurut warga setempat, bagian tangkai daunnya bisa 
digunakan sebagai pakan ternak babi dengan cara 
merebusnya terlebih dahulu. Kemudian daunnya dapat 
digunakan sebagai alat pembungkus bumbu.  
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Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl. 
Rhaphidophora di dunia diperkirakan ada 100 jenis 

yang tersebar dari daerah tropis Afrika, daerah tropis Asia 
Selatan dan Tenggara, kawasan sangat lembap dan selalu 
basah subtropics dan tropis Australia, pasifik tropis, 
subtropical Himalaya, Cina selatan dan pulau selatan 
Jepang yang berlumut. Genus ini hidup pada daerah dengan 
drainase yang bagus di daerah subtropis, daerah sangat 
lembap tropis pada dataran rendah hingga pegunungan 
sedang. Di Borneo diperkirakan ada 16 jenis, dengan 6 
jenis merupakan endemik (Boyce et.al. 2010). Jenis 
memiliki ciri daun yang berbentuk lanset, daun bagian atas 
agak glossy dan bagian bawah agak pucat serta 
pembungaan yang terdiri dari 1 bunga dan berbentuk 
silindris. 

Schismatoglottis sp. 
Schismatoglottis merupakan genus yang besar dan 

diperkirakan ada sekitar 200 jenis, tetapi kurang dari 
setengahnya yang baru dideskripsikan. Genus ini sangat 
bervariasi dari berukuran sangat besar hingga berukuran 
beberapa sentimeter, bersifat terrestrial, litofitik, reofit pada 
hutan primer atau sekunder dari ketinggian laut hingga 
1700 mdpl, tersebar di kawasan Malesia, terutama Borneo 
dengan tingkat keragaman dan endemisitas yang tinggi. 
Schismatoglottis baik yang reofit maupun tidak biasanya 
berasosiasi dengan air yang mengalir. (Hay and Yuzammi 
2000; Boyce and Wong 2013). Pada lokasi penelitian jenis 
yang ditemukan belum teridentifikasi jenisnya, karena 
tidak ditemukannya bunga saat pengambilan sampel. 

Scindapsus sp. 
Scindapsus diperkirakan ada 60 jenis di dunia dan 

setengahnya belum dideskripsikan. Genus ini tersebar di 
Asia tropis dari India timur laut menuju New Guinea dan 
bagian timur Australia. Tumbuhan ini biasanya hidup 
merambat pada pepohonan di daerah tropis dan subtropis 
yang lembap dan drainase air yang baik, daerah basah 
tropis dan subtropis pada dataran rendah hingga sedang 
(Boyce et al. 2010). Genus ini memiliki variasi yang tinggi 
dan perbedaan morfologi antara masa juvenile dan dewasa. 
Pada lokasi penelitian, Scindapsus yang ditemukan masih 
berupa juvenile, sehingga belum bisa diidentifikasikan 
jenisnya.  

Gunung Seraya merupakan kawasan hutan lindung 
yang termasuk dalam KPH Bali Timur dan kawasan suci 
bagi umat Hindu. Sehingga vegetasi yang ada di dalamnya 
masih cukup bagus. Berdasarkan pengamatan diperoleh 
terdapat 9 jenis Araceae di kawasan tersebut, yaitu 
Aglaonema simplex (Blume) Blume, Alocasia alba Schott, 
Amorphophallus muelleri Blume, Colocasia gigantea 
(Blume) Hook.f., Epipremnum pinnatum (L.) Engl., 
Homalomena sp., Rhaphidophora sylvestris (Blume) Engl., 
Schismatoglottis sp., dan Scindapsus sp. Beberapa jenis 
seperti Alocasia alba Schott, Homalomena sp., dan 
Schismatoglottis sp. menunjukkan variasi yang tinggi 
dengan jenis yang ditemukan di daerah lain. Oleh karena 
itu masih diperlukan adanya studi yang lebih intensif. 
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Abstrak. Wardani FF, Yudaputra A. 2015. Inventarisasi koleksi tumbuhan Kebun Raya Bogor yang berpotensi sebagai pestisida 
nabati. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 528-533. Pestisida adalah senyawa kimia atau bahan lain (bakteri/cendawan/virus) yang 
digunakan untuk mengendalikan populasi hama dan perkembangan penyakit tanaman. Pestisida yang biasa digunakan petani adalah 
pestisida sintesis. Pestisida sintesis memberikan efek yang cepat dalam mengendalikan hama dan penyakit tetapi memberikan dampak 
negatif terhadap lingkungan dan ekosistem apabila digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan solusi alternatif untuk 
mengendalikan hama dan penyakit. Salah satu solusinya adalah menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan pestisida 
yang berbahan aktif senyawa kimia dari tumbuhan. Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai Pusat Konservasi Tumbuhan memiliki banyak 
koleksi tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasi koleksi tumbuhan 
KRB yang berpotensi sebagai pestisida nabati sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya. 
Inventarisasi dilakukan dengan cara studi literatur mengenai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati dan 
mencocokkannya dengan katalog koleksi KRB sehingga didapatkan daftar koleksi tumbuhan KRB yang berpotensi sebagai pestisida 
nabati. Hasil inventarisasi secara umum menunjukkan bahwa terdapat 50 suku dan 127 jenis yang berpotensi sebagai pestisida nabati. 
Berdasarkan asalnya, tumbuhan koleksi KRB yang berpotensi sebagai bahan pestisida nabati dan berasal dari Indonesia sebanyak 69 
jenis dari 32 suku. Dari semua suku yang ada, terdapat 5 suku yang memiliki jumlah jenis yang cukup banyak dan secara umum sudah 
sering digunakan sebagai pestisida nabati, yaitu tumbuhan dari suku Leguminosae, Meliaceae, Annonaceae, Rutaceae, dan Piperaceae.  

Kata kunci: Pestisida nabati, kebun raya bogor, tumbuhan koleksi, inventarisasi 

Abstract. Wardani FF, Yudaputra A. 2015. Inventory of Bogor Botanic Gardens collections that have potency as botanical 
pesticides. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 528-533. Pesticides are chemical compounds or other materials (bacteria/fungus/virus) 
that are used to control pest populations and the development of plant diseases. Farmers like to use synthetic pesticide more than the 
other type of pesticide. Synthetic pesticides give rapid effect in controlling pests and diseases, but have a negative impact on 
environment and ecosystem if used continuously. So, we need an alternative solution to control pests and diseases. One of the solutions 
is by using botanical pesticide. The botanical pesticide has bioactive from phytochemical. Bogor Botanic Gardens (KRB) as the Center 
for Plant Conservation has a large collection of plants that have potency as botanical pesticide. The purpose of this study was to 
inventory of KRB collection that had potency as botanical pesticide so can be used as a source of information in future research. The 
method of inventory was by literature study. Literature of plant that can be used to pesticide material was matched with a KRB catalog 
collection to obtain a list of potential plant collections KRB as a botanical pesticide. The result showed that there were 50 family and 
127 species that have a potency to be the material of botanical pesticides. And there were 32 family and 69 species native to Indonesia. 
From all of the family, there was five families that have considerable number of species and in general, has often been used as a 
botanical pesticide material, that was Leguminosae, Meliaceae, Annonaceae, Rutaceae, and Piperaceae. 

Keywords: Botanical pesticides, Bogor Botanic Gardens, plant collections, inventory 

PENDAHULUAN 

Pestisida adalah senyawa kimia atau bahan lain 
(bakteri/cendawan/virus) yang digunakan untuk 
mengendalikan populasi hama dan perkembangan penyakit 
tanaman. Pada umumnya, petani lebih memilih 
menggunakan pestisida sintesis dalam mengendalikan 
hama dan penyakit. Pestisida sintesis, awalnya 
mengendalikan hama dan penyakit dengan efektif dan 
efisien, akan tetapi memberikan dampak negatif di 

kemudian hari. Dampak negatif tersebut yaitu 
menyebabkan terjadinya resistensi hama, resurjensi dan 
outbreak hama baru, membahayakan organisme non-
sasaran, serta bahan kimia yang dapat berefek buruk 
terhadap lingkungan dan ekosistem. Pestisida sintesis juga 
menyebabkan efek racun terhadap petani pengguna secara 
tidak langsung. Selain itu, untuk menggunakan pestisida 
sintesis petani juga membutuhkan dana yang tidak sedikit 
akibat mahalnya bahan kimia yang menjadi bahan aktif dari 
pestisida tersebut (Ntalli et al. 2009; Prakash dan Rao 
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1997). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang dapat 
menggantikan peran dari penggunaan pestisida sintesis ini. 

Pestisida nabati dapat menjadi salah satu solusi yang 
dapat digunakan. Pestisida nabati merupakan pestisida 
yang menggunakan senyawa kimia yang berasal dari 
tumbuhan. Pestisida nabati memiliki kemampuan dalam 
mengendalikan serangga hama, repelen, antifeedan, 
pengatur tumbuh serangga, racun nematoda, tungau dan 
hama lainnya, serta antifungi, antivirus dan antibakteri 
(Prakash dan Rao 1997). Dibandingkan dengan pestisida 
sintesis, pestisida nabati lebih mudah terurai di alam, relatif 
aman terhadap organisme non-sasaran, dapat dipadukan 
dengan cara pengendalian hama dan penyakit lainnya, 
memperlambat laju resistensi dan resurjensi hama, serta 
lebih murah sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh 
petani (Dadang dan Prijono 2008; Dubey et al. 2010). 

Kebun raya adalah kawasan konservasi tumbuhan 
secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan dan ditata 
berdasarkan klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau 
kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan 
konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa 
lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 
tentang Kebun Raya). Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai 
Pusat Konservasi Tumbuhan memiliki koleksi tumbuhan 
yang memiliki potensi yang perlu diselidiki, salah satunya 
potensinya sebagai pestisida nabati. KRB memiliki koleksi 
dengan jumlah spesimen 13.912, suku 213, marga 1248 
dan 3406 jenis dan ditambah dengan koleksi anggrek 
sebesar 85.440 jenis dan 5996 spesimen (Sari et al. 2010). 
Dari koleksinya tersebut terdapat beberapa suku yang 
memiliki potensi sebagai pestisida nabati. Empat suku yang 
memiliki potensi lebih banyak dibandingkan dengan suku 
yang lain adalah Fabaceae, Meliaceae, Rutaceae dan 
Piperaceae. Keempat suku tersebut memiliki senyawa 
kimia khas masing-masing yang dapat digunakan sebagai 
bahan dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman 
(Handayani et al. 2013). 

Untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai 
potensi koleksi KRB sebagai bahan pestisida nabati perlu 
dilakukan inventarisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah melakukan inventarisasi 
tumbuhan koleksi KRB yang memiliki potensi sebagai 
pestisida nabati sehingga didapatkan bahan informasi yang 
dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.  

BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Penelitian dilakukan pada pemanfaatan tanaman 

sebagai bahan racun dan dikhususkan pada racun hama dan 
penyakit tanaman (pestisida). Penelitian dilakukan dengan 
melihat bagian-bagian tanaman yang mengandung senyawa 
kimia yang beracun bagi hama dan penyakit tanaman 
kemuadian mencocokkan dengan katalog koleksi Kebun 
Raya Bogor (KRB), sehingga diketahui koleksi tanaman 
KRB yang dapat digunakan sebagai bahan pestisida nabati. 

Cara kerja 
Cara kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka mengenai tumbuhan-tumbuhan yang sudah 
dilakukan kajian potensinya sebagai pestisida nabati. 
Pustaka yang digunakan merupakan pustaka-pustaka yang 
sudah ada dari dulu sampai pada pustaka-pustaka yang 
terbaru. Setelah didapatkan daftar tumbuhan yang 
berpotensi kemudian dilakukan pencocokan pada katalog 
koleksi KRB. Pencocokan ini kemudian akan 
menghasilkan daftar tumbuhan koleksi KRB yang memiliki 
potensi sebagai bahan pestisida nabati. 

Analisis data 
Data dianalisis dengan cara mengumpulkan semua data 

mengenai asal tumbuhan dan kategori status konservasinya. 
Tumbuhan yang akan dimasukkan ke dalam daftar 
merupakan tumbuhan asli Indonesia. Selain itu, tumbuhan 
tersebut juga harus memiliki kategori status konservasi 
yang baik dan mengalami risiko kepunahan yang rendah. 
Hal ini dilakukan agar ketersediaan tumbuhan yang 
berpotensi sebagai pestisida nabati tetap ada dan mudah 
untuk didapatkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Setelah dilakukan inventarisasi, koleksi KRB yang 

berpotensi menjadi bahan pestisida nabati berjumlah 50 
suku dan 127 jenis. Berdasarkan asalnya, koleksi KRB 
yang merupakan tumbuhan asli Indonesia sebanyak 32 
suku 69 jenis. KRB biasanya mendapatkan koleksi tersebut 
dari hasil eksplorasi dari hutan-hutan yang tersebar di 
wilayah Indonesia. Jumlah spesimen koleksi per jenis ada 
yang hanya satu dan ada yang lebih dari satu. Kategori 
status konservasi dari jenis yang berpotensi ini juga 
berbeda.  

Secara keseluruhan, jenis koleksi yang berpotensi 
sebagai pestisida nabati, memiliki kategori status 
konservasi yang baik dan memiliki jumlah populasi yang 
cukup banyak di lapangan, kecuali Intsia bijuga (IUCN 
2014a). I. bijuga memiliki kategori status vulnerable 
(rentan) yang berarti I. bijuga termasuk ke dalam jenis 
yang sedang mengalami risiko kepunahan pada masa yang 
akan datang. Sedangkan jenis-jenis yang lain rata-rata 
berstatus least concern/lower risk dan ada juga yang belum 
terevaluasi, misalnya, Caesalpinia sappan, Aglaia odorata, 
dan Aphanamixis polystachya. Ketiga jenis tersebut masuk 
dalam kategori least concern/lower risk yang berarti bahwa 
ketiga jenis tersebut mengalami riesiko kepunahan yang 
rendah di masa yang akan datang (IUCN 2014b,c,d). 

Pembahasan 
Tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pestisida nabati adalah tumbuhan yang mengandung 
senyawa kimia berupa minyak esensial, triterpenoid 
(saponin), glukosinolat, isotiosianat, glikosida, alkaloid, 
fenol (flavonoid), poliasetilen, politienil, piretrum, asam 
organik, piperamid, capsicin, dan senyawa kimia lainnya 
(Ntalli et al. 2011). Berdasarkan Handayani et al. (2013), 
tumbuhan dari suku Meliaceae, Annonaceae, Asteraceae, 
Rutaceae, dan Piperaceae merupakan tumbuhan yang 
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mengandung senyawa kimia yang dapat dijadikan sebagai 
bahan pestisida. Akan tetapi, setelah diinventarisasi, suku 
Leguminosae merupakan suku yang memiliki jenis 
terbanyak yang dapat dijadikan sebagai bahan pestisida 

nabati. Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah jenis dari 
suku Leguminosae sebanyak 22 jenis, suku Meliaceae 
sebanyak 7 jenis, suku Annonaceae 3 jenis, suku Rutaceae 
sebanyak 7 jenis, dan dari suku Piperaceae sebanyak 5 jenis. 

 
 
Tabel 1.  Daftar koleksi tumbuhan Kebun Raya Bogor yang berpotensi sebagai pestisida nabati 
 
Nama spesies Famili Asal Lokasi 
Andrographis paniculata Acantaceae W. Java XXIV.A.III.14; XIV.A.VI.23 
Justicia gendarusa Acantaceae C. Sulawesi, Java XXIV.A.I.20 
Agave americana Agavaceae America II.O.VI.160; II.O.VII.18,30; 

II.O.IX.103,105 
Alangium salvifolium Allangiaceae W. Java XVI.E.270-270A 
Crinum asiaticum Amaryllidaceae C. Java, Yogyakarta, Maluku:Ambon, 

Papua, Sulawesi, W. Java 
II.Q.79 

Anacardium occidentale Anacardiaceae W. Java VII.E.195 
Mangifera indica Anacardiaceae Java, Java: Banten, Sum: Jambi VI.B.34A 
Semecarpus nacardium Anacardiaceae Java, Banten, Jambi VII.E.45A 
Annona glabra Annonaceae Trop. & Subtrop. America XX.D.41,103-103A 
Annona montana Annonaceae Lesser Sunda Is. XX.D.138-138A 
Annona muricata Annonaceae C. America XXIV.A.VII.19 
Annona reticulata Annonaceae Lesser Sunda Is., Trop. America X.G.100; XX.D.144A 
Annona squamosa Annonaceae The Philippines XX.D.212-212A 
Artabotrys spp. Annonaceae Asia  - 
Catharanthus roseus Apocynaceae W. Java XXIV.A.XII.14; XXIV.A.XIX.7 
Raufolvia serpentina Apocynaceae Penins. Malaysia, *(Japan) XXIV.A.XIII.25 
Thevetia peruviana Apocynaceae N. Sulawesi, Trop. America XV.I.VI.46 
Acorus calamus Araceae C. Java, Java II.Q.D.43; II.Q.C.105 
Alocasia macrorrhizos Araceae W. Java, Kalimantan XI.B.VII.58 
Amorphophallus paeniifolius Araceae Java, Sumatera, Sulawesi, Jambi   
Cocos nucifera Arecaceae Maluku: Ternate Is., Trop.America, W. 

Java 
V.K.202-202A-202B 

Elaeis guineensis Arecaceae Trop. Africa *(Singapore) XIII.B.3-3A 
Aristolochia tagala Aristolochiaceae N. Sulawesi II.Q.85-85A 
Asclepias curassavica Asclepidiaceae S. America XXIV.B.IX.1 
Asclepias syriaca Asclepidiaceae N. America XXIV.B.IX.5 
Calotropis gigantea Asclepidiaceae E. Java, W. Java XXIV.A.XIV.27; II.O.I.46 
Ageratum conyzoides Asteraceae W. Java XXIV.A.XXI.18; XXIV.B.XIV.2 
Eupatorium sp. Asteraceae Brazil  - 
Barringtonia racemosa Barringtoniaceae Maluku: Ambon Is., Sulawesi V.A.15-15A 
Crescentia cujete Bignoniaceae *(Grenada) II.Q.43,76 
Jacaranda mimosaefolia Bignoniaceae *(Aljazair) XI.H.83-83A 
Jacaranda obtusifolia Bignoniaceae Venezuela VII.E.69 
Markhamia stipulata Bignoniaceae Myanmar, *(Singapore) XI.H.6; XI.B.XVIII.231 
Canna indica Cannaceae C. Java XXIV.A.XX.10 
Gynandropsis gynandra Capparaceae Africa XXIV.B.XII.4 
Cassine glauca Celasteraceae Trop. Asia III.G.111-111A; XXIV.G.102-102A 
Calophyllum inophyllum Clussiaceae C. Sulawesi, Lesser Sunda Is., Papua, 

Sulawesi 
VI.A.49; VI.C.352 

Mesua ferrea Clussiaceae W. Java XII.B.VII.165 
Terminalia captata Combretaceae North America XIX.F.107; 127-127A 
Cyperus retundus Cyperaceae Cosmopolitan XXIV.B.XIII.2 
Dillenia indica Dilleniaceae E. Kalimantan, Trop. Asia, W.Sumatera XXII.A.10-A-B 
Dioscorea hispida Dioscoreaceae C. Java, E. Java, Lesser Sunda Is., W. 

Java, W. Sumatera 
XV.B.21-A 

Dipterocarpus turbinatus Dipeterocarpaceae Bangladesh; Cambodia; India (Andaman 
Is., Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, 
Meghalaya, Tripura); Laos; Myanmar; 
Thailand; Viet Nam 

VII.B.16-16A 

Diospyros virginiana Ebenaceae *(Astralia) IV.D.179 
Croton tiglium Euphorbiaceae SE. Asia XVI.I.D.29,36 
Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae SE. Asia II.O.IX.91,130,132,135 
Euphorbia pulcherrima Euphorbiaceae Mexico XXIV.A.II.5 
Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Africa XXIV.A.XIV.32 
Ricinus communis Euphorbiaceae Asia & Africa XIX.Z.43 
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Trevia nudiflora Euphorbiaceae W. Sumatera IX.E.40-40A 
Parabenzoat trilobum Lauraceae E Asia XX.B.111-111A-111B 
Acasia catechu Leguminosae East Indies *(France) XVI.F.13A 
Acasia concinna Leguminosae Trop. Asia  - 
Albizia lebbeck Leguminosae *(Hongkong), Java, West Java I.K.11; I.K.67; XXV.A.1; I.B.66a, 

173-173a 
Bauhinia purpurea Leguminosae Indonesia (E. Java, Lesser Suda Is., West 

Java 
XV.J.B.XXIV.12-12A 

Butea monosperma  Leguminosae E. Java, *(India) XV.J.A.XVIII.10 
Caesalpinia coriaria Leguminosae *(India), E. Java I.L.47A; II.P.144; XIII.J.126 
Caesalpinia pulcherima Leguminosae Trop. America XV.J.A.XXI.12-12A 
Caesalpinia sappan Leguminosae C. Java, Java, W. Java XXIV.A.XIII.23 
Cassia fistula Leguminosae W. Java, *(India) II.Q.83B 
Ceratonia siliqua Leguminosae *(Aljazair) I.D.66/I.L.115-115A 
Copaifera officinalis Leguminosae *(France) II.O.24 
Dalbergia sissoo Leguminosae *(Aljazair) I.B.182-182A-182B, I.K.81-81A 
Delonix regia Leguminosae Madagascar, * (Thailand) XXIV.A.238 
Derris elliptica Leguminosae Java, N. Sulawesi, N. Sumatera, W. 

Sumatera 
XV.A.8-8A 

Derris scanden Leguminosae S. Sumatera: Bangka Is., W. Java, 
*(India) 

XVIII.D.83; XVIII.D.18 

Entada polystachia Leguminosae Tropics (America) XVIII.C.32A 
Entorolobium cyclocarpum Leguminosae Mexico, America, Jamaica, *(SriLanka) XVII.I.86 
Erythrophleum suaveolans Leguminosae Trop. Africa (Senegal/Sudan/Kenya) I.B.164/I.E.11A 
Haematoxylum campechianum Leguminosae Trop. America, *(India) XV.I.VI.27A 
Intsia bijuga Leguminosae C. Java, Java, Lesser SundaIsland, 

Maluku: Sula Is., N. Sulawesi 
I.I.94A 

Lanchocarpus sp. Leguminosae  -   
Tamarindus indica Leguminosae Trop. Asia & Africa, W. Indies I.F.21-21A 
Strychnos nux-vomica Loganiaceae South and SE Asia (India dan Myanmar) X.G.25-25A; XV.I.VI.17-17A 
Gossypium hirtusum Malvaceae Australia XV.K.45 
Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae Tropical Asia XV.J.A.XIV.11 
Aglaia odorata Meliaceae China II.Q.50 
Aphanamixis polystachya Meliaceae S. Kalimantan, S. Sumatera:Bangka Is., 

Sulawesi, Sumatera:Lampung, W. Java 
(Vietnam) 

III.B.17, 124 

Azadirachta indica Meliaceae India XV.J.B.XXIV.15,16 
Cedrela odorata Meliaceae W. Indies III.B.2A 
Melia azedarach Meliaceae *(Japan) III.C.61 
Swietenia mahagoni Meliaceae *(Trinidad) XI.D.11-11A 
Trichillia sp. Meliaceae Maluku: Seram Is.  - 
Cocculus tribolus Menispermaceae Java XVII.C.206 
Ardisia crispa Myrsinaceae Java, Trop. Asia XX.C.26, 118-118A 
Eucalyptus spp. Myrtaceae  -  - 
Baugenvillea spestabilis Nyctaginaceae Brazil XV.E.89 
Nyctantes arbor-tritis Oleaceae South Asia, SE Asia XXIV.B.XI.11 
Adenia cordiflia Passifloraceae Thailand IX.D.84-84A 
Piper baccatum Piperaceae Indonesia  - 
Piper betle Piperaceae Tropis  - 
Piper hispidum Piperaceae West Indies, Mexico  - 
Piper nigrum Piperaceae Malabar region of the southwestern 

India 
 - 

Piper retrofractum Piperaceae Indonesia  - 
Piper spp. Piperaceae  -  - 
Bambusa vulgaris Poaceae Tropics V.M.30B,57 
Cymbopogon nardus Poaceae Java XXIV.A.XVII.21 
Cymbopogon winterianus Poaceae W. Sumatera XXIV.B.XXIV.27-27A 
Vetiveria zizanioides Poaceae Java XXIV.A.V.24 
Eriobotrya japonica Rosaceae South-Central China IV.H.129A 
Coffea arabica  Rubiaceae *(The Philippines), *(Netherland) XI.B.IV.100 
Randia spinosa/R. dumetorum Rubiaceae Java, Sum: Aceh, Trop: Asia, * (China, 

Vietnam) 
IV.E.15-15A 

Aegle marmelos Rutaceae S. Sulawesi III.G.97 
Atalantia monophyla Rutaceae E. India III.G.68; XXIV.A.113-113A 
Chloroxylon sweitenia Rutaceae SE. Asia XVII.A.111; XVII.F.115 
Citrus aurantium Rutaceae  - XXIV.A.85 
Glycosmis pentaphylla Rutaceae Maluku: Seram Is., Papua, W. Java XXIV.A.62-62A 
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Swinglea glutinosa Rutaceae S. Sumatera XXIV.A.121; XV.J.A.VI.12-12A; 
XV.J.B.XI.15-15A;XXIV.A.44-
44A 

Toddalia asiatica Rutaceae C. Java, Papua XXIV.A.239-239A 
Ailanthus altissima Simaraoubaceae China, Taiwan IX.D.253 
Quassia amara Simaraoubaceae South America (Brazil) XV.J.B.XXVI.4-4A 
Quassia indica Simaraoubaceae Java, Kalimantan VI.B.47-47A,52-52A 
Capsicum frutescens Solanaceaee *(Australia) XXIV.A.XXI.15 
Cestrum nocturnum Solanaceaee C. Java XI.G.166 
Kleinhovi hospita Sterculiaceae Indonesia, Malaysia IV.I.40-40A 
Camelia sinensis Theaceae *(China) VI.C.84 
Clerodendrum calamitosum Verbenaceae W. Java XXIV.B.XIII.18 
Clerodendrum fragans Verbenaceae Maluku: Seram Is., W. Sumatera XXIV.B.III.20 
Clerodendrum indicum Verbenaceae India XI.G.171 
Lantana camara Verbenaceae Jamaica XVI.G.119-119A 
Vitex negundo Verbenaceae Trop. Asia *(Hungaria) XV.I.VII.52B 
Aloe vera Xanthorrhoeaceae W. Java XXIV.A.XVI.10 
Alpinia galanga Zingiberaceae E. Java, SE. Sulawesi, W. Java  XI.B.IV.158 
Amomum aculeatum Zingiberaceae C. Java: Nusakambangan Is. XI.B.III.57 
Curcuma longa Zingiberaceae C. Java, Yogyakarta, E. Java, W.Java XI.B.II.71; XXIV.A.XIV.4-4A,5 
Curcuma zedoarica Zingiberaceae C. Java, E. Java, Java, N. Sulawesi, SE. 

Sulawesi, W. Java 
XI.B.V.9;XXIV.A.XIV.2,7 

Zingiber officinale Zingiberaceae Sumatera: Riau XXIV.B.XXIV.9,10 
Keterangan: Jenis tumbuhan yang diarsir abu-abu merupakan jenis tumbuhan yang berasal dari suku Leguminosae, Meliaceae, 
Annonaceae, Rutaceae, Piperaceae, asli Indonesia, dan memiliki kategori status konservasi yang baik. 

  
 

Tabel 2. Mode kerja dan hama sasaran dari ekstrak koleksi KRB (Prakash dan Rao 1997) 
 

Nama spesies Famili Bagian tumbuhan Mode kerja Hama 
Bauhinia purpurea Caesalpinia Daun IGR Dysdercus cingulatus 
Caesalpinia pulcherima Caesalpinia Akar, daun, bunga Repelen Sitophylusoryzae 
Caesalpinia sappan Caesalpinia Daun IGR Sitotroga cerealella 
CassIa fistula Caesalpinia Daun, biji IGR, protektan Callosobruchus chinensis, rayap, 

Dysdercus koenigii, Sitophylus oryzae, 
Sitotroga cerealella,  

Tamarindus indica Caesalpinia Semua bagian  Repelen Nomadaeris septemfaciata 
Butea monosperma  Papilionaceae Batang Ovisida Spodoptera litura 
Dalbergia sissoo Papilionaceae Daun, akar Larvasida, 

antifeedan 
Utetheisa pulchella, Lepidoteran 

Derris elliptica Papilionacae Akar Racun kontak, 
racun perut 

Sitophylus oryzae, Callosobruchus 
chinensis, Tenebrio molitor 

Derris scanden Papilionaceae Akar Antifeedan Spodoptera litura 
Aphanamixis polystachya Meliaceae Daun, buah, biji Protektan,  

antifeedan 
Sitotroga cerealella, Rhyzoperta 
dominica, Sitophylus oryzae, Heliothis 
virescens 

Swinglea glutinosa Rutaceae Daun  Repelen  Hama pasca panen  
Aegle marmelos Rutaceae Daun, buah Repelen Sitotroga cerealela, Sitophylus oryzae, 

Rhyzoperta dominica, Nephotettix 
virescens 

Atalantia monophyla Rutaceae Cabang, daun Repelen Sitotroga cerealella, Sitophylus oryzae 
Chloroxylon sweitenia Rutaceae Daun Antifeedan Spodoptera litura 
Glycosmis pentaphylla Rutaceae Daun Insektisida Mythimna separata 
Toddalia asiatica Rutaceae Daun Atraktan Ceratitis capitata 
Piper betle Piperaceae Akar, daun Insektisida Cerotoma trifurcata, Diaphanis 

hyalinata, Dysdercus flavidus 
Piper nigrum Piperaceae Biji, buah Repelen Heliotis zea, Anthonomus grandis, 

Dysdercus cingulatus 
Piper retrofractum Piperaceae Buah  Neurotoksin Crocidolomia pavonana  
Piper baccatum Piperaceae Daun  Protektan  Hama pasca panen  
Piper spp. Piperaceae Buah, daun, biji Protektan Hama pasca panen 
Annona  montana Annonaceae Biji Insektisida Oncopeltus faciatus 
Annona reticulata Annonacee Biji Insektisida Hama  
Artabotrys spp. Annonaceae Biji Insektisida Callosobruchus chinensis, 

Callosobruchus maculatus 
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Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan 
pestisida nabati adalah akar, kulit batang, batang, daun, 
buah, maupun biji (Tabel 2). Bagian tanaman tersebut 
dapat diekstraksi dengan berbagai pelarut yang ada 
misalnya air, aseton, alkohol, eter, kloroform, dan pelarut 
lainnya (Tiwari et al. 2011). Setelah diekstraksi, senyawa 
kimia pada masing-masing jenis koleksi memiliki mode 
kerja yang berbeda terhadap hama sasarannya. Mode kerja 
tersebut adalah Insect Growth Regulator (IGR), repelen, 
protektan, ovisida, larvasida, antifeedan, racun kontak, 
racun perut, atraktan, dan neurotoksin. Sedangkan secara 
umum, mode kerja pestisida nabati adalah sebagai 
penghambat pertumbuhan hama, anti-feedan (membuat 
hama tidak mempunyai keinginan untuk memakan tanaman 
yang sudah diaplikasikan pestisida nabati), penghalang 
oviposisi (hama yang sudah terpapar oleh pestisida nabati 
akan menjadi kesulitan untuk melakukan oviposisi/ 
bertelur), mengurangi fertilitas hama, dan repelen 
(membuat hama tidak mendekati tanaman yang sudah 
diaplikasikan pestisida nabati) (Dubey et al. 2010; Khater 
2012). 

Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa 
koleksi KRB yang berpotensi menjadi bahan pestisida 
nabati berjumlah 50 suku dan 127 jenis. Berdasarkan 
asalnya, koleksi KRB yang merupakan tumbuhan asli 
Indonesia sebanyak 32 suku 69 jenis. Aplikasi pestisida 
nabati dapat digunakan pada hama sasaran yang berbeda-
beda tergantung pada jenis senyawa kimia yang 
dikandungnya. 
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Abstrak. Zulkarnaen RN, Andila PS. 2015. Dendrocalamus spp.: Bambu raksasa koleksi Kebun Raya Bogor. Pros Sem Nas Masy 
Biodiv Indon 1: 534-538. Dendrocalamus spp. merupakan salah satu jenis bambu yang menjadi tanaman koleksi Kebun Raya Bogor. 
Tanaman ini masuk dalam klasifikasi suku Poaceae. Secara umum, Dendrocalamus spp. mempunyai warna batang hijau dan berumpun 
agak rapat. Hampir semua jenis bambu dari marga  Dendrocalamus merupakan jenis bambu raksasa. Metode penelitian yang digunakan 
adalah inventarisasi koleksi bambu dari marga Dendrocalamus dan untuk mengetahui pemanfaatannya melalui studi literatur. Tanaman 
koleksi dari marga Dendrocalamus di Kebun Raya Bogor adalah Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer ex Heyne, Dendrocalamus 
strictus (Roxb.) Nees, Dendrocalamus branddsii Kurz, Dendrocalamus giganteus Munro, Dendrocalamus latiflorus Munro, dan  
Dendrocalamus sp. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kerajinan dan konstruksi bangunan. 

Kata kunci: Dendrocalamus, bambu, manfaat 

Abstract. Zulkarnaen RN, Andila PS. 2015. Dendrocalamus spp.: Giant bamboo of Bogor Botanic Garden collections. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 534-538. Dendrocalamus spp. is one species of bamboo into a plant collection of Bogor Botanic Garden. This 
plant is classified as Poaceae Family. In general, Dendrocalamus spp. have a green stem color and a rather tight clump. Almost all 
bamboo species of the genus Dendrocalamus is a giant bamboo. The method used was the inventory of the genus Dendrocalamus 
bamboo collection, and to determine the utilization carried out literature studies. Plants collection of the genus Dendrocalamus in Bogor 
Botanical Garden consists of Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer ex Heyne, Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees, 
Dendrocalamus branddsii Kurz, Dendrocalamus giganteus Munro, Dendrocalamus latiflorus Munro, and Dendrocalamus sp. These 
plant can be used as food, crafts, and construction. 

Keywords: Dendrocalamus, bamboo, benefits 

PENDAHULUAN 

Kebun Raya Bogor merupakan lembaga dalam bidang 
konservasi tumbuhan ex-situ yang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi untuk melakukan konservasi, penelitian, 
pendidikan dan jasa lingkungan. Tumbuhan/flora yang 
dikhususkan untuk dilakukan konservasi di Kebun Raya 
Bogor adalah jenis tumbuhan pada dataran rendah basah. 
Salah satu jenis tumbuhan yang dikonservasi di Kebun 
Raya Bogor adalah bambu. Pengkoleksian bambu ditanam 
pada vak (petak) khusus bambu, namun ada juga bambu 
yang non-koleksi yang tersebar di dalam Kebun Raya 
Bogor. 

Bambu termasuk dalam famili Poaceae (rumput-
rumputan). Bambu dikenal juga sebagai rumput raksasa 
(The Giant Grass). Dalam istilah kehutanan bambu dikenal 
sebagai hasil hutan non-kayu (HHNK) yang mempunyai 
banyak kegunaan (multi use). Tanaman bambu umumnya 
tumbuh berumpun, batang berkayu, beruas-ruas, berbuku-
buku, di tengahnya berongga. Batang muda selalu tertutup 

seludang yang sangat rapat dan akan lepas seiring dengan 
pertumbuhan panjang batang. Daunnya berbentuk bulat 
memanjang, pita/lanset, ujung runcing/meruncing, tulang 
daun sejajar, tangkai semu pendek, pelepah daun memeluk 
batang, batang kadang-kadang berbulu. Bunga berbentuk 
majemuk bulir, tandan atau malai dengan siklus 
perbungaan yang bervariasi (Gilliland et al. 1971; Widjaja 
1997). 

Menurut Widjaja (2005) jenis bambu di dunia 
diperkirakan mencapai 1250-1350 jenis dan 10% ada di 
Indonesia yaitu sekitar 157 jenis. Hampir 50% jenis bambu 
di Indonesia adalah endemik dan lebih dari 50% 
merupakan jenis bambu yang telah dimanfaatkan oleh 
penduduk dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. 
Keberadaan beberapa jenis bambu di Indonesia sedang 
terancam karena pemanfaatan dan pengelolaannya kurang 
sesuai dengan prinsip pemanfaatan yang 
berkesinambungan dan lestari serta kurangnya perhatian 
terhadap jenis-jenis bambu yang kurang bernilai ekonomi 
(Widjaja 1997).  
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Salah satu jenis bambu yang dikoleksi di dalam Kebun 
Raya Bogor adalah dari marga Dendrocalamus. Jenis dari 
marga ini dikenal juga sebagai bambu raksasa, karena 
ukurannya jauh lebih besar dari jenis bambu-bambu 
lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas lagi 
tentang bambu raksasa (Dendrocalamus spp.) maka 
dibuatlah penelitian ini yang bersifat deskriptif untuk 
menggambarkan jenis-jenis bambu raksasa. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Kebun Raya Bogor-LIPI pada 
bulan Desember 2014 pada petak koleksi bambu. Jenis-
jenis koleksi bambu diinventarisasi dan  diidentifikasi 
berdasarkan buku katalog tanaman koleksi Kebun Raya 
Bogor (Sari et al. 2010). Untuk mengetahui identifikasi 
lebih lanjut dilakukan dengan mencocokkan koleksi 
spesimen herbarium di Herbarium Bogoriense. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bambu-bambu yang berada di Kebun Raya Bogor 
merupakan hasil eksplorasi dan hasil sumbangan yang 
semuanya terdata dengan baik mulai dari asal tempat 
tanaman, tanggal penanaman dan siklus hidupnya. Dari 
hasil inventarisasi diketahui koleksi bambu di Kebun Raya 
Bogor ada  11  marga dan 43 spesies dengan jumlah total 
koleksi 176 (Tabel 1). Menurut Widjaja (2001) di 
Indonesia ada 143 jenis bambu yang sudah teridentifikasi. 
Salah satu jenis bambu yang mempunyai manfaat tinggi 
sebagai kontruksi bangunan dan kerajinan karena 
ukurannya yang besar adalah jenis Dendrocalamus spp.  
Koleksi dari marga Dendrocalamus diketahui ada 24 

rumpun yang tersebar di beberapa vak (petak) lokasi 
penanaman (Tabel 2). 

Kunci identifikasi  
1.a.  Batang berdiameter besar (13-25 cm), tegak, 

berwarna hijau  ........................................................ 2 
b.  Batang berdiameter kecil (3-5 cm), melengkung, 

berwarna hijau  ................... Dendrocalamus strictus 
2.a.  Kondisi rumpun rapat-sangat rapat ......................... 3 

b.  Kondisi rumpun sedang.......................................... 
...........................................  Dendrocalamus giganteus 

3.a.  Batang tumbuh lurus  ........................................... 4 
b.  Batang tumbuh agak berbengkok-bengkok ............ 

............................................  Dendrocalamus brandisii 
4.a.  Pelepah buluh berwarna cokelat muda keputihan 

...... ....................................  Dendrocalamus asper 
b.  Pelepah buluh berwarna cokelat kekuningan ................  

............................................  Dendrocalamus latiflorus 
 
 

Tabel 1. Koleksi bambu di Kebun Raya Bogor 
 
Marga Jumlah total (rumpun) 
Gigantochloa 44 
Bambusa 43 
Schizostachyum 36 
Dendrocalamus 28 
Arundinaria 13 
Neololeba  2 
Thyrsostachys  1 
Cephatalotachyum 1 
Dinochloa 2 
Phyllostachys 3 
Melocanna 3 
Total 176 
 

 
 
 
 
 
Tabel 2. Koleksi bambu dari marga Dendrocalamus  
 

Nama Lokasi Asal 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne V.M.33-33a-33b-33c Malaya 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XIII.C.4-4a Jawa 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XIII.M.25 Sumatera, Jambi, Telanai Pura 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XIII.M.43a Temangggung, Jateng 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XIII.N.9-9a Temangggung, Jateng 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XXI.A.5-5b-5c Penins Malaysia 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XXIV.A.1 Penins Malaysia 
Dendrocalamus asper (Schult. F.) Backer ex Heyne XXV.A.208-208a Penins Malaysia 
Dendrocalamus branddsii Kurz XI.A.117 Thailand 
Dendrocalamus giganteus Munro XIII.B.2 India, Burma, Penins Malaysia 
Dendrocalamus giganteus Munro XIV.B.5-5a India, Burma, Penins Malaysia 
Dendrocalamus giganteus Munro XIV.C.55 India, Burma, Penins Malaysia 
Dendrocalamus giganteus Munro XXIV.A.60 India, Burma, Penins Malaysia 
Dendrocalamus giganteus Munro XXV.A.207a India, Burma, Penins Malaysia 
Dendrocalamus latiflorus Munro XIII.M.14-14a Taiwan 
Dendrocalamus sp. XI.A.118 Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees XI.A.102 India 
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees XXIV.A.39 India 
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Gambar 1. A. Rumpun Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer ex Heyne, B. Rumpun Dendrocalamus brandisii Kurz, C. Rumpun 
Dendrocalamus giganteus Munro, D. rumpun D. latiflorus,  E. penampang pelepah buluh D. latiflorus, F. penampang batang bambu D. 
strictus, G. Penampang pelepah dan miang D. strictus 
 
 
Deskripsi morfologi   
Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer ex Heyne 

Jenis bambu Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer 
ex Heyne mempunyai nama lokal bambu betung. Rumpun 
bambu ini agak rapat, rebung berwarna cokelat kemerahan, 
tinggi buluh sampai 20 cm dan berdiameter 20 cm, panjang 
ruas 40-60 cm, dinding buluh 1-2 cm, panjang pelepah 
buluh 20-55 cm berwarna cokelat muda keputih-putihan. 
Daun pelepah buluh sempit dan melipat ke bawah. 

Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer ex Heyne 
banyak ditanam di kawasan asia tropika. Tumbuh dengan 
baik di daratan rendah sampai ketinggian 2.000 mdpl. 
Dendrocalamus asper (Schulth. F.) Backer ex Heyne 
menjadi koleksi Kebun Raya Bogor pada tahun 1986. 
Distribusi penyebaran jenis ini meliputi Sumatera, Jambi, 
Telanai Pura, Jawa, dan Malaysia. Jumlah koleksi ada 12 
rumpun (Gambar 1.A). 

Dendrocalamus brandisii Kurz 
Jenis bambu Dendrocalamus brandisii Kurz dikenal 

juga sebagai bambu burma. Bambu jenis ini mempunyai 

rumpun yang rapat, ketinggian dapat  mencapai 30 m, 
berdiameter 13-30 cm dengan ketebalan dinding buluh 
mencapai 2,5 cm. Pelepah buluh berwarna hijau, rebung 
berwarna abu-abu gelap dengan warna cokelat kehitaman,  
jarak antar buku mencapai 30-38 cm. Daun memanjang 20-
30 cm, lebar daun  2-2,5 cm. Bentuk daun oblong sampai 
lanset. Pembungaan jenis ini secara sporadis dan 
berkelompok (Gambar 1.B).  

Dendrocalamus brandisii Kurz dapat tumbuh dengan 
baik pada hutan tropis sampai ketinggihan 1.300 mdpl. 
Jenis ini merupakan asli Asia Tenggara dan sering 
dimanfaatkan untuk bahan konstruksi bangunan. Distribusi 
alaminya menyebar di Myanmar dan Manipur. 

Dendrocalamus giganteus Munro 
Jenis bambu Dendrocalamus giganteus Munro 

mempunyai nama lokal bambu sembilang. Bambu ini 
mempunyai penampakan bambu terbesar di antara jenis 
lainnya, oleh karen itu dikenal juga sebagai bambu raksasa, 
selain ukurannya yang terbesar di antara bambu-bambu 
lainnya. Bambu ini juga tergolong bambu tertinggi di 

A B C 

D E F G 
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dunia. Rumpunnya tidak terlalu rapat. Buluh tegak 
mencapai 30 cm, dengan berdiameter 18-25 cm.  Panjang 
ruas 25-50 cm, tebal dinding sampai 2,5 cm. Pelepah 
buluhnya melebar berwarna cokelat hitam (Gambar 1.C). 

Dendrocalamus giganteus Munro merupakan tanaman 
native Myanmar, Bhutan, Cina, dan Thailand. Bambu ini 
pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 
1928 berasal dari Myanmar. 

Bambu ini sering dimanfaatkan untuk konstruksi 
bangunan, sangat baik juga untuk produksi kertas, dapat 
digunakan juga sebagai pipa air, furnitur dan lain lain. 

Dendrocalamus latiflorus Munro 
Jenis bambu Dendrocalamus latiflorus Munro 

merupakan jenis bambu yang native Taiwan dan Cina. 
Dikenal juga sebagai bambu taiwan (Taiwan Giant 
Bamboo). Karakteristik bambu ini yaitu mempunyai 
kepadatan rumpun yang sangat rapat, pelepah berwarna 
coklat kekuningan, ketinggian dapat mencapai 20-25 m, 
diameter mencapai 15-30 cm, panjang buku dalam satu 
rumpun antara 45-60 cm. (Gambar 1.D-1.E). 

Habitat D. latiflorus biasanya di hutan tropis sampai 
ketinggian 1000 mdpl. Distribusi penyebaran jenis ini dari 
Myanmar sampai Cina dan Taiwan. Tanaman ini menjadi 
koleksi Kebun Raya Bogor pada  tahun 1982 yang berasal 
Taiwan. Bambu D. latiflorus dapat dimanfaatkan sebagai 
kerajinan tangan, bubur kertas, ornament plant, dan 
sayuran (makanan). 

Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 
Jenis bambu Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 

mempunyai nama lokal bambu batu dan juga sering dikenal 
sebagai bambu jantan (male bamboo). Jenis ini menjadi 
koleksi Kebun Raya Bogor yang  didatangkan dari India 
pada tahun 1925. Rumpun bambu agak rapat, buluh tegak 
dan ujungnya melengkung dengan tinggi 10-15 cm, batang 
berwarna hijau. Pelepah buluh sempit memanjang 
berwarna cokelat mengkilat hitam. Daun pelepah buluh 
berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing (Gambar 
1.F-1.G).  

Jenis Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees merupakan 
koleksi dari marga Dendrocalamus yang berukuran paling 
kecil dengan diameter 3-5 cm. Dendrocalamus strictus 
(Roxb.) Nees tumbuh pada bukit-bukit pada ketinggian 
1.500 m dpl. Jenis ini cocok untuk rehabilitasi lahan karena 
tahan kekeringan. Tanaman ini native Asia Tenggara. 
Distribusi persebaran D. strictus meliputi Jawa dan 
Malaysia. 

Pemanfaatan pada jenis Dendrocalamus strictus 
biasanya digunakan sebagai bubur kertas (paper mills), 
kerajinan, alat instrumen musik dan dapat dimanfaatkan 
juga sebagai obat tradisional.  

Potensi dan pemanfaatan 
Potensi bambu sangat besar dan diperlukan penelitian 

lanjutan untuk mengetahui potensi ekologisnya. Dalam 
kehidupan sehari-hari bambu telah lama dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai bahan bangunan karena kekuatan 
elastisitasnya yang tinggi, bambu muda (rebung) sebagai 
sayuran (bahan makanan), kerajinan dan lain-lain. Dari sisi 

medicine, bambu juga sudah lama dikenal sebagai obat 
tradisional (obat herbal) (Heyne 1987). 

Secara lebih spesifik, Dendrocalamus asper, atau yang 
lebih dikenal dengan bambu petung merupakan jenis 
bambu yang banyak dimanfaatkan di kawasan Asia 
Tenggara. Bambu ini telah dikultivasikan dan ditanam 
sebagai tanaman perkebunan di daerah Thailand, Filipina 
dan Indonesia. Pemanfaatan Dendrocalamus asper 
umumnya dibagi dua berdasarkan tahap pertumbuhannya. 
Pada masa rebung, dimanfaatkan sebagai sayuran karena 
rasanya yang manis, dan kandungan gizinya tinggi. 
Sedangkan bambu dewasa dimanfaatkan sebagai bahan 
bangunan, jembatan, furnitur, kerajinan, dan peralatan 
rumah tangga. Dalam skala industri, Dendrocalamus asper 
dimanfaatkan sebagai bahan baku partikel, papan serat, 
pulp dan kertas (Malanit 2009). Potensi pemanfaatan 
Dendrocalamus asper secara modern selalu diteliti secara 
bekelanjutan oleh berbagai instansi penelitian dan 
universitas, termasuk Indonesia. Baru-baru ini, Andie 
(2013), dari prodi Teknik Kimia Universitas Indonesia 
meneliti tentang pemanfaatan bambu betung 
(Dendrocalamus asper) sebagai bahan baku untuk 
pembuatan karbon aktif dengan menggunakan aktivasi 
CO2. Karbon aktif merupakan adsorben yang umum dan 
banyak digunakan untuk penghilangan bau, warna, gas 
beracun, dan sebagainya.  

Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees banyak 
dimanfaatkan sebagai sayuran ketika fase rebung, dan 
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, kerajinan, dan 
industri kertas pada batang dewasa. Pengembangan 
pemanfaatan bambu ini secara modern terus dikembangkan  
termasuk ke arah farmakologi. Baru-baru ini, Joselin et al. 
(2014) telah meneliti tentang potensi kandungan fitokimia 
pada Dendrocalamus strictus sebagai basis pengembangan 
fitomedical. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa daun 
Dendrocalamus strictus mengandung sejumlah senyawa 
kimia seperti alkaloids, Fenol, flavonoids, saponins, 
glycosides, terpenoids, steroids, coumarins dan 
phytosterols yang berpotensi sebagai bahan obat. 
Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz atau lebih dikenal 
dengan bambu burma merupakan bambu yang berasal dari 
India. The National Mission on Bambu Application 
(NMBA, Pemerintah India)  telah mengidentifikasi 15 jenis 
bambu yang penting secara komersial berdasarkan sifat dan 
penilaian karakteristik dan penggunaannya (Anonim 2003). 
Dendrocalamus brandisii diakui sebagai salah satu di 
antara spesies bambu  serbaguna yang paling berharga di 
India.  Hal ini karena pertumbuhannya yang relatif cepat, 
ukurannya besar, pertumbuhan batangnya  lurus dan  tanpa 
duri. Secara tradisional banyak dimanfaatkan untuk tangga, 
keranjang tenun, sebagai tiang pagar untuk budidaya jahe 
di lahan sawah dataran tinggi, alat pertanian, bahan 
kerajinan, dan bahan untuk membuat 'chandraki' dalam 
industri sericulture, serta tunas mudanya dapat  dimakan 
sebagai sayuran (Viswanath et al. 2011).  

Dendrocalamus giganteus Wallich ex Munro memiliki 
kegunaan yang hampir sama dengan jenis bambu 
Dendrocalamus spp. lainnya. Rebung Dendrocalamus 
giganteus Wallich ex Munro dapat dimakan tetapi tidak 
begitu populer untuk dikonsumsi. Batang bambunya 
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dipakai untuk konstruksi bangunan dan perumahan, pipa 
air, perlengkapan perahu, cinderamata (rajutan, dan topi), 
produksi kertas, serta untuk perlengkapan rumah seperti 
papan, dinding, lantai, atap, pintu,  dan rak buku. Secara 
ekologi, penanamannya dalam jumlah banyak dan 
bergerombol dapat mengurangi terjadinya erosi tanah 
(Anonim 2010). Sedangkan Dendrocalamus latiflorus 
Munro banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias, 
rebungnya sebagai sayuran, sebagai tanaman pertanian, 
bahan bangunan, kerajinan, dan bahan baku industri (US-
Grin 2010).  

Perbanyakan 
Semua jenis bambu dapat diperbanyak dengan setek, 

termasuk jenis Dendrocalamus spp. Perbanyakan dengan 
biji susah diterapkan karena biji bambu susah untuk 
didapatkan. Kondisi seperti ini menyebabkan perbanyakan 
secara vegetatif menjadi kuncinya, baik setek akar 
(rhizome) maupun setek batang dan cabang. Pemilihan 
batang atau cabang yang dipilih untuk perbanyakan melalui 
setek dilihat dari keberadaan tunas. 
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African teak (Milicia excelsa) as timber producers and its regeneration in Bogor Botanic Garden 
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Abstrak. Sahromi, Yudaputra A. 2015. Jati afrika (Milicia excelsa) sebagai jenis penghasil kayu dan regenerasinya di Kebun Raya 
Bogor. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 539-542. Milicia excelsa (Welw) C.C. Berg yang dikenal dengan nama kayu perdagangan 
Iroko atau jati afrika merupakan jenis asli dari Afrika Tropis. Jati afrika atau Iroko merupakan kayu paling berharga dari Afrika, karena 
penampilan yang menarik, daya tahan dan stabilitas yang tinggi dan sifat pengerjaan yang baik. Saat ini pemanfaatannya tidak 
berkelanjutan di sebagian besar negara di Afrika. Selain sebagai penghasil kayu untuk berbagai kegunaan, jenis ini mempunyai 
kegunaan lain. Jenis ini banyak digunakan untuk pengobatan tradisional secara luas oleh masyarakat Afrika, konservasi tanah, pohon 
pelindung, dan produksi mulsa. Kebun Raya Bogor telah mengkoleksi Milicia excelsa untuk konservasi. Jenis ini merupakan pohon 
berumah dua (diesies). Kebun Raya Bogor mempunyai lima koleksi hidup, tiga koleksi telah diketahui jenis kelaminnya, yaitu dua 
pohon betina dan satu pohon jantan. Pada koleksi Kebun Raya Bogor, jenis ini tidak menghasikan buah atau biji karena bunga betina 
dan jantan berbunga pada waktu yang berbeda. Penelitian dan pengembangan perlu dilakukan sebagai upaya pengayaan pada jenis-jenis 
penghasil kayu alternatif berkualitas. Penelitian perbanyakannya dapat dilakukan dengan propagasi setek batang. 

Kata kunci: diesies, jati afrika, kayu, propagasi 

Abstract. Sahromi, Yudaputra A. 2015. African teak (Milicia excelsa) as timber producers and its regeneration in Bogor Botanic 
Garden. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 539-542. Milicia excelsa (Welw) C.C. Berg, which is known as Iroko wood or African 
teak, is originated from tropical Africa. It is the most valuable timber in Africa because of its attractive appearance, durability and high 
stability. Currently, its unsustainable utilization is being practiced in the most African countries. Aside from being a timber producer, it 
has a variety of uses. It is widely used for the traditional medicinal purpose, soil conservation, tree protection, and mulch production. 
Milicia excelsa has been collected in Bogor botanical garden for conservation. It is a diesis tree. Bogor Botanical Garden has five live 
collections of African teak. Among them, sex of three collections has been determined, namely two female trees and one male tree.  The 
collected species at the Bogor Botanic Gardens do not produce fruit or seed because male and female flowers bloom at different times. 
Research and development ought to be conducted as an enrichment attempts on the types of timber-quality alternatives. The extensive 
research can be executed on stem cuttings propagation..  

Keywords: diesies, African teak, wood, propagation 

PENDAHULUAN  

Komoditas kayu mempunyai peran penting pada awal 
Pembangunan Nasional Indonesia. Suhendang (2002) 
menyebutkan hasil hutan, terutama kayu, merupakan modal 
awal untuk pembangunan ekonomi nasional secara 
berkelanjutan yang dimulai pada tahun 1969. Pada masa itu 
pendapatan negara bersumber dari minyak bumi dan hasil 
hutan, terutama kayu. Saat sekarang, komoditas kayu 
merupakan komoditas yang mahal dan pasokannya telah 
mengalami penurunan dan kelangkaan. Pasokan yang 
menurun dan kelangkaan komoditas kayu disebabkan hutan 
alam yang dijadikan hutan produksi mengalami degradasi 
dan deforestasi yang luar biasa, over-eksploitasi, konversi 
hutan, dan pembalakan liar.  

Martawijaya et al. (2005) menyatakan di Indonesia 

diperkirakan terdapat sekitar 4000 jenis kayu, dan 400 jenis 
di antaranya dapat dianggap penting untuk Indonesia, 
karena merupakan jenis yang sekarang sudah 
dimanfaatkan. Dari jumlah 400 jenis yang dianggap 
penting itu hanya sebagian saja yang sudah diketahui sifat 
dan kegunaannya, 259 jenis di antaranya sudah dikenal 
dalam perdagangan dan dikelompokkan menjadi 120 jenis 
kayu perdagangan. Pada saat sekarang, jenis-jenis 
penghasil kayu tersebut mengalami penurunan populasinya 
di alam dan sebagian besar mengalami kelangkaan.  

Diperlukan penelitian dan pengembangan terhadap jenis 
tumbuhan penghasil kayu selain dari jenis-jenis penghasil 
kayu perdagangan Indonesia yang telah dikenal. Penelitian 
dan pengembangan merupakan upaya pengayaan terhadap 
jenis-jenis tumbuhan penghasil kayu, dan diperuntukkan 
untuk jenis yang dapat dibudidayakan dalam bentuk 
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perkebunan, hutan tanaman, atau budidaya oleh masyarakat 
yang lebih intensif.   

Kebun Raya Bogor mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pengkoleksian jenis-jenis tumbuhan untuk 
tujuan perlindungan, pelestarian, penelitian, dan 
pengembangan pemanfaatannya. Dari koleksi tumbuhan 
tersebut, ada yang berpotensi sebagai tumbuhan penghasil 
kayu selain dari suku Dipterocarpaceae (kelompok 
meranti). Salah satu jenis tumbuhan penghasil kayu terpilih 
yang belum dikenal di Indonesia, dan merupakan koleksi 
Kebun Raya Bogor adalah  jati afrika (Milicia excelsa 
(Welw) C.C. Berg). 

Tujuan penelitian dan pengkajian ini adalah untuk 
mengidentifikasi jati afrika sebagai jenis penghasil kayu 
terpilih dan mengetahui regenerasinya pada koleksi Kebun 
Raya Bogor. Dari hasil penelitian dan pengkajian awal ini 
dapat dilakukan penelitian lanjutan dan pengembangannya 
sebagai upaya pengayaan jenis-jenis penghasil kayu 
alternatif dan berkualitas. 

BAHAN DAN METODE  

Metode yang dilakukan adalah observasi langsung pada 
waktu-waktu pembungaan pada pohon contoh koleksi 
Kebun Raya Bogor pada tahun 2011-2012 dan kajian 
pustaka. Data atau informasi yang dikumpulkan 
berdasarkan telusur pustaka adalah sifat botanis, 
penyebaran, data ekologi, dan kegunaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Milicia excelsa (Welw) C.C. Berg termasuk suku 
Moraceae, mempunyai nama sinonim Maclura excesa 
(Welw.) (1873), Chlorophora excelsa (Welw.) Benth. 
(1880). Nama umumnya adalah Iroko, African teak, 
African oak, rock elm, odum, teck d’Afrique, teck 
Kambala, Cambala (Ofori 2007).  

Jati afrika merupakan pohon besar, tinggi mencapai 50 
m, batang lurus, silindris, dengan diameter sampai 2,5 (-3) 
m, kadang-kadang mempunyai akar banir. Daun tunggal, 
tata letak daun bersilang satu bidang (distichously 
alternate), kulit luar berwarna abu-abu sampai cokelat 
gelap. Pohon berumah dua (diesies), yaitu jenis pohon 
dengan bunga betina dan jantan terpisah pada individu 
yang berbeda. Milicia terdiri dari 2 spesies, yaitu Milicia 
excelsa dan Milicia regia, tumbuh baik di daerah Afrika 
tropis. Sifat kayu jati afrika atau Iroko mirip dengan jati 
(Tectona grandis Lf). 

Asal dan penyebaran geografis: Jenis pohon dari Afrika 
tropis. Jati afrika  menyebar dari Guinea-Bissau ke arah 
timur ke Etiopia dan ke arah selatan Angola, Zimbawe dan 
Mozambik. Telah direintroduksi ke India dan Negara 
Amerika. 

Ekologi 
Jati afrika  merupakan pohon yang menggugurkan daun 

(decidous), semi decidous atau berdaun sepanjang tahun 
(evergreen). Tumbuh pada hutan primer atau sekunder, 

dengan tumbuh lebih baik pada tipe hutan kering. Jati 
afrika sering terdapat tumbuh atau berada di pinggiran 
hutan, pulau berhutan, atau tumbuh sebagai pohon tunggal 
di daerah savana. kadang-kadang tumbuh sebagai pohon 
tunggal pada area budidaya. Jenis ini bisa ditemukan pada 
ketinggian 1200-1500 mdpl, meskipun telah ditemukan 
pada 4500 m dpl di Gunung Kilimanjaro di Tanjania. 

Di Afrika Barat, Jati afrika  terdapat di daerah dengan 
suhu tahunan rata-rata 25-35 °C dan curah hujan tahunan 
rata-rata 1.150-1.900 mm. Jenis ini dianggap sebagai 
spesies pionir, menuntut cahaya yang kuat dan tidak 
tumbuh optimal pada naungan yang sangat teduh. Di hutan 
sekunder muda tidak dapat bersaing dengan tanaman 
memanjat (climbers) dan semak-semak. Meskipun jati 
afrika  tumbuh pada berbagai macam tanah, dilaporkan 
akan tumbuh baik sehubungan dengan kesuburan tanah, 
terutama adanya unsur K dan P. Hal ini dianggap menjadi 
indikator tanah yang subur cocok untuk budidaya. Jenis ini 
lebih menyukai drainase tanah yang baik dan tidak 
mentolerir drainase terhambat. 

Kegunaan 
Jati afrika (Milicia excelsa) atau Iroko adalah kayu 

komersial sangat berharga di Afrika, yang permintaan 
terhadap komoditas jenis kayu ini besar. Jati afrika 
digunakan untuk pekerjaan konstruksi, galangan kapal dan 
kayu pertukangan kelautan, pintu air, kerangka papan 
untuk truk, papan pengeringan, kayu pertukangan outdoor 
dan indoor, tangga, pintu, bingkai, furnitur taman, lemari, 
panel, lantai dan papan profil untuk dekoratif. Karena tahan 
terhadap asam dan basa, jati afrika digunakan untuk 
tangki/wadah dan tong untuk produk makanan dan kimia 
dan bangku laboratorium. Jenis ini juga digunakan untuk 
ukiran, peralatan rumah tangga, alat musik dan mainan 
(Ofori. 2007). Di Uganda bagian timur, kegunaan utama 
jenis ini sebagai kayu kontruksi dan kayu pertukangan 
(Oteeno 2014). 

Jati afrika mempunyai kegunaan lain selain sebagai 
penghasil kayu. Jati afrika banyak digunakan secara luas 
dalam pengobatan tradisional di Afrika. Ramuan akar 
diambil untuk mengobati kemandulan wanita. Rebusan 
akar dan batang kulit kayu diambil sebagai afrodisiak. 
Olahan kulit kayu yang diambil untuk mengobati batuk, 
asma, gangguan jantung, sakit pinggang, nyeri limpa, sakit 
perut, oedema, asites, dismenorea, gonorea, kelelahan 
umum, rematik, keseleo, dan sebagai galactagogue, 
afrodisiak, tonik dan pencahar. Tumbukan kulit secara 
eksternal digunakan untuk mengobati kudis, luka, rambut 
rontok, demam, penyakit kelamin dan keseleo. Hasil 
penelitian memberikan bukti ilmiah yang menunjukkan 
kemanjuran daun jati afrika dalam penyembuhan luka 
(Udegbunam et al. 2013). Jenis ini juga digunakan untuk 
konservasi tanah dan produksi mulsa, pohon pelindung, 
dan sebagian masyarakat di Afrika menganggap sebagai 
pohon keramat. Pohon ini mempunyai peran penting dalam 
budaya lokal terkait hal-hal yang bersifat keramat (Putheti 
2008). 
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Gambar 1. A. Pohon induk jati afrika jantan dan betina, B dan C. Batang pohon jati afrika 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Bunga betina, bunga jantan, dan biji jati afrika 
 

 
Milicia excelsa diklasifikasikan sebagai 'berisiko 

rendah tetapi hampir terancam' dalam daftar spesies 
terancam IUCN Red 2006. Ancaman utama adalah 
hilangnya habitat dan degradasi akibat perluasan pertanian, 
eksploitasi kayu berlebihan, dan serangan binatang hama 
Phytolyma. Jati afrika  dianggap prioritas untuk konservasi 
in-situ.  

Jati afrika atau Iroko merupakan kayu paling berharga 
dari Afrika, karena penampilan atau coraknya yang 
menarik, daya tahan tinggi, stabilitas dan sifat pengerjaan 
yang baik (Ofori et al. 2001). Saat ini pemanfaatannya 
tidak berkelanjutan di sebagian besar negara di Afrika. Hal 
ini membutuhkan perlindungan dan eksploitasi harus 
dibatasi jika menginginkan hasil yang berkelanjutan. Perlu 
strategi yang mendesak untuk perlindungan pada pohon 
yang tersisa (Babalola et al. 2013). 

Pembungaan jati afrika pada koleksi Kebun Raya 
Bogor 

Kebun Raya Bogor mempunyai lima specimen hidup 
jati afrika sebagai Koleksi. Dua individu merupakan 
koleksi paling tua, yaitu ditanam pada tahun 1906. Satu 
individu ditanam pada tahun 1954 dan dua individu 
ditanam tahun 1958. Bahan tanaman dari biji yang berasal 
dari Chef De La Section Des Recherche Forestieres, Al 
Bijan. Dari kelima koleksi tersebut, tiga individu telah 
diketahui jenis kelaminnya karena telah terjadi 
pembungaan. Dua individu merupakan pohon betina dan 
satu individu merupakan pohon jantan. Sedangkan dua 
individu lagi belum diketahui jenis kelaminnya karena 
belum mengalami pembungaan. 

A B C 
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Berdasarkan pengamatan pembungaan yang dilakukan 
pada tahun 2011 dan 2012 pada dua individu jantan dan 
betina, terjadi pembungaan pada pohon betina pada bulan 
September-Desember 2011 dan pembungaan pada pohon 
jantan pada bulan April-Juli 2012. Waktu pembungaan 
betina dan jantan yang berbeda dengan interval 3-4 bulan. 
Pohon betina menghasilkan biji dari reproduksi apomiksis 
dengan jumlah yang sangat kecil. Apomiksis adalah 
reproduksi aseksual, yaitu proses reproduksi tanpa 
terjadinya fusi gamet betina dan jantan.  

Letak pembungaan pada ketiak daun (axillary), tunggal 
atau berpasangan, bunga unisexsual, bentuk perbungaan 
jantan memanjang dan tergantung (8-20 (-32) cm x 0,5-1 
cm), perbungaan betina agak pendek dan membulat (2-4 
cm × 0,5-2 cm). Pada habitatnya, bunga diserbuki oleh 
angin dan buah matang dalam lima sampai enam minggu, 
warna buah berubah menjadi kuning. Biji disebarkan oleh 
burung-burung, mamalia dan serangga yang memakan 
buah (Nyong’o et al. 1994). 

Pohon jati afrika meupakan pohon berumah dua dan 
pembungaan jantan dan betinanya tidak bersamaan pada 
koleksi Kebun Raya Bogor, maka perlu penelitian untuk 
perbanyakannya selain dari biji. Perbanyakan dapat 
dilakukan secara vegetative, yaitu dengan propagasi stek 
batang. Jati afrika  dapat diperbanyak secara vegetatif 
dengan stek batang dan akar , cangkok , layering dan kultur 
jaringan in-vitro (Ofori 2007). 

Jati afrika merupakan jenis penghasil kayu yang 
berharga; penampilan yang menarik, daya tahan dan 
stabilitas yang tinggi dan sifat pengerjaan yang baik. 
Pembungaan jantan dan betina jati afrika terjadi pada 
waktu yang tidak bersamaan dengan interval waktu 4 bulan 

pada koleksi Kebun Raya Bogor. Pohon betina jati afrika 
menghasilkan biji secara apomiksis dengan jumlah yang 
sangat kecil pada koleksi Kebun Raya Bogor pada tahun 
2011. 
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Abstrak. Udarno ML, Setiyono RT. 2015. Penampilan kopi excelsa hasil eksplorasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pros Sem 
Nas Masy Biodiv Indon 1: 543-547. Kopi excelsa merupakan salah satu jenis kopi yang dibudidayakan di Indonesia, tanaman ini 
merupakan introduksi untuk ditanam di dataran rendah, produksi kopi excelsa rendah dan cita rasanya asam sehingga kurang disukai. 
Secara morfologi kopi excelsa mempunyai kemiripan sifat dengan kopi liberika. Kopi excelsa dapat digunakan sebagai batang bawah 
karena mempunyai sifat perakaran yang kuat, tahan terhadap nematoda dan lahan gambut. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan di 6 
kecamatan di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau pada bulan Oktober 2012 s/d Juli 2013. Eksplorasi dilakukan dalam bentuk wawancara 
langsung dengan petani. Metode pengambilan contoh dan data dilakukan secara acak (random). Masing-masing aksesi terpilih diamati 
karakter morfologinya meliputi bentuk daun, panjang daun, lebar daun, ujung dan pangkal daun, permukaan daun, bentuk dan ukuran 
buah dan lain-lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keragaman genetik plasma nutfah kopi excelsa di enam kecamatan di 
Kabupaten Meranti, Riau. Hasil eksplorasi terkumpul sebanyak 15 nomor aksesi kopi excelsa, kesemuanya memiliki warna daun muda 
hijau lalu  hijau tua mengkilat. Bentuk daun membulat dengan ujung daun tumpul, pangkal meruncing, tepi daun rata; permukaan daun 
11 aksesi agak bergelombang dan 4 aksesi bergelombang. Ukuran bentuk buah 9 aksesi bulat kecil, 5 aksesi bulat sedang dan 1 aksesi 
bulat besar. Jumlah cabang primer antara 3-12 cabang, jarak antar dompol 2,2-4,7 cm dan jumlah buah per dompol 4-17,4 buah. 

Kata kunci: Aksesi, eksplorasi, excelsa, keragaan, kopi.  

Abstract. Udarno ML, Setiyono RT. 2015. Excelsa coffee performance of Meranti Islands District, Riau. Pros Sem Nas Masy Biodiv 
Indon 1: 543-547. Excelsa coffee is one type of low-land coffee that is cultivated in Indonesia. Excelsa coffee is one type of lowland 
coffee that is cultivated in Indonesia. Excelsa coffee production is low and the flavor is sour so unfavorably. In morphology, the excelsa 
coffee has a semblance of nature with liberica coffee. Excelsa coffee can be used as rootstock for having a strong rooting properties, 
resistance to nematodes and peat. Exploration activities underway in six subdistricts in the District of Meranti, Riau Province in October 
2012 until July 2013. The exploration was conducted in the form of direct interviews with farmers, the sampling method and data is 
done at random. Each selected accession observed characters include the morphology of leaf shape, long leaf, leaf width, tip and base of 
the leaves, leaf surface, shape and size of the fruit and others. The purpose of the research was to find out the genetic diversity of the 
germplasm in the six subdistricts of Meranti, Riau that produce excelsa coffee. The exploration collected as many as 15 coffee excelsa 
accession number; that leaf color has light green to dark green shiny. Leaf shape rounded, leaf tip blunt, tapered, leaf edge is flattened; 
leaf surface of 11 accessions rather wavy and 4 accessions bumpy. The fruit size and shape of 9 accessions is small round, 5 medium 
round, and 1 accession large round. The number of primary branches between 3-12 branches, the distance between the fruit set 2.2-4.7 
cm and the number of pieces fruits set 4-17.4 fruit. 

Keywords: Accession, exploration, excelsa, performance, coffee. 

PENDAHULUAN 

Kopi excelsa merupakan salah satu jenis kopi yang 
dibudidayakan di Indonesia. Yahmadi (1972) menyatakan 
bahwa kopi excelsa merupakan tanaman introduksi untuk 
ditanam di dataran rendah, produksi kopi excelsa rendah 
dan cita rasanya asam sehingga kurang disukai. Secara 
morfologi kopi excelsa mempunyai kemiripan sifat dengan 
kopi Liberika. Baon (2011) menyatakan bahwa kopi 
excelsa dapat digunakan sebagai batang bawah karena 
mempunyai sifat perakaran yang kuat, tahan terhadap 

nematoda dan lahan gambut.  
Kopi excelsa (Coffea liberica var. dewevrei) secara 

taksonomi tergolong dalam sub-seksi Pachycoffea, satu 
kelompok dengan kopi Liberika (Coffea liberica Bull ex 
Hiern) dan masuk dalam kelompok Liberoid, namun 
berbeda kelompok dengan kopi Arabika (Arabikoid) 
maupun kelompok kopi Robusta (Robustoid) (Dinas 
Perkebunan Provinsi Jambi dan Puslitkoka 2013).  

Bagi masyarakat yang tinggal di lahan gambut 
Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, kopi excelsa 
merupakan salah satu komoditas unggulan selain kelapa, 
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pinang, dan karet. Kopi excelsa dapat tumbuh dan berbuah 
lebat, sedangkan kopi jenis Arabika dan Robusta 
dilaporkan tidak mampu tumbuh dan tidak dapat 
beradaptasi dengan baik. Dinas Kehutananan dan 
Perkebunan Kepulauan Meranti (2012) melaporkan bahwa 
produksi kopi excelsa tahun 2012 mencapai 676,87 ton dan 
dari produksi tersebut, 79,78% berasal dari kecamatan 
Rangsang Pesisir sedangkan 20,22% berasal dari 
Kecamatan Rangsang Barat dan kecamatan lainnya. Luas 
perkebunan kopi excelsa di Kepulauan Meranti mencapai 
1.074,5 ha yang menyebar di 6 kecamatan, yaitu 
Kecamatan Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Rangsang, 
Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, dan pulau 
Merbau (Martono et al. 2013a). 

Kopi excelsa diperkirakan berkembang di Kepulauan 
Meranti pada tahun 1970-an. Biji kopi dibawa oleh H. 
Abdul Rahman, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di 
Malaysia (Sutrisno, komunikasi pribadi). Pengembangan 
kopi yang dilakukan masyarakat selama ini dengan 
mengambil biji sapuan/asalan dan beberapa petani ada 
yang mengambil biji dari salah satu pohon terpilih yang 
berbuah lebat (Martono et al. 2013b). Hal ini sangat tidak 
dianjurkan karena kopi excelsa merupakan tanaman yang 
menyerbuk silang (cross pollination) sehingga buah yang 
dipanen dari pohon yang berbuah lebat belum tentu akan 
menghasilkan keturunan yang sama dengan pohon 
induknya karena sangat tergantung pada tepung sari dari 
pohon di sekitarnya.  

Harga jual kopi excelsa lebih baik dibandingkan dengan 
kopi Robusta dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, 
Jawa Tengah, maupun daerah lain. Saat ini, harga kopi 
beras pada tingkat petani mencapai Rp. 32.000,--Rp. 
34.000,-per kg, sedangkan di Malaysia harga kopi excelsa 
berkisar 14-16 ringgit atau sekitar Rp. 44.800,--Rp. 
51.200,- (Martono et al. 2013a). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
keragaman genetik plasma nutfah kopi excelsa di 
Kabupaten KepulauanMeranti Riau. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2012 s.d. Juli 
2013 di pertanaman kopi excelsa di 6 kecamatan yang 
berada di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti 
dengan ketinggian tempat 3 mdpl, jenis tanah gambut dan 
posisi lintang utara (00 08’37,9’’) serta lintang selatan (1020 

45’ 55,10’’) (Gambar 1). Eksplorasi dilakukan dengan 
observasi deskriptif non-eksperimen dengan cara 
pengumpulan data lapangan melalui pengamatan jenis kopi 
excelsa yang ada dilokasi. Pencatatan data tanaman terpilih 
dengan mengamati karakter morfologi tanaman. 
Pengamatan morfologi terhadap aksesi kopi excelsa terpilih 
meliputi: bentuk daun, ujung daun, pangkal daun, tepi 
daun, permukaan daun, warna daun muda dan daun tua, 
serta warna, bentuk dan ukuran buah. 

Penelitian merupakan analisis data dilakukan terhadap 
nilai rata-rata, standar deviasi, dan koefisien keragaman. 
Penghitungan dilakukan dengan menggunakan program 
MS-Excell. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keragaman kopi excelsa  
Karakter tanaman dapat dibedakan ke dalam dua 

bagian, yaitu karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. 
Hasil identifikasi beberapa kopi excelsa di Kepulauan 
Meranti, Riau diperoleh 15 aksesi kopi excelsa. Dari 15 
aksesi tersebut terdapat keragaman genetik kualitatif 
maupun keragaman kuantitatif. Identifikasi sifat kuantitatif 
bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penciri 
dari suatu aksesi sehingga dapat digunakan untuk 
membedakan antara satu aksesi dengan aksesi yang 
lainnya. Secara umum identifikasi pada tanaman kopi 
meliputi tiga bagian penting, yaitu daun, cabang dan buah. 
Morfologi daun yang diamati pada penelitian ini meliputi 
bentuk daun, ujung daun, pangkal daun, tepi daun, 
permukaan daun, warna daun muda dan daun tua, serta 
warna, bentuk dan ukuran buah. 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel kopi excelsa di Pulau Rangsang, Kabupaten Meranti, Riau (tanda panah)  

Pulau Rangsang
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Ukuran dan bentuk daun 

Secara kuntitatif kopi excelsa yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Meranti, Riau memiliki karakter ukuran daun 
yang berbeda bila dilihat dari panjang daun dan lebar daun. 
Panjang daun berkisar antara 15.2-24.0 cm, dimana daun 
terpanjang terlihat pada aksesi COEX 5 sebesar 24.0 cm, 
dan daun terpendek terdapat pada aksesi COEX 7 sebesar 
17.3 cm (Tabel 1).  

Ukuran dan bentuk buah 
Ukuran dan bentuk buah berdasarkan panjang buah, 

lebar buah, panjang biji serta lebar biji cukup bervariasi. 
Aksesi COEX 7 memperlihatkan panjang dan diameter 
buah yang cukup panjang dan besar yaitu 3.2 ± 0.3 cm dan 
2.0 ± 0.1 cm (Tabel 1), sedangkan aksesi lain panjang dan 
besar buahnya hampir sama, berkisar 2.0-2.6 cm dan 1.8-
2.0 cm. Selain dilihat dari ukuran buah, ukuran biji juga 
dapat dipisahkan berdasarkan besarnya buah dan biji. 
COEX 7 memiliki ukuran biji terpanjang yaitu 2,2 ± 0,1 cm 
dengan ketebalan biji 1,7± 0,1 cm hal ini dapat 
membuktikan bahwa kopi excelsa yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Meranti cukup beragam bila dilihat dari 
karakter morfologi berdasarkan ukuran besar buah dan 
besar bijinya. 

Bentuk buah 
Untuk penampilan bentuk buah secara kualitatif terbagi 

menjadi 3 bentuk, yaitu bulat kecil, bulat sedang dan bulat 
besar pada COEX 7. Keragaman bentuk dan ukuran buah 
dari 15 aksesi kopi excelsa tersebut, yaitu: 9 aksesi 
berukuran bulat kecil, 5 aksesi berukuran bulat sedang dan 
1 aksesi berukuran bulat besar. 

Pada aksesi COEX 7 memiliki bentuk buah secara 
kuntitatif berukuran lebih panjang dari rata-rata buah yang 
diamati, dengan panjang 3,2 cm dan lebar 2,2 cm serta 
berdiameter 2,0 cm (Tabel 1). Sedangkan panjang rata-rata 
secara kuantitatif 2,4 cm dengan koefisien keragaman 
11,1%. Keragaman bentuk dan ukuran buah berdasarkan 
pengamatan ini menandakan bahwa kopi excelsa 
merupakan tanaman yang menyerbuk silang (cross 
pollination). Berdasarkan keragaman yang ada maka kopi 
excelsa tersebut mempunyai peluang untuk diperbaiki 
(Martono et al. 2013b). Menurut hukum Hardy-Weinberg, 
frekuensi gen dan genotipe tersebut akan konstan dari 
generasi ke generasi pada suatu populasi kawin acak jika 
tidak terjadi seleksi, mutasi, dan migrasi (Crow 1986). 

Jumlah cabang primer 
Keragaman jumlah cabang primer dari plasma nutfah 

kopi excelsa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti 
sangat besar, yaitu memiliki jumlah cabang antara 3-12 
cabang, dengan rata-rata 8 cabang primer. Cabang primer 
merupakan satu karakter dalam menentukan potensi 
produksi, dimana semakin banyak cabang primer maka 
semakin tinggi potensi produksinya. Jumlah cabang primer 
per pohon hasil analisa memiliki koefisien keragaan (KK) 
cukup tinggi yaitu 38,3% dengan standar deviasi 2,9. 
Aksesi COEX 1, COEX 6, COEX 8, COEX 9, COEX 10, 
COEX 11 dan COEX 12 masing-masing dengan jumlah 

cabang primer 12, 10, 11, 10, 9, 11 dan 10 cabang (Tabel 
1). Ketujuh aksesi tersebut untuk jumlah cabang primer 
dapat diseleksi sebagai bahan pembentukan varietas unggul 
yang memiliki jumlah cabang primer terbanyak. 

Jara antardompol 
Jarak antardompol hasil pengamatan dari 15 aksesi kopi 

excelsa menunjukkan keragaman yang cukup beragam, 
yaitu antara 2,2-4,7 cm, dengan rata-rata jarak antardompol 
3,4 cm. Komponen karakter jarak antardompol dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk menentukan komponen hasil 
produki (Setiyono et al. 2013). Jarak antardompol semakin 
pendek bila didukung dengan jumlah dompol per cabang 
primer dan jumlah buah per dompol akan menghasilkan 
komponen hasil produksi yang tinggi. Hasil analisis jarak 
antardompol memiliki keragaman dengan KK sebesar 
21.5% dengan standar deviasi sebesar 0.7. Jarak 
antardompol terpendek dimiliki pada aksesi COEX 1, 
COEX 5, COEX 6, COEX 7 dan COEX 14 masing-masing 
jarak antardompol 2,8 cm, 2,7 cm, 2,7 cm, 2,2 cm dan 2,7 
cm (Tabel 1). Bila dilihat dari kelima aksesi tersebut dapat 
dijadikan sebagai bahan dasar untuk seleksi atau bahan 
persilangan karena terlihat dapat menentukan varietas 
unggul yang mempunyai produksi tinggi. 

Jumlah dompol 
Hasil pengamatan jumlah dompol per cabang primer 

dari 15 aksesi kopi excelsa menunjukkan keragaman yang 
cukup bervariasi, yaitu antara 4,0-17,4 dompol per cabang 
primer dengan rata-rata10.7 dompol. Hasil analisis jumlah 
dompol per cabang primer memiliki KK sebesar 30,9% 
dengan standar deviasi 3,3%. Komponen jumlah dompol 
per cabang primer juga merupakan salah satu indikasi 
karakter untuk menentukan komponen produksi (Setiyono 
et al. 2013). Semakin banyak jumlah dompol pada cabang 
primer dan didukung oleh besar biji dan jumlah buah per 
dompol akan meningkatkan hasil produksi. Aksesi kopi 
excelsa COEX 14 memiliki jumlah dompol per cabang 
primer terbanyak dengan rata-rata sebesar 17,4 dompol. 
Untuk jumlah dompol per cabang primer lainnya berturut-
turut adalah COEX 9, COEX 8, COEX 10, COEX 13, 
COEX 5, COEX 12 dan COEX 6 masing-masing yaitu 
14,1; 13,4; 12,9; 11,7; 11,5; 11,2 dan 11,1 dompol per 
cabang primer (Tabel 1). Ketujuh aksesi kopi excelsa 
tersebut dapat menjadi bahan seleksi atau bahan 
persilangan untuk pembentukan varietas unggul produksi 
tinggi. 

Jumlah buah per dompol 
Karakter jumlah buah per dompol dapat juga dijadikan 

sebagai komponen dalam menentukan hasil produksi pada 
tanaman (Udarno dan Setiyono 2013). Jumlah buah per 
dompol semakin banyak akan meningkatkan produksi bila 
didukung dengan jarak antardompol yang lebih pendek dan 
jumlah dompol per cabang primer dan sekundernya serta 
besarnya biji. Hasil pengamatan jumlah bauh per dompol 
dari ke 15 aksesi kopi excelsa menunjukkan keragaman 
yang cukup bervariasi yaitu antara 4,0-17,4. Rata-rata 
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jumlah buah per dompol akan menunjang hasil produksi 
yang cukup tinggi. 

Warna daun 
 Warna daun muda dan warna daun tua pada kopi 

excelsa yang ada di Kepulauan Meranti tidak ada 
perbedaan dari ke 15 aksesi yang diamati memiliki warna 
daun muda berwarna hijau muda dan daun tua berwarna 
hijau tua. Bentuk daun dapat dipastikan berdasarkan 
penampilan karakter kualitatifnya memiliki karakter bentuk 
daun membulat, dengan ujung daun tumpul sedangkan 
bagian pangkal daun meruncing dan untuk tepi daun 
terlihat rata. Morfologi bentuk daun kopi excelsa dari 15 
aksesi yang dijumpai di lapangan terlihat tidak beragam. 
Tetapi bila lihat dari permukaan daun terlihat variasi 
permukaan daun yang cukup jelas, yaitu 11 aksesi agak 
bergelombang dan 4 aksesi bergelombang. (Tabel 2). 

Plasma nutfah merupakan aset yang sangat berharga 
untuk melakukan perakitan varietas unggul, dengan 
mengetahui karakter morfologi dari tanaman kita dapat 

mengetahui keanekaragaman genetik yang dimiliki di suatu 
wilayah. Dengan mengetahui sifat-sifat itu kita dapat 
melakukan identifikasi. Hasil sebagian dari identifikasi 
diketahui bahwa plasma nutfah hasil eksplorasi kopi 
excelsa di Kepulauan Meranti memiliki keragaman genetik 
sifat kualitatif antara lain warna daun dari hijau muda dan 
hijau tua, bentuk daun membulat, bentuk ujung daun 
tumpul, bentuk pangkal daun meruncing dan tepi daun rata. 
Permukaan daun terlihat agak bergelombang sampai 
bergelombang. Bentuk buah bulat kecil (9 aksesi), bulat 
sedang (5 aksesi) dan bulat besar (1 aksesi). Warna kulit 
buah masak kuning berangsur merah. Jumlah cabang 
primer per pohon hasil analisa memiliki koefisien 
keragaman (KK) cukup tinggi yaitu 38,3% COEX 1, 
COEX 6, COEX 8, COEX 9, COEX 10, COEX 11 dan 
COEX 12 masing-masing dengan jumlah cabang primer 
12, 10, 11, 10, 9, 11 dan 10 cabang. Jarak antardompol 
memiliki keragaman dengan KK sebesar 21.5%. Jarak 
antardompol  terpendek dimiliki oleh aksesi COEX 7,  

 
 
 

 
        
Gambar 1. Penampilan bentuk dan ukuran buah kopi excelsa 
    

 
Tabel 1. Rata-rata data kuantitatif kopi excelsa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 
 

No. aksesi Panjang 
daun 

Lebar 
daun 

Panjang 
tangakai 

Panjang 
buah 

Lebar 
buah 

Diameter
buah 

Panjang 
biji 

Lebar
biji 

Tebal
Biji 

Jumlah 
dompol 

Jumlah 
buah/ 

dompol 

Jumlah 
cabang 
primer 

Jarak 
antar 

dompol 
COEX 1 19.7 9.5 1.7 2.0 1.9 1.7 1.5 1.0 0.6 6.4 6.4 12 2.8 
COEX 2 22.2 8.6 1.9 2.4 2.0 1.8 1.8 0.6 0.6 4.0 4.0 7 4.6 
COEX 3 22.0 8.0 2.1 2.3 2.0 1.8 1.5 1.0 0.6 9.4 9.4 6 4.7 
COEX 4 21.7 8.3 1.9 2.3 2.0 1.8 1.5 1.0 0.6 6.6 6.6 6 3.9 
COEX 5 24.0 7.9 2.0 2.6 2.2 2.0 1.6 1.0 0.7 11.5 11.5 3 2.7 
COEX 6 23.1 7.8 2.1 2.5 1.8 1.7 1.7 0.9 0.5 11.1 11.1 10 2.7 
COEX 7 17.3 6.8 1.5 3.2 2.2 2.0 2.2 1.1 0.8 9.9 9.9 4 2.2 
COEX 8 16.9 7,4 1,8 2,7 2.1 2.0 1.5 0.9 0.7 13.4 13.4 11 3.7 
COEX 9 21.8 8,3 1.9 2,4 1.8 1.8 1.6 1.1 0.6 14.1 14.1 10 3.6 
COEX 10 20.5 7.1 3.7 2,6 2.0 2.0 1.7 0.8 0.5 12.9 12.9 9 3.0 
COEX 11 15.2 6,6 1.4 2,3 2.2 1.7 2.0 1.0 0.7 10.3 10.3 11 3.0 
COEX 12 20.3 7.4 2.1 2,5 1.8 1.9 1.7 0.9 0.7 11.2 11.2 10 3.9 
COEX 13 21.7 7.9 1.8 2,3 2.0 2.0 2.1 1.1 0.7 11.7 11.7 3 3.5 
COEX 14 18.0 7.1 2.0 2,4 1.8 1.7 2.1 1.1 0.6 17.4 17.4 7 2.7 
COEX 15 19.7 7.2 1.9 2,2 2.0 1.8 1.8 1.1 0.6 10.6 8.6 7 3.6 
Rata-rata 20,3 7,7 2,0 2,4 2,0 1,8 1,7 1,0 0,6 10.70 10.57 7.73 3.37 
SD 2,5 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 3.31 3.35 2.96 0.73 
KK (%) 12,3 9,9 26,0 11,1 7,4 6,7 18,0 14,3 11,2 30.93 31.74 38.32 21.54 
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Tabel 2. Penampilan karakter kualitatif kopi excelsa Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. 
 

Aksesi 
    Karakter     

Bentuk 
daun 

Ujung 
daun 

Pangkal 
daun 

Tepi 
daun 

Permukaan 
daun 

Warna daun 
muda 

Warna daun 
tua 

Bentuk 
buah 

Warna
buah 

COEX 1. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 2. Membulat Tumpul Meruncing Rata Bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 3. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 4. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 5. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat sedang Merah
COEX 6. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat sedang Merah
COEX 7. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat besar Merah
COEX 8. Membulat Tumpul Meruncing Rata Bergelombang Hijau muda Hijau Bulat sedang Merah
COEX 9. Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 10 Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat sedang Merah
COEX 11 Membulat Tumpul Meruncing Rata Bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 12 Membulat Tumpul Meruncing Rata Bergelombang Hijau muda Hijau Bulat sedang Merah
COEX 13 Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 14 Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah
COEX 15 Membulat Tumpul Meruncing Rata Agak bergelombang Hijau muda Hijau Bulat kecil Merah

 
 
 

COEX 1, COEX 5, COEX 6 dan COEX 14 masing-masing 
jarakantar dompol 2,2 cm, 2,8 cm, 2,7 cm, 2,7 cm dan 2,7 
cm. Jumlah dompol per cabang primer dengan KK sebesar 
30,9% Aksesi kopi excelsa COEX 14 memiliki jumlah 
dompol per cabang primer terbanyak dengan rata-rata 
sebesar 17,4 dompol.Untuk jumlah dompol per cabang 
primer lainnya berturut-turut adalah COEX 9, COEX 8, 
COEX 10, COEX 13, COEX 5, COEX 12 dan COEX 6 
masing-masing yaitu 14,1, 13,4, 12,9, 11,7, 11,5, 11,2 dan 
11,1 dompol per cabang primer. Jumlah bauh per dompol 
dari ke 15 aksesi kopi excelsa menunjukkan keragaman 
yang cukup bervariasi, yaitu antara 4,0-17,4. Rata-rata 
jumlah buah per dompol akan menunjang hasil produksi 
yang cukup tinggi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Baon JB. 2011. 100 tahun Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 
1911-2011. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember. 

Crow JF. 1986. Basic Concepts in Population, Quantitative, and 
Evolutionary Genetics. W.H. Freeman and Company, New York. 

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Puslitkoka. 2013. Usulan Pelepasan 
Varietas Kopi Liberoid asal Tanjung Jabung Barat-Jambi untuk Lahan 
Gambut. Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung, Tanjung 
Jabung. 

Dinas Kehutananan dan Perkebunan Kepulauan Meranti. 2012. Luas dan 
Produksi Kopi excelsa di Kepulauan Meranti. Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti. 

Martono B, Rubiyo, Setiyono RT, Udarno ML. 2013a. Potensi kopi 
excelsa di Kepulauan Meranti. Bunga Rampai Inovasi Teknologi 
Tanaman Kopi untuk Perkebunan Rakyat. Unit Penerbitan dan 
Publikasi Balittri, Sukabumi.  

Martono B, Rubiyo, Setiyono RT, Udarno ML. 2013b. Seleksi pohon 
induk kopi excelsa. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi 
Kopi. Bogor 28 Agustus 2013.   

Setiyono RT, Martono B, Udarno ML. 2013. Penampilan morfologi 
plasma nutfah kopi arabika di Kubangsarai Kabupaten Bandung 
Selatan. Prosiding Seminar NasionalInovasiTeknologi Kopi. Bogor 
28 Agustus 2013.   

Udarno ML, Setiyono RT. 2013. Keragaan Plasma Nutfah Kopi Liberika 
di Sumber Jaya-Lampung Barat.Prosiding Seminar Nasional Inovasi 
Teknologi Kopi, Bogor 28 Agustus 2013.   

Yahmadi LD. 1972. Budidaya dan Pengolahan Kopi. Balai Penelitian 
Perkebunan, Jember.    

 
 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON  
Volume 1, Nomor 3, Juni 2015 ISSN: 2407-8050 
Halaman: 548-553 DOI: 10.13057/psnmbi/m010329 

Sifat morfologi padi lokal kamba di Sulawesi Tengah 

Morphologcal study of the local paddy “Kamba” in Central Sulawesi  

SAIDAH1,♥, I.K SUWITRA1, SAKKA SAMUDIN2, SYAFRUDDIN1 
1 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, Jl. Lasoso 62 Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tel. +62-451-482546. Fax. 0451-

482549, ♥email: saidah.labalado67@gmail.com 
2 Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Manuskrip diterima: 5 Desember 2014. Revisi disetujui: 21 April 2015.  

Abstrak. Saidah, Suwitra IK, Samudin S, Syafruddin. 2015. Sifat morfologi padi lokal kamba di Sulawesi Tengah. Pros Sem Nas Masy 
Biodiv Indon 1: 548-553. Kamba merupakan salah satu kekayaaan plasma nutfah padi yang dimiliki di Sulawesi Tengah. Penyebarannya 
berada pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Sigi. Lamanya umur panen yaitu 5-6 bulan menyebabkan pengembangan padi 
kamba sangat terbatas dan dikhawatirkan akan punah dan tergeser oleh adanya varietas unggul baru yang umurnya sangat genjah hingga 
genjah. Di pasaran nilai ekonomi beras kamba relatif tinggi, yakni Rp. 10.000,- hingga Rp. 15.000,- per kilogram. Untuk itu perlu 
dilakukan perlindungan varietas dan upaya pengembangan di sentra produksi padi kamba agar kelestariannya tetap terjaga. Morfologi 
tanaman merupakan salah satu dasar pendekatan dalam taksonomi sehingga pengenalan sifat-sifat morfologisnya sangat penting 
diketahui. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ciri-ciri morfologi padi lokal kamba. Karakter morfologisnya dilakukan 
berdasarkan pedoman Sistem Karakterisasi dan Evaluasi Tanaman Padi tahun 2003. Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan 
terhadap karakter morfologi padi lokal kamba, berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa padi lokal 
kamba memiliki sifat-sifat morfologis yang spesifik, mulai dari daun, batang, malai, gabah dan beras dengan rasa nasi wangi dan pulen. 
Dengan perbaikan teknik budidaya, potensi hasil dapat mencapai 6,7 t/ha GKP.  

Kata kunci: Lokal, kamba, morfologi, padi 

Abstract. Saidah, Suwitra IK, Samudin S, Syafruddin. 2015. Morphologcal study of the local paddy “Kamba” in Central Sulawesi. Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 548-553. The kamba is one of the valuable germplasm of rice in Central Sulawesi. Their distribution is in 
the two districts, namely Poso and Sigi districts. The length of harvesting age 5-6 month rice caused the development of the kamba very 
limited and there is worrying trend that it will be replaced by the presence of superior new varieties. In the market economic value, the 
kamba rice is relatively high, which is Rp. 10,000 up to Rp. 15,000 per kilogram. The morphology of plants is one of the cornerstones in 
taxonomy approach so that the introduction of the properties of morphology very important. The research objective is to know the 
characteristics of morphology local rice “the Kamba”. The character of morphology policy is based on a system of characterization 
guidelines an evaluation of paddy 2003. Observation and data collection is done against character morphology local rice the kamba, data 
both quantitative and qualitative. The results of characterization show that local rice the kamba has the properties of specific 
morphological manner, ranging from leaves, the stem, panicles, grain and rice with a sense of rice and fluffier fragrant. With the repair 
technique cultivation, the potential results can reach 6,7 t/ha GKP. 

Keywords: Local, kamba, morphology, paddy 

PENDAHULUAN 

Perakitan varietas padi merupakan salah satu upaya 
untuk meningkatkan produksi padi. Plasma nutfah adalah 
bahan dasar untuk merakit varietas unggul yang 
mempunyai sifat-sifat di antaranya produktivitas tinggi, 
tahan hama-penyakit, toleran cekaman lingkungan spesifik, 
dan mutu yang sesuai dengan selera masyarakat. Plasma 
nutfah dalam genus Oryza terdiri atas (i) varietas 
komersial, (ii) varietas lokal, (iii) galur murni atau galur 
elite, (iv) galur restorer, maintainer untuk sumber padi 
hibrida, (v) bahan-bahan hasil persilangan (breeding 
materials), (vi) mutan, polyploid, aneuploid, (vii) galur 

hasil intergenerik dan interspesifik, (viii) komposit, (ix) 
sitoplasmik dari bahan persilangan, (x) galur hasil 
persilangan antara kultivar dan padi liar, (xi) spesies 
padi liar (wild Oryza species), dan (xii) galur-galur 
transgenik hasil rekayasa genetik. Untuk merakit varietas 
unggul diperlukan keanekaragaman plasma nutfah, maka 
kelestariannya harus selalu dijaga. Kekayaan plasma nutfah 
yang terdapat di alam memiliki potensi untuk dimanfaatkan 
dalam industri pertanian. Oleh sebab itu, saat ini plasma 
nutfah banyak dikaji dan dikoleksi dalam rangka 
meningkatkan produksi pertanian dan penyediaan pangan. 
Hal ini dilakukan karena plasma nutfah merupakan sumber 
gen yang berguna bagi perbaikan tanaman seperti gen 
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untuk ketahanan terhadap penyakit, serangga, gulma, dan 
juga gen untuk ketahanan terhadap cekaman lingkungan 
abiotik yang kurang menguntungkan seperti kekeringan. 
Selain itu, plasma nutfah juga merupakan sumber gen yang 
dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hasil 
tanaman seperti kandungan nutrisi yang lebih baik 
(Silitonga 2004; Adiwilaga dan Hidayat 2006).  

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu 
propinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. 
Kondisi ini menjadikan Sulawesi Tengah memiliki iklim 
yang spesifik dan memungkinkan menyimpan sumber 
keragaman genetik yang eksotik dan memiliki nilai 
ekonomis tinggi. Salah satu plasma nutfah yang banyak 
ditemukan di daerah ini adalah tanaman padi. Kamba 
merupakan salah satu kekayaaan plasma nutfah padi yang 
dimiliki di Sulawesi Tengah. Penyebarannya berada pada 
dua kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Sigi (Padang et 
al. 2012). Lamanya umur panen yaitu 5-6 bulan 
menyebabkan pengembangan padi kamba sangat terbatas 
dan dikhawatirkan akan punah dan tergeser oleh adanya 
varietas unggul baru yang umurnya sangat genjah hingga 
genjah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 
Malia (2007), berkurangnya penggunaan varietas padi lokal 
merupakan akibat dari introduksi bibit padi unggul yang 
cenderung memiliki umur tanam yang relatif cepat dan 
tahan hama, sehingga sebagian masyarakat menganggap 
bertanam padi unggul lebih menguntungkan.  

Rasa nasi yang pulen dengan aroma wangi, di pasaran 
nilai ekonomi beras kamba relatif tinggi, yakni Rp. 
10.000,- sampai Rp. 15.000,- per kilogram sehingga tetap 
dibudidayakan oleh masyarakat di dataran Lore Lindu. 
Varietas lokal kamba telah lama diusahakan oleh petani di 
daerah-daerah yang terisolir, yaitu di daerah Lindu dan 
Dataran Lore dan Bada’ Provinsi Sulawesi Tengah dan 
menjadi bahan makanan pokok masyarakat setempat, 
namun produksinya masih rendah (<1,5 t/ha GKP). Hal ini 
disebabkan oleh cara budidaya yang dilakukan masih 
bersifat konvensional. Diduga kemurnian varietas ini mulai 
diragukan. Hal ini dimungkinkan, karena jenis tanaman ini 
terbentuk dalam kurun waktu yang lama, maka terjadi 
persilangan antara tanaman dalam populasi maupun antar 
populasi sehingga terjadi percampuran genotipe. Sejalan 
dengan pendapat Kasno (1992), varietas lokal telah 
terbentuk dalam kurun waktu yang lama sehingga gen-gen 
yang dikandungnya mengarah ke homosigositas. Dengan 
demikian, setiap individu memiliki gen-gen yang berbeda 
sehingga fenotipenya berbeda walaupun penampilannya 
relatif seragam. Selain itu, karena jenis tanaman ini 
terbentuk dalam kurun waktu yang lama, maka terjadi 
persilangan antara tanaman dalam populasi maupun 
antarpopulasi sehingga terjadi percampuran genotipe.  

Karakter morfologi suatu tanaman sangat berpengaruh 
terhadap produktivitasnya. Informasi tentang bentuk dan 
fungsi dari bagian-bagian yang dimiliki suatu tanaman 
sangat diperlukan. Morfologi tanaman merupakan salah 
satu dasar pendekatan dalam taksonomi sehingga 
pengenalan sifat-sifat morfologisnya sangat penting 
diketahui. Di antara tanaman padi yang termasuk spesies 
O. sativa L. terdapat ribuan varietas padi yang satu sama 
lain mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga dari segi 

bentuk tanaman (morfologi) tidak ada varietas padi yang 
mempunyai bentuk yang sama. Perbedaan yang tampak 
antarvarietas padi disebabkan oleh perbedaan sifat 
varietas. Namun demikian, di antara ribuan varietas 
terdapat beberapa sifat yang sama (Silitonga 2004). 
Menurut Lesmana et al. (2004), ciri morfologi yang sering 
digunakan sebagai pembeda kultivar padi antara lain adalah 
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, warna batang, 
warna daun, permukaan daun, jumlah gabah per malai, 
bentuk gabah, warna gabah, dan permukaan gabah. Selain 
itu, penggunaan karakter morfologi merupakan metode 
yang mudah dan cepat, bisa digunakan secara langsung 
pada populasi tanaman kemudian data yang diperoleh dapat 
dijadikan sebagai deskripsi tanaman dan perbaikan sifat 
tanaman maupun rencana pengembangan tanaman. 
Deskripsi tanaman tersebut nantinya dapat dijadikan 
sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi varietas baru dan 
unggul (Fatimah 2013).  

Padi lokal kamba belum diketahui ciri-ciri 
morfologinya. Untuk itu perlu dilakukan kajian 
karakterisasi sifat morfologi dengan tujuan agar diketahui 
ciri spesifiknya.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Desa Doda, Kecamatan Lore 
Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada 
bulan Mei hingga Nopember 2012. Lokasi penelitian 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. 

Sumber benih berasal dari lokasi eksplorasi, yaitu:  (i) 
Desa Bulili, Kecamatan Lore Selatan, (ii) Desa Kolori, 
Kecamatan Lore Barat, (iii) Desa Doda, Kecamatan Lore 
Tengah, (iv) Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, 
semuanya di Kabupaten Poso, serta (v) Desa Tomado 
Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Hal ini untuk 
mengetahui karakteristik padi kamba dari masing-masing 
lokasi. Luasan masing-masing lokasi 20 m x 20 m.  

Sistem budidaya yang digunakan adalah organik, 
dengan komponen teknologi meliputi: varietas unggul 
lokal, pengolahan tanah sempurna, luasan pembibitan 4% 
dari luasan pertanaman, penggunaan bibit muda (19 hari 
setelah sebar),  jumlah bibit 2-3 batang per rumpun, sistim 
tanam jajar legowo 2:1, jarak tanam 25 x 12,5 x 50 cm, 
pemupukan menggunakan bokashi jerami, pengendalian 
hama/penyakit menggunakan bio pestisida dan untuk hama 
burung menggunakan tali gawer. 

Karakterisasi morfologi dilakukan untuk 
mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis, 
atau yang merupakan penciri dari varietas lokal kamba. 
Karakter morfologis yang diamati berupa bentuk daun, 
bentuk buah, warna kulit biji, dan sebagainya. Selain itu 
juga dilakukan karakter agronomis berupa umur panen, 
tinggi tanaman, panjang tangkai daun, jumlah anakan, dan 
sebagainya. Metode karakterisasi menurut KNPN (2003). 
Jumlah sampel yang diamati sebanyak 10 rumpun yang 
diambil secara acak.  

 
 
 
 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON  1 (3): 548-553, Juni 2015 

 

550

  

 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian karakterisasi padi lokal kamba di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi 
Sulawesi Tengah 
 
 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka 
mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomi, 
atau yang merupakan penciri dari varietas yang 
bersangkutan. Sifat yang diamati dapat berupa karakter 
morfologi (bentuk daun, bentuk buah, warna kulit biji, dan 
sebagainya), karakter agronomi (umur panen, tinggi 
tanaman, panjang tangkai daun, jumlah anakan, dan 
sebagainya), karakter fisiologi (senyawa alelopati, fenol, 
alkaloid, reaksi pencokelatan, dan sebagainya), marka 
isoenzim, dan marka molekuler (Daradjat 2009).  

Kelompok atau populasi yang terbentuk oleh petani 
dikembangkan menjadi varietas lokal (Daradjat et al. 
2009). Varietas lokal padi kamba merupakan populasi yang 
terbentuk melalui beberapa generasi silang dalam, sehingga 
terbentuk sejumlah individu homozigot yang meningkat 
dari waktu ke waktu. Dengan demikian, setiap individu 
memiliki gen-gen yang berbeda sehingga fenotipenya 
berbeda walaupun penampilannya relatif seragam. Selain 
itu, karena jenis tanaman ini terbentuk dalam kurun waktu 
yang lama, maka terjadi persilangan antara tanaman dalam 
populasi maupun antarpopulasi sehingga terjadi 
percampuran genotipe. Pencampuran genotipe selain akibat 
persilangan, juga akibat tercampur dengan biji-biji gulma 
maupun jenis yang lain sehingga berpenampilan berbeda 
dengan aslinya. Menurut Kasno (1992), varietas lokal telah 
terbentuk dalam kurun waktu yang lama sehingga gen-gen 
yang dikandungnya mengarah ke homosigositas. 
Intercrossing yang terjadi antara tanaman dalam populasi 
atau antarpopulasi akan menghasilkan keturunan yang 
sangat bervariasi. Variasi dalam populasi tersebut terjadi 
akibat susunan genetik yang dikandung oleh setiap individu 
dalam populasi sebagai akibatnya akan memunculkan 
variasi genotipe antartempat dengan adanya adaptasi dan 
seleksi alami. Proses ini akan berlangsung terus menerus 

dalam kurun waktu yang lama sehingga akan terbentuk 
berbagai fenotipe dan pada akhirnya perbedaan 
antarkelompok fenotipe akan semakin jelas. Walaupun 
demikian, dalam setiap kelompok masih terdapat 
heterogenitas tanaman.  

Padi lokal kamba masih diusahakan oleh petani karena 
memiliki keunggulan, baik dari rasa, kepulenan maupun 
fungsinya bagi tubuh. Keunggulan inilah yang diharapkan 
dapat memberikan nilai tambah beras kamba, sehingga 
harga jualnya lebih tinggi dibanding beras putih dari 
varietas unggul baru. Wilayah penyebaran varietas lokal 
kamba adalah di Kecamatan Lore Selatan, Lore Tengah, 
Lore Barat, Lore Timur dan Lore Utara Kabupaten Poso 
serta di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi 
Sulawesi Tengah. Luasan penanaman diperkirakan kurang 
dari 200 hektar. Hal ini disebabkan umur panennya yang 
relatif lama (5-6 bulan) sehingga petani kurang berminat 
untuk mengembangkannya. Kebanyakan petani menanam 
padi kamba hanya untuk konsumsi sendiri atau hanya untuk 
kalangan terbatas. Hasil karakterisasi padi kamba disajikan 
pada Tabel 1.  

Berdasarkan KNPN (2013), padi lokal kamba dapat 
dikategorikan padi indica (Oryza sativa subsp. indica). 
Varietas-varietas yang termasuk golongan indica yang di 
Indonesia disebut “cere” atau “cempo”, banyak ditanam di 
Asia kecuali di Korea dan Jepang (Silitonga 2004). Padi 
golongan indica memeliki beberapa karakteristik, di 
antaranya tidak memiliki ekor pada ujung bulir dan gabah 
(Irawan dan Purbayanti 2008). Padi jenis ini tingginya 
tergolong rendah. Menurut IRRI (1996), kriteria tinggi 
tanaman tergolong rendah adalah yang memiliki tinggi 
tanaman <110 cm. Tinggi tanaman yang ditunjukkan oleh 
padi lokal kamba cocok dan efektif untuk dipanen dengan 
menggunakan sabit serta tidak mudah rebah. Tinggi 
tanaman terkait dengan ketinggian tempat, semakin rendah 
lokasi budidaya semakin rendah tinggi tanamannya.  
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Tabel 1. Ciri-ciri morfologis dan agronomis padi lokal kamba 
 
Organ Karakteristik 
Daun Bulu daun    : Halus 
 Muka daun : Halus 
 Posisi daun : Miring 
 Daun bendera : Tegak 
 Warna helai daun : Hijau berpinggir ungu 
 Warna pelepah daun : Hijau 
 Warna lidah daun : Tidak berwarna 
 Warna leher daun : Tidak berwarna/sampai 

putih 
 Warna telinga daun : Tidak berwarna 
 Lebar daun : Sedang 
 Ketuaan daun : Lambat 
Batang Sudut batang : Tegak 
 Kekuatan batang : Kuat 
 Warna nodia : Hijau 
 Warna internode : Kuning keemasan 
Malai Tipe malai : Intermediate 
 Leher malai : Sebagian tertutup 
 Panjang malai : 21,3-24,1 cm 
 Jumlah gabah per malai : 153 -191 
 Kesuburan malai : Fertile 
Gabah Bulu pada gabah : Sebagian berbulu 
 Warna stigma (kepala  

putik) 
: Tidak berwarna 

 Kerontokan : Tahan 
 Bulu gabah (apiculus) : Pendek 
 Warna bulu ujung 

gabah 
:  Kuning jerami 

 Sterillema (kelopak 
bunga) 

: Tidak berwarna 

 Warna gabah : Keemasan sampai coklat 
 Bentuk gabah : Ramping 
Biji/beras Bobot 1.000 biji : 14-21 gram 
 Aroma : Wangi 
 Kebeningan : Buram 
 Tipe endosperm (beras) : Berperut 
 Jumlah anakan : 9-11 
 Tinggi tanaman : 86-105 cm 
 Umur berbunga : 90-120 hari setelah semai 

(hss) 
 Umur panen : 5-6 bulan 
 Potensi hasil : 6,7 t/ha GKP 

 
 
 
 
Jumlah anakan padi jenis ini tergolong sedang sampai 

tinggi. Menurut IRRI (1996), kriteria jumlah anakan 
produktif tergolong sedang berkisar antara 5-9, sedangkan 
tinggi berkisar 10-19. Jumlah anakan produktif yang 
dimiliki oleh padi lokal kamba memberi peluang untuk 
dijadikan varietas unggul lokal, karena mampu 
memberikan hasil yang tidak kalah dengan varietas unggul 
nasional.  

 

Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif 
padi lokal kamba dari lokasi eksplorasi di Sulawesi Tengah tahun 
2012 
 

Asal benih Tinggi tanaman 
(cm) 

Jumlah anakan 
produktif per rumpun 

(batang) 
Bulili 103,25 10 
Kolori 101 9 
Wuasa 95 10,67 
Tomado 99 11,25 
Doda  
 98,88 10 

 
 
 
Tabel 3. Panjang malai, jumlah bulir, berat 1000 butir dan hasil 
gabah kering panen padi lokal kamba dari lokasi yang 
dieksplorasi di Sulawesi Tengah tahun 2012 
 

Asal 
benih 

Umur 
berbunga

(hst) 

Panjang 
malai 
(cm) 

Jumlah 
biji/malai 

Berat 
1000 

biji (g) 

Hasil gabah 
kering panen 

(t/ha) 
Bulili 120 23,2 190,8 18,14 6,70 
Kolori 120 22,7 191,4 16,31 5,56 
Wuasa 105 24,1 161,0 20,89 4,60 
Tomado 105 22,8 153,8 20,71 4,70 
Doda  
 

120 
21,3 171,6 14,31 3,57 

 
 

 
Umur berbunga dipengaruhi oleh ketinggian tempat. 

Hasil penelitian Saidah et al. (2013) menunjukkan di 
dataran rendah (Kabupaten Sigi) padi kamba memiliki 
umur berbunga yang lebih cepat (90 hss), dataran sedang 
105 hss, sedangkan dataran tinggi 120 hss. Keragaan yang 
dihasilkan oleh tanaman padi lokal kamba dari masing-
masing lokasi eksplorasi menunjukkan variasi yang besar 
seperti tampak pada Tabel 2 dan 3 serta Gambar 2.  

Hal ini dimungkinkan karena hasil intercrossing yang 
terjadi antara tanaman dalam populasi atau antarpopulasi 
akan menghasilkan keturunan yang sangat bervariasi. 
Variasi dalam populasi tersebut terjadi akibat susunan 
genetik yang dikandung oleh setiap individu dalam 
populasi sebagai akibatnya akan memunculkan variasi 
genotip antar tempat dengan adanya adaptasi dan seleksi 
alami. Proses ini akan berlangsung terus menerus dalam 
kurun waktu yang lama sehingga akan terbentuk berbagai 
fenotipe dan pada akhirnya perbedaan antar kelompok 
fenotipe akan semakin jelas. Walaupun demikian, dalam 
setiap kelompok masih terdapat heterogenitas tanaman. 
Penampilan fenotipe suatu tanaman adalah interaksi antara 
genotipe dengan lingkungan.  

Padi lokal kamba memiliki sifat-sifat morfologis yang 
spesifik, mulai dari daun, batang, malai, gabah dan beras 
dengan rasa nasi wangi dan pulen. Dengan perbaikan 
teknik budidaya, potensi hasil dapat mencapai 6,7 t/ha 
GKP.  Untuk pelestarian dan pengembangan lebih lanjut, 
diperlukan usaha penangkaran padi jenis ini agar tetap 
terjaga keberadaannya. 
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Gambar 2. Keragaan pertumbuhan padi kamba di lapangan dari lokasi eksplorasi. A. Kolori, B. Doda, C. Bulili, D. Wuasa, E. Tomado.  
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Abstrak. Pribadi T. 2015. Kelompok fauna rayap pada areal pertanaman kelapa sawit di Katingan, Kalimantan Tengah. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 554-559. Kawasan semialami memiliki peranan dan fungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan 
keanekeragaman hayati setempat. Namun, apakah peranan kawasan semialami pada kawasan pertanian (pertanaman kelapa sawit) juga 
identik dengan rayap? Masih belum banyak penelitian yang mengkajinya. Penelitian ini dilakukan pada areal pertanaman kelapa sawit 
milik PT. Bisma Dharma Kencana di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pada penelitian ini, kelompok rayap di pertanaman 
kelapa sawit dan kawasan semialami disigi dan potensi rayap sebagai hama pertanaman kelapa sawit diidentifikasi. Protokol baku 
berupa transek digunakan untuk menginvestigasi kelompok rayap pada lima tapak yang dipilih sebagai contoh. Ditemukan sembilan 
spesies rayap, yaitu dua anggota Famili Rhinotermitidae (Coptotermes sp, Schedorhinotermes javanicus), dan tujuh anggota Famili 
Termitidae (Prohanitermes sp., Globitermes sp., Microcerotermes sp., Termes sp, Procapritermes sp., Pericapritermes sp, dan 
Nasutitermes sp). Kawasan semialami  pada pertanaman kelapa sawit dapat menjaga keanekaragaman hayati rayap. Dua spesies anggota 
Famili rayap Rhinotermitidae merupakan hama potensial pada pertanaman kelapa sawit, namun tindakan pengendaliannya harus 
dilakukan dengan bijaksana. 

Kata kunci: Ekosistem semialami, hama, pertanaman kelapa sawit, rayap  

Abstract. Pribadi T. 2015. Termite assemblage on oil palm plantation in Katingan, central Kalimantan. Pros Sem Nas Masy Biodiv 
Indon 1: 554-559. Semi-natural habitats have a contribution to conserving the balance of the ecosystem and local biodiversity. However, 
is the role of seminatural habitats on oil palm plantation also identify with termite’s biodiversity? Contribution semi-natural habitat 
studies on termite’s biodiversity (especially on oil palm plantations) were rarely conducted. This research was done on PT. Bisma 
Dharma Kencana oil palm plantation consension located on Katingan District, Central Kalimantan. In this research, termite assemblage 
in oil palm plantation and seminatural habitats were surveyed and were identified as oil palm plantation pests. Termites transects were 
placed to assess termites assemblage on five sites were selected for the study. Nine termite species were collected consist of two species 
of Rhinotermitidae (i.e. Coptotermes sp. and Schedorhinotermes sp.) and seven species of Termitidae (i.e. Prohanitermes sp., 
Globitermes sp., Microcerotermes sp., Termes sp., Procapritermes sp., Pericapritermes sp., and Nasutitermes sp.). The semi-natural 
habitat of oil palm plantation can conserve termite biodiversity. Two species of Rhinotermitidae were potential pests on oil palm 
plantation. Nevertheless, the termite control should be implemented carefully.  

Keywords: Oil palm plantation, pest, semi-natural ecosystem, termite 

PENDAHULUAN  

Rayap merupakan mesofauna tanah utama di kawasan 
tropis (Bignel dan Eggleton 2000). Rayap memiliki peran 
penting dalam proses dekomposisi, proses perputaran unsur 
hara, dan pelepasan karbon pada ekosistem daratan 
(Eggleton et al. 1999). Selain itu, rayap merupakan salah 
satu insinyur tanah yang membantu dan mempengaruhi 
proses-proses yang terjadi di dalam tanah. Aktivitas-
aktivitas tersebut antara lain mengurai tanah, pembuatan 
saluran di dalam tanah, membuat gundukan tanah di atas 
permukaan tanah, memelihara struktur pori makro tanah, 
mendistribusikan ulang bahan organik, memperbaiki 
stabilitas, dan kualitas tanah (Jones et al. 1994: Lavelle et 
al. 1997). 

Perubahan ekosistem hutan menjadi ekosistem 
pertanian, khususnya pertanaman kelapa sawit terus 
meningkat di Kalimantan. Luas pertanaman kelapa sawit 
dan produksi kelapa sawit pada tahun 2007 meningkat 
hampir 25 kali dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 
di tahun 1980-an (Rifin 2010). Padahal konversi lahan 
berhutan menjadi pertanaman kelapa sawit menyebabkan 
penurunan keanekaragaman hayati secara umum 
(Fitzherbert et al. 2008). Turner dan Foster (2008) 
melaporkan bahwa perubahan lahan berhutan menjadi 
pertanaman kelapa sawit mengakibatkan gangguan 
terhadap beberapa invertebrata.  

Kelompok rayap juga memberikan tanggapan yang 
negatif terhadap perubahan hutan menjadi pertanaman 
kelapa sawit melalui perubahan komposisi jenis rayap dan 
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perubahan kelimpahan jenis rayap (Vaessen et al. 2011). 
Jumlah species rayap yang ditemukan di pertanaman 
kelapa sawit ini sebanyak tiga marga dengan lima species 
(Vaessen et al. 2011). Sigi kekayaan jenis rayap di 
pertanaman kelapa sawit yang lain menunjukan jumlah 
species yang lebih tinggi dibandingkan dengan sigi 
pertama. Sigi kekayaan jenis rayap pada pertanaman kelapa 
sawit di Bintalu, Sarawak ditemukan enam marga yang 
terdiri dari 13 species rayap (Bong et al. 2012), dan sigi 
yang dilakukan di Kuala Tatun ditemukan 11 marga dari 18 
species rayap (Kon et al. 2012). Sedangkan, sigi yang 
dilakukan pada pertanaman kelapa sawit di Lower Perak di 
Semenjung Malaya ditemukan delapan marga dengan 13 
species rayap (Cheng et al. 2008). Namun demikian 
informasi tentang kelompok rayap yang ditemukan di 
pertanaman kelapa sawit di Katingan, Kalimantan Tengah 
belum ada.  

Dengan alasan tersebut di atas, penelitian ini ditujukan 
untuk melakukan sigi kelompok rayap di pertanaman 
kelapa sawit dengan umur tanam yang berbeda dan 
kawasan semi alami yang ada di sekitarnya. Di tambah 
dengan, identifikasi jenis rayap yang berpotensi sebagai 
hama pertanaman kelapa sawit. 

BAHAN DAN METODE  

Area kajian  
Pengambilan sampel rayap dilakukan di lima areal 

pertanaman kelapa sawit PT. Bisma Dharma Kencana 
(BDK) pada bulan Desember 2012 (Gambar 1). PT. BDK 
memiliki areal seluas ± 8.700 Ha yang terbagi menjadi 12 
afdeling dengan umur tanaman yang berbeda. Karakteristik 
tapak pertanaman kelapa sawit PT. BDK adalah bekas 
hutan sekunder yang didominasi oleh tipe tanah podsolik 
merah kuning, tekstur berpasir dengan purata ketinggian ± 
40 mdpl. Beberapa tapak dipertahankan dalam kondisi 
alami berupa hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan 
konservasi. Kawasan tersebut dikenal dengan Wanayasa 
dengan luas ± 100 Ha yang tersebar pada tiga titik 
(Barakalla2012). Karakteristik umum masing-masing tapak 
yang diambil sebagai unit contoh disajikan pada Tabel 1.  

Cara kerja 
Kerapatan spesies rayap dan kelimpahan relatif rayap 

pada satu tapak diteroka dengan metode transek baku untuk 
sigi rayap (Jones dan Eggleton 2000; Vaessen et al. 2011). 
Satu transek rayap ditempatkan secara acak di masing-  

 
 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi sigi rayap di pertanaman kelapa sawit PT. BDK (segitiga hitam). WY1 = wanayasa 1, WY2 = wanayasa 2, TM1 = 
pertanaman kelapa sawit muda 1, TM2 = pertanaman kelapa sawit muda 2, TT = pertanaman kelapa sawit tua. 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON 1 (3): 554-559, Juni 2015 

 

556

Tabel 1. Karakteristik umum dari kelima tapak yang disigi.  

Tapak WY1 WY2 TM1 TM2 TT 
Lokasi 1° 49,097’ LS; 113° 

06,931’ BT. Luas ± 
30 ha 

1° 48,134’ LS; 113° 
10,216’ BT. Luas ± 
40 ha 

1° 46,824’ LS; 
113° 04,834’ BT. 
Luas ± 30 ha 

1° 48,881’ LS; 
113° 06,370’ BT. 
Luas ± 27 ha 

1° 48,640’ LS; 
113° 04,840’ BT. 
Luas ± 40 ha 

Penutupan lahan 
sebelumnya 

Hutan sekunder Hutan sekunder Hutan sekunder Hutan sekunder Hutan sekunder 

Tahun tanam TA TA 2004 2008 2000 
Tanah  Tekstur tanah berpasir Idem Idem Idem Tekstur tanah 

berpasir dan padat 
Pohon Macaranga sp. 

Cotylelobium 
lanceoatum, 
Ploiarium 
alternatifolium 

Ploiarium 
alternatifolium, 
Cotylelobium 
lanceoatum, Hopea 
dryobalanoides, 
Cratoxylum glaucum, 
Lithocarphus sp., 
Ormosia bancana, 
Syzgium sp., 
Diospyros foxworthy 

Tidak ada Idem Idem 

Kerapatan 
pohon Ø ≥ 10 
cm (pohon.ha-1) 

< 100 < 100 TA TA TA 

Tajuk  Setengah terbuka Tertutup  Terbuka  Terbuka  Setengah terbuka 
Purata tinggi 
tajuk (m) 

± 5 m ± 7 m 3 m 1 m 5 m 

Tumbuhan 
bawah 

Tempat terbuka 
didominasi oleh 
Nephrolepsis radicans  

TA Nephrolepsis 
radicans pada 
beberapa titik 

Tidak ada Tidak ada 

Sisa kayu Banyak 
ranting/cabang kayu 
dengan ukuran kecil, 
tunggak kayu ukuran 
kecil sedikit 

Banyak, 
ranting/cabang kayu 
dengan ukuran kecil, 
tunggak kayu ukuran 
kecil, ada tunggak 
kayu dan batanh kayu 
besar 

Cukup banyak 
tunggak kayu dan 
bongkahan kayu 
sisa kebakaran 
dan penebangan 

Idem Tunggak kayu sisa 
kebakaran dan 
penebangan sedikit 
tersisa 

Aplikasi 
agroteknologi 

Tidak ada Tidak ada Pemupukan, 
aplikasi herbisida 
dan pestisida, ada 
pemanenan  

Idem tetapi lebih 
rutin daripada 
TM1, belum ada 
pemanenan 

Pemanenan 

Keterangan: WY1 = wanayasa 1, WY2 = wanayasa 2, TM1 = pertanaman kelapa sawit muda 1, TM2 = pertanaman kelapa sawit muda 
2, TT = pertanaman kelapa sawit tua. TA = Tidak ada data.  
 
 

 
masing tapak (total transek adalah lima). Transek rayap 
berukuran 100 m x 2 m dan dibagi menjadi 20 bagian 
dengan panjang 5 m. Di tiap bagian dilakukan pencarian 
rayap selama satu jam. Rayap diambil dari: (i) dua belas 
titik sampel rayap yang berukuran 12 cm x 12 cm x 10 cm 
pada permukaan tanah yang ditempatkan secara acak; (ii) 
kayu mati dengan Ø > 1 cm; (iii) batang dan akar pohon; 
dan (iv) sarang rayap dan liang kambara rayap yang berada 
di atas permukaan tanah sampai ketingginan 2 m. tanah 
yang tidak dapat dilalui karena perakaran yang rapat maka 
tanahnya diambil. Rayap yang terkumpul kemudian 
disimpan di dalam vial yang mengandung alkohol 70%. 

Analisis data 
Rayap diidentifikasi berdasarkan kunci identifikasi 

yang dibuat oleh Thapa (1981). Kerapatan spesies diukur 
untuk seluruh bagian dan kelimpahan relatif tiap spesies 

didefinisikan sebagai jumlah per bagian yang ditemukan 
rayap dalam satuan transek. Setiap temuan satu spesies 
rayap pada satu bagian dihitung sebagai satu hitungan. 
Oleh karena itu jumlah kelimpahan relatif maksimal satu 
spesies rayap dalam satu transek adalah 20 (Jones dan 
Eggleton 2000; Vaesseen et al. 2010). Kelimpahan rayap 
dapat digunakan sebagai alat pembanding dengan tapak 
yang lain.  

Pengelompokan fungsional rayap didasarkan pada 
klasifikasi kelompok makan rayap (Donoval et al. 2001). 
Kelompok ini terdiri dari empat kelompok yang didasarkan 
pada pola makan rayap menurut tingkat penghumusan 
bahan berselulosa (Vaessen et al. 2011). Kelompok makan 
rayap tipe I dan II dikelompokkan dalam kelompok rayap 
pemakan kayu (rayap pemakan kayu hidup ataupun mati 
yang masih utuh) sedangkan kelompok rayap tipe III dan 
IV adalah perwakilan dari rayap pemakan tanah (rayap 
pemakan mineral tanah yang berasal dari bahan berkayu 
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yang sudah lapuk). Klasifikasi ini merujuk pada klasifikasi 
penelitian yang sudah dilakukan (Donovan et al. 2001; 
Jones dan Prasetyo 2002; Vaessen et al. 2011; Bong et al. 
2012; Hanis et al. 2014). Penentuan status hama rayap pada 
pertanaman kelapa sawit didasarkan pada penelitian 
sebelumnya (Constantino 2002; Cheng et al. 2008; Vaessen 
et al. 2011; Bong et al. 2012; Kon et al. 2012; Syaukani 2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Keseluruhan ada sembilan spesies/marga dari dua suku 

rayap yang ditemukan di pertanaman kelapa sawit PT. 
BDK (Tabel 2). Rayap dari anggota suku Termitidae 
mendominasi kawasan semialami di pertanaman kelapa 
sawit PT. BDK sedangkan di kawasan pertanaman kelapa 
sawit didominasi oleh anggota suku Rhinotermitidae. Pada 
pertanaman kelapa sawit yang masing muda (TM1 dan 
TM2) ditemukan rayap dari anggota suku Termitidae, yaitu 
Termes sp. (TM1); Prohamitermes sp. dan Nasutitermes sp. 
(TM2). Pertanaman kelapa sawit tua (TT) hanya ditemukan 
rayap Schedorhinotermes javanicus. Kawasan semialami 
(WY2) tidak ditemukan rayap anggota suku Rhinotermitidae.  

Kekayaan jenis rayap dan kelimpahan relatif rayap yang 
paling tinggi ditemukan di WY2 dibandingkan keempat 
lokasi yang lain. Ditemukan delapan spesies anggota rayap 
suku Termitidae dan kelimpahan rayap keseluruhan 
mencapai 54 temuan. Kekayaan jenis rayap berturut-turut 
dari yang tapak yang memilik kekayaan rayap tertinggi 
adalah WY1 (enam spesies), TM2 (empat spesies), TM1 
(tiga spesies), dan TT (satu spesies). Rayap spesies 
Globitermes sp. dan Procapritermes sp. hanya ditemukan 
di WY2, sebaliknya rayap spesies Schedorhinotermes 
javanicus menguasai hampir seluruh kawasan pertanaman 
kelapa sawit PT. kecuali WY2. Kelimpahan relatif rayap 
berturut-turut adalah WY2 (54), WY1 (23), TM1 (12), 
TM2 (9), dan TT (1). 

Pembahasan 
Jumlah spesies rayap yang ditemukan pada kawasan 

semialami pada penelitian ini lebih sedikit dibandingkan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vassen et al. 
(2011). Sigi rayap yang dilakukan oleh Vassen et al. (2011) 
ditemukan ada sembilan marga rayap (Tabel 3). Namun, 
pada penelitian ini hanya ditemukan delapan marga rayap 
dan tidak ditemukan anggota dari suku Kalotermitidae. 
Komposisi rayap di hutan sekunder didominasi oleh spesies 
Coptotermes spp. sedangkan hutan bekas tebangan 
didominasi oleh Nasutitermes spp. dan Havilanditermes 
spp.  Pada penelitian marga yang mendominasi kawasan 
semialami adalah Nasutitermes, Microcerotermes, dan 
termes. Akan tetapi kelimpahan relatif rayap dalam 
penelitian ini empat kali lipat lebih tinggi dibandingan dengan 
kelimpahan relatif rayap pada penelitian sebelumnya.  

Perbedaan umur geologis lahan dan jenis lahan 
mempengaruhi perbedaan kekayaan jenis rayap pada kedua 
penelitian ini. Kawasan pertanaman kelapa sawit PT. BDK 
didominasi oleh lahan berpasir dan lahan gambut muda. 
Selain itu, kawasan tersebut merupakan bekas hutan 
produksi dan bekas kebakaran. Hal ini ditandai dengan 
ditemukannya tunggak atau batang kayu sisa pembalakan. 
Kesediaan sumber makanan dan habitat untuk membangun 
koloni menjadi pembatas kekayaan jumlah marga rayap 
(Vaessen et al. 2011). Kekayaan rayap sangat dipengaruhi 
oleh tingkat gangguan habitat dan keterbukaan tajuk karena 
mengurangi keragaman mikrohabitat yang nantinya 
menjadi daerah jelajah rayap (Gathorne-Hardy et al. 2002) 
dan perubahan suhu dan kelembapan lingkungan yang 
drastis (Kon et al. 2012).  

Jumlah marga rayap yang ditemukan pada pertanaman 
kelapa sawit pada penelitian ini hanya ada lima spesies 
rayap. Spesies rayap yang ditemukan di sini lebih sedikit 
dibandingkan dengan penelitian sejenis Cheng et al. 
(2008); Vaessen et al. (2011); Bong et al. (2012); dan Kon 
et al. (2012). Sigi rayap pada masing-masing penelitian 
berturut-turut ditemukan jumlah marga rayap sebanyak 12 
spesies rayap (Cheng et al. 2008); tujuh spesies rayap 
(Vaessen et al. 2011); 18 spesies rayap (Kon et al. 2012); 
dan 13 spesies rayap (Bong et al. 2012). Akan tetapi, secara 
umum marga Coptotermes dan Schedorhinotermes 
merupakan marga rayap yang berasosiasi dengan 
pertanaman kelapa sawit (Cheng et al. 2008). 

 
 
 

Tabel 2. Daftar species rayap yang ditemukan pada lima tapak di kawasan pertanaman kelapa sawit PT. BDK.  
 

Suku Species Kelompok 
fungsional WY1 WY2 TM1 TM2 TT 

Rhinotermitidae Coptotermes sp. I - - 1 1  
 Schedorhinotermes javanicus I 2 - 10 6 1 
Termitidae  Prohamitermes sp. I 4  2 - 1 - 
 Globitermes sp. I -  5 - - - 
 Microcerotermes sp. I -  12 - - - 
 Termes sp. II 2 12 1 - - 
 Procapritermes sp. II - 5 - - - 
 Pericapritermes sp. II 1 10 - - - 
 Nasutitermes sp. II 14 8 - 1 - 
   23 54 12 9 1 

Keterangan: Kode tapak merujuk pada Tabel 1. I = kelompok rayap pemakan bahan berkayu dan seresah; II = kelompok rayap pemakan 
kayu lapuk yang bercampur dengan tanah.  
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Tabel 3. Daftar Marga (genus) rayap yang ditemukan di kawasan alami pada penelitian ini dibandingan dengan penelitian Vaessen et al. 
(2011).  
 

Suku Marga 
Vaessen et al. 2011 Penelitian ini 

Hutan 
sekunder 

Bekas 
pembalakan WY1 WY2 

Kalotermitidae Glyptotermes 1 1 - - 
Rhinotermitidae Coptotermes 4 - - - 
 Schedorhinotermes 2 - 2 - 
 Parrhinotermes 3 - - - 
Termitidae  Prohamitermes - - 4 2 
 Globitermes - - - 5 
 Microcerotermes - 1 - 12 
 Termes - - 2 12 
 Procapritermes - - - 5 
 Pericapritermes - - 1 10 
 Havilanditermes - 3 - - 
 Nasutitermes 2 3 14 8 
 Bulbitermes 3 2   
 Lecessitermes 1 1   
  16 11 23 54 

Keterangan: Kode tapak merujuk pada Tabel 1.  
 
 
 

Perbedaan jumlah spesies rayap ini disebabkan 
perbedaan tipe tanah dan kondisi penggenangan lahan 
(Cheng et al. 2008; Kon et al. 2012). Cheng et al. (2008) 
menyatakan bahwa lahan dengan tipe tanah mineral akan 
didominasi oleh anggota suku Termitidae kemudian 
menurun jumlah anggota suku Termitidae pada lahan yang 
didominasi gambut. Sebaliknya, anggota suku 
Rhinotermitidae akan mendominasi pada lahan gambut dan 
menurun kelimpahan dan kekayaan jenisnya pada lahan 
dengan tipe tanah mineral. Namun demikian, sejarah 
penggunaan lahan juga dapat berpengaruh terhadap 
kekayaan spesies rayap pada lokasi penelitian (Cheng et al. 
2008). Faktor lain yang mempengaruhi perbedaan jumlah 
spesies rayap adalah kelimpahan sisa kayu, baik tunggak 
ataupun bongkahan kayu yang terdapat di tapak tersebut 
(Cheng et al. 2008; Vaessen et al. 2011). Praktik 
pengolahan lahan yang diterapkan yang mengakibatkan 
perubahan sifat-sifat tanah dan intensitas penggunaan 
pestisida dalam rangka pengendalian hama pertanaman 
kelapa sawit juga mempengaruhi keberadaan rayap (Bong 
et al. 2012).  

Keberadaaan anggota-anggota suku Rhinotermitidae, 
khususnya Coptotermes spp dan Schedorhinotermes spp, 
yang termasuk dalam kelompok rayap pemakan bahan 
berkayu dan serasah merupakan potensi hama pada 
pertanaman kelapa sawit. Temuan ini sesuai dengan 
penelitian sebelumnya (Cheng et al. 2008; Vaessen et al. 
2011; Bong et al. 2012; dan Kon et al. 2012). Kelompok 
rayap pemakan kayu merupakan kelompok rayap yang 
berpotensi sebagai hama (Hanis et al. 2014). Kedua spesies 
tersebut yang hadir dalam jumlah yang melimpah pada 
pertanaman kelapa sawit karena keberadaan sisa bagian 
tumbuhan yang mengandung selulosa masih melimpah 
jumlahnya (Cheng et al. 2008). Namun demikian, dalam 
penelitian ini tidak ditemukan adanya serangan kedua 
spesies rayap tersebut pada individu tanaman kelapa sawit 

pada blok pertanaman kelapa sawit yang diamati. Kedua 
spesies tersebut banyak ditemukan pada batang kayu atau 
bongkahan kayu serta sisa pelepah pohon kelapa sawit 
yang tertinggal. Keberadaan kedua spesies tersebut yang 
berpotensi sebagai hama tetapi secara ekonomis belum 
mencapai ambang batas tindakan pengendalian hama. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Constantino (2002) yang 
menyatakan bahwa penetapan status hama pada sistem 
pertanian harus didasarkan pada nilai kerugian ekonomi 
yang ditimbulkannya. Maka pemanfaatan termisida untuk 
mengendalikan rayap harus digunakan secara bijaksana. 
Sisa-sisa tanamaan yang tidak berguna dan ditinggal dapat 
dibakar secara terkendali untuk mengurangi potensi 
kehadiran kedua spesies rayap tersebut (Cheng et al. 2008). 
Implikasi lebih lanjut kawasan pertanaman kelapa sawit 
harus dapat mencadangkan sebagian tapaknya sebagai 
kawasan semialami (tetap berupa hutan) yang berfungsi 
sebagai kawasan penyangga, pengawetan keanekaragaman 
hayati dan kehidupan liar.  
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Abstrak. Rachmat HH, Subiakto A. 2015. Pelestarian jenis yang dilaporkan sudah punah Dipterocarpus cinereus (Dipterocarpaceae): 
Sebuah pendekatan ex situ. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 560-564. Dipterocarpus cinereus (Dipterocarpaceae) merupakan salah 
satu jenis dipterokarpa yang dilaporkan telah punah berdasarkan daftar merah IUCN (IUCN Red List). Ekspedisi Tim LIPI pada kuartal 
pertama tahun 2013 memastikan bahwa jenis ini masih bisa ditemukan di habitat aslinya, yaitu Pulau Mursala. Namun demikian, sampai 
dengan saat ini baru informasi ketersediaannya saja yang ada, aksi lanjutan berupa multiplikasi maupun konservasi jenis di luar 
habitatnya yang sangat tinggi gangguan di Pulau Mursala masih belum ada.  Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan materi 
genetik tumbuhan baik berupa anakan alam maupun bahan setek untuk dikembangkan di persemaian sebagai upaya strategi pelestarian 
jenis secara ex-situ. Eksplorasi ke P. Mursala berhasil mengidentifikasi adanya anakan alam dan membawa 12 di antaranya keluar dari 
habitat aslinya untuk dikembangkan lebih lanjut di persemaian.  Selain itu, sebanyak 49 bahan stek dari anakan alam tingkat pancang 
juga berhasil dibawa ke persemaian di Puslit Konservasi dan Rehabilitasi Bogor. Anakan alam diperlakukan di dalam ruangan tertutup 
berkelembapan tinggi dan naungan penuh, sementara perbanyakan vegetatif melalui pembuatan 49 setek dilakukan dengan 
menggunakan teknik KOFFCO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sampai 
dengan 16 bulan pengamatan, kemampuan hidup anakan sebesar 58%, sedangkan material setek tidak ada satupun yang menunjukkan 
kemampuan berakar meskipun sudah ditunggu sampai dengan minggu ke-36. Kemelimpahan cahaya diprediksi sebagai faktor yang 
menyebabkan kegagalan perbanyakan vegetatif dengan setek, hal ini didukung dengan kondisi anakan alam yang sampai saat ini masih 
juga belum bisa dilepas ke tempat yang lebih terbuka.  

Kata kunci: Dipterocarpus cinereus, punah, IUCN Red List, ex-situ, Pulau Mursala 

Abstract. Rachmat HH, Subiakto A. 2015. Conserving the previously reported extinct tree species Dipterocarpus cinereus: An ex-situ 
approach for species conservation strategy. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 560-564. Dipterocarpus cinereus (Dipterocarpaceae) is 
a dipterocarp species which is previously reported extinct based on IUCN Red list. Exploration conducted by Indonesian Science 
Institute (LIPI) in early 2013 confirmed that this species is still growing naturally in their habitat in Mursala Island, North Sumatra. 
Despite the Mursala Island is experiencing a high risk of habitat alteration, there has not been any information available related to their 
regeneration and or their conservation strategy. This study was aimed to collect genetic materials of the species both available as 
wildings and or cutting materials to be transplanted and propagated in the nursery as ex-situ conservation effort of the species. 
Exploration in Mursala Island identified the occurrence of the wildings in their natural habitat and took 12 of them out of the site to be 
transplanted in the nursery. Fouty nine cuttings materials originated from saplings stage were also taken to the nursery at CRDCC for 
vegetative propagation experiment. Wildings were kept in a shaded chamber with high humidity, while vegetative propagation was 
conducted using KOFFCO (Komatsu-Forda Fog Cooling System) technique. The result showed that the species was very sensitive to 
environmental changes, until 16 months of observation the wildings survival rate was 58%, while none of cutting materials was rooted 
until weeks 36th. Light abundance was predicted as the key factor for the failure of the vegetative propagation, which is also reflected 
from their wildings that still require much shading and cannot yet be released to the more open area.  

Keywords: Dipterocarpus cinereus, extinct, IUCN Red List, ex-situ, Mursala Island 

INTRODUCTION 

Indonesia is known for its mega biodiversity, a home 
for a large number of rare, endangered and endemic plant 
species. Its tropical rain forest own thousands of plants 
species from small lichen to a giant dominant tree of 

Dipterocarpaceae.  Dipterocarpus cinereus is one tree 
species in the dominant family of Dipterocarpaceae. In 
general, trees in Dipterocarpus species are well known and 
highly targeted for its timber as excellent materials for boat 
or construction. D.cinereus is a dipterocarp categorized as 
Extinct in the IUCN Red List since 1998. According to 
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Ashton (1998), D. cinereus was determined endemic only 
to Mursala, a small island in Tapanuli Tengah, North 
Sumatera. It was first collected in 1916 asserted to be 
Dipterocarpus cinereus in 1928 by Peter Ashton.  

D. cinereus was rediscovered in March-April 2013 by a 
team from Indonesian Science Institute, and reported to be 
very few mature trees left inside the forest (Kusuma et al, 
2013). However, there is so little information available 
related to this species and further information regarding its 
niche requirements and population status are unknown. 
Furthermore, in September 2013 a team from Conservation 
and Rehabilitation Research and Development Center - 
Forestry Research and Development Agency carried out a 
mission for transplanting the species outside their natural 
habitat and initiate an ex-situ conservation technique.  

The objectives of the study were as follow: a) to map 
detailed location of the remaining mother trees and their 
juveniles; b) to take out propagation materials (cutting, 
seed, seedlings, whatever available) and observe their 
survival rate and growth outside its natural habitat; and c) 
to propose a proper conservation technique of the species..  

MATERIALS AND METHODS 

Research area 
Mursala is a 8,000 ha island on the west coast of the 

province of North Sumatera. It is a serene island covered 

with green trees and famous for its waterfall which is 
directly fall into ocean. The island is popularly also known 
as Mansalaar Island and a home for many plant families, 
including Dipterocarpaceae. Based on the report from LIPI 
team, it is inhabited by various species of dipterocarps, 
including the reportedly extinct D. cinereus (Kusuma et al. 
2013). To get to Mursala Island, we first reach the town of 
Sibolga,   approximately 350 Km from Medan, and go to 
the island by renting boat.  

Methods 
Genetic source collection 

Field visits were conducted for 8 days in September 
2013 to document the remaining populations of D. 
cinereus. Before going to the forests, discussion and 
interview were held with several key local persons in the 
islands to determine the most probable area for conducting 
exploration. Based on the discussion and interview, we 
delineated the route for exploration and determined three 
routes needed to be explored during our visit. We ask the 
head of local custom to guide our route of exploration, each 
transect was started from the area near the coast and 
climbed up to the hill top of the island. In average 2 days 
trip was needed for every route unless the last route which 
is the shortest. We explore at about 20 m to the right and 20 
m to the left at every 20 m interval of the transect axes in 
each route. The length of each route was varied to 3-5 km. 
In this case, we only noted detailed information of the

 
 

 
Figure 1. Research site of Mursala Island, North Sumatera 
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D. cinereus’s existence. However, we still briefly recorded 
the data of others dipterocarps (species, abundance) and 
took some genetic materials to be raised in nursery 
whatever available (seed, wildings, cutting materials). For 
the existence of D. cinereus, the trees were geographically 
marked with global positioning system (GPS) and the 
number of mature trees, saplings and seedlings was 
recorded. However, we do not publish their exact GPS 
position due to consideration for its conservation objective. 

Vegetative propagation and tending of wildings 
Cutting materials were taken from the 1 m-height or 

more wildings. We cut 15-20 cm of ortotroph and 
plagiotroph branches and stored them immediately into 
zipped plastic bag and sprayed periodically once in an hour 
during transport from forest to the camp. Due to heavy rain 
and storm at the time of collection, there were no cutting 
materials taken from mature trees because of the 
impossibility for climbing up the trees. For generative 
materials, we took 12 seedlings among 30s those available 
on site. Only those less than 20 cm were taken to be 
transplanted at our nursery in Bogor. Seedlings were pulled 
carefully to avoid the breakage of their roots. To minimize 
the stress during transport to the camp, we pulled out the 
wildings together with the attached soil. 

Transporting from forest to camp was a quite risky 
because it triggered stressful condition for seedlings. Thus, 
we covered all seedlings and cutting materials by many 
layers of paper sheet and wrapped carefully by plastic bag 
to avoid heavy rain and wind together with splashing sea 
water coming into small boat and destroy all the specimens 
during 2 hour trip in the ocean. After arriving to the camp, 
we minimize evapotranspiration by cutting their leaves 
until it remained about 3-4 leave with only 1/3 to its 
original size.  We packed all the materials into stereo foam 
box together with moist coco peat powder to maintain the 
moisture during transport. 

Cutting experiments and nurturing of the wildings were 
conducted in the nursery of CRRDC, Bogor - Indonesia. 
Cutting experiment was carried out based on the previous 
KOFFCO technique that was proven to be successful for 
many species of dipterocarps (Sakai et al. 2002).Wildings 
were kept in shaded nursery chamber of 1-meter high 
shade. The high shade consists of 2 layers black netting 
roofing that would be able to reduce the light intensity to 
about 50%. Every week the seedlings conditions were 
checked to determine the proper time for further treatment. 
After keeping them under the shade for a period of 12 
months the seedlings and wildings were moved out to a 
new shaded nursery chamber of 3-meter high with 1 layer 
black netting roofing that would be able to reduce the light 
intensity to about only 25%. Watering was done twice 
daily, preferably once in the morning before 10.00 a.m. and 
once in the late afternoon after 4.00 p.m to ensure the 
seedlings and wildings receive enough water during their 
initial growing stage. 

Data analysis 
The successful rate of cutting propagation was 

delivered by the percentage of rooted cutting while for 
wildings were described by the percentage of survived 
wildings. Factors those affecting the percentage of rooted 
cutting and survived wildings were reported descriptively.  

RESULT AND DISCUSSION 

Results 
Existence and distribution of the remnant trees and their 
juveniles 

During 5 days of field exploration in 3 different 
probable routes, we only found three individual of mother 
tress left in the island. This finding was congruent with 
previous exploration team of Indonesian Science Institute 
that stated only few trees left. However, for conservation 
purposes we avoid to publish the GPS position of the trees 
and their juvenile. Detailed position can be delivered upon 
request. D. cinereus are grown in forest after mangrove 
formation in the coastal line, along the hillock slopes with 
rich in moisture and no open canopy.  Their juveniles were 
quite difficult to find for the first time because they were 
all grown inside the shade of cover plants. Removal of the 
cover plants were needed to expose the existence of the 
seedlings.  At the time of exploration, we discovered total 
number of 30s seedlings and saplings and all were located 
not far from the mothers trees (5-30 meter radial distance 
from the nearest mother trees) with the biggest sapling was 
2 cm in diameter and 1.6 m in height. Vegetative mode of 
propagation was collected from such juvenile individuals. 
The most common aggregated seedling populations were 
found within 5-10 m radial distance. However, there was 
no seedling or sapling population beyond 30 m radial 
distance of the mother trees. Based on the existence of their 
juvenile, the population was characterized by the absence 
of the pole generation.  

Rooted cutting 
The successful rate of cutting propagation was 

described by the percentage of rooted cutting in the end of 
observation. In general, for most of the dipterocarps the 
rooting ability were checked and counted in the 12nd week 
after cuttings materials planted.  However the rooting 
ability period was varied among species. In several cases, 
at the end of observation or in the end of certain period, the 
condition of cutting materials might appeared to be green 
and fresh but never rooted. The similar case seemed to 
happen for D. cinereus, where all materials were un-rooted 
even after 24 weeks of observation period. Figure 1 showed 
the result of cutting propagation experiment by weekly 
observation.  
 
Survived wildings 

Proper and careful tending of the potted wildings is 
very important in order to ensure high survival percentage. 
Potted wildings of dipterocarp species require protection 
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from strong sunlight. Weekly monitoring were carried out 
to monitor further necessary tending since it was the first 
experience for the species without any background 
information available for their silvicultural technique. 
Nursery conditions were checked every week to determine 
the proper time for out planting of the first shaded 
chamber. It usually takes 3 months for common 
dipterocarps species to be transplanted in shaded chamber 
before out planting to more open area. However, the 
similar condition could not be applied for D. cinereus 
wildings. It needed much longer period for wildings to be 
kept in shady moist chamber. Even after 12 months of 
storage in first 50%-blocked-sunlight chamber, it still 
needed to go to a second 25%-blocked-sunlight chamber. 
At month 12th when transplanting from 1st chamber to 2nd 
chamber (leveling up the sunlight intensity) executed, the 
wildings survival declined from 10 to 7. Figure 2 showed 
numbers of wilding survived by monthly observation.    

  
 

 

 
 
Figure 1. Numbers of cutting showing fresh and green leaves 
performance at every 4 weeks interval of observation 
 
 
 

 
 
Figure 2. Numbers of survived wildings by months 
 

Discussion 
Based on direct exploration, we can conclude that the 

species is somehow still existed regardless their Extinct 
status in IUCN Red List. This give us two-faced coin facts, 
first is the relieving fact that actually D. cinereus is still 
existed and second is the very high responsibility to assure 
their existence in future. Both facts are pointed on the same 
conclusion that is the urgent strategy for its conservation. 
Mursala islands are divided into two statuses, the inner 
forest are determined as limited production forest while 
outer forest along its coastal lines are designated as 
reserved forest. When delineated the GPS position for D. 
cinereus, all trees are grown inside the reserved forest. This 
condition automatically gave the protection status for all 
trees gown in reserved forest. However, we should bear in 
our mind that area adjacent to coastal lines of an islands 
usually receive higher pressure on their future existence. 
As we observed during our field exploration, opening up 
the forest along the coastal lines were somehow extensive. 
The island villagers have been starting to open up the forest 
for timber extraction, establish garden and develop rubber 
plantation. The reduction of forest cover is leading directly 
to the endangerment and local extinction of many plant and 
animal species, including many ecologically and 
economically timber trees within the family 
Dipterocarpaceae (Sodhi et al. 2010).  This is exactly the 
serious threats for D. cinereus grown endemically in the 
island. The consequences of reducing forest cover could be 
more severe in Mursala as Trainor (2007) determined 
islands are inherently vulnerable to habitat loss and 
modification. 

 The condition has forced us to think about alternative 
strategy for the species conservation. When in situ 
conservation was not good enough to assure the species 
sustainability, ex-situ conservation become an urgent task 
to do. This is the reason for why the study needs to be 
carried out, to assure the existence of the species by 
cultivating and transplanting the trees outside their natural 
range. Similar to those of conservation strategy for highly 
commercial and endangered conifer Taxus sumatrana 
(Hidayat et al. 2014), the compulsory in-situ conservation 
strategy must be followed by ex-situ conservation program. 
As those T. sumatrana can be collected from several 
populations and or localities, it will be different for D. 
cinereus where genetic materials could only be collected to 
those of remnant trees and juveniles for vegetative 
propagation and it will be really necessary to monitor the 
fruiting season to collect and germinate as many seed as it 
can for generative propagation.   

The study showed that both cutting technique and 
nursery tending for wildings of D. cinereus require 
excessive shading for their successfulness. Even though 
none of cutting materials was rooted, the initial study 
showed that common procedure that applied for cutting 
propagation of others dipterocarps (Sakai et al. 2002) was 
needed to modify for D. cinereus, especially in light 
intensity. Several studies also determined coexistence 
through niche diversification along light (Condit et al. 
2006, Russo et al. 2008) and agreedto be important in 
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contributing to the maintenance of tropical diversity across 
multiple spatial scales (Wright 2002; Leigh et al. 2004).  

Most of studies (Ashton et al.1995; Ashton et al. 1997; 
Barker et al. 1997)reported better growth of Dipterocarp 
seedlings in partial shade or in moderate light intensity. 
However, niche diversification is prominent among 
dipterocarps and it explains the tropical rain forest 
diversity. A standard KOFFCO (Sakai et al. 2002) only 
applies one sheet of shaded netting to cover the 
propagation box at the earliest time of transplanting, 
however D. cinereus is proposed to have 2-3 sheets of 
shaded nets to be applied. The condition was also 
supported by wildings condition.  Based on our nursery 
experience, common dipterocarps wildings in general only 
need 3 months to be kept in moist-shaded-chamber before 
transplanting into open space at nursery, but D. cinereus is 
still need to be kept at shaded moist chamber even they 
reached almost their 2nd year after transplanted. Contrary to 
those of D. cinereus, the faster growing species, Shorea 
argentifolia, Shorea leprosula and Shorea parvifolia, 
tended to be more vulnerable to high soil moisture in terms 
of mortality (Born et al. 2015), while Kenzo et al. (2007, 
2011)  determined that light conditions is one of success-
determining factors for planted dipterocarp seedlings.Moist 
is also factors that is determined to be important for 
wilding survival. To keep the chamber maintain enough 
moisture, we do watering. However watering might be a bit 
tricky. The amounts of watering were needed to be 
controlled to ensure wildings receive the right amount of 
water. Too much water may be harmful because too moist 
soil condition in the polybags will be conducive for the 
growth of certain damping -off fungi which may pose 
health hazard to the wildings, while insufficient watering 
will lead to wilting and stunted growth of the potted 
wildings.  

Considering the available number of mature and 
juvenile individuals of D. cinereus, in situ conservation 
strategy is a compulsory. The need to increase the 
conservation status of the island to higher status such as 
natural reserved may act as one of in-situ conservation 
strategy. Since the forest in Mursala island is facing high 
threats of modification and conversion, ex-situ 
conservation strategy must be initiated also as soon as 
possible. Propagating trees in nursery is needed to carry out 
as produced stock piles can be replanted into their natural 
habitat and or other sites which are ecologically suitable. 
Our study also concluded that D. cinereus’ wildings can be 
transplanted out of its habitat with careful tending during 
their initial adaptation stage in the nursery. Not like other 
common dipterocarps, the wildings could require longer 
period with more intensive caring since the species seems 
to be very sensitive to the excess light. Initial study on 
vegetative propagation by cutting also shed a light for 
further experiment on their vegetative propagation. 
KOFFCO system might be successful to propagate the 
species by means of cutting; however there will be some 

procedure need to modify especially for reducing light 
intensity of the propagation box. 
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Abstrak. Gunawan H, Sugiarti. 2015. Pelestarian keanekaragaman hayati ex situ melalui pembangunan Taman Kehati oleh sektor 
swasta: Lesson learned dari Group Aqua Danone Indonesia. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 565-573. Pelestarian keanekaragaman 
hayati merupakan konsekuensi dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang dianut pemerintah Indonesia dan menjadi tanggung jawab 
bersama.  Group Aqua Danone sebagai perusahan multinasional produsen air minum dalam kemasan turut berperan serta dan 
berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Program Aqua Lestari.  Sejalan dengan itu, Group Aqua Danone 
juga mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).  Salah satu 
persyaratan untuk mendapatkan peringkat Proper Hiijau adalah melakukan perlindungan keanekaragaman hayati.  Untuk itu Group 
Aqua Danone telah membangun taman keanekaragaman hayati (Taman Kehati) di empat lokasi, yaitu Babakan Pari dan Mekarsari di 
Kabupaten Sukabumi, Lido dan Ciherang di Kabupaten Bogor.  Pembangunan Taman Kehati bertujuan untuk koleksi tumbuhan; 
pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung; penyedia bibit; sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal; sarana pendidikan, 
penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan dan ekowisata; sumber bibit dan benih; ruang terbuka hijau; dan/atau penambahan tutupan 
vegetasi. Pembangunan Taman Kehati meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemantauan serta didukung 
dengan kegiatan pendidikan lingkungan, kampanye konservasi serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.  Keberadaan Taman 
Kehati di sekitar pabrik dan pemukiman memberikan dampak positif bagi keanekaragaman hayati maupun lingkungan pabrik dan 
masyarakat, di antaranya adalah peningkatan indeks keanekaragaman jenis flora fauna, kenyamanan, estetika dan pendidikan lingkungan 
bagi murid sekolah di sekitarnya. 

Kata kunci: Aqua, keanekaragaman hayati, Kehati, PROPER, taman  

Abstract. Gunawan H, Sugiarti. 2015. Ex-situ biodiversity conservation through Development of Biodiversity Park by private sector: 
Lesson learned from Aqua Danone Group, Indonesia. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 565-573. Biodiversity conservation is a 
collective responsibility and its implementation is a consequence of sustainable development principle that has been applied by 
Indonesia Government. Aqua Danone Group is a multinational company which produces bottled drinking water has been participate and 
contribute to the sustainable development through “Aqua Lestari Program”. In line with the sustainability, Aqua Danone Group has also 
participated in a program award of company performance in environment management (PROPER). One of the prerequisites to achieve 
green category in PROPER award is biodiversity conservation action. For those reasons, Aqua Danone Group has developed 
Biodiversity Parks (Taman Kehati) in Babakan Pari and Mekarsari Sukabumi Regency), Lido and Ciherang (Bogor Regency). The 
objectives of biodiversity park development are to collect and cultivate life specimens of threatened flora, to provide habitat for animals, 
to produce seedlings and genetic resources of local tree species, to provide an area for education, research, and development, science 
and ecotourism, to provide green open area and increasing vegetation land cover. Biodiversity Park development is including planning, 
development and management and monitoring, supported by environment education, conservation campaign, training and empowering 
local communities. The existence of Biodiversity Park in industrial area and settlement gave positive impact to biodiversity, 
environment, and community through increasing diversity index of flora and fauna, providing amenity and aesthetics, and enabling 
environmental education for students studying at schools in the vicinity of the park.  

Keywords: Aqua, biodiversity, Biodiversity, PROPER, park  
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PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip 
pembangunan berkelanjutan seperti yang dideklarasikan 
pada Konferensi PBB untuk Lingkungan di Stockholm 
pada tahun 1972 (UNCSD 2012) yang dipertegas lagi pada 
KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 (UNEP 1993).  
Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB untuk 
Konservasi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1994 
(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994).   Sebagai 
konsekuensinya, pelestarian keanekaragaman hayati 
menjadi issue penting dalam setiap kegiatan pembangunan 
dan telah melahirkan gerakan-gerakan green economy 
dengan 15 prinsipnya (Stoddart 2012), green industry 
(UNIDO 2015) dan green company atau green business 
(Sulistyowati 2015).   

Pelestarian keanekaragaman hayati merupakan 
tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat dan 
sektor swasta.  Salah satu perusahaan swasta multinasional 
di Indonesia, yaitu Group Aqua Danone telah menerapkan 
prinsip pembangunan hijau (green development) melalui 
Program Aqua Lestari dengan mengacu pada Danone Way 
dan ISO 26000.  Sejak tahun 2006 Program Aqua Lestari 
diimplementasikan dengan berbagai inisiatif seperti 
program sosial dan lingkungan di Sub-Daerah Aliran 
Sungai (DAS) secara terintegrasi (Aqua Group 2014). 

Kegiatan unggulan dalam Program Aqua Lestari adalah 
Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai karena 
melibatkan banyak pihak dan memberikan banyak manfaat 
ekonomis serta dampak ekologis yang luas.  Sasaran 
wilayah program Aqua Lestari antara lain adalah Brastagi 
(Sumut), Lampung Timur, Citeureup, Caringin dan Lido 
(Bogor, Jabar), Mekarsari, dan Babakan Pari (Sukabumi, 
Jabar), Klaten (Jateng) dan Kebun Candi (Pasuruan, Jatim) 
(Aqua Group 2014). 

Sejalan dengan Program Aqua Lestari, Group Aqua 
Danone mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PROPER).  Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 3 Tahun 2014, perusahaan yang ingin mengikuti 
PROPER untuk memperoleh peringkat Hijau dan Emas 
harus melakukan Program Perlindungan Keanekaragaman 
Hayati.    Kriteria Penilaian Perlindungan Keanekaragaman 
Hayati dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi: 
Program Konservasi in situ; Konservasi Ex situ serta 
Restorasi dan Rehabilitasi (Permen LH No. 3 Tahun 2014).  
Group Aqua Danone memilih program konservasi ex situ 
dalam bentuk pembangunan Taman Kehati.  Taman Kehati 
adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam 
hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
konservasi in situ dan/atau ex situ, khususnya bagi 
tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya 
harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi 
vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk 
dan pemencar biji (Permen LH No. 3 Tahun 2012).   

Tulisan ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman 
tentang proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan 
Taman Kehati sebagai wahana pelestarian keanekaragaman 

hayati secara ex situ oleh sektor swasta.  Harapannya dapat 
menjadi referensi dan inspirasi bagi perusahan lain untuk 
melakukan kegiatan serupa.  Pembangunan Taman Kehati 
sendiri bertujuan untuk konservasi keanekaragaman jenis 
flora fauna secara ex situ, khususnya jenis-jenis asli 
setempat yang semakin langka dan terancam punah.  Bagi 
perusahaan, pembangunan Taman Kehati merupakan 
bentuk kepatuhan lebih (beyond compliance) sebagai syarat 
untuk mendapatkan peringkat hijau dan emas dalam 
PROPER.  

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan lokasi 
Kegiatan penanaman di lingkungan pabrik-pabrik Aqua 

Danone sudah dilaksanakan sejak tahun 2000 tetapi 
penerapan konsep Taman Kehati baru dilakukan sejak 
tahun 2013. Ada empat Taman Kehati yang telah dibangun 
oleh Aqua Danone yaitu di Ciherang (Kecamatan Caringin, 
Bogor), Lido (Cigombong, Bogor), Babakan Pari (Cidahu, 
Sukabumi) dan Mekarsari (Cicurug, Sukabumi). 

Alat dan bahan 
Bahan-bahan yang digunakan terutama adalah bibit 

tanaman terpilih, peta tapak, ajir, label nama tanaman dan 
pupuk kandang. Peralatan yang digunakan adalah peralatan 
pembibitan dan penanaman. Untuk penelitian atau 
pemantauan, peralatan yang digunakan adalah GPS Garmin 
Oregon 650, meteran, binoculer, kamera foto, alat tulis dan 
tallysheet serta personal komputer. 

Metode 
Dasar hukum 

Pembangunan Taman Kehati berpedoman dan mengacu 
pada peraturan dan perundangan sebagai berikut: (i) 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 
Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (ii) Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. (iii) Peraturan Pemerintah 
No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan 
dan Satwa. (iv) Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 
57/Menhut-II/2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi 
Spesies Nasional 2008-2018. (v) Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 Tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. (vi) Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2012 Tentang Taman 
Keanekaragaman Hayati. 

Prosedur kerja 
Langkah-langkah pembangunan Taman Kehati adalah 

sebagai berikut (Permen LH No. 3 Tahun 2012): (i) 
Penyusunan Baseline, (ii) Penyusunan Rencana Program, 
(iii) Pelaksanaan Program, (iv) Pemantauan Dampak, (v) 
Pengembangan Pangkalan Data Pohon Berbasis Satelit. 
 

 
 

 



GUNAWAN & SUGIARTI – Pembangunan Taman Kehati 

 

567

 
 
Gambar 1.  Lokasi penelitian di Taman Kehati: A. Ciherang (Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor), B. Lido (Cigombong, Bogor), C. 
Babakan Pari (Cidahu, Sukabumi) dan D. Mekarsari (Cicurug, Sukabumi). 
 
 
 
Metode pengumpulan data keanekaragaman hayati 

Inventarisasi pohon dilakukan secara sensus 100%. 
Dalam hal ini semua individu pohon dicatat nama jenis dan 
jumlahnya untuk menghasilkan daftar kekayaan jenis atau 
species richness (Pielou 1994). Pengumpulan data fauna 
difokuskan pada fauna vertebrata terestrial. Observasi 
satwa dilakukan dengan metode transek untuk mamalia, 
reptilia dan amfibia (van Lavieren 1982; Sutherland 2004). 
Observasi burung menggunakan metode IPA (van Lavieren 
1982). Pengenalan satwa dilakukan secara langsung atau 
melalui pengenalan tanda-tanda seperti: jejak, feces, suara, 
sarang, bau dan tanda-tanda lain yang ditinggalkan (van 
Lavieren 1982; Alikodra 1990). 

Metode analisis data keanekaragaman hayati 
Data flora-fauna diolah untuk memperoleh informasi: 

jumlah atau kekayaan jenis (Pielou 1994); indeks 
keanekaragaman jenis dan indeks kemerataan jenis 
(Magurran 1988.); klasifikasi taksonomis. Untuk 
flora:dibuat kategorisasi status kelangkaan (IUCN, CITES), 
status perlindungan (PP No. 7/1999), endemisitas, dan 
manfaat atau kegunaannya bagi masyarakat lokal (Reid et 
al. 1993). Sedangkan untuk fauna, kategorisasinya 
ditambah feeding guilds atau relung makan (Pomeroy 
1992), dan perannya dalam ekosistem. 

Untuk mendapatkan nilai indeks keanekaragaman jenis 
dihitung menggunakan rumus dari Shannon (H’) yaitu 
(Magurran 1988): 

 

∑= pipiH ln'  dimana 
N
nipi =   

 
pi adalah perbandingan antara jumlah individu spesies 

ke i dengan jumlah total individu. Logaritma yang 
digunakan adalah logaritma dasar 10 atau Ln. Rumus ini 
dapat diubah menjadi (Soegianto 1994): 
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Untuk mengetahui struktur komunitas dalam setiap 

Taman Kehati maka dihitung nilai keseragaman antarjenis 
atau indeks evenness (E) dengan rumus sebagai berikut 
(Odum 1994): 
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S adalah banyaknya jenis pada suatu Taman Kehati. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan umum 
Empat Taman Kehati Aqua Danone sebelumnya 

merupakan kebun milik penduduk yang dibeli oleh Aqua 
Danone dan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau untuk 
perlindungan mata air. Keempat Taman Kehati tersebut 
memiliki karakteristik yang sama, yaitu terletak di dalam 
area pabrik dan di sekitar sumber air baku industri Air 
Minum Dalam Kemasan. Keempat Taman Kehati tersebut 
secara geografis terdapat dalam bentang alam Gunung 
Gede-Gunung Pangrango dan Gunung Halimun-Gunung 
Salak. Oleh karena itu secara ekologis masih mendapat 
pengaruh dari keempat ekosistem gunung tersebut.  

Penyusunan dokumen 
Pembangunan Taman Kehati didahului dan disertai 

dengan penyusunan dokumen berisi informasi yang 
dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 
Taman Kehati dan penilaian PROPER. Jenis dokumen dan 
isi informasi yang terkandung di dalamnya (Tabel 1). 
Keempat Taman Kehati Aqua Danone telah dilengkapi 
dokumen-dokumen untuk persyaratan PROPER. 

Tema Taman Kehati dan target konservasi 
Setiap Taman Kehati memiliki tema tersendiri yang 

disesuaikan dengan kondisi ekologis tapak, dan kondisi 
masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu pembuatan tema 
Taman Kehati didahului dengan survei karakterisasi 
lanskap. Tema-tema diimplementasikan dalam penataan 
ruang zonasi tematik. Tema Taman Kehati dimaksudkan 
untuk membuat keanekaragaman pola lanskap (landscape 
pattern). Semakin beragam pola lanskap maka semakin 
baik bagi keanekaragaman hayati (Dale et al. 1994). 

Konservasi keanekaragaman hayati di Taman Kehati 
menggunakan pendekatan ekosistem, sehingga pengaturan 
struktur dan komposisi jenis tanaman koleksi dibuat meniru 
seperti ekosistem alami. Ekosistem alami yang menjadi 
referensi adalah yang masih terletak dalam satu hamparan 
bioregion, yaitu lanskap Gunung Gede-Pangrango-
Halimun-Salak. Pendekatan ekosistem dalam skala lanskap 
merupakan satu-satunya cara terbaik untuk konservasi 
keanekaragaman hayati (Franklin 1993). Dengan 
pendekatan ini, keanekaragaman hayati diteliti dan 
dimonitor untuk menilai peran dari semua interaksi antar 
spesies untuk memelihara kesehatan dan fungsi ekosistem 
(Gajaseni dan Boonpragob 1994). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 2. Contoh peta zonasi tematik Taman Kehati Ciherang (Gunawan et al. 2014e) 
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Keanekaragaman hayati flora 

Lahan Taman Kehati merupakan bekas kebun yang 
sudah memiliki berbagai jenis tanaman kebun. Tanaman 
berbentuk pohon tetap dipertahankan sebagai koleksi 
Taman Kehati. Keempat Taman Kehati tersebut kemudian 
ditanami jenis-jenis pohon yang diseleksi sesuai tema 
masing-masing. Pasca penanaman, keempat Taman Kehati 
tersebut mengalami peningkatan kekayaan jenis, jumlah 
pohon serta indeks keanekaragamannya (Tabel 3). 

Keanekaragaman hayati fauna 
Pengamatan pada tahun 2014 di empat Taman kehati 

menunjukan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 4. 
Meskipun umurnya kurang dari 10 tahun, namun 
keberadaan Taman Kehati telah mengundang berbagai jenis 
satwa, mulai dari mamalia, aves, reptilia dan amfibia. 
Dalam segi kekayaan spesies, keempat Taman Kehati 
masih relatif sedikit, namun nilai indeks keanekaragaman 
jenisnya tergolong sedang dan diharapkan akan terus 
meningkat seiring dengan semakin dewasanya vegetasi 
yang ditanam. 

Flora-fauna unggulan target konservasi 
Selain memiliki tema yang unik, setiap Taman Kehati 

juga memiliki flora dan fauna yang menjadi target 
konservasi, atau yang diunggulkan sebagai icon konservasi 
di masing-masing Taman Kehati. Jenis-jenis flora yang 
menjadi target konservasi adalah jenis-jenis terpilih dengan 
pertimbangan kekhasan (endemisitas atau keaslian), 
keterancaman dan kegunaan (Primack et al. 1998). 
Menurut Vijay (1998), dalam pemilihan jenis untuk 
konservasi dikenal istilah spesies kunci (key species). Ada 
tiga kategori spesies kunci yaitu spesies kunci bagi 
kepentingan ekologis (ecological key species atau amplifier 
species), spesies kunci bagi sosial ekonomi (socio-
economic key species atau service species) dan spesies 
kunci bagi kepentingan keduanya yaitu ekologi dan sosial 
ekonomi (life support species).  

Spesies kunci bagi ekologi mencakup peranannya 
dalam proses ekosistem, khususnya produksi bahan 
organik, akumulasi unsur hara, penyusun habitat, 
kolonisasi, penghasil pakan, penyerbuk, penyebar biji, 
dekomposisi, serta pelindung dari parasit dan predator. 
Spesies kunci bagi sosial-ekonomi berkaitan dengan 
pemanfaatannya seperti: (i) sebagai komoditas ekonomi 
yang penting seperti kayu, pangan, pakan ternak, serat dan 
obat-obatan; (ii) sumber genetik misalnya sebagai sumber 
bagi domestikasi baru atau perbaikan bagi domestikasi 
yang sudah ada; (iii) memiliki nilai budaya misalnya 
memberikan sumbangan yang nyata dalam ritual 
keagamaan (spiritual), emosional dan atau kehidupan 
psikologis masyarakat; (iv) bermanfaat dalam pengelolaan 
lingkungan seperti digunakan untuk modifikiasi, 
menyetabilkan dan perbaikan atau rehabilitasi lingkungan 
(Vijay 1998). Jenis-jenis flora unggulan target konservasi 
di masing-masing Taman Kehati disajikan pada Tabel 5. 

Jenis-jenis satwa yang menjadi target konservasi adalah 
jenis-jenis satwa yang sudah ada di Taman Kehati atau 
yang menggunakan Taman Kehati sebagai komponen 

habitatnya, seperti tempat mencari makan. Kriteria 
pemilihan jenis-yang menjadi prioritas adalah meliputi: 
endemisitas, status populasinya menurun, kondisi 
habitatnya rusak, keterancaman (gangguan dan perburuan), 
dan status pengelolaannya kurang mendapat perhatian 
(Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 57/Menhut-II/2008). 
Jenis-jenis satwa yang menjadi target konservasi di 
masing-masing Taman Kehati disajikan pada Tabel 6. 

Taman Kehati dan pemberdayaan masyarakat 
Permen LH No. 3 tahun 2014 mengamanatkan bahwa 

upaya perlindungan keanekaragaman hayati harus bisa 
memberikan kotribusi pada pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan itu, 
Taman Kehati Aqua Danone diarahkan menjadi referensi 
dan pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya. 
Program-program yang dirancang untuk itu antara lain 
adalah: (i) Pelatihan budidaya gaharu dan pembuatan 
demplot tanaman gaharu, (ii) Pelatihan penangkaran rusa 
timor, (iii) Pelatihan pengawetan dan pemanfaatan bambu, 
(iv) Pelatihan pengolahan pisang secara modern, (v) 
Pelatihan penangkaran dan pemanfaatan kupu-kupu. 

Dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih ditekankan 
pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) karena sudah 
terbukti dalam beberapa dekade terakhir bahwa 
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sejalan dengan 
konservasi. Hal ini karena HHBK dapat memberikan 
kontribusi lebih banyak dan dalam banyak ragam kepada 
masyarakat, misalnya dalam bentuk makanan, obat, mata 
pencaharian dan sumber pendapatan kehususnya pada masa 
sulit. Pemanfaatan HHBK juga ramah lingkungan, tidak 
merusak ekosistem sehingga tetap lestari. Harga yang 
tinggi dari HHBK dapat menciptakan persepsi masyarakat 
tentang pentingnya nilai hutan sehingga mendorong mereka 
menjaga dan mempertahankan hutan (Arnold and Perez 
1999). 

Taman Kehati dan pendidikan lingkungan 
Salah satu tujuan pembangunan Taman Kehati adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian 
masyarakat terhadap konservasi keanekaragaman hayati 
dan lingkungan. Oleh karena itu, salah satu programnya 
adalah pendidikan lingkungan dengan sasaran generasi 
muda mulai dari anak-anak usia dini hingga SMA. 
Pendidikan lingkungan dilakukan dengan berbagai metode 
antara lain melalui wisata flora, lomba-lomba dalam 
peringatan hari lingkungan hidup, hari hutan, hari 
menanam pohon, hari cinta puspa dan satwa nasional, hari 
konservasi, hari air dan sebagainya. Pendidikan lingkungan 
juga dilakukan melalui papan-papan informasi dan 
interpretasi yang dipasang di Taman Kehati. 

Ke depan, pengembangan Taman Kehati di arahkan 
menjadi tujuan ekowisata bagi masyarakat di sekitarnya. 
Hal ini karena pengembangan ekowisata memiliki 
kelebihan seperti: tidak mengubah ekosistem, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus 
penghargaan terhadap konservasi dan lingkungan, 
meningkatkan pemahaman terhadap konservasi lingkungan 
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dan budaya, meningkatkan kepedulian terhadap 
keanekaragaman hayati dan budaya lokal, merangsang 
pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan usaha 
ekonomi dan memberikan pendidikan konservasi dan 
pengharagaan terhadap keanekaragaman budaya kepada 
pengunjung (Sekartjakrarini 2013). 

Taman Kehati dan strategi konservasi spesies nasional 
Taman Kehati dibangun untuk mendukung program 

konservasi spesies nasional sebagaimana yang ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 57/Menhut-
II/2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies 
Nasional 2008-2018. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan 
tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh 
kelompok taksa dalam strategi konservasi spesies nasional 
yang terdiri atas 141 spesies yaitu: Aves (26), Mamalia 

(17); Primata (11); Herpetofauna (22); Insekta (22); spesies 
bahari dan perairan tawar (21): dan tumbuhan (22). 

Taman Kehati Aqua Danone mengkonservasi beberapa 
jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk dalam kelompok 
taksa yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, yaitu 
antara lain: burung dari famili alcedinidae (Halcyon 
cyanoventris, Todirhamphus chloris,dan Alcedo 
meninting), burung madu sriganti (Cinnyris jugularis), 
pohon eboni (Dyospyros celebica); dan pohon saninten 
(Castanopsis argentea). Ke depan akan terus ditambah 
dengan jenis-jenis prioritas lainnya. Disamping 
mengkonservasi jenis-jenis pohon prioritas nasional, 
Taman Kehati Aqua Danone juga mengkonservasi jenis-
jenis pohon terancam meskipun statusnya belum dilindungi 
(Tabel 5). 

 
 
 
 
 
Tabel 1. Dokumen Taman Kehati dan informasi yang terkandung 
 

Dokumen Informasi penting 
Baseline study  Keanekaragaman flora-fauna dan  tipe habitat, peta tipe habitat. 
Rencana dan program  Spesies target konservasi; peta zonasi tematik; program kemitraan  
Pangkalan data pohon  Data base flora pohon; peta sebaran pohon 
Pemantauan dampak  Indeks keanekaragaman jenis flora-fauna; erosi/aliran permukaan; iklim mikro dan tanah 

 

 

 

Tabel 2. Tema dan zonasi Taman Kehati Aqua Danone (Gunawan et al. 2014b; 2014e; 2014f;2014g) 
 
Taman Kehati Tema 

Babakan pari Melestarikan flora langka hutan tropis Indonesia, dan ekosistem lahan basah  
Mekarsari Konservasi buah lokal langka, koleksi bambu dan konservasi jenis pohon lokal hutan Gunung Halimun-Salak, 

museum bambu. 
Lido Replika ekosistem lahan basah, Replika eksistem hutan Gunung Gede-Pangrango, Koleksi pohon lokal, 

penangkaran kupu-kupu. 
Ciherang Replika ekosistem hutan Gunung Gede-Pangrango; replika ekosistem Riparian dan Penangkaran rusa  
  
 
 
Tabel 3. Kekayaan jenis dan indeks keanekaragaman jenis pohon sebelum dan sesudah menjadi Taman Kehati (Gunawan et al. 2014a; 
2014b; 2014c;2014d). 
 

Nama Taman Kehati Luas (Ha) Jumlah Jenis Jumlah Pohon Indeks Diversitas Indeks Evenness 
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

Babakan Pari  4.15  18 77 89 1423 1.69  4.14  0.59  0.95  
Ciherang 3.76  18 62 223 1000 1.37  4.02  0.47  0.97  
Lido 4.34  36 62 185 704 2.81  3.19  0.76  0.77  
Mekarsari 10.95  26 73 109 1213 3.14  3.18  0.96  0.74  
 
 
 
Tabel 4. Kondisi kekayaan jenis dan indeks keanekaragaman jenis satwa di Taman Kehati 
 
Taman Kehati Luas (Ha) Jumlah jenis Indeks diversitas Indeks evenness Mamalia Herpetofauna Aves 

Babakan Pari  4.15  22   2.62    0.85  4 4 14 
Ciherang 3.76  29   2.66    0.79  4 5 20 
Lido 4.34  21   2.58    0.82  6 2 13 
Mekarsari 10.95  35   3.47    0.98  9 8 18 
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Tabel 5. Jenis-jenis flora unggulan target konservasi di Taman Kehati Aqua Danone (Gunawan et al. (2014b; 2014e; 2014f; 2014g) 
 
Nama lokal Nama latin Lokasi Keterangan 
 
Kayu komersial 
Saninten Castanopsis argentea (Bl.) A.D.C. 4 Asli; Prioritas konservasi nasional 
Eboni Diospyros celebica Bakh. 1 VU 
Kamfer Dryobalanops lanceolata Burck. 1 EN 
Meranti Shorea leprosula Miq. 1 EN 
Merbau Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 1 VU 
Kayu besi Eusideroxylon zwageri Teijsm.& Binn. 1 VU 
Damar Agathis borneensis L. 4 Asli; EN 
Rasamala Altingia excelsa (Noronha) Oken. 3 Asli; NE 
Jamuju Dacrycarpus imbricatus Blume de Laub 3 Asli; LC  
Gaharu Gyrinops versteegii (Gilg.) Dombe 4 Asli; Appendix II CITES 
 
Kayu lokal Jawa Barat 
Dahu Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe 4 Asli; Hanya dijumpai di tepi sungai, tidak 

ditanam 
Kecapi Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 2 Lokal 
Puspa Schima wallichii (DC.) Korth 3 Asli; NE  
Kenari babi Canarium decumanum Gaertn, 2 Asli Indonesia 
Sempur Dillenia suffruticosa (Griff ex Hook.f & Thomson) Martelli 3 Asli; NE  
Karet kebo Ficus elastica Roxb. 3 Asli; NE  
Loa Ficus racemosa L. 3 Asli; NE  
Kedaung Parkia roxburghii G.Don 4 Asli; jarang dijumpai 
Pangi Pangium edule Reinw. Ex Blume 4 Asli; sedikit dibudidayakan 
Kayu manis Cinnamomum burmanii Nees ex Blume 4 Asli; Jarang dibudidayakan 
 
Non kayu 
Salak Salacca zalacca (Gaertn.) Voss. & Vilm. 3 Asli; NE  
Gowok Syzygium polycephaloides (C.B.Rob) Merr. 2 Lokal 
Kemang Mangifera kemanga Blume 2 Lokal 
Kemang Mangifera kemanga Blume 4 Asli; jarang dijumpai 
Mundu Garcinia porrecta Wall. 2 Lokal 
Namnam Cynometra cauliflora L. 2 Lokal 
Gandaria Bouea macrophylla Griff. 2, 3 Jenis lokal; Maskot Flora Jawa Barat 
Burahol Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f.&Thomson 2 Lokal 
Melinjo Gnetum gnemon L. 4 Asli; Agak sulit dibudidayakan  
Aren Arenga pinnata (Wumb) Merr. 3 Asli NE  
Sagu Metroxylon sagu Rottb. 3 Asli; NE  
Paku Tiang Cyathea contaminans (Wall. ex Hook) Copel 3 Asli; Appendix II CITES; At Risk Redlist 
Keterangan: 1=Babakan Pari; 2= Mekarsari; 3=Lido; 4= Ciherang. Status menurut Red Litst IUCN: LC (Least Concern) = Tidak 
terperhatikan; NE (Not Eveluated) = Belum dievaluasi; VU (Vulnerable) = Rentan; EN (Endangered) = Genting. 
 
 
 
Tabel 6. Jenis-jenis fauna unggulan target konservasi di Taman Kehati Aqua Danone (Gunawan et al. (2014b; 2014e; 2014f; 2014g). 
 
Nama lokal Nama latin Lokasi Keterangan 
Rajaudang jawa Halcyon cyanoventris (Vieillot, 1818) 1, 2, 3, 4 Endemik Jawa; LC*; Dilindungi**  
Rajaudang biru Todirhamphus chloris (Boddaert, 1783) 2, 4 Endemik Indonesia; LC*; Dilindungi  
Meninting Alcedo meninting (Horsfield, 1821) 3 LC; Dilindungi 
Burung madu sriganti Cinnyris jugularis Linnaeus, 1766 1, 4 LC; Dilindungi 
Lingsang Prionodon linsang (Hardwicke, 1821) 2 Endemik Indonesia; LC*; Dilindungi  
Musang luwak Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777) 1, 2, 3, 4 Endemik Indonesia; LC*; Tidak 

Dilindungi 
Garangan jawa Herpestes javanicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) 1, 2 Endemik Jawa; LC*; Tidak Dilindungi 
Bunglon surai  Bronchocela jubata Duméril & Bibron, 1837 1, 3 LC; Tidak dilindungi 
Keterangan: * LC= Least Concern; ** Dilindungi PP7/1999; 1=Babakan Pari; 2= Mekarsari; 3=Lido; 4= Ciherang  
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Implikasi manajemen 
Sektor swasta dapat berperan aktif dan progresif dalam 

upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Bahkan 
program perlindungan keanekaragaman hayati juga dapat 
memberikan umpan balik bagi perusahaan dalam bentuk 
peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan di bidang 
Lingkungan Hidup (PROPER). Perusahan-perusahaan yang 
melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dapat 
memperoleh penghargaan PROPER Hijau atau Emas. 
Perusahaan penyandang predikat PROPER Hijau dan Emas 
mendapatkan insentif dalam bentuk kepercayaan pelanggan 
pada produk-produk yang dihasilkan sebagai ramah 
lingkungan.  

Program perlindungan keanekaragaman hayati juga 
dapat menjadi sarana atau model pemberdayaan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, 
program perlindungan keanekaragaman hayati dalam 
bentuk Taman Kehati secara langsung dapat menjadi 
metode dan wahana pendidikan lingkungan dalam rangka 
meningkatkan kepedulian masyarakat tentang konservasi 
keanekaragaman hayati bagi kehidupan masa depan yang 
lebih berkualitas. 

Taman Kehati memberikan dampak pada perbaikan 
habitat yang diindikasikan dengan ditemukannya banyak 
jenis satwa liar di areal Taman Kehati. Hal ini 
menunjukkan bahwa Taman Kehati sudah menjadi habitat 
yang cocok untuk berbagai jenis satwa liar. Selain itu, 
penanaman berbagai jenis pohon di Taman Kehati juga 
diperkirakan akan memberikan dampak perbaikan iklim 
mikro, peningkatan kesuburan tanah, menurunnya erosi, 
mencegah longsor serta meningkatkan kenyamanan dan 
estetika. Dalam hal kinerja perusahaan, Taman Kehati telah 
membuat PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari 
memperoleh penghargaan PROPER Hijau pada bulan 
Desember 2014 (sebelumnya Biru).  

Mengingat banyaknya manfaat yang didapat dengan 
pembangunan Taman Kehati, baik bagi perusahaan, 
masyarakat maupun lingkungan hidup, maka ke depan 
perlu terus dibangun Taman Kehati di lokasi lain. Selain 
itu, perusahaan-perusahaan lain, khususnya yang 
memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan bakunya, 
diharapkan lebih aktif berperan dan berkontribusi dalam 
konservasi keanekaragaman hayati. Pemerintah pusat dan 
daerah diharapkan bisa memberikan motivasi dan insentif 
kepada perusahan-perusahaan untuk melaksanakan 
program perlindungan keanekaragaman hayati. 

Sektor swasta dapat berperan aktif dan berkontribusi 
dalam program konservasi keanekaragaman hayati. Peran 
sektor swasta ini terbukti dapat memberikan dampak positif 
yang signifikan bagi peningkatan keanekaragaman hayati, 
pemberdayaan masyarakat serta pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat dalam konservasi keanekaragaman 
hayati. Taman Kehati bisa menjadi salah sarana dan 
metode konservasi keanekaragaman hayati flora-fauna ex 
situ. Taman Kehati juga bermanfaat sebagai tempat 
pembelajaran masyarakat dan percontohan bagi 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan 
budidaya dan pemanfaatan flora fauna serta wisata. Taman 
Kehati dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja 

perusahaan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup 
yang dapat dilihat dari penghargaan PROPER Hijau.  

Semangat konservasi keanekaragaman hayati perlu 
terus didorong kepada perusahaan-perusahaan, terutama 
yang menggunakan bahan baku sumberdaya alam. 
Dorongan untuk melakukan konservasi keanekaragaman 
hayati perlu disertai dengan pembinaan oleh instansi yang 
kompeten untuk menjaga keberlangsungan dan 
peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. 
Pemberian insentif perlu terus diberikan kepada 
perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program 
konservasi keanekaragaman hayati. 
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Abstrak. Suryanto H, Suryawan A. 2015. Struktur dan komposisi hutan rakyat tajuk lebar di Sulawesi Selatan. Pros Sem Nas Masy 
Biodiv Indon 1: 574-580. Sumber daya lahan dan iklim Sulawesi Selatan sangat bervariasi. Keragaman tipe iklim antardaerah 
mengindikasikan bahwa wilayah ini berpotensi besar bagi pengembangan berbagai jenis hutan rakyat. Hal penting yang menjadi 
perhatian dalam strategi pengelolaannya adalah pemahaman tentang karakteristik hutan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui karakteristik komposisi dan struktur hutan rakyat di Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada 4 lokasi hutan rakyat, 
yaitu: tipe hutan tajuk lebar dengan jenis tanaman kemiri di Kabupaten Maros dan Barru dan jenis tanaman jati di Kabupaten Sidrap dan 
Soppeng. Pengamatan penelitian ini dilakukan dengan metode deskripsi pola, jarak tanam dan jenis komponen penyusun pada masing-
masing hutan rakyat yang kemudian digambarkan dalam profil arsitektur tegakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman kemiri 
dapat di temukan dengan pola tanam (i) teratur, dengan tajuk kemiri berada di stratum atas, stratum tengah terdapat tajuk pulai dan 
stratum bawah ditemukan kirinyu (Chromolaena odorata), senggani (Melastoma candidum) dan tembelekan (Lantana camara), (ii) 
tidak teratur, dimana tajuk kemiri berada di stratum atas, stratum tengah terdapat tajuk ketapang, aren, dan kayu manis, sedangkan 
stratum bawah terdapat kecombrang, semak hutan dan tembelekan. Pengamatan pada hutan rakyat kemiri tidak ditemukan pola tanam 
pagar. Tanaman jati dapat ditemukan dengan pola tanam (i) teratur dengan stratum atas diisi tajuk jati, stratum tengah terdapat tumbuhan 
hutan, sedangkan stratum bawah terdapat tumbuhan kirinyu dan tembelekan, (ii) teratur dengan komposisi stratum atas teradapat tajuk 
jati, stratum tengah terdapat tajuk mangga dan stratum bawah ditemukan gulma (Centrosema) dan nanas.  

Kata kunci: Hutan rakyat, komposisi,Sulawesi Selatan, struktur 

Abstract. Suryanto H, Suryawan A. 2015. Structure and composition of broad canopy private forest in South Sulawesi. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 574-580. Land resources and climate are widely varied in South Sulawesi. The diversity of climate types between 
regions indicates that South Sulawesi has great potency for the development of various types of private forests. The most important 
thing in the management strategy is an understanding of the characteristics of private forests. The aim of the study was to determine the 
characteristics of composition and structure of private forestry in South Sulawesi. The experiment was conducted at four locations of 
private forests, namely: broad crown forest type with hazelnut plant species in Maros and Barru districts and teak plant species in Sidrap 
and Soppengdistricts. This research was conducted using the description pattern, plant spacing and components of each private forests 
which were then depicted in profile architecture of stands. The results showed that the hazelnut private forest could be found in some of 
cropping patterns i.e.(i) regularly, with the hazelnut plant canopies are in top stratum, apulai canopies on middle stratum and kirinyu 
(Chromolaena odorata), senggani (Melastoma candidum) dan tembelekan (Lantana camara), at the under layer, (ii) irregular, where the 
hazelnut canopy was in top stratum; ketapang,palm sugar, and cinnamoncanopieswere in the middle stratum, while the lower stratum 
were kecombrang, forest shrubs and tembelekan. There were no hedge cropping patterns on hazelnut forest community. Teak plants can 
be found in some cropping pattern i.e.(i) regularly, the top stratum was teak canopy, middle stratum was forest plants, while the 
underlayer stratum was kirinyu and tembelekan plants, (ii) regularly, the top stratum was teak canopy, the middle stratum was mango 
canopy and the lower stratum was weed (Centrosema) and pineapple. 

Keywords: Private forest, composition, South Sulawesi, structure 

PENDAHULUAN 

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah 
yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan 
ketentuan luas minimum 0.25 Ha, penutupan tajuk tanaman 
kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% 
(Kementerian Kehutanan 2011). Ciri dari hutan rakyat 
adalah bahwa kegiatan penanaman pohon dilaksanakan di 

atas lahan milik rakyat namun dapat juga dilaksanakan di 
atas lahan negara yang diperuntukkan untuk kegiatan 
penanaman pohon dan manfaatnya untuk masyarakat 
(Awang 2003). Hutan rakyat sudah mencapai 1.265.000 
hektar yang tersebar di 24 provinsi. Potensi tegakan 
tanaman kayu milik rakyat tersebut diperkirakan mencapai 
43 juta m3, dengan riap sekitar 8,72 juta m3/tahun dengan 
jenis kayu sengon, jati, akasia, sonokeling, mahoni dan 
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jenis tanaman buah-buahan (Mindawati 2006). Pemilihan 
jenis tanaman berdasarkan harga jual yang tinggi, mudah 
dalam pemasaran, disukai petani, mudah dipasarkan dan 
mudah dalam pengelolaannya (Jariyah et al. 2008).  

Sulawesi Selatan memiliki wilayah seluas 45.764,53 
km2 (BPS 2008).Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman 
terdapat 13 tipe iklim di Sulawesi Selatan, yaitu A, B1, B2, 
C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3 dan E4 (Herniwati 
2009). Keragaman tipe iklim tersebut mengindikasikan 
bahwa wilayah ini berpotensi besar untuk pengembangan 
berbagai jenis hutan rakyat. Berdasarkan tipe tajuk maka 
salah satu tipe hutan rakyat di Sulawesi Selatan adalah tipe 
hutan tajuk lebar dengan jenis tanaman kemiri dan 
jati.Tanaman kemiri banyak ditemukan di beberapa pulau 
Indonesia antara lain di Sulawesi Selatan, Jawa, Maluku, 
Sumatera Utara. Sedangkan jati merupakan jenis yang 
cukup dikenal di Indonesia karena kualitas kayu yang 
sangat baik. Keberadan jati khususnya di Indonesia banyak 
ditemukan terbatas pada daerah beriklim muson di Jawa 
dan pulau-pulau kecil disekitarnya serta pulau Muna di 
Sulawesi Tenggara (Simon 1993).  

Penentuan pola tanam untuk setiap jenis tanaman akan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tegakan. 
Tindakan silvikultur yang perlu diperhatikan dalam 
penentuan pola tanam antara lain: pengaturan ruang 

tumbuh (jarak tanam) kaitannya dengan intensitas cahaya 
matahari (dominansi, toleransi), rencana pemeliharaan 
(penjarangan, pemangkasan), dan pengaturan hasilnya 
(Rahman et al. 2010). Mindawati (2006) menyebutkan 
bahwa pemahaman tentang karakteristik hutan rakyat 
diperlukan guna strategi pengelolaannya ke depan. Untuk 
itu maka kemudian dilakukan kegiatan penelitian struktur 
dan komposisi hutan rakyat. Tujuan dari kegiatan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 
struktur dan komposisi hutan rakyat tajuk lebar sebagai 
bagian dari upaya membangun strategi pengelolaan hutan 
rakyat Sulawesi Selatan ke depanyang lebih optimal. 

BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada 4 lokasi hutan 

rakyat dengan jenis pokok tanaman kemiri yang berada di 
Kabupaten Maros dan Barru sedangkan dari jenis tanaman 
pokok jati berada di Kabupaten Soppeng dan Sidrap. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai 
Nopember 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Barru, Maros, Sidrap, dan Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Cara kerja 
Penentuan lokasi hutan rakyat dilakukan secara 

purposive dari hasil survei awal dan data sekunder yang 
diperoleh dari dinas pertanian dan kehutanan setempat. 
Selanjutnya pada tiap lokasi hutan rakyat yang telah dipilih 
dilakukan pengamatan: (i) Identifikasi pola dan komponen 
penyusun agroforestri di hutan rakyat dengan terlebih 
dahulu melakukan inventarisasi terhadap beberapa tegakan 
hutan rakyat dengan pengamatan risalah tegakan meliputi 
tegakan pokok, tanaman pengisi, tanaman pengisi stratum 
tengah dan penutup tanah. Pengamatan dilakukan dengan 
membuat plot pengamatan20 m x 20 m pada pada masing 
masing lokasi yang telah ditentukan. (ii) Deskripsi pola, 
jarak tanam dan jenis komponen penyusun pada masing 
masing hutan rakyat tersebut kemudian digambarkan dalam 
profil arsitektur tegakan. (iii) Pengukuran faktor 
lingkungan seperti suhu, kelembaban dan intensitas cahaya 
matahari dibawah tegakan hutan rakyat dilakukan secara 
acak dalam areal penelitian dengan 3 kali ulangan. Letak 
pengambilan data memperhatikan kondisi keseluruhan 
populasi tempat penelitian sehingga peletakan harus 
tersebar pada seluruh areal penelitian. Pengambilan data 
dilakukan pada pagi jam 09.00, siang hari jam 12.00 dan 
sore jam 16.00 pada hari pengamatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemiri (Aleurites moluccana Wild.) 
Pola tanam teratur 

Kemiri dengan pola teratur dapat ditemukan di Desa 
Mario, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dengan tipe 
iklim C2 menurut Oldeman dimana curah hujan rata-rata 
2500-3000 mm/tahun (Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan, 2013). Tanaman berumur lebih dari 10 tahun 
dengan jarak tanam 4 m x 5 m. Jenis tanaman pengisi 
adalah pulai dengan pola tanam tidak teratur. Struktur 
vertikal tegakan menunjukkan bahwa stratum atas (15-25 
m) diisi dengan tajuk kemiri stratum tengah tersusun atas 
tumbuhan hutan, pulai dan jambu mete dengan pola tidak 
teratur. Tumbuhan bawah terdiri atas jenis Lantana camara 
yang tersebar merata dan senggani yang tidak 
beraturan.Land coveryang mengisi stratum bawah (0-5 m) 
adalah kirinyu (Chromolaena odorata), senggani 
(Melastoma candidum) dan tembelekan (Lantana camara). 
Profil arsitektur tegakan kemiri pada pola ini dapat dilihat 
pada Gambar 1. Muspida (2008) menyebutkan bahwa 
secara umum pengelolaan hutan kemiri yang dilakukan 
masyarakat di kompleks hutan Camba adalah dengan pola 
monokultur yaitu hanya menanam tanaman kemiri saja dan 
pola agroforestri tradisional, yaitu dengan memadukan 
tanaman jati, kemiri, cokelat/kakao, jagung, jahe, vanili dan 
kacang tanah. 

Persentase intensitas cahaya yang masuk pada lantai 
plot tegakan kemiri antara 26-68% dengan suhu antara 25-
26% dan kelembapan 91-93%. Hasil analisis kimia tanah 
pada areal ini adalah agak masam (5,2-5,6). Pertanaman 
kemiri dengan pola yang sama dapat ditemukan di Desa 

Lapapai, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros dengan 
tanaman kemiri berumur lebih dari 15 tahun dengan jarak 
tanam 5 m x 5 m. Tinggi tanaman penutup tanah mencapai 
1-1,5 m. Komposisi tumbuhan bawahterdiri atas 
tembelekan dan kirinyu yang tersebar merata diseluruh area 
plot pengamatan.Intensitas cahaya antara 3-35%, suhu 26-
28oC dengan kelembapan 87-90% dengan klasifikasi 
keasaman tanah masam. Tumbuhan bawah yang mengisi 
stratum 0-1,5 m memberikan pengaruh terhadap kondisi 
lingkungan di lantai hutan. Namun demikian beberapa 
lokasi lain kebun kemiri ditanami tanaman pertanian. 
Kebun kemiri dikelola secara musiman sepanjang tahun, 
kecuali tiga tahun pertama di mana beberapa petani 
menanam dengan tanam-tanaman pertanian sperti jagung, 
jahe, pare, cabe dan terong (Saputra 2007).  

Hutan rakyat kemiri di Kabupaten Barru umumnya 
hanya ditemui satu pola tanam, yaitu pola tanam 
teratur.Tipe iklim kawasan ini adalah C3 menurut Oldeman 
di mana bulan basah 5-6 bulan dengan bulan kering 4-6 
bulan (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013). Umur 
tanaman kemiri lebih dari 20 tahun. Tanaman pengisi 
dengan strata tajuk pada stratum tengah adalah tumbuhan 
hutan yang penyebarannya tidak teratur. Tajuk kemiri yang 
berat menyebabkan intensitas cahaya yang masuk kelantai 
hutan hingga 6,47% sedangkan suhu dilantai hutan antara 
25.2-25.4oC dengan kelembapan 90-92%. Hasil analisis 
tanah menunjukkan bahwa pH tanah adalah agak masam 
(4,6-5,8). 

Pola tanam tidak teratur 
Pertanaman pola ini ditemukan di Desa Limapoccoe, 

Kecamatan Cenrana Barru, dan Desa Sawaru, Kecamatan 
Camba. Keduanya berada di Kabupaten Maros dengan tipe 
iklim C2 menurut Oldeman (Pemerintah Propinsi Sulawesi 
Selatan 2013). Umur tanaman kemiri rata-rata di atas 20 
tahun. Tanaman pengisi adalah ketapang, aren, kayu manis 
dan beberapa tumbuhan hutan. Pemilihan pola agroforestri 
kemiri memberikan banyak manfat buat petani. Terdapat 
perbedaan pendapatan antarpetani wanatani monokultur 
dengan petani wanatani/agroforestri, di mana dengan 
agrofrestri kemiri dengan cokelat memberikan pendapatan 
yang lebih tinggi pada luasan yang sama dibanding 
monokultur kemiri (Dassir 2010). Tumbuhan penutup 
tanah adalah berupa semak dengan jenis kecombrang, 
semak hutan dan tembelekan. Selain alasan ekonomi, 
faktor ekologi juga menjadi alasan terbentuknya pola 
agroforestri kemiri. Dengan kondisi lahan yang sebagain 
besar bergelombang sampai berbukit merupakan salah satu 
faktor yang menyebabkan pola pengelolaan kemiri rakyat 
tidak dilakukan secara intensif dengan pola campuran 
(Yusran1999). Profil arsitektur tegakan kemiri pada pola 
ini dapat ditunjukkan pada Gambar 2. 

Intensitas cahaya rata-rata yang masuk ke lantai hutan 
mencapai 7,5% dengan suhu lantai hutan antara 24-29oC 
dengan kelembapban sebesar 88,2-92,8%. Hasil analisis 
kimia tampak tanah memiliki tingkat keasaman dengan 
klasifikasi masam (4,8-5,1). 
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Gambar 1. Profil arsitektur tegakan kemiri di Desa Mario pada pertanaman pola teratur.Keterangan: Kemiri 1, 2, 4, 5, 11, 12, 
Gamal 3,Pulai 6,Tumbuhan hutan 8, 7,Jambu mete 9,Semak (Kirinyu,Senggani,Tembelekan) 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Profil arsitektur tegakan kemiri Desa Limapoccoe, pada pertanaman pola tidak teratur.Keterangan: Ketapang 1,Aren 
2,8,Kayu manis 3,Tumbuhan Hutan 5,6,10,kemiri4, 7, 9, 11, 12 
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Gambar 3. Profil arsitektur tegakan jati (20 m x 20 m) Desa Pissing pertanaman pola teratur. Keterangan: Jati 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, Ketapang 4, 6, 9, Kirinyu dan tembelekan 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Profil arsitektur tegakan jati (20 m x 20 m) Desa Pissing pertanaman pola tidak teratur.Keterangan:Jati1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 17,18,19,20, Tumbuhan Hutan 4, 8, 21, Rumput-rumputan 16, Mangga 14 
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Jati (Tectona grandis L.f) 
Pola tanam teratur 

Pola tanam jati teratur dapat ditemukan di Desa Nepo, 
Kecamatan Malusetasi Kabupaten Barru dengan tipe iklim 
C3 menurut Oldeman di mana bulan basah 5-6 bulan 
dengan bulan kering 4-6 bulan (Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan 2013). Tanaman jati ditanam monokultur 
dengan jarak tanam 3 m x 4 m. Beberapa tumbuhan hutan 
tumbuh di sela-sela tanaman jati karena kurangnya 
pemeliharaan. Stratum tajuk teratas (20-30 m) selain 
didominasi jati juga terdapat tajuk jenis tumbuhan hutan 
yang tumbuh liar dengan pola yang tidak teratur. Stratum 
tengah (10-20 m) di sela-sela tanaman jati tidak 
dimanfaatkansehingga tumbuh tumbuhan hutan secara 
alami. Tajuk tumbuhan hutan mengisi stratum tengah 
secara dominan. Stratum paling bawah terdapat gulma 
dengan jenis kirinyu dan tembelekandengan pola 
persebaran merata. 

Jati memiliki klasifikasi tajuk sedang, namun demikian 
tajuk tumbuhan hutan lain di stratum tengah menyebabkan 
kerapatan tajuk cukup tinggi. Kondisi 
demikianmenyebabkan intensitas cahaya yang masuk ke 
lantai hutan kecil dengan nilai 5,46% dengan dengansuhu 
25oC dan kelembapan mencapai 93,4%. Tegakan jati yang 
semakin rimbun menyebabkan penerusan intensitas cahaya 
matahari dan suhu semakin kecil serta kelembapan udara 
semakin tinggi yang diterima oleh bidang tanah 
dibawahnya (Kiswanto et al.2012). Sementara Purnomo et 
al. (2010) menyebutkan bahwa peningkatan umur pohon 
diikuti oleh perkembangan pohon yang direfleksikan pada 
peningkatan pengaruh tajuk pada RIF yang menurun <90% 
(di umur 1 tahun) ke <5% (diumur 20 tahun). RIF adalah 
level penetrasi dari radiasi solar yang diukur dengan 
membandingkan antara level radiasi solar di bawah tegakan 
dan di area terbuka. 

Pola tanam tidak teratur 
Pola pertanaman tidak teratur dapat ditemukan di Desa 

Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng 
dengan tipe iklim D1 menurut Oldeman dengan curah 
hujan 2000-2500 mm/tahun di mana bulan basah 3-4 bulan 
dengan bulan kering kurang dari 2 bulan. Tanaman jati 
ditanam monokultur dengan rata-rata umur 25 tahun. 
Stratum atas pada ketinggian 15-25 m didominasi oleh 
tajuk jati di samping terdapat beberapa tanaman mangga 
yang mengisi sela-sela jati.Stratum tengah (5-15 m) diisi 
oleh tumbuhan hutan yang tumbuh secara alami dengan 
pola yang tidak merata.Stratum paling bawah (0-5 m) 
didominasi oleh tanaman gulma berupa Centrosema dan 
rumput-rumputan yang tersebar merata di lantai hutan. 
Kondisi serupa tampak pada hasil penelitian Komalasari 
(2009) di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bahwa 
kawasan jati dewasa merupakan tegakan monokultur dan 
tegakan campuran misal disela dengan tanaman cokelat, 
lada, kopi, kacang mede, sagu dan berbagai pohon 
buah.Tanaman nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) juga 
dapat ditemukan di area ini yang tumbuh secara tidak 
beraturan. Keberadaan tumbuhan bawah sangat 
dipengaruhi oleh vegetasi diatasnya. Sebagaimana 
disebutkan oleh Wahyuningtyas et al. (2013) bahwa jumlah 

dan ukuran porang yang ditemukan pada berbagai wilayah 
berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan 
struktur vegetasi naungandari masing-masing wilayah dan 
faktor lingkungan lainnya.  

Persentase cahaya yang masuk pada lantai hutan rata-
rata kurang dari 5% dengan suhu di lantai hutan antara 27-
29oC sedangkan kelembapan tinggi, yaitu antara 89.2-90%. 
Secara umum tanah pada areal ini adalah agak masam 
dengan nilai pH sebesar 6-6,4. Rendahnya intensitas 
cahaya yang masuk ke lantai hutan dapat disebabkan oleh 
struktur dan komposisi tanaman penyusun tegakan dengan 
karakter tajuk yang beragam. Kondisi demikian dapat 
berdampak positif terhadap kesuburan tanah. Widiarti 
(2008)menyebutkan bahwa keanekaragaman dari jenis 
pohon akan menghasilkan aneka biomassa sehingga tingkat 
pengembalian kesuburan lahan lebih baik dibanding dari 
biomassa monokultur. 

Tegakan jati terdapat di Desa Madendra Kabupaten 
Sidrap dengan pola tanam tidak teratur. Tanaman pengisi 
adalah tumbuhan hutan yang tumbuh tidak teratur. 
Tumbuhan penutup tanah berupa semak yang tumbuh 
secara alami dan tersebar merata. Intensitas cahaya yang 
masuk pada lantai hutan pada area ini cukup tinggi antara 
15-60% dengan suhu udara stratum bawah antara 23.6-
25.5oCdemikian pula dengan suhu tanah dengan kisaran 
antara 25.1-26.2oC. Tingkat keasaman tanah pada area ini 
pada klasifikasi agak masam 5.5-6.4 untuk semua plot. 

Bismark et al. (2008) menyebutkan hutan rakyat 
dipengaruhi oleh faktor ekologi, ekonomi dan budaya. 
Faktor-faktor ini menentukan pilihan jenis tanaman sesuai 
dengan kondisi lingkungan alam, permintaan pasar dan 
keperluan sehari-hari. Hasil observasi dan pengamatan 
menunjukkan adanya beberapa pola tanam hutan rakyat 
tajuk lebar di Sulawesi Selatan. Hutan rakyat kemiri dapat 
di temukan di Kabupaten Maros dan Barru dengan dua pola 
tanam yaitu(i) pola tanam teratur dengan tajuk kemiri 
berada di stratum atas, stratum tengah terdapat tajuk 
tumbuhan hutan, pulai dan jambu mete; sedangkan stratum 
bawah ditemukan kirinyu, senggani dan tembelekan,(ii) 
pola tidak teratur diketahui tajuk kemiri berada di stratum 
atas, stratum tengah terdapat tajuk ketapang, aren, kayu 
manis sedangkan stratum bawah terdapat kecombrang, 
semak hutan dan tembelekan. Hutan rakyat jati dapat 
ditemukan di Soppeng dan Sidrap dengan pola tanam(i) 
teratur dengan stratum atas diisi tajuk jati, stratum tengah 
diisi tajuk tumbuhan hutan sedangkan stratum bawah 
terdapat tumbuhan kirinyu dan tembelekan,(ii) tidak teratur 
dengan komposisi stratum atas terdapat tajuk jati dan 
mangga, stratum tengah terdapat tajuk tumbuhan hutan dan 
stratum bawah ditemukan gulma (Centrosema) dan nanas. 
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Abstrak. Tauruslina AE, Trizelia, Yaherwandi, Hamid H. 2015. Analisis keanekaragaman hayati musuh alami pada eksosistem padi 
sawah di daerah endemik dan non-endemik wereng batang cokelat Nilaparvata lugens di Sumatera Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv 
Indon 1: 581-589. Dalam eksosistem padi sawah terdapat keanekaragaman hayati musuh alami, terdiri dari parasitoid, predator dan 
patogen yang berperan dalam keseimbangan hayati sehingga dapat mencegah atau menekan peningkatan populasi hama wereng batang 
cokelat (Nilaparvata lugens). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman (biodiversitas), komposisi musuh alami dan 
indikator kualitas lingkungan di daerah endemik/non-endemik di Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan Desember 2014 sampai 
Februari 2015, di X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (daerah endemik), serta Koto VII, 
Kabupaten Sijunjung dan Kelurahan Talawi, Kota Sawahlunto (daerah non-endemik). Lokasi terletak di daerah serangan wereng batang 
cokelat. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua metode. Metode pertama, pengamatan langsung (visual) yang ditentukan 
berdasarkan purposive sampling sehingga mewakili tanaman sampel dari luasan lahan yang diamati. Pengambilan sampel tanaman 
berdasarkan garis lurus terpanjang sebanyak 30 rumpun. Metode kedua menggunakan jaring ayun (sweep sampling method). 
Keanekaragaman spesies dihitung menggunakan indeks keanekaragaman Shannon (H’) dan indeks kemerataan (E). Hasil penelitian 
menunjukkan keanekaragaman spesies. Serangga di daerah endemik dan non-endemik berjumlah 568 individu yang terdiri dari 9 ordo, 
17 famili, 6 genus dan 20 spesies. Jumlah spesies serangga tertinggi di Koto VII kemudian diikuti Lengayang, X Koto Singkarak dan 
Talawi. Komposisi populasi tertinggi dalam struktur komunitas didominasi spesies predator sebesar 62,38% (n=101 individu di Talawi), 
53,15% (n=143 individu di X Koto Singkarak) dan 44,74% (n=152 individu di Lengayang), sedangkan di Koto VII didominasi spesies 
hama sebesar 59,30% (n=172 individu). Indeks keanekaragaman dan kemerataan musuh alami tertinggi di Lengayang dengan H’=1,9 
dan E=0,8 dengan kualitas lingkungan lebih stabil. Spesies predator dominan yang ditemukan di daerah endemik adalah Cytorhinus 
lividipennis (Hemiptera: Myridae), Verania discolor (Coleoptera: Coccinelidae), Araneus inustus (Araneae: Araneidae), sedangkan di 
daerah non endemik adalah Oxypes javanus (Araneae: Oxyopidae), Ophionea nigrofasciata (Coleroptera: Carabidae). Anagrus sp 
(Hymenoptera: Mymaridae) merupakan parasitoid telur wereng dan parasitoid dominan ditemukan, sedangkan Metarrhizium sp 
(Monililiales: Moniliaceae) yang menginfeksi wereng merupakan patogen yang ditemukan di daerah endemik. 

Kata kunci: Biodiversitas, musuh alami, Nilaparvata lugens, endemik, non-endemik 

Abstract. Tauruslina AE, Trizelia, Yaherwandi, Hamid H. 2015. Diversity analysis of brown planthopper Nilaparvata lugens rod 
natural enemies in paddy rice ecosystems in West Sumatera natural enemies in paddy rice ecosystem. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 
1: 581-589. In lowland rice ecosystem there are natural enemies of brown planthopper (Nilaparvata lugens), consisting of parasitoids, 
predators and pathogens that play a role in the biological balance. This study aims to determine the diversity (biodiversity), the 
composition of natural enemies and indicators of environmental quality in areas endemic/non-endemic in West Sumatera. The 
experiment was conducted in December 2014 to February 2015, in X Koto Singkarak, Solok district and Lengayang, Pesisir Selatan 
district (endemic areas), as well as Koto VII, Sijunjung district and Talawi, Sawahlunto district (non-endemic areas). The location is 
situated in the area of brown planthopper attack. Sampling was done by two methods. The first method, direct observations (visual) 
which is determined by purposive sampling to represent the plant samples from the observed land area. Plant sampling based on the 
longest straight line as much as 30 clumps. The second method uses the swinging webs (sweep sampling method). Species diversity was 
calculated using Shannon diversity index (H ') and evenness index (E). The results showed the diversity of species. Insects in endemic 
and non-endemic areas totaling 568 individuals consisting of 9 orders, 17 families, 6 genera and 20 species. The highest number of 
insect species in Koto VII followed Lengayang, X Koto Singkarak and Talawi. The composition of the highest population in the 
community structure of predator species dominated by 62.38% (n=101 individuals in Talawi), 53.15% (n=143 individuals in X Koto 
Singkarak) and 44.74% (n=152 individuals in Lengayang), whereas in Koto VII pest species dominated by 59.30% (n = 172 
individuals). Diversity and evenness index of the highest natural enemies in Lengayang with H '= 1.9 and E = 0.8 with a more stable 
environment quality. Dominant predator species found in endemic areas is Cytorhinus lividipennis (Hemiptera: Myridae), Verania 
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discolor (Coleoptera: Coccinelidae), Araneus inustus (Araneae: Araneidae), whereas in non-endemic areas is Oxypes javanus (Araneae: 
Lynx spider), Ophionea nigrofasciata (Coleroptera: Carabidae). Anagrus sp (Hymenoptera: Mymaridae) is an egg parasitoid 
leafhoppers and dominant parasitoid was found, whereas Metarrhizium sp (Monililiales: Moniliaceae) is a pathogen that infects 
planthopper found in endemic areas 

Kata kunci: Biodiversity, natural enemies, Nilaparvata lugens, endemic, non-endemic 

PENDAHULUAN  

Di Sumatera Barat, produksi padi tahun 2014 sebesar 
2.443.047 ton GKG dengan luas panen 487.820 ha (BPS 
2014). Salah satu kendala utama dalam pencapaian 
produksi adalah hama utama yang sering menyerang 
pertanaman padi, yaitu wereng batang cokelat (wereng 
batang cokelat) Nilaparvata lugens. Kerusakan yang 
ditimbulkan hama ini mampu menyebabkan terjadinya 
gagal panen (Baehaki, 1991).  

Berdasarkan data BPTPH Sumatera Barat (2014), 
peningkatan serangan wereng batang cokelat di Sumatera 
Barat selama tahun 2009-2014 seluas 955,18 ha. Ledakan 
hebat wereng batang cokelat berlanjut di awal tahun 2015. 
Serangan hama ini terjadi di 13 kecamatan dengan kategori 
daerah endemik sampai endemik berat dan 9 daerah non 
endemik (7 daerah serangan potensial sampai sporadik dan 
3 daerah serangan baru) (Tauruslina 2014).  

Dalam pencapaian target produksi padi, ekosistem 
pertanian (agroekosistem) memegang faktor kunci dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan. Keanekaragaman hayati 
(biodiversitas) merupakan semua jenis tanaman, hewan dan 
mikroorganisme yang ada dan berinteraksi dalam suatu 
ekosistem sangat menentukan kualitas lingkungan suatu 
komunitas dalam sistem pertanian. Namun demikian dalam 
kenyataannya, pertanian merupakan penyederhanaan dari 
keanekaragaman hayati secara alami. Hasil akhir pertanian 
adalah produksi ekosistem buatan yang memerlukan 
perlakuan oleh pelaku pertanian secara konstan. Berbagai 
hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berupa 
masukan agrokimia (terutama pestisida dan pupuk) telah 
menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak 
dikehendaki (Altieri 1999).  

Ekosistem persawahan secara teoritis merupakan 
ekosistem yang tidak stabil. Kestabilan ekosistem 
persawahan tidak hanya ditentukan oleh keanekaragaman 
struktur komunitas tetapi juga oleh sifat-sifat komponen 
serta interaksi antarkomponen ekosistem. Hasil penelitian 
mengenai kajian habitat menunjukkan bahwa tidak kurang 
dari 700 serangga termasuk parasitoid dan predator 
ditemukan di ekosistem persawahan dalam kondisi 
tanaman tidak ada hama, khususnya wereng batang cokelat. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunitas 
persawahan ternyata beranekaragam (Untung 1992). 
Menurut Baehaki (1991) menjelaskan bahwa apabila 
interaksi antarkomponen dapat dikelola secara tepat, 
kestabilan ekosistem pertanian dapat dipertahankan. 
Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa pada 
eksosistem pertanian dapat tercipta keadaan yang stabil, 
konsep PHT dapat diterapkan. Insektisida merupakan 
alternatif terakhir dan penggunaannya sangat selektif. Di 
persawahan, musuh alami jelas berfungsi, sehingga terjadi 
keseimbangan biologis. Keseimbangan biologis ini kadang-

kadang tercapai, tetapi bisa sebaliknya. Hal ini disebabkan 
karena faktor lain yang mempengaruhi, yaitu perlakuan 
agronomis dan penggunaan insektisida. 

Budidaya tanaman monokultur dapat mendorong 
ekosistem pertanian rentan terhadap organisme serangga 
hama. Salah satu pendorong meningkatnya serangga 
pengganggu adalah tersedianya makanan terus menerus 
sepanjang waktu. Mekanisme alami seperti predatisme, 
parasitisme, patogenitas, persaingan intraspesies dan 
interspesies, produktivitas, stabilitas dan keanekaragaman 
hayati dapat dimanfaatkan untuk mencapai pertanian 
berkelanjutan (Altieri et al. 2004). 

Penggunaan varietas unggul mempunyai konsekuensi 
terhadap peningkatan aplikasi pestisida karena populasi 
hama meningkat, keanekaragaman hayati menurun. Hal ini 
dapat mengancam sistem pertanian berkelanjutan. 
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hama tanaman 
padi memiliki berbagai jenis musuh alami. 

Menurut Untung (1993) menyatakan bahwa PHT lebih 
mengutamakan pengendalian dengan memanfaatkan peran 
berbagai musuh alami hama. Musuh alami adalah 
organisme di alam yang dapat membunuh serangga, 
melemahkan serangga, sehingga dapat mengakibatkan 
kematian pada serangga, dan mengurangi fase reproduktif 
dari serangga. Musuh alami berperan dalam menurunkan 
populasi hama sampai pada tingkat populasi yang tidak 
merugikan. 

Settle et al. (1996) berpendapat bahwa di Indonesia 
ekosistem padi sawah yang subur bahan organik dan tidak 
tercemar oleh pestisida, kaya keanekaragaman hayati. 
Ekosistem padi sawah mengandung 765 spesies serangga 
dan arthropoda kerabatnya. Sedangkan menurut Soenarjo 
(2000), komposisi keanekaragaman hayati fauna pada 
ekosistem sawah, berdasarkan temuan Settle et al. (1996) 
yaitu detrivora dan pemakan plankton berjumlah 145 
spesies (19%), herbivora 127 spesies (17%), parasitoid 187 
spesies (24%) dan predator 306 spesies (40%). Demikian 
pula menurut hasil pengamatan Arifin et al. (1997) bahwa 
pada ekosistem lahan sawah irigasi berpola tanam padi-
padi tanpa perlakuan insktisida menunjukkan bahwa jenis 
musuh alami lebih banyak dibandingkan hama. Pada satuan 
sawah seluas 1 ha, ada 29 jenis musuh alami, 16 jenis hama 
dan 11 jenis non-status.  

Mengingat peran parasitoid dan predator dalam 
menekan populasi hama secara alami cukup penting, maka 
upaya konservasi musuh alami di lapang perlu lebih 
diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keanekaragaman (biodiversitas), komposisi musuh alami 
dan indikator kualitas lingkungan pada ekosistem padi 
sawah di daerah endemik dan non endemik wereng batang 
cokelat Nilaparvata lugens di Sumatera Barat. 
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BAHAN DAN METODE  

Area kajian  
Lokasi penelitian terletak di daerah serangan endemik 

dan non-endemik hama wereng batang cokelat, yaitu (i) 
daerah endemik, terdiri dari Kecamatan X Koto Singkarak 
Kabupaten Solok dan Lengayang Kabupaten Pesisir 
Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan (ii) daerah non- 
endemik, terdiri dari Kecamatan Koto VII Kabupaten 
Sijunjung dan Talawi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera 
Barat (Gambar 1-4). Penelitian dilaksanakan bulan 
Desember 2014 sampai Februari 2015. 

Cara kerja  
Pengambilan sampel di lapangan 

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan 
pengambilan sampel di lapangan. Pengamatan dan 
pengumpulan serangga dilakukan di daerah serangan 
wereng batang cokelat. Menurut Dirjen Tanaman Pangan 
(2007), pengambilan sampel pada tanaman padi dilakukan 
dengan dua metode, pertama metode pengamatan langsung 
(visual) yang ditentukan secara purposive sampling 
sehingga mewakili tanaman sampel dari luasan lahan yang 
diamati. Pengambilan sampel tanaman berdasarkan garis 
lurus terpanjang sebanyak 30 rumpun (Gambar 5). 
Serangga-serangga yang tertangkap disimpan dalam botol 
koleksi yang telah diisi dengan larutan alkohol 70%. 
Serangga-serangga yang terparasit dikumpulkan dan 
dicatat, selanjutnya disimpan dalam kantung plastik. 
Serangga-serangga yang terkumpul selanjutnya 
diidentifikasi di laboratorium.  

Pengamatan dan pengumpulan serangga dilakukan 
dengan menggunakan metode jaring ayun (sweep sampling 
method), yaitu merupakan alat bantu untuk menangkap 
serangga yang aktif terbang dan alat ini digunakan dengan 

bantuan tangan untuk menangkap serangga yang aktif 
terbang. Jaring ayun berbentuk kerucut yang terbuat dari 
bahan yang ringan dan kuat, yaitu kain kasa. Panjang 
tangkai jaring sekitar 60 cm. Mulut jaring terbuka dengan 
garis tengah sekitar 30 cm. Bingkai lingkaran mulut jaring 
terbuat dari kaawat yang keras dan kuat. Panjang kantong 
kain kasa sekitar dua kali panjang garis tengah lingkaran 
mulut jaring. Penangkapan serangga dilakukan dengan 
mengayunkan jaring ke kiri dan ke kanan secara bolak-
balik sebanyak 3 kali sambil berjalan (Gambar 6). 
Serangga-serangga yang tertangkap disimpan dalam botol 
koleksi yang telah diisi dengan larutan alkohol 70%. 
Serangga-serangga yang terparasit dikumpulkan dan 
dicatat, selanjutnya disimpan dalam kantung plastik. 
Serangga-serangga yang terkumpul selanjutnya 
diidentifikasi di laboratorium. Data pendukung adalah 
varietas, umur tanaman, luas lahan, luas tanaman terancam 
dan jenis pestisida. 
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Gambar 5. Pengambilan sampel tanaman dalam petak sampel 
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Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Solok (A) Kecamatan X Koto Singkarak Nagari Singkarak (B) Propinsi Sumatera Barat. 
Tanda panah dan daerah serangan wereng batang coklat menunjukkan lokasi pengambilan sampel  
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Gambar 2. Lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan (A) Kecamatan Lengayang Nagari Kambang Timur (B) Provinsi Sumatera 
Barat. Tanda panah dan daerah serangan wereng batang cokelat menunjukkan lokasi pengambilan sampel  
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Gambar 3. Lokasi penelitian di Kabupaten Sijunjung (A) Kecamatan Koto VII Nagari Limo Koto (B) Propinsi Sumatera Barat. Tanda 
panah dan daerah serangan wereng batang coklat menunjukkan lokasi pengambilan sampel.  
 
 

  
Gambar 4. Lokasi penelitian di Nagari Talawi Hilir Kelurahan Talawi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Tanda panah dan 
daerah serangan wereng batang cokelat menunjukkan lokasi pengambilan sampel  
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Gambar 6. Pengumpulan serangga menggunakan jaring ayun 

 
Tabel 1. Kriteria penilaian pembobotan kualitas lingkungan 
 

Indeks 
Keaneka-
ragaman 

(H’) 

Kondisi 
struktur 

komunitas 
Kategori Skala 

 > 2,41 Sangat stabil Sangat baik 5 
 -2,4 Lebih stabil Baik 4 
 1,21-1,8 Cukup stabil Sedang 3 
 0,61-1,2 Kurang stabil Buruk 2 
 < 0,6 Tidak stabil Sangat buruk 1 
    

Indeks 
kemerataan 

(E) 

Struktur 
penyebaran jenis 

komunitas 
Kategori Skala 

 > 0,81 Sangat stabil Sangat baik 5 
 0,61-0,80 Lebih stabil Baik 4 
 0,41-0,60 Cukup stabil Sedang 3 
 0,21-0,40 Kurang stabil Buruk 2 
 < 0,20 Tidak stabil Sangat buruk 1 

 

Identifikasi sampel di laboratorium 
Serangga-serangga yang tertangkap dan disimpan 

dalam botol koleksi selanjutnya diidentifikasi di 
Laboratorium Bioekologi Serangga Universitas Andalas. 
Semua serangga yang diperoleh dipisahkan berdasarkan 
ordonya dan identifikasi dilakukan sampai tingkat takson 
spesies berdasarkan Goulet dan Huber (1993), Shepard et 
al. (1987), Evans dan Serra (2002) dan Evans (2009) serta 
dihitung jumlahnya, kemudian ditentukan pula komposisi 
populasi dari masing-masing hama dan musuh alami. 
Pengelompokan serangga parasitoid dan predator 
Nilaparvata lugens dilakukan berdasarkan panduan dari 
Gerling et al. (2001). 

Analisis data 
Keanekaragaman spesies serangga dihitung 

menggunakan indeks keanekaragaman Shannon (H’) dan 
indeks kemerataan (E). Penilaian kualitas lingkungan 
berdasarkan tahap-tahap analisis data, (i) menentukan 
status musuh alami, (ii) menentukan komposisi musuh 
alami dalam suatu eksosistem dan (iii) menentukan indeks 

keanekaragaman (H’) dan indeks kemerataan (E). 
Penentuan indeks (H’) dan (E) dianalisis berdasarkan 
penilaian pembobotan kualitas lingkungan menurut skala 
penilaian Krebs (1989) (Tabel 1). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengamatan dan identifikasi di daerah endemik 
dan non-endemik menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
spesies musuh alami dan jenis hama. Hama yang 
didapatkan adalah hama utama pada tanaman padi. Total 
serangga pada tanaman padi sawah di daerah endemik dan 
non-endemik yang ditemukan berjumlah 568 individu yang 
terdiri dari 9 ordo, 17 famili, 6 genus dan 20 spesies. 

Daerah endemik 
Jenis hama dan musuh alami  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis hama dan 
musuh alami ditemukan di Kecamatan X Koto Singkarak 
terdiri dari 5 jenis predator, 2 jenis parasitoid, 1 jenis 
patogen dan 2 jenis hama, sedangkan di Kecamatan 
Lengayang terdiri dari 6 jenis predator, 2 jenis parasitoid 
dan 3 jenis hama (Tabel 2 dan 3). 

Jumlah spesies, kelimpahan individu, indeks 
keanekaragaman dan kemerataan musuh alami 

Berdasarkan analisis indikator kualitas lingkungan 
daerah endemik menunjukkan berdasarkan indeks 
keanekaragaman dan kemerataan musuh alami seperti di 
Kecamatan X Koto Singkarak dan Lengayang dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Komposisi hama dan musuh alami  
Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan 

komposisi keberadaan populasi hama dan musuh alami 
yang ditemukan pada ekosistem padi sawah di daerah 
endemik di Sumatera Barat (Gambar 7). 

Daerah non endemik 
Jenis hama dan musuh alami  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis hama dan 
musuh alami ditemukan di Kecamatan Koto VII terdiri dari 
9 jenis predator, 2 jenis parasitoid, dan 3 jenis hama, 
sedangkan di Kelurahan Talawi terdiri dari 4 jenis predator 
dan 1 jenis hama (Tabel 5 dan 6). 

Jumlah spesies, kelimpahan individu, indeks 
keanekaragaman dan kemerataan musuh alami 

Berdasarkan analisis indikator kualitas lingkungan 
daerah non endemik menunjukkan bahwa keanekaragaman 
dan kemerataan musuh alami di Kecamatan Koto VII dan 
Talawi dapat dilihat pada Tabel 7. 

Komposisi hama dan musuh alami 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

komposisi keberadaan populasi hama dan musuh alami 
yang ditemukan pada ekosistem padi sawah di daerah non- 
endemik di Sumatera Barat (Gambar 8). 
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Tabel 2. Jenis hama dan musuh alami serta statusnya pada pertanaman padi sawah di Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, 
Kabupaten Solok 
   
 Jenis  Famili Ordo Status 
Menochilus sexmaculatus Coccinelidae Coleoptera Predator 
Conocephalus longipennis Tettigoniidae Orthoptera Predator 
Oxypes javanus Oxyopidae Araneae Predator 
Tetragnatha maxillosa Tetragnathidae Araneae Predator 
Cytorhinus lividipennis Myridae Hemiptera Predator 
Tomosvaryella subvirescens Pipunculidae Diptera Parasitoid 
Tomosvaryella oryzaetora Pipunculidae Diptera Parasitoid 
Metarrhizium sp. Moniliaceae Monililiales Patogen 
Nephotettix virescens Cicadellidae Homoptera Hama 
Nilaparvata lugens  Delphacidae Homoptera Hama 
 
 
Tabel 3. Jenis hama dan musuh alami serta statusnya pada pertanaman padi sawah di Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, 
Kabupaten Pesisir Selatan 
 
Jenis  Famili Ordo Status 
Veronia discolor Coccinelidae Coleoptera Predator 
Ophionea nigrcofasciata Carabidae Coleoptera Predator 
Cytorhinus lividipennis Myridae Hemiptera Predator 
Araneus inustus Araneidae Araneae Predator 
Tetragnatha maxillosa Tetragnatidae Araneae Predator 
Agriocnemis femina femina Coenagrionidae Odonata Predator 
Anagrus sp. Mymaridae Hymenoptera Parasitoid 
Tomosvaryella oryzaetora Pipunculidae Diptera Parasitoid 
Nilaparvata lugens  Delphacidae Homoptera Hama 
Scotinophoran spp. Pentatomidae Hemiptera Hama  
Nephotettix virescens Cicadelidae Homoptera Hama 

 
 

Tabel 4. Jumlah spesies, kelimpahan individu, indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan musuh alami di daerah endemik 
 

Parameter Kecamatan X Koto 
Singkarak 

Kecamatan 
Lengayang 

Jumlah spesies 
-Predator 
-Parasitoid 
-Patogen 
-Hama 

 
5 
2 
1 
2 

6 
2 
- 
3 

Jumlah Individu 143 152 
Keanekaragaman Spesies (H') 1.6 1,9 
Kemerataan Spesies (E) 0,7 0,8 
 
 
Tabel 5. Jenis hama dan musuh alami serta statusnya pada pertanaman padi sawah di.Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII 
Kabupaten Sijunjung 
 
Jenis Famili Ordo Status 
Verania discolor Coccinelidae Coleoptera Predator 
Agriocnemis femina femina Coenagrionidae Odonata Predator 
Lycosa pseudoannulata Lycosidae Araneae Predator 
Conocephalus longipennis Tettigoniidae Orthoptera Predator 
Argiope catenulate Araneidae Araneae Predator 
Oxypes javanus Oxyopidae Araneae Predator 
Tetragnatha maxillosa Tetragnathidae Araneae Predator 
Micraspis crocea  Cocinelidae Coleoptera Predator 
Araneus inustus Araneidae Araneae Predator 
Anagrus sp. Mymaridae Hymenoptera Parasitoid 
Tomosvaryella oryzaetora Pipunculidae Diptera Parasitoid 
Leptocoryza oratorius Alydidae Hemiptera Hama 
Nephotettix viresecens Cicadellidae Homoptera Hama 
Nilaprvata lugens Delphacidae Homoptera Hama 
Scotinophora spp. Pentatomidae Hemiptera Hama 



TAURUSLINA et al. – Keanekaragaman hayati musuh alami pada eksosistem padi sawah 

 

587

 

 

A B 
 
Gambar 7. Komposisi keberadaan populasi hama dan musuh alami di daerah endemik di Kecamatan X Koto Singkarak (A) dan 
Lengayang (B) Provinsi Sumatera Barat 
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Gambar 8. Komposisi keberadaan populasi hama dan musuh alami di daerah endemik di Kecamatan Koto VII (A) dan Talawi (B) 
Provinsi Sumatera Barat 
 

 
Tabel 6. Jenis hama dan musuh alami serta statusnya di 
Kelurahan Talawi Kota Sawahlunto 
 
Jenis  Famili Ordo Status 
Verania discolor Coccinelidae Coleoptera Predator 
Conocephalus longipennis Tettigoniidae Orthoptera Predator 
Ophionea nigrofasciata Carabidae Coleoptera Predator 
Agriocnemis femina 
femina 

Coenagrionidae Odonata Predator 

Leptocorisa otorius  Corcidae Hemiptera Hama 
 
 

Tabel 7. Jumlah spesies, kelimpahan individu, indeks keaneka-
ragaman dan indeks kemerataan musuh alami di daerah non- 
endemik 
 

Parameter Kecamatan Koto 
VII 

Kelurahan 
Talawi 

Jumlah spesies 
-Predator 
-Parasitoid 
-Hama 

9 
2 
4 

4 
- 
1 

Jumlah Individu 172 101 
Keanekaragaman 
Spesies (H') 1.8 1,1 
Kemerataan Spesies (E) 0,8 0,6 

Pembahasan 
Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa spesies musuh 

alami (MA) yang ditemukan di daerah endemik umumnya 
spesies predator dari famili Coccinelidae, Carabidae, 
Coenagrionidae, Lycosidae, Tettigoniidae, Oxyopidae, 
Araneidae, Tetragnathidae untuk predator, sedangkan 
untuk parasitoid ditemukan dua famili yaitu Pipunculidae 
dan Mymaridae. Anagrus sp. merupakan parasitoid telur 
wereng yang ditemukan. Jenis hama yang ditemukan 
adalah Nilaparvata lugens, Nephotettix virescens 
Leptocoryza oratorius dan Scotinophora sp.  

Komposisi populasi tertinggi dalam struktur komunitas 
di daerah endemik didominasi spesies predator, seperti 
Kecamatan X Koto Singkarak (53,15%) dari famili 
Myridae, sedangkan Kecamatan Lengayang (44,74%) yang 
didominasi famili Coccinelidae dan Araneidae. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian Lubis (2005) bahwa banyak 
jenis predator yang memangsa wereng, tetapi hanya 
beberapa jenis yang mempunyai potensi menurunkan 
populasi wereng, yaitu: famili Lycosidae, Coccinellidae, 
Carabidae dan Mirydae. Data yang diperoleh menunjukkan 
bahwa di Kecamatan X Koto Singkarak dari total serangga 
143 individu, musuh alami Cytorhinus lividipennis 
merupakan spesies tertinggi dibanding predator lainnya. 
Demikian juga di Kecamatan Lengayang, Verania discolor 
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memiliki kerapatan populasi tertinggi kemudian diikuti 
oleh Araneus inustus. Keberadaan populasi C. lividipennis, 
V. discolor dan A. inustus yang lebih tinggi dibandingkan 
jenis predator lain karena di daerah tropis populasi 
serangga ini dapat berkembang biak dan meningkat dengan 
cepat. Menurut hasil penelitian Laba (1995), seekor kepik 
C. lividipennis mampu meletakkan 30 butir telur, 
sedangkan menurut CABI (2005) dan Manti et al. (1982), 
seekor kepik yang dipelihara pada suhu optimum 26oC 
mampu bertelur hingga 147 butir dan jumlah wereng yang 
dimangsa setiap hari oleh seekor imago C. lividipennis 
relatif tidak begitu banyak. Menurut Shepard et al. (1987), 
seekor kepik memangsa 7-10 butir telur/hari atau 1-5 
wereng/hari, sedangkan menurut IRRI (1995) seekor kepik 
rata-rata dapat memangsa 4,1 telur/hari. Seekor kepik 
betina mampu mengkonsumsi 143,68 butir dan kepik 
jantan 61,23 butir telur wereng batang cokelat selama 
hidupnya atau rata-rata 8,98 butir/hari dan 2,36 telur/hari 
(CABI 2005), sedangkan Manti et al. (1982) melaporkan 
bahwa imago betina C. lividipennis memangsa sekitar 10-
20 telur/hari, sedangkan imago jantan 3-18 butir telur/hari. 

Pada daerah non-endemik memperlihatkan bahwa 
spesies musuh alami yang ditemukan umumnya spesies 
predator dari famili Coccinelidae, Carabidae, 
Coenagrionidae, Lycosidae, Tettigoniidae, Oxyopidae, 
Araneidae, Tetragnathidae untuk predator, sedangkan 
untuk parasitoid ditemukan dua famili yaitu Pipunculidae 
dan Mymaridae. Anagrus sp. merupakan parasitoid telur 
wereng yang ditemukan. Jenis hama yang ditemukan 
adalah Nilaparvata lugens, Nephotettix virescens, 
Leptocoryza oratorius dan Scotinophora sp. Komposisi 
populasi tertinggi dalam struktur komunitas di daerah non- 
endemik (Kecamatan Koto VII) didominasi hama 
Nilaparvata lugens (59,30%) dan Kelurahan Talawi 
didominasi spesies predator (62,38%) dari famili 
Carabidae.  

Indeks keanekaragaman berdasarkan kelimpahan 
musuh alami di daerah endemik maupun non-endemik 
tertinggi terdapat di Kecamatan VII Koto bernilai 1,8 
dengan indeks kemerataan 0,8 (Tabel 6). Tingginya 
kemerataan di lokasi ini dikarenakan adanya jumlah spesies 
dan jumlah individu yang memiliki perbandingan nilai 
yang tinggi. Odum (1998) menyatakan bahwa 
keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh proporsi individu 
dari setiap jenisnya, karena suatu komunitas walaupun 
banyak jenis tetapi penyebaran individunya tidak merata 
maka keanekaragamannya rendah. Hal ini diduga 
berhubungan dengan lokasi ekosistem sawah yang terletak 
di pinggiran bukit yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman 
gulma yang mempunyai habitat relatif tidak terganggu. 
Janzen (1987), menyatakan bahwa pada habitat alami 
keanekaragaman hayati masih tinggi, termasuk keragaman 
serangga. Habitat ekosistem sawah diduga turut 
mempengaruhi keberadaan serangga pada ekositem 
tersebut. Kelimpahan serangga pada suatu habitat 
ditentukan oleh keanekaragaman dan kelimpahan pakan 
yang tersedia pada habitat tersebut.  

Di Kelurahan Talawi, indeks keanekaragaman rendah 
yang bernilai 1,1 dengan indeks kemerataan 0,6 (Tabel 6). 
Menurut Krebs (1989) nilai ini menunjukkan bahwa 

struktur keanekaragaman dan kemerataan serangga kurang 
stabil. Hal ini disebabkan karena tingginya penggunaan 
pestisida Darmabas 500 EC dengan intensif penyemprotan 
2 x seminggu oleh petani. Penggunaan insektisida pada 
lahan pertanian secara intensif tidak hanya dapat 
menurunkan populasi hama, tetapi juga dapat menurunkan 
populasi dan keanekaragaman serangga seperti predator 
dan parasitoid. Keberadaan musuh alami yang terdiri dari 
predator dan parasitoid sangat dipengaruhi oleh aplikasi 
insektisida kimia. Krebs (1989) menyatakan bahwa 
semakin rendah nilai indeks keanekaragaman maka 
semakin menurun tingkat kestabilan pada suatu ekosistem. 
Menurut Arifin et al. (1997) mengemukaan bahwa jenis 
dan populasi predator pada ekosistem padi sawah tanpa 
penyemprotan lebih tinggi dibanding dengan 
penyemprotan. Hal yang berlawanan terjadi pada jenis dan 
populasi hama yang lebih tinggi pada ekosistem yang 
disemprot.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
keanekaragaman dan kemerataan musuh alami (predator, 
parasitoid, patogen) pada ekosistem padi sawah tertinggi di 
daerah non-endemik wereng batang coklat di Kecamatan 
Koto VII Kabupaten Sijunjung dengan jumlah spesies dan 
jumlah individu tinggi, sedangkan komposisi sebaran 
populasi musuh alami tertinggi di daerah endemik wereng 
batang cokelat di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten 
Solok. 
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Abstrak. Hardjana AK. 2015. Kapasitas stok biomassa tegakan dipterokarpa dan non-dipterokarpa berdasarkan kondisi tutupan 
vegetasi hutan di KHDTK Labanan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 590-596. Kawasan 
Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan merupakan kawasan hutan yang digunakan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan. KHDTK Labanan memiliki potensi yang sangat besar dalam menyimpan cadangan karbon, hal 
ini ditandai dengan keanekaragaman jenis vegetasi yang ada dengan tingkatan struktur yang bervariasi. Selain itu dengan statusnya 
sebagai hutan alam KHDTK Labanan juga memiliki potensi tegakan yang lebih besar dibandingkan kawasan hutan sekunder maupun 
kawasan penggunaan lain di sekitarnya. Namun KHDTK Labanan sejak ditetapkannya tak lepas dari gangguan, baik itu berupa 
perambahan untuk perladangan maupun penebangan liar yang menyebabkan kerusakan terhadap tegakan dan vegetasi di dalamnya. 
Gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan menurunnya potensi biomassa yang berindikasi langsung terhadap kemampuan 
kawasan tersebut dalam menyimpan karbon. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai potensi cadangan stok 
biomassa kelompok jenis tegakan yang tersimpan di KHDTK Labanan berdasarkan kondisi tutupan vegetasinya, dimana hal ini 
merupakan upaya untuk melindungi, mempertahankan dan memperkaya sumber daya genetik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan 
citra landsat sebagai penafsiran potensi biomassa, sedangkan sebagai pembanding atau kontrol digunakan metode pengecekan lapangan 
dengan membuat plot-plot sampel seluas minimal 900 m2 pada setiap kondisi tutupan vegetasi hutan dengan 3 ulangan tiap lokasi, 
kemudian data diolah dengan persamaan allometrik yang relevan. KHDTK Labanan berdasarkan kondisi tutupan vegetasi hutan 
memiliki cadangan potensi tegakan sebesar adalah 831,85 m3/ha (vegetasi rapat), 482,94 m3/ha (vegetasi sedang) dan 294,18 m3/ha 
(vegetasi jarang). Hasil perhitungan biomassa pada jenis dipterokarpa dan non-dipterokarpa untuk kondisi tutupan vegetasi rapat 
masing-masing memiliki cadangan biomassa 10,91 ton/ha dan 22,68 ton/ha. Biomassa pada kondisi tutupan vegetasi sedang untuk jenis 
dipterokarpa sebesar 5,76 ton/ha dan non dipterokarpa sebesar 23,92 ton/ha. Dan biomassa pada kondisi tutupan vegetasi jarang untuk 
jenis dipterokarpa sebesar 2,16 ton/ha dan non-dipterokarpa sebesar 17,94 ton/ha.  

Kata kunci : Biomassa, Dipterokarpa, KHDTK Labanan, Non-Dipterokarpa 
Singkatan : KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus); LBDs (Luas Bidang Dasar); DSD (Diameter Setinggi Dada) 

Abstract. Hardjana AK. 2015. Standing stock biomass capacity of dipterocarp and non-dipterocarp based on the conditions of forest 
vegetation cover in KHDTK Labanan, Berau District, East Kalimantan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 590-596. Forest Area with 
Special Purpose (KHDTK) Labanan is a forest area that is used for the purposes of research and development, education and training. 
KHDTK Labanan has a huge potential to store carbon stocks, it is characterized by the diversity of vegetation types with varying levels 
of structure. In addition to its status as a natural forest KHDTK Labanan also has standing stock that is greater than the secondary forest 
areas and other land uses in the surrounding area. However, since the enactment of Labanan as KHDTK it is not free from interference, 
encroachment for agriculture and illegal logging which causes damage to the residual stand and vegetation. Such defects can cause a 
decrease in the potential of biomass direct indication and the ability of the region to store carbon. The purpose of this study is to provide 
information on the potential reserve biomass stock of group of stands types stored in KHDTK Labanan based on the condition of 
vegetation cover. This study uses the interpretation of Landsat imagery as biomass potential, while as a comparison or controls the 
inspection method is used to create plots sampled area of at least 900 m2 on each condition of forest vegetation cover with 3 replications 
per location, data is processed by the relevant allometric equation. KHDTK Labanan based on the condition of forest vegetation cover 
has potential reserves stand for is 831.85 m3/ha (high density vegetation), 482.94 m3/ha (medium density vegetation) and 294.18 m3/ha 
(small density of vegetation). The results of calculation of biomass on the type of dipterocarp and non-dipterocarp for conditions with 
high density of vegetation cover each has a backup of biomass 10.91 tons/ha and 22.68 tons/ha. Biomass in vegetation cover conditions 
with medium density, for the type of dipterocarp of 5.76 tons/ha and non-dipterocarp of 23.92 tons/ha. And biomass in vegetation cover 
conditions with small density, for the type of dipterocarp of 2.16 tons/ha and non-dipterocarp of 17.94 tons/ha. 

Keywords: Biomass, dipterocarp, KHDTK Labanan, non-dipterocarp 
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PENDAHULUAN 

Dalam rangka mendukung implementasi REDD+ di 
Indonesia diperlukan berbagai data dan informasi mengenai 
stok karbon untuk suatu ekosistem ataupun kawasan hutan, 
dimana salah satunya adalah hutan alam tanah mineral 
yang sebagian besar merupakan ekosistem dipterokarpa. 
Kawasan hutan ekosistem dipterokarpa memiliki fungsi 
sebagai penyerap karbon, disamping fungsi-fungsi lainnya 
untuk kestabilan lingkungan di sekitarnya. Data dan 
informasi mengenai jumlah karbon yang diserap oleh suatu 
kawasan hutan menjadi penting. Stok karbon biasanya 
dihitung melalui penghitungan pendugaan biomasa pohon 
tersebut, baik perhitungan per individu, kelompok jenis 
maupun berdasarkan luasan kawasan hutan. Oleh karena itu 
perlu dilakukan pengukuran awal untuk estimasi stok 
biomassa serta memantau perubahannya secara berkelanjutan, 
agar kondisi dan potensi hutan dapat selalu terawasi 
sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 
manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 
merupakan kawasan hutan yang digunakan untuk keperluan 
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 
kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat (UU 
No. 41 tahun 1999). Seperti halnya KHDTK Labanan yang 
ditetapkan berdasarkan SK. Menhut No. 121/Menhut-
II/2007 merupakan KHDTK yang diperuntukan sebagian 
besar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, serta 
pendidikan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan 
tersebut. Sejak ditetapkannya kawasan hutan ini menjadi 
KHDTK informasi mengenai kondisi stok biomassa dari 
dua kelompok jenis tumbuhan, yaitu dipterokarpa dan non- 
dipterokarpa belum terlaporkan secara menyeluruh. 
KHDTK Labanan sebagian besar kawasan hutannya 
merupakan hutan alam tanah mineral yang didominasi oleh 
ekosistem dipterokarpa, sehingga KHDTK Labanan 
memiliki peranan penting dalam mendukung implementasi 
REDD+ di Indonesia, khususnya di Kabupaten Berau dan 
Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya. 

Untuk mengetahui stok biomassa salah satunya dapat 
menggunakan metode perhitungan dengan allometrik dan 
juga dengan bantuan informasi dari citra landsat. 
Pendugaan dilakukan dengan cara melakukan cek lapangan 
berdasarkan hasil interpretasi citra landsat, kemudian 
melakukan mengukur diameter setinggi dada (diameter at 
breast height, DBH) pada vegetasi yang terdapat di lokasi 
penelitian. Kemudian DBH digunakan sebagai variabel 
bebas dari persamaan allometrik yang menghubungkan 
biomassa sebagai variabel tak bebas dan DBH sebagai 
variabel bebas. Metode ini telah banyak diaplikasikan 
untuk estimasi stok karbon pada berbagai tipe vegetasi di 
Indonesia (van Noordwijk et al. 2002; Roshetko et al. 
2002; Hairiyah et al. 2001). Namun sejauh ini, hasil 
penelitian untuk mengukur kapasitas stok biomassa yang 
juga dapat mengetahui stok karbon pada ekosistem 
dipterokarpa di KHDTK Labanan belum banyak diketahui 
dan dipublikasikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kondisi dan potensi stok biomassa serta karbon yang 
tersimpan dari jenis dipterokarpa dan non-dipterokarpa di 

KHDTK Labanan berdasarkan tipe potensi hutannya yang 
ditinjau dari kondisi tutupan lahan oleh vegetasi dalam 
kawasan hutan tersebut.  

BAHAN DAN METODE 

Keadaan umum lokasi penelitian 
Lokasi penelitian di KHDTK Labanan yang secara 

administratif pemerintahan terletak di Desa Labanan 
Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, 
Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis kawasan 
KHDTK Labanan  terletak antara 01°52’-01°57’ Lintang 
Utara dan 117°9’-117°16’ Bujur Timur,  dengan luas 
kawasan sebesar 7.959,10 ha. Lokasi penelitian disajikan 
pada Gambar 1.  

Bahan dan peralatan 
Bahan yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini 

adalah citra landsat TM 542 tahun 2008 dan 2009, label 
pohon, pipa plastik, cat, kantong plastik, tikar, tali benang, 
paku dan terpal. Peralatan yang digunakan adalah meteran, 
phiband, penggaris, caliper, timbangan digital dan kamera 
digital. 

Prosedur penelitian dan analisa data  
Hutan tropis di Indonesia khususnya di Kalimantan 

Timur diperkirakan memiliki potensi biomassa yang besar 
dengan ekosistem yang sangat kompleks di dunia, sehingga 
sangat dibutuhkan metode instrumen penginderaan jauh 
yang lebih akurat dan didukung teknik ground check yang 
tepat. Dalam kegiatan ini digunakan instrumen 
penginderaan jauh berupa optical remote sensing, yaitu 
Citra Landsat. Penafsiran potensi biomassa menggunakan 
optical remote sensing data berdasarkan hasil interpretasi 
Citra Landsat TM bertujuan untuk penyadapan data 
penutupan lahan dan data kerapatan vegetasi sedangkan 
sebagai pembanding atau kontrol untuk mengetahui potensi 
biomassanya digunakan metode pengecekan lapangan 
dengan melakukan pengambilan sampel pada masing-
masing sampel plot per penutupan lahan, kemudian data 
diolah dengan persamaan allometrik yang relevan.  

Analisis perubahan penutupan lahan dan dinamika 
biomassa dilakukan dengan membandingkan perubahan 
luasan penutupan lahan dalam periode analisis serta 
perubahan dinamika potensi biomassa per penutupan lahan 
yang diperoleh dari hasil penafsiran citra per periode 
analisis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa nilai per 
ha biomassa per penutupan lahan adalah tetap, karena tidak 
adanya data pengukuran potensi biomassa pada masa 
lampau yang dilakukan dengan metode serupa. 

Pembuatan plot dan luasannya untuk pendugaan 
biomassa pada setiap kondisi tutupan vegetasi pada 
kawasan tersebut mengacu pada hasil transformasi citra 
landsat TM. Hasil dari citra tersebut akan mendapatkan 
kelas penutupan lahan atau kerapatan vegetasi sebagai  
dasar dalam penentuan plot contoh di lapangan. Plot contoh 
yang dimaksud dirancang dengan bentuk persegi berukuran 
30 m x 30 m dengan 3 ulangan untuk tiap kelas kerapatan 
vegetasi.  Pembuatan plot ditentukan berdasarkan  
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Gambar 1. KHDTK Hutan Penelitian Labanan (arsiran berwarna hijau muda) yang merupakan lokasi penelitian ini. 
 
 

sebaran kerapatan tegakan atau tutupan kawasan oleh 
vegetasi yang diketahui melalui analisis peta tutupan lahan. 
Kemudian untuk pembuktiannya dapat diketahui melalui 
indeks kerapatan yang didapat dari plot yang dibuat, 
sehingga terlihat mana yang mempunyai kerapatan tinggi, 
sedang dan rendah dari lokasi tersebut. Ruang lingkup 
pendugaan kapasitas stok biomassa dilakukan pada lingkup 
ekosistem hutan yang berada di atas tanah atau stok 
biomassa above ground, yaitu pohon yang berdiameter 
minimal 10 cm, sedangkan untuk tumbuhan bawah dan 
serasah tidak dibahas. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui luas bidang dasar 
pohon (basal area) dan volume pohon menggunakan rumus: 

 
LBDs = ¼.π.d2 dan V  =  ¼.π.d2.h.fb 

 
Keterangan : 
LBDs = Luas bidang dasar pohon (basal area) (m2) 
V      = Volume pohon (m3) 
π   = Tetapan 3,1415  
d    = Diameter setinggi dada 
h   = Tinggi pohon  
Fb  = Faktor bentuk pohon  
 
Sedangkan untuk basal area tegakan maupun volume 

pohon per hektarnya dihitung dengan mengkonversi hasil 

hitungan basal area maupun volume pohon berdasarkan 
jumlah pohon dengan luas plot penelitian dan dibagi ke 
dalam hektar, sehingga untuk basal areal mendapat satuan 
m2/ha yang kemudian disebut luas bidang dasar (LBDs) 
tegakan digunakan sebagai salah satu ukuran kerapatan 
tegakan, dan volume tegakan satuannya adalah m3/ha diguna-
kan untuk mengetahui kondisi potensi tegakan per hektarnya. 

Prosedur dalam pengukuran biomassa dilakukan ber-
dasarkan nilai DSD (diameter setinggi dada, 1.3 m) pada 
suatu tegakan (pohon), dengan menggunakan persamaan 
allometrik pohon pada hutan tropika dipterokarpa dataran 
rendah (Basuki et al. 2009). Persamaan alometrik tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Sedangkan untuk mengetahui biomassa per hektarnya 
dihitung dengan mengkonversi jumlah biomassa berdasar-
kan jumlah pohon dengan luas plot contoh dan dibagi ke 
dalam hektar.  

Untuk menghitung kadar karbon, maka dilakukan 
konversi dari biomassa ke dalam bentuk karbon. Biomassa 
tersebut dikali dengan faktor konversi sebesar 0,5 (Brown 
1997), dengan rumus: 

C = B x 0,5 

Keterangan: 
C = Jumlah stok karbon (ton/ha) 
B = Biomassa total tegakan (ton/ha) 
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Tabel 1. Persamaan allometrik pendugaan biomassa tegakan dipterokarpa dan non-dipterokarpa. 
 

Jenis pohon Persamaan allometrik R2 (%) Se 
Dipterocarpus sp. ln(TAGB) =-1.232 + 2.178 x ln(DBH) 98,9 0,210 
Shorea sp. ln(TAGB) =-2,193 + 2,371 x ln(DBH) 98,4 0,260 
Jenis komersil ln(TAGB) =-1,498 + 2,234 x ln(DBH) 98,1 0,252 
Jenis campuran ln(TAGB) =-1,201 + 2,196 x ln(DBH) 96,3 0,335 

Keterangan: TAGB = Total biomassa di atas permukaan tanah (kg/pohon), DBH   = Diameter setinggi dada (cm), R2 = Nilai koefisien 
diterminasi, Se = Standar error 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi hutan dan cadangan biomassa di KHDTK 
Labanan 

Hasil interpretasi citra diperoleh 11 (sebelas) titik yang 
diduga dapat mewakili kondisi potensi tegakan dan 
kapasitas simpanan stok biomassa di KHDTK Labanan 
berdasarkan kondisi tutupan vegetasinya, namun hasil dari 
ground check menetapkan 9 (sembilan) titik yang dapat 
diklasifikasikan mewakili kondisi tutupan lahan di kawasan 
tersebut, seperti yang tersaji pada Gambar 2. Dari 9 
(Sembilan) titik tersebut, kemudian diklasifikasikan 
menjadi tiga tipe hutan berdasarkan potensi per hektarnya 
yaitu tipe hutan berpotensi tinggi, berpotensi sedang dan 
berpotensi rendah. Hasil ini telah disajikan pada Gambar 3. 

Dari Gambar 3 dapat diketahui luasan kawasan hutan 
berdasarkan klasifikasi tipe kondisi hutan yaitu (1) Hutan 
berpotensi tinggi seluas 2.228,9 ha; (2) Hutan berpotensi 
sedang seluas 4.907,4 ha; (3) Hutan berpotensi rendah 
seluas 466,7 ha dan terdapat pula kawasan non hutan 
(semak belukar dan alang-alang). Dari hasil interpretasi 

citra diketahui luasan dari ketiga tipe hutan yang juga 
memiliki potensi tegakan yang berbeda, sehingga pada tipe 
hutan berpotensi sedang memiliki volume kayu yang lebih 
besar dari tipe hutan berpotensi tinggi, dikarenakan tipe 
hutan berpotensi sedang luasannya lebih besar dari tipe 
hutan berpotensi tinggi. 

Hasil analisis lapangan dapat diketahui bahwa hutan 
yang berpotensi tinggi memiliki estimasi volume tegakan 
jenis dipterokarpa yang lebih besar dari jenis non 
dipterokarpa, yaitu 474,78 m3/ha untuk jenis dipterokarpa 
dan 357,17 m3/ha untuk jenis non-dipterokarpa. Berbeda 
halnya dengan tipe hutan yang berpotensi sedang maupun 
rendah, dimana jenis non dipterokarpa lebih dominan. 
Mengapa demikian, karena pada hutan potensi tinggi 
keadaan tegakan jenis dipterokarpa sebagian besar 
memiliki diameter pohon yang lebih besar dari jenis non- 
dipterokarpa, begitu juga dengan tinggi batang pohonnya. 
Dengan demikian volume tegakan total dari tipe hutan 
berpotensi tinggi hingga ke rendah secara berurutan adalah 
831,85 m3/ha, 482,94 m3/ha dan 294,18 m3/ha (Gambar 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Peta citra landsat TM yang digunakan dalam ground check di KHDTK Labanan. 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON 1 (3): 590-596, Juni 2015 

 

594

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tipe tutupan hutan berdasarkan potensinya di KHDTK Labanan. 
 
 

 
 
Gambar 4. Potensi tegakan jenis dipterokarpa dan non- 
dipterokarpa (m3/ha) di KHDTK Labanan berdasarkan tipe 
potensi hutan. 
 
 

 
Gambar 5. LBDs tegakan jenis dipterokarpa dan non- 
dipterokarpa (m2/ha) di KHDTK Labanan berdasarkan tipe 
potensi hutan. 

 
 
Gambar 6. Biomassa tegakan dipterokarpa dan non-dipterokarpa 
(ton/ha) di KHDTK Labanan berdasarkan tipe potensi hutan. 

 
 
Luas bidang dasar (LBDs) merupakan komponen 

informasi yang dapat membantu dalam penentuan ukuran 
kerapatan tegakan dalam kawasan hutan, dengan semakin 
besarnya LBDs maka diyakini semakin rapatnya atau 
tingginya potensi suatu kawasan hutan tersebut begitu pula 
sebaliknya, seperti di KHDTK Labanan yang tersaji pada 
Gambar 5. LBDs total dari tegakan di KHDTK Labanan 
berdasarkan tipe hutan berpotensi tinggi hingga rendah 
secara berurutan adalah 40,48 m2/ha, 28,87 m2/ha dan 
20,09 m2/ha. Tidak jauh berbeda dengan yang dilaporkan 
oleh Abdurachman (2012) menyebutkan bahwa LBDs Plot 
STREK RKL I di KHDTK Labanan dengan perlakuan 
kontrol, pembebasan dan penjarangan selektif secara 
berurutan adalah 27,29 m2/ha, 27,04 m2/ha dan 27,37 
m2/ha. Susanty (2008) menyebutkan bahwa nilai bidang 
dasar tegakan bekas tebangan berkisar antara 18,44-32,52 
m2/ha, sedangkan pada hutan primer kondisi nilai bidang 
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dasarnya berkisar 31,16-38,15 m2/ha. Sementara itu Sutisna 
dan Suyana (1997) melaporkan hasil pengamatan luas 
bidang dasar tegakan di kawasan hutan alam primer HPH 
PT. ITCI Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur berkisar 
antara 20-31 m2/ha. Dari beberapa kutipan hasil penelitian 
mengenai luas bidang dasar tegakan, menggambarkan 
bahwa kondisi hutan di KHDTK Labanan sebagian besar 
merupakan hutan alam primer yang memiliki luas bidang 
dasar berkisar 20,09-40,48 m2/ha, dimana nilai 
maksimalnya lebih tinggi dari beberapa hasil penelitian 
yang telah dikutip. 

Pada tipe hutan berpotensi tinggi diketahui jumlah 
pohon jenis dipterokarpa sebanyak 170 pohon/ha dan jenis 
non-dipterokarpa 522 pohon/ha. Tipe hutan berpotensi 
sedang diperoleh jumlah pohon jenis dipterokarpa 
sebanyak 96 pohon/ha dan jenis non-dipterokarpa 556 
pohon/ha. Pada tipe hutan berpotensi rendah diketahui 
jumlah pohon jenis dipterokarpa sebanyak 30 pohon/ha dan 
jenis non-dipterokarpa 422 pohon/ha. Seperti halnya yang 
dilaporkan oleh Abdurachman (2012) bahwa jumlah pohon 
per hektar di plot STREK RKL I di KHDTK Labanan 
berkisar antara 461-563 pohon/ha, pada areal setelah 
tebang pilih berkisar 246-512 pohon/ha (Susanty 2008) dan 
pada hutan alam primer berkisar 332-375 pohon/ha 
(Sutisna dan Suyana 1997). 

Hasil dari volume tegakan maupun LBDs mempunyai 
hubungan terkait dengan kondisi produktivitas simpanan 
stok biomassa maupun karbon di kawasan KHDTK 
Labanan berdasarkan tipe potensi hutannya. Diketahui 
bahwa cadangan biomassa pada tiga tipe hutan didominasi 
oleh tegakan non dipterokarpa dengan jenis dominan antara 
lain Aglaia sp., Madhuca sp., Diospyros sp. dan Dillenia 
sp. dengan potensi biomassa berkisar 17,94-23,92 ton/ha. 
Pada tegakan dipterokarpa didominasi oleh jenis Shorea 
spp., Dipterocarpus spp., Parashorea sp., Vatica sp. dan 
Hopea sp. dengan potensi biomassa berkisar 2,19-10,91 
ton/ha (Gambar 6). Seperti yang telah dilaporkan oleh 
Hardjana et al. (2012) dari hasil penelitiannya pada 
kawasan hutan lindung Sungai Wain, Balikpapan, 
Kalimantan Timur menyebutkan bahwa biomassa tegakan 
hutan untuk non-dipterokarpa lebih besar dibandingkan 
jenis dipterokarpa secara berurutan, yaitu 20,74-24,74 
ton/ha dan 1,88-7,81 ton/ha. Menurut Sist dan Saridan 
(1998) di Kabupaten Berau tercatat sebanyak 76 jenis 
Dipterocarpaceae yang didominasi oleh marga Shorea, 
Dipterocarpus dan Vatica, sedangkan untuk jenis non 
Dipterocarpaceae didominasi oleh suku Euphorbiaceae, 
Sapotaceae dan Myristicaceae. 

Untuk mengetahui kapasitas simpanan stok karbon di 
kawasan KHDTK Labanan, maka digunakan data biomassa 
tegakan di kawasan KHDTK Labanan yang dikonversikan 
ke formula cadangan karbon. Secara umum perhitungan 
karbon hutan di peroleh dari pembagian 0,5 dari biomassa 
total (Brown 1997). Diperoleh hasil bahwa cadangan 
karbon tegakan total yang tersimpan di KHDTK Labanan 
dari interpretasi citra digital adalah 36.883,30 ton (hutan 
berpotensi tinggi); 72.828,06 ton (hutan berpotensi 
sedang); dan 14.200,65 ton (hutan berpotensi rendah). 
Sedangkan hasil perhitungan langsung di lapangan 
diperoleh cadangan karbon tersimpan dalam tegakan per 

hektarnya berkisar antara 1,08-5,46 ton/ha (dipterokarpa) 
dan 8,97-11,96 ton/ha (non-dipterokarpa). Dihitung secara 
total potensi cadangan karbon di KHDTK Labanan sebesar 
46,40 ton/ha. Sejalan dengan hasil penelitian Masripatin et. 
al (2011) menyebutkan bahwa cadangan karbon pada 
berbagai kelas penutupan lahan di hutan alam berkisar 
antara 7,50 – 264,70 ton/ha.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas 
simpanan stok biomassa maupun karbon di KHDTK 
Labanan sangat besar, dimana jenis non-dipterokarpa lebih 
mendominasi dibandingkan dengan jenis dipterokarpa. 
Sehingga sangatlah tepat bila KHDTK Labanan merupakan 
salah satu kawasan hutan yang masih terjaga 
keberadaannya di Indonesia sebagai paru-paru dunia. 
Namun kondisi tersebut dapat saja berubah dan mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun, bila kegiatan deforestasi 
dan degradasi tak terkendali serta terjadinya bencana 
kebakaran hutan yang tak tertangani. 
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Abstrak. Cahyani RW, Hardjana AK. 2015. Analisis vegetasi tegakan benih pada tiga areal HPH di Kalimantan Timur. Pros Sem Nas 
Masy Biodiv Indon 1: 597-601. Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia 
(TPTI) adalah penyediaan bibit. Pengadaan benih bermutu melalui penunjukan tegakan benih adalah salah satu  metode yang tepat untuk 
menjamin pengadaan benih dan bibit dalam jumlah besar dan bermutu cukup tinggi selama belum tersedia kebun-kebun benih yang 
dapat menghasilkan benih unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keanekaragaman jenis, dominansi 
jenis, struktur tegakan, dan kerapatan pohon induk penghasil benih sebagai dasar pembangunan tegakan benih. Penelitian dilakukan di 3 
HPH di wilayah Kalimantan Timur, yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun (hutan bekas tebangan), PT. Inhutani Labanan 
(hutan primer), dan PT. Inhutani II Sub Unit Malinau (hutan primer). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerapatan jenis tertinggi 
pada plot tegakan benih PT. Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun didominasi oleh jenis Shorea bracteolata (NPJ=67,93%), S. 
leprosula (58,40%) dan S. acuminatissima (47,38%). Kerapatan jenis tertinggi pada plot tegakan benih PT. Inhutani I Labanan 
didominasi oleh jenis S. laevis (42,48%), S. parvifolia (23,79%) dan S. pauciflora (21,91%). Kerapatan jenis tertinggi pada plot tegakan 
benih PT. Inhutani II Sub Unit Malinau didominasi oleh jenis S. parvifolia (31,95%), S. leprosula (29,83%) dan Dipterocarpus cornutus 
(18,67%). Secara umum kondisi tegakan pohon di 3 plot tegakan benih didominasi oleh pohon dengan kelas diameter 30-69,9 cm dari 
anggota Dipterocarpaceace, dan jumlah jenis semakin berkurang seiring dengan bertambahnya kelas diameter. Areal tegakan benih PT. 
Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun memiliki kerapatan pohon  induk sebesar 3 pohon/hektar dengan luas bidang dasar sebesar 
0.011 m2/ha. Areal tegakan benih PT. Inhutani I Labanan memiliki kerapatan  pohon  induk sebesar 11 pohon/hektar dengan luas bidang 
dasar sebesar 0,028 m2/ha. Sedangkan areal tegakan benih PT. Inhutani I Labanan memiliki kerapatan pohon induk sebesar 10 
pohon/hektar dengan luas bidang dasar sebesar 0,036 m2/ha.  

Kata kunci:  Analisis vegetasi, tegakan benih, HPH Kalimantan Timur 
Singkatan:  HPH (Hak Pengusahaan Hutan)  

Abstract. Cahyani RW, Hardjana AK. 2015. Vegetation analysis of seed stands on three areas concession in East Kalimantan. Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 597-601. The problem frequently occurs in the activities of silvicultural systems in Indonesian Selective 
Logging (TPTI) is the availability of seeds. Procurement of quality seed through the application of seed stand is one of the appropriate 
methods to ensure the accessibility of high-quality seeds and seedlings at large quantity in the orchard. This study aimed to collect 
information on species diversity, dominance type, stand structure, and density of the mother plant as part of basic construction in seed 
stands. The research was conducted in three concessions in East Kalimantan, namely PT. Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun 
(logged forest), PT. INHUTANI Labanan (primary forest), and PT. INHUTANI II Sub Unit Malinau (primary forest). The result showed 
that the highest density in PT. Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun seed stands plot is dominated by Shorea bracteolata (NPJ = 
67.93%), S. leprosula (58.40%) and S. acuminatissima (47.38%). The highest density in PT. INHUTANI I Labanan seed stand plot is 
dominated by S. laevis (42.48%), S. parvifolia (23.79%) and S. pauciflora (21.91%). The highest density in PT. INHUTANI II Sub Unit 
Malinau seed stand plot is dominated by S. parvifolia (31.95%), S. leprosula (29.83%) and Dipterocarps cornutus (18.67%). In general, the 
diameter of prevalent trees at 3 seed stands plot  is 30 to 69.9 cm and under the class of Dipterocarpaceace, and the number of species 
decreases with increasing of diameter. Area of seed stand PT. Sumalindo Lestari Jaya II Site Long Bagun occupies  mother tree density 
of 3 trees/ha with basal area of 0.011 m2/ha. While, area of seed stand PT. INHUTANI I Labanan holds mother plant density of 11 
trees/ha with basal area of 0.028 m2/ha and the area of seed stand PT. INHUTANI I Labanan has mother plant density of 10 trees/ha with 
basal area of 0.036 m2/ha. 

Keywords:  Analysis of vegetation, seed stands, concessions, East Kalimantan 

PENDAHULUAN  

Salah satu kegiatan pengelolaan hutan alam di 
Indonesia adalah dengan menggunakan sistem silvikultur 

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dari sistem 
tersebut, kegiatan utama yang harus dilakukan adalah 
penanaman di areal bekas penebangan dengan 
menggunakan jenis-jenis yang dihasilkan dari daerah 
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setempat. Hutan hujan tropis di Indonesia sebagian besar 
adalah dataran rendah dan umumnya didominasi oleh jenis-
jenis pohon yang termasuk suku Dipterocarpaceae. Jenis-
jenis tersebut merupakan pohon-pohon besar pembentuk 
lapisan tajuk atas, sedangkan jenis lainnya pada umumnya 
mendominasi lapisan tajuk di bawahnya. Lebih jauh, 
dijelaskan bahwa pada distribusi horizontal pada umumnya 
jenis-jenis Dipterocarpaceae mempunyai distribusi 
mengelompok, sedangkan jenis-jenis non-Dipterocarpaceae 
mempunyai distribusi random (Mulyana et al. 2005). Untuk 
itu dalam upaya pemulihan kembali hutan-hutan yang telah 
dieksploitasi diutamakan jenis-jenis andalan dan komersil 
ini yang dinomorsatukan untuk ditanam kembali. 

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka perlu 
dilakukan pengadaan benih bermutu melalui penunjukan 
tegakan benih yang merupakan salah satu metode yang 
tepat untuk menjamin pengadaan benih dan bibit dalam 
jumlah besar dan mutu cukup tinggi selama belum tersedia 
kebun-kebun benih yang dapat menghasilkan benih unggul. 
Namun demikian, pembangunan tegakan benih yang 
dilakukan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan 
belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh 
karena itu kajian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan 
informasi yang valid terhadap pembangunan tegakan benih 
dan keragaman jenis tingkat pohon di dalamnya, serta 
diharapkan dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh 
para pelaksana lapangan dan memberikan masukan berupa 
informasi yang dapat berguna dalam pengelolaannya yang 

sesuai, baik secara teknik, ekologi dan ekonomi. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menda-
patkan informasi mengenai keanekaragaman jenis, dominansi 
jenis, struktur tegakan, dan kerapatan pohon induk 
penghasil benih sebagai dasar pembangunan tegakan benih. 

BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Lokasi penelitian digambarkan pada Gambar 1.   

Cara kerja 
Pencarian data, informasi, dan pemilihan HPH 

Pengumpulan dan pengambilan data areal tegakan 
benih dilakukan di lapangan dan kantor perwakilan HPH. 
Metode pengumpulan dan pengambilan data ini 
menggunakan kuisioner dan hasil wawancara dengan 
pimpinan atau karyawan yang bertugas mengelola areal 
tegakan benih, selain itu juga dilakukan pengambilan data 
analisis vegetasi di lapangan.  

Analisis data 
Dalam tahap ini data hasil penelitian di lapangan diolah 

menggunakan formula tertentu yang mengacu pada tujuan 
dan harapan dalam penelitian. Adapun pengolahan data 
untuk masing-masing elemen sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  PT. Sumalindo Lestari Jaya 
II site Long Bagun   

 :  PT. Inhutani I unit Labanan 
  

 :   PT. Inhutani II sub unit 
Malinau 

 
 
 
 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian 3 areal HPH di Kalimantan Timur 
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Indeks keanekaragaman jenis. Menunjukkan tingkat 
stabilitas tegakan, baik tingkat pertumbuhan atau pada tipe-
tipe hutan, jadi nilai kestabilitasan tegakan yang tinggi 
mununjukan tingkat keanekaragaman tegakan yang tinggi 
pula. Shanon dan Wiener (1949) dalam Shanon dan 
Weaver (1949), keanekaragaman jenis dapat ditentukan 
dengan rumus:  
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Dimana:  
H = Indeks keanekaragaman jenis 
ni = Jumlah individu tiap jenis 
N = Jumlah individu seluruh jenis 
 
Indeks dominansi (C). Untuk menentukan apakah 

individu-individu lebih terpusat pada satu atau beberapa 
jenis dari suatu tingkat pertumbuhan, maka digunakan 
besaran dari Indeks Dominansi (C) menurut Simpson 
(1949) dalam Odum (1993) dengan rumus sebagai berikut:  

 
C = Σ [ni/N]2 

 
Dimana:  
C = Indeks dominansi 
ni = Jumlah individu suatu jenis 
N = Jumlah individu seluruh jenis 
 
Kerapatan. Kerapatan pohon dinyatakan dengan luas 

bidang dasar per hektar (m2/ha) 
 
Kerapatan (m2/ha) =   Jumlah LBD   
   Luas plot 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman jenis 
Indeks keanekaragaman (H) dan indeks dominansi (C) 

pohon induk di areal tegakan benih pada ketiga HPH dapat 
dilihat pada Tabel 1. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Perangin-angin (2009) yang  menyatakan 
bahwa hutan dengan keadaan lingkungan yang stabil 
(primer) cenderung memiliki keanekaragaman jenis yang 
lebih besar dengan dominansi jenis yang rendah dibanding 
masyarakat tumbuhan yang sering mendapat gangguan 
alam maupun manusia. Hal ini dikarenakan pada hutan 
utuh, vegetasinya telah mencapai tahapan suksesi klimatis 
dengan kestabilan yang mantap, sementara itu di hutan 
bekas tebangan suksesi tengah berlangsung guna 
mengembalikan kondisi vegetasi ke keadaan semula 
(klimaks). 

Nilai keanekaragaman (H) berkorelasi positif dengan 
tingkat kestabilan suatu komunitas. Suatu komunitas yang 
telah tua dan stabil akan mempunyai keragaman yang 
tinggi. Keanekaragaman (H) yang lebih tinggi pada tingkat 
pohon dapat dijelaskan bahwa distribusi dari individu-
individu pada jenis-jenis yang ada pada tingkat pohon lebih 
merata atau terdapatnya jenis-jenis yang mempunyai 

jumlah individu sedikit adalah lebih kecil apabila 
dibandingkan dengan tingkat-tingkat pertumbuhan yang 
lainnya, hal ini juga dapat dilihat dari indeks kemerataan 
sedang untuk indeks dominansi (C) yang rendah tersebut 
menunjukkan bahwa dominansi jenis tidak hanya 
terkonsentrasi pada satu atau beberapa jenis saja, seperti 
yang dinyatakan Odum (1993) bahwa untuk menunjukkan 
derajat dominansi yang dipusatkan dalam satu atau 
beberapa jenis dapat dinyatakan dengan indeks dominansi.  

Nilai-nilai yang menunjukkan dominasi jenis-jenis yang 
ada pada ketiga areal tegakan benih disajikan pada Tabel 2. 
Dari kondisi tersebut di atas, secara umum jenis-jenis dari 
suku Dipterocarpaceae yang mempunyai nilai ekonomi 
yang cukup tinggi tidak mempunyai kendala dalam 
regenerasinya, sehingga untuk kelestarian dan 
kesinambungan hanya diperlukan pemeliharaan untuk 
mendapatkan pohon-pohon yang baik dan berkualitas. 
Kemelimpahan jenis dari suku Dipterocarpaceae sangat 
dipengaruhi oleh penaungan di bawah tegakan, karena jenis 
tanaman ini sangat membutuhkan naungan pada 
pertumbuhan awalnya (Widiyatno et al. 2011). 

Adanya perbedaan jenis pada ketiga areal tegakan benih 
dikarenakan adanya pengaruh perbedaan ketinggian tempat 
dari permukaan laut, keadaan tanah, iklim, dan kondisi 
tegakan yeng memenuhi kriteria untuk dijadikan pohon 
induk serta manajemen pihak perusahaan yang hanya 
mentargetkan salah satu jenis andalan yang dijadikan 
pohon induk. Hal ini terlihat pada data PT. Inhutani I 
Labanan yang memilih pohon induk dari suku 
Dipterocarpaceae saja. 

Struktur tegakan 
Klasifikasi diameter berdasarkan jumlah individu yang 

dikelompokkan dalam jenis Dipterocarpaceae  dan  non- 
Dipterocarpaceae  dapat  dilihat  pada Tabel 3. 

Hubungan antara jumlah individu pohon dengan kelas 
diameter mengakibatkan bahwa semakin besar kelas 
diameter, semakin berkurang jumlah individu. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Loetch et al. (1973) yang 
mengatakan bahwa pohon-pohon berdiameter kecil jumlah 
individunya berlimpah dan akan berkurang dengan 
kenaikan ukuran diameter batangnya. Rendahnya jumlah 
kelompok diameter besar disebabkan karena dampak 
pemanenan seperti penebangan dan penyaradan serta 
karena adanya kegiatan persiapan lahan sebelum dilakukan 
penanaman jenis meranti (Widiyatna et al. 2011). 
 
Tabel 1. Indeks keanekaragaman (H) dan  indeks dominansi (C) 
pada areal tegakan benih  
 

Tegakan benih HPH 
Indeks 

Keanekaragaman 
(H) 

Dominansi 
(C) 

PT. SLJ II Site Long Bagun 
(hutan bekas tebangan) 

0,8682 0,1583

PT. Inhutani II Malinau 
(hutan primer) 

1,2902 0,0593

PT. Inhutani I Labanan 
(hutan primer) 

1,3151 0,0606
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Tabel 2. Hasil perhitungan Nilai Penting Jenis (NPJ) pada ketiga areal tegakan benih  
 

Plot pengamatan Jenis Suku KR 
(%) 

FR 
(%) 

DR 
(%) 

NPJ 
(%) 

PT. SLJ II Site Long Bagun Shorea bracteolata Dipterocarpaceae 25.86 20.94 21.12 67.93 
Shorea leprosula Dipterocarpaceae 20.69 15.71 22.01 58.40 
Shorea acuminatissima Dipterocarpaceae 14.48 15.18 17.71 47.38 
Dryobalanops aromatica Dipterocarpaceae 8.62 9.42 9.71 27.76 
Shorea palembanica Dipterocarpaceae 7.93 8.38 8.25 24.55 
Dipterocarpus borneensis Dipterocarpaceae 6.90 9.42 6.92 23.24 
Shorea johorensis Dipterocarpaceae 6.90 9.95 5.99 22.83 
Koompassia exelsa Caesalpiniaceae 6.21 7.85 6.90 20.96 
Eusideroxylon zwageri Lauraceae 2.41 3.14 1.39 6.95 
      

PT. Inhutani II Malinau Shorea parvifolia Dipterocarpaceae 11.71 7.65 12.60 31.95 
Shorea leprosula Dipterocarpaceae 10.47 7.27 12.10 29.83 
Dipterocarpus cornutus Dipterocarpaceae 6.42 5.35 6.89 18.67 
Shorea sp. Dipterocarpaceae 5.91 6.50 5.93 18.34 
Shorea stenoptera Dipterocarpaceae 5.91 5.74 5.13 16.77 
Dipterocarpus humeratus Dipterocarpaceae 5.49 4.59 5.68 15.76 
Palaqium sp. Sapotaceae 5.49 5.93 4.64 16.06 
Shorea pinanga Dipterocarpaceae 5.39 5.35 5.98 16.72 
Dryobalanops aromatica Dipterocarpaceae 5.18 4.78 5.11 15.08 
Shorea johorensis Dipterocarpaceae 4.77 4.78 4.61 14.16 
Eusideroxylon zwageri Lauraceae 4.56 5.16 2.97 12.69 
Shorea eliptica Dipterocarpaceae 3.83 4.78 4.05 12.67 
Dipterocarpus sp. Dipterocarpaceae 3.52 4.59 3.43 11.54 
Dipterocarpus confertus Dipterocarpaceae 3.32 4.40 3.29 11.00 
Vatica rassak Dipterocarpaceae 2.59 3.44 2.31 8.35 
Agathis borneensis Araucariaceae 2.38 2.49 2.12 6.99 
Shorea laevis Dipterocarpaceae 2.28 2.29 2.21 6.78 
Hopea mengarawan Dipterocarpaceae 2.18 3.44 2.04 7.66 
Dryobalanops sp. Dipterocarpaceae 1.97 3.25 2.10 7.32 
Shorea seminis Dipterocarpaceae 1.97 2.49 1.62 6.07 
Hopea dryobalanoides Dipterocarpaceae 1.76 2.68 1.92 6.36 
Koompasia malaccensis Caesalpiniaceae 1.66 1.53 1.91 5.10 
Parashorea sp. Dipterocarpaceae 1.24 1.53 1.65 4.43 
      

PT. Inhutani I Labanan Shorea laevis Dipterocarpaceae 13.84 7.73 20.91 42.48 
Shorea parvifolia Dipterocarpaceae 8.61 6.55 8.63 23.79 
Shorea pauciflora Dipterocarpaceae 7.76 6.72 7.42 21.91 
Shorea faguetiana Dipterocarpaceae 6.74 5.71 6.74 19.18 
Shorea multiflora Dipterocarpaceae 6.36 5.71 5.86 17.93 
Shorea sp. Dipterocarpaceae 5.61 5.38 5.55 16.54 
Dipterocarpus verrucocus Dipterocarpaceae 4.86 4.71 5.12 14.69 
Shorea leprosula Dipterocarpaceae 4.58 5.55 3.18 13.31 
Dipterocarpus humeratus Dipterocarpaceae 4.40 4.71 4.04 13.14 
Dipterocarpus sp. Dipterocarpaceae 4.12 4.37 0.04 8.53 
Dipterocarpus tempehes Dipterocarpaceae 4.02 3.36 4.15 11.54 
Dipterocarpus confertus Dipterocarpaceae 3.74 4.37 3.25 11.37 
Shorea pinanga Dipterocarpaceae 3.55 3.03 3.48 10.06 
Vatica oblongifolia Dipterocarpaceae 3.18 4.71 1.25 9.14 
Parashorea sp. Dipterocarpaceae 2.25 2.69 1.98 6.91 
Shorea smithiana Dipterocarpaceae 2.15 3.36 2.77 8.28 
Shorea ovalis Dipterocarpaceae 1.78 2.86 2.42 7.05 
Shorea ochracea Dipterocarpaceae 1.68 2.86 1.20 5.74 
Hopea dryobalanoides Dipterocarpaceae 1.59 1.85 0.78 4.22 
Shorea beccariana Dipterocarpaceae 1.50 2.02 1.44 4.96 
Vatica rassak Dipterocarpaceae 1.40 1.85 0.78 4.03 
Shorea johorensis Dipterocarpaceae 1.22 2.18 1.02 4.42 
Shorea macrophylla Dipterocarpaceae 1.22 2.02 1.38 4.61 
Shorea polyandra Dipterocarpaceae 1.22 1.85 0.58 3.65 
Parashorea malaanonan Dipterocarpaceae 0.84 1.01 0.51 2.36 
Hopea pachycarpa Dipterocarpaceae 0.65 1.01 0.28 1.94 
Vatica sp. Dipterocarpaceae 0.65 1.01 0.56 2.23 
Hopea sp. Dipterocarpaceae 0.47 0.84 0.17 1.48 
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Tabel 3. Jumlah individu berdasarkan kelas diameter dan kelompok jenis  
 

Plot penelitian Kelompok jenis Kelas diameter (cm) Jumlah 30-69,9 70-89,9 90 up 
1 Dipterocarpaceae 170 71 24 265 
(PT. SLJ) Non-Dipterocarpaceae 16 6 3 25 
 Jumlah 186 77 27 290 
 % 64,14 26,55 9,31 100 
2 Dipterocarpaceae 443 305 81 829 
(PT. INH II) Non-Dipterocarpaceae 95 35 6 136 
 Jumlah 538 340 87 965 
 % 55,75 35,23 9,02 100 
3 Dipterocarpaceae 829 151 89 1069 
(PT. INH I) Non-Dipterocarpaceae 0 0 0 0 
 Jumlah 829 151 89 1069 
 % 77,55 14,13 8,33 100 
 
 
 
Kerapatan pohon induk 

Di dalam plot penelitian jenis S. leprosula mempunyai 
luas bidang dasar yang paling besar di antara jenis-jenis 
yang lain. Tanaman S. leprosula merupakan jenis tanaman 
fast growing dan pertumbuhannya relatif pesat dibanding 
jenis lain dengan perlakuan penanaman yang sama 
(Kosasih dan Mindawati 2011). Pertumbuhan diameter S. 
leprosula dilaporkan oleh Subiakto et al. (2002) sebesar 8 
cm pada umur 3 tahun di Leuwiliang, Bogor. Sedangkan di 
Parawang, Riau,  berdiameter 4 cm pada umur 2 tahun. 
Hasil uji jenis pada beberapa Shorea umur 2,5 tahun 
dilaporkan Soekotjo (2006) dalam rangka penerapan 
silvikultur intensif di beberapa HPH bahwa jenis S. 
leprosula unggul dalam kecepatan tumbuh dibanding jenis 
Shorea lainnya. Dalam uji keturunan jenis S. leprosula 
sudah mencapai tinggi 5,4 m pada umur yang sama. 

Pada 3 buah plot penelitian rata-rata jumlah individu 
didalam plot adalah sebesar 8 pohon/ha dengan rata-rata 
luas bidang dasar sebesar 0,025 m2/ha. Dan bila diuraikan 
untuk masing-masing plot tegakan benih, maka didapatkan 
plot tegakan benih PT. SLJ II Site Long Bagun memiliki 
kerapatan pohon per hektar sebesar 3 pohon/ha dengan 
rata-rata luas bidang dasar sebesar 0,011 m2/ha, dilanjutkan 
pada plot tegakan benih PT. Inhutani II Malinau memiliki 
kerapatan pohon per hektar sebesar 10 pohon/ha dengan 
rata-rata luas bidang dasar sebesar 0,036 m2/ha, dan pada 
plot tegakan benih PT. Inhutani I Labanan memiliki 
kerapatan pohon per hektar sebesar 11 pohon/ha dengan 
rata-rata luas bidang dasar sebesar 0,028 m2/ha.  

Dalam kegiatan identifikasi sumber benih di hutan 
alam, jumlah pohon induk perlu diperhatikan karena 
berkaitan dengan luasan sumber benih yang harus ditunjuk 
dan menjaga variasi genetik pohon induk yang lebar. 
Jumlah minimal pohon induk yang diperlukan adalah 25 
pohon, namun apabila sulit menemukan 25 pohon maka 
disarankan tidak kurang dari 10 pohon induk (RPLS 2004).  
Dari hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa tegakan benih 
yang memenuhi kriteria lebih dari 10 pohon induk dalam 
satu hektar adalah lokasi PT. INHUTANI I dan PT. 
INHUTANI II yang masih berupa hutan primer meskipun 
bisa dikatakan bahwa lokasi ini masih kurang layak 
dikatakan sebagai sumber benih. 

Dari data-data yang terkumpul pada ketiga areal 
tegakan benih HPH ini dapat diperoleh sumber informasi 
(database) jenis-jenis andalan setempat yang menjadi 
sumber benih unggul dalam rangka pengembangan dan 
penyediaan kebutuhan bibit unggul di masa mendatang. 
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Populasi plajau (Pentaspadon motleyi) di Pulau Laut, Kalimantan 
Selatan dan masalah konservasinya 

Plajau (Pentaspadon motleyi) populations at Laut islands, South Kalimantan and its 
conservation issues 
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Abstrak. Sudarmono, Dodo. 2015. Populasi plajau (Pentaspadon motleyi) di Pulau Laut, Kalimantan Selatan dan masalah konservasinya. 
Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 602-606. Pohon plajau atau Pentaspadon motleyi Hook.f. mempunyai buah yang mirip buah kenari 
dan berpotensi sebagai bahan pangan. Buahnya bisa sebagai pengganti buah kenari namun kulit buahnya lunak dan mudah dikelupas. 
Pulau Laut termasuk salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang hutannya mulai banyak yang beralih fungsi menjadi perkebunan 
dan pemukiman sehingga pohon plajau semakin sedikit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati kondisi populasinya, 
membudidayakan bijinya di Kebun Raya Banua, Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan mengetahui masalah konservasinya. Metode yang 
digunakan yaitu metode eksploratif dengan transek 20 m x 20 m dan jarak populasi 100-500 m. Kondisi populasi pohon plajau di 
wilayah hutan Inhutani II, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut terdapat 4 populasi dan 
setiap populasinya terdapat 3 pohon induk plajau. Jumlah anakan pada setiap populasi dari 10 anakan sampai 202 anakan. Permasalahan 
dalam budi daya, yaitu bijinya mempunyai daya perkecambahanrendah (23,8 %), juga bunganya majemuk uniseksual meskipun ada 
yang biseksual. Koleksi satu-satunya di Kebun Raya Bogor belum pernah mengalami pembungaan sama sekali, kemungkinan 
disebabkan iklim yang berbeda dari asalnya, yaitu Kalimantan. Untuk itu kondisi suhu dan kelembapan juga dianalisis pada makalah ini.  

Kata kunci: Pohon plajau, Pentaspadon motleyi, Pulau Laut, Kalimantan Selatan 

Abstract. Sudarmono, Dodo. 2015. Plajau (Pentaspadon motleyi) populations at Laut islands, South Kalimantan and its conservation 
issues. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 602-606. Plajau tree or Pentaspadon motleyi Hook.f. have similar fruits of walnut and 
potential as a food ingredient. The fruit could be in lieu of a walnut, but his skin is soft and exfoliated. Laut Island is one of the regions 
in South Kalimantan where that forests are converted to tree plantations and settlements thus plajau to be reduced. The purpose of this 
study was to observe population condition, cultivating seeds at Banua Botanical Gardens. Banjar Baru, South Kalimantan and determine 
conservation issues. The method used is an exploratory method with 20x20 m transect and population distance of 100 m to 500 m. 
Conditions plajau tree populations in forest areas of Inhutani II, Megasari Village, District of Pulau Laut Utara, Kota Baru district, there 
are four populations and every population there is three plajau parent tree. The number of seedlings in each population of 10 to 202 
seedlings. Problems in the cultivation, the seeds have a low germination (23,8%), compound inflorescences have unisexual although 
there are bisexual. Collection only at the Garden has never flowering at all, probably due to the different climates of native trees in 
Borneo. For the conditions of temperature and humidity are also analyzed in this paper. 

Key words: plajau tree, Pentaspadon motleyi, Laut islands, South Kalimantan  

PENDAHULUAN  

Plajau atau pelajau mempunyai nama Latin 
Pentaspadon motleyi Hook.f. termasuk keluarga Mangga 
manggaan atau Suku Anacardiaceae. Pohon plajau 
merupakan salah satu pohon yang besar dari suku 
Anacardiaceae. Tinggi pohon mencapai 50 m, batang bebas 
cabang mencapai 20 m, dan diameter batang (dbh) 
mencapai 70 cm dengan banir mencapai 5 m. Daun 
berseling, majemuk, menyirip ganjil, urat daun menyirip, 
jelas, intermarginal, tepi daun bergerigi, ujung berekor, 
bagian bawah berbulu. Bunga panicle, diameter + 4 mm, 
berwarna putih. Buah batu, panjang 3-5 cm, berwarna 

hijau-cokelat-hitam. Status konservasinya menurut WCMC 
(1998) tumbuhan tersebut dikategorikan data deficient 
(DD). Endemik Kalimantan dan terancam kepunahan di 
Kalimantan. Masyarakat Pulau Laut, Kalimantan Selatan 
mengkonsumsi biji plajau (endocarp) dengan cara dimakan 
langsung atau digoreng (Lakitan, Benyamin 1995). 
Penyebarannya meliputi tepi sungai atau rawa pada 
ketinggian 75-300 m di atas permukaan air laut yang 
tersebar mulai dari Semenanjung Malaysia, Sumatera, 
Kalimantan, Maluku, Papua New Guinea dan Kepulauan 
Solomon. Kegunaanya bagi masyarakat di Pulau Laut, 
Kalimantan Selatan bahwa biji plajau (endocarp) bisa 
dikonsumsi sebagai bahan pangan dengan cara dimakan 
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langsung atau digoreng. Kayu plajau juga mempunyai 
kualitas baik, memiliki batang yang lurus, cukup kuat dan 
tidak retak, mereka gunakan untuk bahan bangunan. Nutrisi 
buah plajau terdiri dari analisis proksimat (protein, lemak, 
karbohidrat, kadar abu, kadar air). Hasil penelitian 
Maherawati et al. (2008) menunjukkan karakteristik 
morfologi buah pelajau mempunyai panjang rata-rata 4,1 
cm; diameter 2,5 cm; berbentuk oval; berat 5,09 g; dan 
bagian buah yang dapat dimakan sebesar 29,47%. 
Kandungan protein sebesar 9,66%; lemak 14,52%; 
karbohidrat 23,2%; kadar abu 3,10%; dan kadar air 9,96%. 
Rendemen pati yang dihasilkan sebesar 45,32%; serat kasar 
3,22%; dengan bentuk molekul bulat. Asam lemak 
dominan adalah jalmitat (C160), oleat (C 181), dan linoleat 
(C182). Semua asam amino esensial ada pada tepung biji 
buah pelajau. Dengan demikian tepung biji buah pelajau 
layak digunakan sebagai bahan makanan dengan nilai gizi 
yang baik (Smith, et al. 1998). 

Pulau Laut adalah sebuah pulau yang luasnya ± 
1.873,36 km2, terletak di pesisir timur atau tepatnya di 
bagian tenggara Pulau Kalimantan. Wilayah 
administrasinya termasuk wilayah Kabupaten Kotabaru, 
Provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar 
menamakannya Laut-Pulo, sebagai daerah yang 
berlawanan arah dengan Laut-Darat (Tanah Laut). Di Pulau 
Laut terdapat kota Kotabaru yang merupakan ibukota 
Kabupaten Kotabaru. Dari data tahun 2005 jumlah 
penduduk di Pulau Laut berjumlah 127.665 jiwa yang 

tersebar di 6 kecamatan. Populasi penduduknya semakin 
pesat bertambahnya dan hutannya semakin menyusut 
luasnya. Menurut data yang dikeluarkan Departemen 
Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 
sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektar. 
Artinya sekitar 673 hektar hutan di Kalimantan mengalami 
deforestasi setiap harinya pada periode tersebut. Luas hutan 
di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai 
sekitar 40,8 juta hektar. Dampak secara langsung populasi 
pohon plajau semakin berkurang dan tidak adanya 
budidaya atau perbanyakan dan hanya mengandalkan 
pohon-pohon plajau dari hutan akibatnya populasinya 
menurun dan terancam kepunahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kondisi 
populasinya, membudidayakan bijinya di Kebun Raya 
Banua. Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan mengetahui 
masalah konservasinya. 

BAHAN DAN METODE  

Lokasi dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian di hutan Inhutani II, Desa Megasari, 

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Pulau 
Laut, dimana terdapat 4 populasi dan setiap populasinya 
terdapat 3 pohon induk plajau. Penelitian dilakukan selama 
20 hari, 19 Maret - 7 April 2014. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. A. Lokasi penelitian di Hutan Inhutani II, Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut, 
Provinsi Kalimantan Selatan. B. Lingkaran hitam menunjukkan lokasi Kebun Raya Banua, Banjar Baru dan lingkaran putus-putus 
sebagai lokasi eksplorasi plajau di Pulau Laut.  

A

B 
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Pelaksanaan penelitian  
 Metode yang digunakan yaitu metode eksploratif 

dengan transek 20 m x 20 m dan jarak populasi 100 m 
sampai dengan 500 m. Kondisi populasi pohon plajau 
terdapat 4 populasi dan setiap populasinya terdapat 3 pohon 
induk plajau. Jumlah anakan dihitung pada setiap populasi 
plajau yang tingginya hingga 50 cm (Gaspersz 1991). 
Asosiasi dengan tumbuhan sekitarnya diamati, begitu pula 
kondisi kelembapan tanah, pH dan temperatur sekitarnya 
pada saat pengamatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Dari hasil penelitian jumlah populasi plajau di hutan 

Inhutani II Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, 
Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut menunjukkan bahwa 
tumbuhan plajau tumbuh di tepi-tepi sungai, yaitu di tepi 
Sungai Megasari, Gunung Bahalang. Penyebaran populasi 
di tepi sungai atau rawa pada ketinggian 230 m di atas 
permukaan laut. Jumlah induk pohon plajau pada setiap 
populasi ada 3 pohon besar yang tumbuh dengan jarak 5-
10 m di antara pohon induk. Pohon induk plajau ini dari 
suku Anacardiaceae; tingginya mencapai antara 40-50 
m, batang bebas cabang mencapai 20-30 m, dan 
diameter batang (dbh) mencapai 70 cm dengan banir 1-5 
m. Daun berseling, majemuk, menyirip ganjil, urat daun 
menyirip, jelas, intermarginal, tepi daun bergerigi, ujung 
berekor, bagian bawah berbulu. Bunga panicle, diameter 
lebih dari 4 mm, berwarna putih. Buah batu, panjang 3-5 
cm, berwarna hijau-cokelat-hitam.  

Jarak pohon induk dari Sungai Megasari 1 m sampai 
dengan 10 m. Jumlah anakan pada setiap populasi 
berbeda-beda dan yang paling banyak anakannya pada 
populasi 2 sebanyak 202 anakan (Gambar 1 dan 2 kiri). 
Jumlah anakan yang banyak tersebut tumbuh pada 
kondisi tanah datar dan berrawa, suhu di siang hari lebih 
hangat, yaitu 27 ºC daripada populasi lain dan kelembapan 
94,4% (Tabel 1). Pada populasi 4 paling rendah 
anakannya, yaitu 10 anakan. Hal ini seperti tertera pada 
Tabel 1, selain karena kelembapannya tinggi (97,9%), 
pH tanahnya paling rendah (pH 6,2), namun indeks 
panasnya tinggi 32,2 dibandingkan dengan populasi lain. 
Kondisi ini selain karena tempatnya terbuka juga kondisi 
tanahnya banyak bebatuan atau kerikil sungai sehingga 
lapisan tanahnya tipis. Usaha perkecambahan biji plajau 
telah dilakukan di Kebun Raya Banua (Gambar 2 kanan) 
dan anakan tumbuh dengan tinggi 30 cm pada umur 10 
bulan. Kebun Raya Bogor hanya mempunyai satu 
koleksi saja, yaitu di lokasi vak VII E (Anacardiaceae) 

yang ditanam tahun 1978 namun belum pernah berbunga 
sama sekali. Bahkan batangnya sudah terdapat lubang di 
bagian tengah batang setinggi 2 meter. Untuk itu perlu 
adanya peremajaan dari koleksi tersebut dengan koleksi 
pohon plajau yang baru. 

Pembahasan 
 Dari hasil penelitian populasi plajau menunjukkan 

jumlah populasi yang sangat sedikit. Masyarakat 
mengambil plajau dari alam dan belum melakukan 
budidayanya. Kondisi seperti itu apabila dibiarkan 
dikhawatirkan akan mengancam populasi tumbuhan 
tersebut. Menurut WCMC (1998) tumbuhan tersebut 
dikategorikan data deficient (DD). Menurut Mogea et al.. 
(2001) takson dengan kategori tersebut, disebabkan oleh 
data persebaran dan populasinya belum lengkap, dapat 
dimasukkan dalam salah satu kategori tumbuhan langka. 
Untuk itu, upaya konservasi dalam bentuk perkecambahan 
biji plajau sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi 
hilangnya tumbuhan tersebut (Sutopo, 2002). Kayu plajau 
berkualitas baik, memiliki batang yang lurus, cukup kuat 
dan tidak retak, sehingga digunakan untuk bahan 
bangunan. Tempat tumbuh plajau adalah tepi sungai atau 
rawa pada ketinggian kurang dari 200 mdpl, tersebar di 
seluruh Kalimantan (Sarawak, Brunei, Sabah, Kalbar, 
Kalsel, Kaltim) dan pulau-pulau kecil sekitar Kalimantan 
(Maherawati 2008). Masyarakat mengambil plajau dari 
alam dan belum melakukan budidayanya. Hasil riset 
menujukkan bahwa rata-rata daya kecambah adalah 23,8% 
(Dodo dan Sudarmono 2014; Dodo 2005). Perkecambahan 
yang sangat rendah tersebut harus diantisipasi dengan 
perbanyakan bibit di Kebun Raya Banua sebanyak-
banyaknya sehingga terlindungi dari kepunahan sebagai 
akibat upaya pengambilan di hutan oleh masyarakat (Elisa 
2006).  
 

 
Gambar 1. Hubungan antara jumlah induk dan jumlah anakan 
pada 4 populasi plajau di hutan Inhutani II Desa Megasari, 
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut.  

 
 
Tabel 1. Kondisi kelembapan, suhu di siang hari, pH tanah dan indeks panas mempengaruhi pertumbuhan populasi plajau di tepi Sungai 
Megasari, Pulau Laut  
 

Populasi Kelembapan (H %) Suhu pada siang hari (T ºC) pH tanah Heat Index 
1 94,7 26,9 6,5 32,2 
2 94,4 27 6,4 31,7 
3 97,1 26,3 6,3 31,6 
4 97,9 26,6 6,2 32,2 
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Gambar 2.A. Anakan plajau pada populasi 2 yang cukup padat, B. Buah plajau, C. Anakan plajau dari biji yang ditanam di Kebun Raya 
Banua umur 10 bulan.  

C 

B A 
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Upaya pelestarian secara ex situ pohon plajau telah 

dilakukan di Kebun Raya Banua maupun di Kebun Raya 
Bogor dengan menanam anakan dan bijinya yang 
merupakan hasil eksplorasi di hutan Inhutani II Desa 
Megasari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota 
Baru Provinsi Kalimanatan Selatan. 
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Abstrak. Putri IASLP. 2015. Pengaruh kekayaan jenis tumbuhan sumber pakan terhadap keanekaragaman burung herbivora di Taman 
Nasional Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 607-614. Ketersediaan pakan memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap komunitas burung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan pakan 
terhadap komunitas burung herbivora di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hubungan antara ketersediaan pakan 
dengan burung herbivora dilakukan dengan membandingkan keadaan komunitas burung pada empat tipe habitat yang berbeda yang 
memiliki kekayaan jenis pohon penghasil pakan burung yang berbeda, yaitu pada (i) habitat hutan primer-sekunder tua di zona inti, (ii) 
habitat zona rimba yang berupa hutan sekunder yang letaknya berbatasan dengan pemukiman penduduk, serta (iii) dua buah areal zona 
rehabilitasi yang berupa kawasan hutan yang merupakan bekas kebun masyarakat. Kedua areal zona rehabilitasi ini memiliki kekayaan 
jenis pohon yang berbeda. Pengumpulan data burung herbivora dilakukan dengan menggunakan metode point count. Pengumpulan data 
tumbuhan penghasil pakan burung dilakukan dengan menggunakan metode garis berpetak. Analisis data burung dilakukan dengan 
menggunakan indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener, indeks kemerataan jenis Pielou dan indeks dominasi Simpson. Beda nyata 
pada populasi burung yang dijumpai di lokasi penelitian diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa kekayaan jenis tumbuhan penghasil pakan burung sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis burung, 
sehingga terdapat perbedaan nyata pada populasi burung yang dijumpai di lokasi penelitian. Pada kawasan hutan sekunder tua, yang 
menyediakan banyak pohon pakan, memiliki tingkat keanekaragaman hayati burung tertinggi. Pada zona rimba yang berupa hutan yang 
berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk kekayaan keanekaragaman hayati burung herbivora tergolong sedang. Pada areal 
zona rehabilitasi, yang berupa bekas kebun masyarakat, keanekaragaman hayati burung bervariasi dari sedang hingga rendah.  

Kata kunci: Burung herbivora, pakan, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 

Abstract. Putri IASLP. 2015. The importance of feed plant species richness on the diversity of herbivorous bird at Bantimurung 
Bulusaraung National Park, South Sulawesi. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 607-614. Feed availability is the most importance 
component that is affecting the bird community. The aim of this research was to determine the importance of feed availability to 
herbivorous bird community. The research was conducted by comparing the diversity of herbivorous bird at four sites with different 
feed plant abundance at Bantimurung Bulusaraung National Park. The first site was core zone with old-growth forest. The second site 
was wilderness zone with the secondary forest that bordering with community settlement. The third and the fourth sites were 
rehabilitation zone with abandoned community garden which differs in the composition of vegetation. The population of birds was 
collected using point count method and the feed plant species was collected using systematic quadrat sampling method. Data of bird 
population was analyzed using Shannon-Wiener diversity index, Pielou Evenness index and Simpson dominance index. The significance 
different between the number of bird individual was tested using Kolmogorov-Smirnov test. The result showed that the diversity of bird 
species depend on the availability of feed. Bird species richness in the old-growth forest was significantly higher than the other sites. 
Bird diversity at wilderness zone was medium and bird diversity at rehabilitation zone was varied between low and medium.  

Keyword: Herbivorous bird, feed availability, Bantimurung Bulusaraung National Park 

PENDAHULUAN 

Tersedianya pakan merupakan hal penting bagi burung 
(Herrera 1985; Novotny et al. 2006; Folmer et al. 2010, 
Plein et al. 2013), utamanya burung herbivora. Burung 
herbivora adalah jenis burung yang pakannya terutama 

berasal dari tumbuhan, seperti biji-bijian, kacang-kacangan 
(granivora) (Cueto et al. 2006), daun-daunan, rumput-
rumputan, tunas (folivora) (RodriGuez-Ferraro et al. 2007), 
buah-buahan (frugivora) (Corlett 2011; Plein et al. 2013), 
nektar dan pollen (nektivora) (Ghadirian et al. 2008) dan 
cairan tumbuhan (Zobrist 2014). McGrath et al. (2009) 
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menyatakan bahwa kelimpahan arthropoda dan bunga 
mempengaruhi kelimpahan burung. Keanekaragaman 
burung frugivora berkorelasi dengan keanekaragaman dan 
kelimpahan pohon pakan (Shreekar et al. 2010). Burung 
migran frugivora akan memilih lokasi persinggahan 
berdasarkan ketersediaan pakannya (Wolfe et al. 2014). 
Setiap jenis pohon penghasil pakan memiliki musim 
berbunga dan berbuah pada waktu yang berbeda, sehingga 
kekayaan jenis pohon pakan mengindikasikan tetap 
tersedianya pakan secara kontinyu sepanjang tahun. 
Interaksi antara kekayaan jenis pohon dan keanekaragaman 
burung merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelaah 
lebih lanjut, sehingga penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan jenis pohon 
sumber pakan terhadap komunitas burung herbivora di 
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul), 
Sulawesi Selatan.  

BAHAN DAN METODE 

Area kajian  
Penelitian dilakukan di beberapa areal hutan yang 

terletak di dalam kawasan TN Babul yang memiliki pola 
pengelolaan yang berbeda karena adanya perbedaan tingkat 
degradasi, tekanan masyarakat dan kondisi habitat. Lokasi 
penelitian memiliki tipe ekosistem hutan dataran rendah. 
Lokasi penelitian terletak pada (i) blok hutan Karaenta 
yang merupakan hutan sekunder tua yang merupakan zona 
inti TN Babul, (ii) blok hutan Timpuseng yang merupakan 
kawasan hutan yang berbatasan dengan pemukiman 
penduduk dan termasuk dalam zona rimba TN Babul, (iii) 
blok hutan Minggi dan (iv) blok hutan Sambueja yang 
merupakan zona rehabilitasi. Penelitian pada blok hutan 
Karaenta dilakukan pada bulan Agustus 2010, blok hutan 
Timpuseng pada bulan Juli 2011, blok hutan Sambueja 
pada bulan Juli 2012, blok hutan Minggi pada bulan 
September 2012. 

 
 

 

 
 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan 
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Cara kerja 
Burung 

Pengambilan data burung dilakukan dengan 
mengunakan metode point count. Pengamatan dilakukan 
pada waktu pagi (06.00-09.00) dan sore hari (15.30-17.00) 
yang merupakan saat burung sedang aktif. Pengamatan 
dilakukan saat cuaca cerah (Danielsen et al. 2010). Untuk 
menghindari bias, maka pengamatan burung pada keempat 
lokasi dilakukan oleh orang-orang yang sama (Peh et al. 
2005; Forcey et al. 2006; Elphick 2008). Pengamatan 
dilakukan dengan cara berjalan kaki menelusuri transek 
dengan arah memotong kontur. Pada setiap lokasi 
penelitian terdapat tiga buah jalur pengamatan. Pada setiap 
jalur dilakukan pengulangan pengamatan sebanyak tiga 
kali. Untuk melakukan pencatatan jenis burung yang 
dijumpai di lokasi, maka saat menelusuri transek, pengamat 
akan berhenti pada titik-titik tertentu yang digunakan 
sebagai titik pengamatan. Titik pengamatan dibuat 
menyerupai lingkaran imajiner dengan radius 20 meter 
dengan jarak antar titik adalah 150-200 meter (Volpato et 
al. 2009). Jumlah titik pengamatan pada setiap jalur adalah 
15-17 titik. Pengamatan pada setiap titik dilakukan selama 
± 20 menit (Alldredge et al. 2007), dengan bantuan 
binokular. Semua jenis yang dapat diidentifikasi baik 
melalui pengamatan langsung maupun suara, selanjutnya 
dicatat nama dan jumlahnya pada tally sheet. Identifikasi 
jenis burung dilakukan menggunakan Coates et al. (2000) 
dan Holmes dan Phillips (1999). Pengelompokan burung 
herbivora dilakukan berdasarkan pengamatan langsung 
tahun 2010-2014. 

Pohon pakan 
Pengamatan jenis pohon penghasil pakan burung, 

melalui pembuatan petak-petak pengamatan di lokasi 
pengamatan burung, yang peletakannya dilakukan secara 
sistematik dan menggunakan metode garis berpetak 
(Mueller-Dombois dan Ellenberg 1974; Kusmana 1997), 
dan diletakkan memotong kontur atau sungai, dengan jarak 
antarpetak pengamatan adalah 150-200 meter. Pengamatan 
dilakukan pada semua tingkatan tumbuhan mulai dari 
semai, pancang, tiang hingga pohon. Identifikasi herbarium 
dilakukan di Puslitbang Biologi LIPI, Cibinong-Bogor.  

Analisis data 
Analisis data burung menggunakan:  

Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 
yaitu (Fachrul 2007):  
 

 dimana  pi = ni/N ........................ (1) 

Keterangan: pi = perbandingan antara jumlah individu 
spesies ke i dengan jumlah total individu.  
 
Nilai indeks (Brower dan Zar 1998):  
H’≤2,30 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong 
rendah 
2,30≤H’≤3,30 menunjukkan keanekaragaman jenis 
tergolong sedang 

H’ ≥ 3,30 menunjukkan keanekaragaman jenis 
tergolong tinggi 

Indeks kemerataan jenis Pielou (Indeks Evennes) 
Untuk mengetahui merata atau tidaknya pola sebaran 

spesies, menggunakan rumus (Fachrul 2007):  
 

………………………………………  (2) 
 
Keterangan:  
e = indeks evenness (Indeks Kemerataan) 
S = banyaknya jenis flora atau fauna pada suatu tipe 
habitat. 
Nilai indeks (Brower dan Zar 1998):  
E’≤0,4 menunjukkan kemerataan jenis tergolong 
rendah, komunitas tertekan 
0,4≤H’≤0,6 menunjukkan kemerataan jenis tergolong 
sedang, komunitas labil 
H’ ≥ 0,6 menunjukkan kemerataan jenis tergolong 
tinggi, komunitas stabil  

Indeks Dominansi Simpson 
Untuk menunjukkan adanya spesies yang mendominasi 

suatu komunitas, yaitu (Fachrul 2007):  
    

  ………………………. (3) 

 
Keterangan:  
D = indeks dominansi 
ni = jumlah individu jenis ke-i 
N = jumlah total individu 
Nilai indeks berkisar antara 0-1, dengan D = 0 

menunjukkan tidak terdapat spesies yang mendominasi 
atau struktur komunitas tergolong stabil, sedangkan D-1 
menunjukkan terdapat spesies yang mendominasi. 

Uji statistik (uji Kolmogorov-Smirnov) dilakukan untuk 
mengetahui adanya perbedaan nyata antara populasi burung 
pada lokasi penelitian menggunakan software SPSS 21 
(Santoso 2013).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Selama penelitian dapat dijumpai 45 jenis burung 

herbivora yang berasal dari 18 familia, dengan jumlah jenis 
terbanyak berasal dari familia Columbidae (10 jenis) 
(Tabel 1). Sebagian besar jenis burung herbivora yang 
dijumpai merupakan burung yang berukuran kecil hingga 
sedang. Terdapat perbedaan pada jenis burung yang 
dijumpai di setiap lokasi penelitian dan hanya lima jenis 
(11,1%) burung yang dapat dijumpai di semua lokasi. 
Burung-madu merupakan jenis burung yang paling umum 
dijumpai di seluruh lokasi penelitian. Pada blok hutan 
Karaenta, jenis burung yang paling banyak jumlahnya dan 
paling sering dijumpai adalah pergam kepala-kelabu dan 
burung-madu hitam. Pada blok hutan Timpuseng, jenis 
burung yang paling banyak jumlahnya dan paling sering 
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dijumpai adalah wiwik kelabu dan Burung-madu hitam. 
Pada blok hutan Sambueja, jenis burung yang paling 
banyak jumlahnya dan paling sering dijumpai adalah 
srigunting jambul-rambut dan burung-madu hitam, 
sedangkan pada blok hutan Minggi, jenis burung yang 
paling banyak jumlahnya dan paling sering dijumpai adalah 
burung-madu hitam dan burung-madu sriganti. Pada blok 
hutan Karaenta, dapat dijumpai 33 jenis burung herbivora. 
Pada blok hutan Timpuseng dapat dijumpai 16 jenis burung 
herbivora. Pada blok hutan Sambueja dapat dijumpai 24 
jenis burung herbivora dan pada blok hutan Minggi dapat 
dijumpai 12 jenis burung herbivora. Nilai indeks 
keanekaragaman hayati burung herbivora tertinggi 
dijumpai di blok hutan Karaenta, kemudian Sambueja, 
Timpuseng dan nilai indeks keanekaragaman hayati 
terendah dijumpai di blok hutan Minggi.  

Buah merupakan pakan penting bagi burung. 
Berdasarkan jenis pakannya, terlihat bahwa seluruh burung 
herbivora yang dijumpai di lokasi penelitian menggunakan 
buah sebagai bagian dari pakannya. Hanya sebagian kecil 
burung yang juga memanfaatkan biji (26,6%), pollen dan 
nektar (31,1%), daun (11,1%), cairan tumbuhan (2,2%) dan 
kulit pohon/lentisel (2,2%) sebagai bagian pakannya. 
Hanya sebagian kecil burung (35,6%) yang benar-benar 
hanya menggunakan tumbuhan sebagai sumber pakannya 
(spesialis atau herbivora sejati). Sebagian besar burung 
(64,4%) yang dijumpai bukan merupakan spesialis 
pemakan tumbuhan, melainkan juga mengkonsumsi 
serangga bahkan invertebrata dan vertebrata kecil sebagai 
bagian dari pakannya. Bahkan terdapat 11,1% burung yang 
memanfaatkan serangga sebagai pakan utama dan 
menggunakan tumbuhan dan bagian tumbuhan sebagai 
pakan pengganti.  

Selama penelitian juga dapat dijumpai 88 jenis 
tumbuhan pakan yang berasal dari 40 familia. Jenis 
tumbuhan pakan yang terbanyak berasal dari familia 
Moraceae, Myrtaceae dan Euphorbiaceae, seperti yang 
terlihat pada Tabel 2. 

Hasil analisis statistik (uji Kolmogorov-Smirnov) 
(Tabel 3), memperlihatkan bahwa ketersediaan pakan 
sangat berpengaruh terhadap kehadiran (jumlah individu 
dan jumlah jenis) burung herbivora. Pengaruh ini terlihat 
dari adanya perbedaan nyata pada jumlah individu dan 
jumlah jenis burung, serta juga terlihat dari adanya 
perbedaan nilai indeks keanekaragaman hayati burung pada 
keempat lokasi penelitian (nilai signifikansi < 0,05).  

Pembahasan 

Keanekaragaman burung herbivora 
Schulze dan Riedl (2008) menyatakan bahwa burung-

madu banyak dijumpai di areal hutan yang terbuka atau 
tepi hutan yang menyediakan banyak semak dan belukar 
yang menghasilkan berbagai macam bunga. Brady dan 
Noske (2009) menyatakan melimpahnya burung-madu 
pada suatu areal menunjukkan banyaknya tumbuhan 
belukar yang berbunga tumbuh di tempat tersebut. Selama 
penelitian, jumlah individu dan frekuensi perjumpaan 
dengan burung-madu tergolong tinggi. Namun pada 
penelitian ini, burung-madu tidak hanya dominan pada 

areal terbuka atau areal dengan banyak semak belukar dan 
tepi hutan, tetapi juga pada hutan sekunder tua dengan 
pepohonan relatif tinggi dengan penutupan tajuk cukup 
rapat. Dalam hal ini faktor ketersediaan pakan lebih 
memegang peranan penting bagi kehadiran Burung-madu, 
sehingga pada areal hutan sekunder tua dengan pepohonan 
tinggi dan penutupan tajuk cukup rapat, namun memiliki 
berbagai jenis pepohonan yang mampu menyediakan 
bunga, akan menjadi habitat yang baik bagi burung-madu.  

Wilmsand dan Kappelle (2006) menyatakan bahwa 30-
50% burung tropis menggantungkan pakannya pada buah. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tumbuhan 
merupakan bagian yang penting pada pakan burung. 
Beberapa jenis burung insektivora, juga memanfaatkan 
tumbuhan, terutama buah, sebagai bagian dari pakannya. 
Beragam pakan yang dikonsumsi burung merupakan 
mekanisme burung memenuhi kebutuhan energi dan 
protein (Smith et al. 2007). Hanya beberapa jenis burung, 
utamanya yang berasal dari familia Columbidae dan 
Psittacidae yang merupakan spesialis pemakan bagian 
tumbuhan (herbivora sejati). Hasil penelitian juga 
memperlihatkan bahwa burung herbivora sejati umumnya 
tidak hanya mengkonsumsi satu macam bagian tumbuhan 
saja, melainkan juga memanfaatkan beberapa bagian 
tumbuhan misalnya, beberapa jenis burung frugivora 
(pemakan buah) seperti Macropygia amboinensis dan 
Chalcophaps indica, ternyata tidak hanya menggunakan 
buah sebagai pakannya tetapi juga mengkonsumsi biji-
bijian. Beberapa jenis burung frugivora yang berasal dari 
familia Psittacidae (Trichoglossus flavoridis, Loriculus 
stigmatus) misalnya, selain mengkonsumsi berbagai jenis 
buah, juga mengkonsumsi nektar dan pollen sebagai bagian 
dari pakannya. Hanya beberapa jenis burung yang berasal 
dari familia Columbidae (Ducula sp. dan Ptilinopus 
melanopsila) yang hanya memakan satu bagian tumbuhan 
saja, yaitu hanya memakan buah. 

Berdasarkan lokasi makannya burung herbivora 
memiliki stratifikasi ketinggian mencari makan yang 
berbeda-beda (Gomes et al. 2008). Terdapat jenis yang 
mengkonsumsi pakannya pada puncak pohon, seperti jenis-
jenis burung yang tergolong dalam familia Psittaceae, 
Bucerotidae. Namun ada juga yang mengkonsumsi 
pakannya pada bagian tengah lapisan tajuk, seperti jenis-
jenis yang berasal dari familia Zoosteropidae, Cuculidae, 
Pycnonotidae dan Sturnidae. Juga terdapat jenis burung 
herbivora yang mengkonsumsi pakannya pada lapisan 
bawah tajuk dan di atas tanah, seperti jenis-jenis burung 
yang berasal dari familia Phasianidae dan beberapa jenis 
burung yang tergolong dalam familia Columbidae.  

 
 

 
Tabel 3. Uji statistik (uji Kolmogorov-Smirnov) terhadap 
populasi burung di lokasi penelitian.  
 

Lokasi penelitian Kolmogorov-Smirnov 
Statistic df Sig. 

Karaenta 0,180 32 0,010 
Timpuseng 0,359 16 0,000 
Sambueja 0,226 24 0,003 
Minggi 0,255 12 0,030 
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Tabel 1. Jenis burung herbivora yang dijumpai pada lokasi penelitian 
 

Nama Indonesia Nama Latin Familia H' Pakan K T S M 
Burung-madu sepah raja* Aethopygia siparaja Nectariniidae 0.04       Biji-bijian berukuran kecil, buah, 

nektar, serangga 
Burung-madu kelapa* Anthreptes malacensis Nectariniidae 0.14 0.14 0.16   Biji-bijian berukuran kecil, buah, 

nektar, serangga 
Apung tanah Anthus novaeseelandiae Motacilidae     0.06   Serangga (utama), biji rumput dan 

buah berbagai jenis tumbuhan bawah 
Raja-perling sulawesi Basilornis celebensis Sturnidae 0.05       Omnivora (buah, invertebrata, 

vertebrata kecil) 
Wiwik kelabu Cacomantis merulinus Cuculidae   0.31     Buah berukuran kecil, serangga 
Bubut alang-alang Centropus bengalensis Centropodidae 0.07       Omnivora (ulat, serangga berukuran 

besar, katak, kadal, ular, buah) 
Delimukan zamrud Chalcophaps indica Columbidae   0.11 0.05 0.07 Buah dan biji-bijian yang jatuh di atas 

tanah, serangga 
Merpati hutan metalik Columba vitiensis Columbidae 0.11       Buah, pucuk daun 
Gagak  Corvus enca Corvidae 0.04     0.18 Omnivora (buah, serangga, vertebrata 

kecil, bangkai) 
Gagak sulawesi Corvus typicus Corvidae 0.16 0.14     Omnivora (buah, serangga, vertebrata 

kecil) 
Puyuh batu Coturnix chinensis Turnicidae     0.04   Biji kecil, daun, serangga 
Caladi sulawesi Dendrocopos temminckii Picidae 0.1 0.11     Serangga (utama), cairan tumbuhan 
Cabai panggul-kuning Dicaeum aureolimbatum Dicaeidae 0.09       Buah kecil, nektar, pollen, serangga 

kecil 
Cabai panggul-kelabu Dicaeum celebicum Dicaeidae 0.09   0.02   Buah kecil, nektar, pollen 
Srigunting jambul-rambut Dicrurus hottentottus Dicruridae 0.12 0.11 0.3 0.26 Serangga (utama), nektar, kadal 
Srigunting sulawesi Dicrurus montanus Dicruridae 0.12 0.32     Serangga (utama), nektar 
Pergam Ducula aenea Columbidae     0.02   Buah 
Pergam tutu Ducula forsteni Columbidae 0.05 0.11     Buah 
Pergam putih Ducula lactuosa Columbidae 0.11       Buah 
Pergam kepala-kelabu Ducula radiata Columbidae 0.15       Buah 
Tuwur sulawesi Eudynamis melanorhnycha Cuculidae 0.07       Buah, serangga, invertebrata (siput) 
Mandar kelam Gallinula tenebrosa Rallidae       0.07 Daun-daunan, buah-buahan, biji-bijian 
Ayam hutan Gallus gallus Phasianidae 0.07 0.06 0.05 0.14 Buah-buahan, biji-bijian, daun, 

serangga, vertebrata kecil 
Opior Sulawesi Lophozosterops squamiceps Zosteropidae     0.09   Buah  
Serindit sulawesi* Loriculus stigmatus Psittacidae 0.12 0.11 0.22   Nektar, pollen, buah kecil, lentisel 
Uncal ambon Macropygia amboinensis Columbidae   0.06 0.23 0.07 Buah-buahan dan biji-bijian yang 

jatuh di atas tanah, daun-daunan 
Pelatuk-kelabu sulawesi Mulleripicus fulvus Picidae 0.11       Buah-buahan dan biji-bijian yang 

jatuh di atas tanah, serangga 
Burung-madu hitam* Nectarinia aspasia Nectariniidae 0.14 0.26 0.26 0.36 Nektar, buah kecil, serangga, laba-laba 
Burung-madu sriganti* Nectarinia jugularis Nectariniidae 0.12 0.14 0.18 0.29 Nektar, buah kecil, serangga, laba-laba 
Kepudang kuduk-hitam Oriolus chinensis Oriolidae     0.13 0.11 Omnivora (buah, bunga, biji, daun, 

serangga, hewan kecil) 
Kangkareng sulawesi* Penelopides exarhatus Bucerotidae 0.05   0.14   Buah, serangga 
Kadalan sulawesi Phaenicophaeus calyorhynchus Cuculidae 0.07 0.14 0.05 0.26 Omnivora (Serangga (utama), buah, 

mamalia kecil, reptilia kecil) 
Kring-kring dada-kuning* Prioniturus platurus Psittacidae 0.18   0.04   Buah, pollen, nektar 
Walik kembang Ptilinopus melanopsila Columbidae   0.06 0.1   Buah 
Cucak kutilang Pycnonotus aurigaster Pycnonotidae 0.07 0.24 0.2   Buah, serangga 
Julang Sulawesi* Rhyticeros cassidix Bucerotidae 0.21   0.08   Buah, serangga, telur burung lain 
Jalak Tunggir-Merah Scissirostrum dubium Sturnidae     0.08   Buah-buahan, biji-bijian, serangga 
Blibong Pendeta Streptocitta albicollis Sturnidae     0.12   Buah, invertebrata, vertebrata kecil 
Tekukur Streptopelia chinensis Columbidae 0.04       Biji rumput-rumputan 
Betet kelapa paruh-besar* Tanygnathus sumatranus Psittacidae 0.1   0.1   Buah 
Punai penganten Treron griseicauda Columbidae 0.05       Buah 
Perkici kuning-hijau* Trichoglossus flavoridis Psittacidae 0.14       Nektar, pollen, buah-buahan 
Kacamata makassar Zosterops anomalus Zosteropidae 0.12   0.09 0.18 Serangga kecil, buah, nektar 
Kacamata dahi-hitam Zosterops atrifons Zosteropidae 0.17       Serangga kecil, buah, nektar 
Kacamata laut Zosterops chloris Zosteropidae       0.07 Serangga kecil, buah, nektar 
  Indeks H’ 3,306 2,427 2,769 2,048  
  Indeks D 0.043 0,1 0,077 0,157  
  Indeks e 0,873 0,774 0,871 0,824  
Keterangan: K = Karaenta, T = Timpuseng, S = Sambueja, M = Minggi, * = Jenis lindung 
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Tabel 2. Jenis tumbuhan pakan burung di lokasi penelitian. 
 

Nama Latin Familia Bagian yang dimakan Lokasi 
Aglaia argentea  Meliaceae Buah  K,T 
Albizia lebbekoides  Leguminosae Kulit, lentisel batang/lentisel K,T,S M 
Anamirta cocculus  Menispermaceae Buah  S 
Antidesma sp Phyllantaceae Buah  M 
Antiaris toxicaria Moraceae Buah  M 
Ardisia humilis Myrsinaceae Buah, bunga (madu, pollen, nektar) T 
Baccaurea javanica Phyllantaceae Buah  S 
Canangium odoratum Annonaceae Buah  K,S,M 
Cassia timorensis Fabaceae Bunga (madu, nektar, pollen) T,S 
Celtis cinnamomea Ulmaceae Buah  K 
Cinnamomum verum  Lauraceae Buah  T 
Cleistanthus sumatranus Euphorbiaceae Buah  K,T 
Cryptocarya ferrea Lauraceae Buah  K,T,M 
Cyperus sp. Cyperaceae Biji, tunas daun T 
Dehaasia cairocan Lauraceae Buah  K,M 
Drypetes celebica Euphorbiaceae Buah  M 
Dysoxylum sp. Meliaceae Buah  K,M,S 
Elattostachys zippeliana Sapindaceae Buah  K,T,M 
Erioglossum rubiginosum Sapindaceae Buah  T,M 
Eugenia sp Myrtaceae Buah  S,M 
Ficus sp1 Moraceae Buah  K,S 
Ficus drupacea Moraceae Buah  S 
Ficus hispida Moraceae Buah  T 
Ficus ribes Moraceae Buah  K,T,S,M 
Ficus septica Moraceae Buah  K 
Ficus sinuata Moraceae Buah  K 
Ficus sp2 Moraceae Buah  S 
Flacourtia inermis Flacourtiaceae Buah  T 
Flacourtia jangomas  Flacourtiaceae Buah  K,T,S 
Garcinia sp. Clusiaceae Buah  K,M 
Garcinia treubii  Clusiaceae Buah  M 
Glochidion zeylanicum Euphorbiaceae Buah  M 
Gossampinus malabarica  Bombacaceae Bunga (madu, nektar, pollen) T, S, M 
Grewia acuminata Tiliaceae Buah  K 
Homalanthus populneus Euphorbiaceae Buah  T,S 
Hopea cf celebica Dipterocarpaceae Buah  S 
Kleinhovia hospita Sterculiaceae Buah  K,S,M 
Knema cinerea  Myristicaceae Buah  M 
Lannea coromandelica Anacardiaceae Buah  K,S,M 
Lannea sp Anacardiaceae Buah  K 
Lantana camara   Verbenaceae Buah  T 
Leea aculeata Leeaceae Buah  K,T,S,M 
Leea aequata  Leeaceae Buah  K,S 
Leea angulata Leeaceae Buah  T 
Lepiniopsis ternatensis Apocynaceae Buah  S,M 
Litsea forstenii Lauraceae Buah  K,T,S,M 
Litsea mappacea  Lauraceae Buah  K,T,S,M 
Macaranga involucrata  Euphorbiaceae Buah  S 
Mallotus moluccanus  Euphorbiaceae Buah  K,T,S 
Mangifera sp Anacardiaceae Buah  K, M 
Munronia pinnata  Meliaceae Buah  M 
Nothophanax pinnatum  Araliaceae Buah  K,T,S 
Oroxylum indicum   Bignoniaceae Buah  S 
Palaquium obtusifolium   Sapotaceae Buah  K 
Pilea sp.  Urticaceae Buah  K 
Pimeleodendron papaveroides  Euphorbiaceae Buah  T,S,M 
Piper cf.caninum  Piperaceae Buah  K,S,M 
Planchonela firma  Sapotaceae Buah  M 
Polyalthia sp. Annonaceae Buah  K, T 
Polyscias nodosa  Araliaceae Buah  T 
Psidium guajava Myrtaceae Buah  T 
Psychatria cf.celebica  Rubiaceae Buah  K,S,M 
Pterocarpus sp. Fabaceae Buah  S 
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Pycnarrhena manillensis  Menispermaceae Buah  K,S,M 
Randia multiflora  Rubiaceae Buah  K,M 
Rubus moluccanus  Rosaceae Buah  T,S 
Salacia macrophylla  Celastraceae Buah  M 
Salacia sp. Celastraceae Buah  K 
Sandoricum koetjape  Meliaceae Buah  M 
Sida acuta  Malvaceae Daun  K,S 
Sida javensis  Malvaceae Buah  T 
Spathodea campanulata  Bignoniaceae Bunga (madu, nektar, pollen) K,S 
Spondias sp Anacardiaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah S 
Stachytarpeta jamaicensis  Verbenaceae Bunga (madu, nektar, pollen) T,S 
Symplocos cochichinensis  Symplocaceae Buah  M 
Syzygium acuminatissimum  Myrtaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah K 
Syzygium attenuatum Myrtaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah T 
Syzygium polycephaloides Myrtaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah K,T,S,M 
Syzygium sp. Myrtaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah K,S 
Syzygium trivene  Myrtaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah T 
Tabernaemontana aurantiaca  Apocynaceae Buah  T 
Tetrameles nudiflora  Tetramelaceae Buah  S 
Tetrastigma lanceolarium  Vitaceae Buah  K 
Thespesia lampas  Malvaceae Buah  S 
Uncaria ferrea  Rubiaceae Buah  K 
Villebrunea rubescens Urticaceae Daun, bunga (madu, nektar, pollen), buah S 
Xanthoxylum rhetsa  Sapindaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah K,S 
Ziziphus angustifolia  Rhamnaceae Bunga (madu, nektar, pollen), buah K 
Keterangan: K = Karaenta, T = Timpuseng, S = Sambueja, M = Minggi 
 
 
 
Pengaruh kekayaan jenis tumbuhan penghasil pakan 
terhadap keanekaragaman burung herbivora 

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa populasi 
burung herbivora di keempat lokasi penelitian tersebar 
secara merata dan tidak ada jenis yang mendominasi. Hal 
ini menunjukkan bahwa populasi burung herbivora berada 
dalam kondisi baik. Namun, terdapat perbedaan dalam 
jumlah individu dan jumlah jenis burung yang dijumpai di 
lokasi penelitian. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh 
ketersediaan pakan di lokasi penelitian. Martin et al. (2011) 
menyatakan bahwa kekayaan vegetasi sangat berpengaruh 
terhadap kekayaan keanekaragaman hayati burung di 
tempat tersebut. Telleria et al. (2008) serta Gleditsch dan 
Carlo (2011) menyatakan bahwa kelimpahan burung 
frugivora dipengaruhi oleh kelimpahan dan ketersediaan 
buah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kawasan 
hutan yang memiliki kekayaan tumbuhan penghasil pakan 
yang tinggi dan tumbuhan penghasil pakan tersebut telah 
berada dalam tingkatan yang mampu menyediakan pakan 
(daun, bunga, biji dan terutama buah) secara kontinyu 
sepanjang tahun akan memiliki keanekearagaman burung 
herbivora yang tinggi. Dengan demikian terdapat korelasi 
antara nilai keanekaragaman hayati burung herbivora 
dengan ketersediaan pakan (Tabel 3). Pada kawasan 
Karaenta yang merupakan hutan sekunder tua dan 
merupakan bagian dari zona inti TN Babul, dapat dijumpai 
43 jenis tumbuhan penghasil pakan. Sebagai kawasan hutan 
sekunder tua, keberadaan tumbuhan sumber pakan telah 
mampu menghasilkan pakan secara kontinyu sepanjang 
tahun, sehingga pakan selalu tersedia dalam jumlah cukup 
sepanjang tahun. Akibatnya keanekaragaman burung 
herbivora yang hidup di lokasi tersebut juga tinggi. Pada 
zona rehabilitasi Sambueja, yang merupakan hutan 
sekunder dan bekas kebun masyarakat, dapat dijumpai 41 

jenis tumbuhan pakan. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun merupakan areal bekas kebun, namun blok hutan 
Sambueja memiliki kekayaan jenis tumbuhan penghasil 
pakan yang tinggi dan mampu menyediakan beragam 
pakan, sehingga kelimpahan burung di lokasi ini tergolong 
cukup. Sebaliknya, pada areal hutan yang berbatasan 
dengan pemukiman penduduk seperti blok hutan 
Timpuseng, pengaruh gangguan manusia terhadap vegetasi, 
terutama yang terjadi sebelum terbentuknya TN Babul 
(seperti penebangan pohon sumber pakan, perubahan 
struktur dan komposisi jenis menjadi tanaman perkebunan) 
menyebabkan berkurangnya tumbuhan penghasil pakan. 
Pada blok hutan ini hanya dijumpai 34 jenis tumbuhan 
penghasil pakan. Menurunnya jumlah jenis tumbuhan 
pakan serta kurangnya jumlah tumbuhan penghasil pakan 
yang sedang berbunga dan berbuah menyebabkan 
menurunnya keanekaragaman jenis burung yang dijumpai 
di blok hutan ini. Bahkan pada blok hutan Minggi, yang 
merupakan zona rehabilitasi yang letaknya berbatasan 
dengan enclave atau dusun yang terletak di dalam kawasan 
TN Babul, keanekaragaman jenis burung herbivora yang 
dijumpai di areal tersebut telah tergolong rendah. 
Walaupun pada lokasi ini dapat dijumpai 35 jenis pohon 
sumber pakan, namun sebagai areal rehabilitasi, sebagian 
besar tumbuhan pakan yang dijumpai di lokasi tersebut 
masih berada pada tingkat semai dan pancang sehingga 
belum mampu menghasilkan pakan dalam jumlah 
maksimal.  

Implikasi konservasi 
Ketersediaan pakan sangat besar pengaruhnya terhadap 

keanekaragaman burung, sehingga keberadaan tumbuhan 
penghasil pakan yang beraneka jenis dan dapat 
menyediakan pakan secara kontinyu sepanjang tahun 
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merupakan hal yang sangat penting bagi tetap terjaganya 
kelestarian dan keberadaan burung. Bagi pihak Taman 
Nasional Bantimurung Bulusaraung sendiri, monitoring 
keberadaan tumbuhan penghasil pakan, terutama pada areal 
hutan yang sering mendapat gangguan penebangan atau 
pencurian kayu, merupakan hal yang penting dilakukan 
untuk menjaga kelestarian dan keberadaan burung, apalagi 
lebih dari seperlima (22,22%) burung yang dijumpai 
merupakan jenis yang telah tergolong langka dan 
dilindungi. Selain melakukan monitoring tumbuhan 
penghasil pakan, langkah lain yang juga penting untuk 
dilakukan adalah pengkayaan tumbuhan penghasil pakan 
dan rehabilitasi areal yang jumlah dan keanekaragaman 
jenis pohon pakannya kurang. 
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Abstrak. Broto BW. 2015. Struktur dan komposisi vegetasi habitat anoa (Bubalus spp.) di Hutan Lindung Pegunungan Mekongga, 
Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 615-620. Anoa (Bubalus spp) merupakan salah satu mamalia endemik 
Sulawesi yang masuk ke dalam satwa prioritas konservasi di Indonesia. Perburuan dan hilangnya habitat adalah ancaman utama 
terhadap kelestarian anoa di alam. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari struktur dan komposisi vegetasi habitat anoa di Hutan 
Lindung Pegunungan Mekongga. Penelitian dilakukan di 2 kompleks hutan, yaitu Salodong dan Leang Paniki dengan 3 jalur 
pengamatan di masing-masing kompleks hutan. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai INP dan Indeks 
Shannon untuk mengetahui jenis-jenis dominan dan kestabilan komunitas. Penelitian ini berhasil mencatat 27 jenis tumbuhan bawah dan 
52 jenis pohon dengan jenis tumbuhan bawah yang dominan, yaitu katilaporo 1 (Elatostema ingriflorum), sedangkan pada semua 
tingkatan pohon, jenis yang mendominasi adalah jambu-jambu (Acronychia padunculata). Dari pengukuran faktor fisik dan biotik 
diketahui lokasi penelitian masih sesuai untuk habitat anoa. 

Kata kunci: Anoa, habitat, struktur, komposisi, Hutan Lindung Pegunungan Mekongga 

Abstract. Broto BW. 2015. The vegetation structure and composition of Anoa (Bubalus spp.) habitat in Mekongga Mountains Protected 
Forest, Kolaka, Southeast Sulawesi. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 615-620. Anoa (Bubalus spp.) is one of endemic mammal in 
Sulawesi. This species has been stated as conservation priority species in Indonesia. Hunting and habitat loss are the main threats for 
anoa preservation. This research aims to study the structure and composition of vegetation anoa’s habitats in Mekongga Mountains 
Protected Forest. The study was conducted in two complexes of forest that were Salodong and Leang Paniki with 3 transects in the each 
forest complex. Moreover, the descriptive quantitative approach was used to analyze the data by calculating the value of IVI (INP) and 
Shannon index to determine the types of dominant and stability of the community. This research recorded 27 species of cover crops and 
52 species of trees down. In addition, it was identified that the dominant of cover crop and tree were katilaporo 1 (Elatostema 
ingriflorum) and jambu-jambu (Acronychia padunculata) respectively. The measurements of physical and biotic factors were observed 
that the location is appropriate for the habitat of anoa.  

Kata kunci: Anoa, habitat, structure, composition, Mekongga Mountains Protected Forest 

PENDAHULUAN  

Anoa (Bubalus spp.) merupakan mamalia endemik 
Sulawesi yang termasuk ke dalam daftar spesies prioritas 
konservasi sangat tinggi di Indonesia. Di Indonesia, 
terdapat 2 jenis anoa, yaitu anoa dataran rendah (B. 
depressicornis) dan anoa pegunungan (B. quarlesi) (Groves 
1969). Anoa dataran rendah relatif lebih besar 
dibandingkan anoa pegunungan. Anoa dataran rendah 
memiliki kaki depan putih, ekor panjang, dan rambut 
jarang pada saat dewasa. Tanduk berbentuk triangular, 
pipih dan berkerut dengan panjang 1,83-3,73 cm. 
Sedangkan anoa pegunungan memiliki rambut cokelat 
kehitaman, tebal dan agak keriting. Tanduk berbentuk bulat 
tanpa ada jalur-jalur cincin pada pangkal tanduk dengan 
panjang berkisar 14,6 cm-19,9 cm (Groves 1969). 

Anoa dapat ditemukan mulai dari hutan pantai sampai 
hutan pegunungan. Habitat anoa pada umumnya berada 
pada hutan yang belum terjamah (virgin forest) dengan 
kisaran suhu udara harian 22-270 celcius (Burton et al. 
2005). Anoa menyukai hutan di sepanjang aliran sungai 
dan hutan bambu.  Anoa menempati daerah dengan dengan 
ketinggian dan kelerengan yang bervariasi (Okarda 2010) 

Populasi anoa di alam terus mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun (Semiadi et al. 2012). Hilangnya habitat 
merupakan salah satu faktor utama menurunnya populasi 
anoa di alam (Burton et al. 2007). Okarda (2010) 
menjelaskan bahwa degradasi hutan berdampak signifikan 
terhadap hilangnya habitat yang memenuhi ketersediaan 
pakan bagi anoa. Upaya pelestarian anoa saat ini terkendala 
masih minimnya data tentang struktur dan komposisi 
vegetasi habitat anoa. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
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penelitian terkait struktur dan komposisi vegetasi habitat 
anoa di Hutan Lindung Pegunungan Mekongga, Kolaka, 
Sulawesi Tenggara.   

BAHAN DAN METODE  

Lokasi dan waktu penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan tahun 2013 di kawasan 

Hutan Lindung Pegunungan Mekongga (HLPM) yang 
memiliki luas 258,519.50 Ha. Penelitian dilakukan di 
kompleks Hutan Salodong (HS) dan Leang Paniki (HLP), 
Desa Tamburase, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka, 
Sulawesi Tenggara.  

Cara kerja 
Observasi. Observasi dilakukan untuk menentukan 

lokasi habitat anoa yang diperoleh dari masyarakat dan 
pemburu di sekitar  lokasi penelitian 

Pengumpulan data dan sampel. Metode yang dipakai 
untuk kegiatan pengumpulan data vegetasi adalah dengan 
metode jalur dengan metode garis berpetak. Pengumpulan 
data vegetasi dilakukan dalam  petak ukur, yaitu 1 m x 1 m 

(tumbuhan bawah), 2 m x 2 m (semai), 5 m x 5 m 
(pancang), 10 m x 10 m (tiang) dan  20 x 20 (pohon).  
Kriteria tingkat permudaan sesuai dengan Fachrul (2007). 
Seluruh vegetasi diidentifikasi, dihitung jumlahnya, 
dilakukan pencatatan nama jenis, jumlah jenis, jumlah 
individu, diameter.  

Identifikasi. Identifikasi jenis dilakukan dengan 
pengambilan sampel daun untuk dibuat koleksi herbarium 
yang kemudian dikirim ke LIPI. Analisis kotoran dilakukan 
di Laboratorium Satwa Liar, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Analisis data 
Data hasil pengamatan yang dikumpulkan dari lapangan 

digunakan untuk menghitung frekuensi, kerapatan, 
dominansi dan INP (Indeks Nilai Penting). INP diperoleh 
dari perhitungan Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif 
(FR) dan Dominasi Relatif (DR). Selain itu, dihitung 
indeks kekayaan jenis (R), Indeks keanekaragaman (H’), 
Indeks kemerataan (E) dan Indek similaritas (IS) (Fachrul 
2007). 

 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian di Hutan Lindung Pegunungan Mekongga, Sulawesi Tenggara. Tanda arsir merah menunjukan lokasi 
penelitian habitat Anoa 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komponen biotik habitat anoa 
Struktur dan komposisi tumbuhan bawah  

Dari hasil penelitian, ditemukan 27 jenis tumbuhan 
bawah dimana pada kawasan kompleks HS diperoleh 
sebanyak 13 jenis tumbuhan bawah dengan jumlah 217 
individu, sedangkan di kompleks HLP sebanyak 21 jenis 
tumbuhan bawah dengan jumlah 342 individu. Komposisi 
dari keanekaragaman jenis tumbuhan bawah sangat 
dipengaruhi tajuk dari pohon di sekitarnya yang 
berpengaruh pada faktor lingkungan seperti cahaya, suhu,  
dan kelembapan (Aththorick 2005) 

Nilai KR terbesar pada lokasi penelitian adalah jenis 
katilaporo 1 (Elatostema ingriflorum) dengan nilai KR = 
12, 63% ;KR =26.32%. Perbedaan nilai kerapatan masing-
masing jenis disebabkan karena adanya perbedaan 
kemampuan reproduksi, penyebaran dan daya adaptasi 
terhadap lingkungan (Arijani et al. 2006). Kerapatan relatif 
(KR) merupakan nilai yang menjelaskan tingkat kedekatan 
jarak tiap jenis pohon terhadap jenis yang lain dalam suatu 
luasan tertentu 

Dari hasil penelitian menunjukan nilai FR terbesar 
adalah jenis pakis hutan (Asplenium sp.) yaitu sebesar 
13,08% dan jenis katilaporo 1 (E. ingriflorum) dengan 
24,05 %. Nilai FR terbesar untuk ke dua jenis 
menunjukkan bahwa jenis tersebut menyebar dalam luasan 
sampel yang ditentukan.  Dengan kata lain, kedua jenis ini 
memiliki tingkat persebaran yang tinggi di lokasi 
penelitian. Lima jenis yang paling dominan dengan nilai 
INP tertinggi tumbuhan bawah disajikan dalam Tabel 1. 

Nilai INP tumbuhan bawah di kompleks Hutan 
Salodong dan Leang Paniki tertinggi adalah E. ingriflorum. 
Hasil ini berbeda dengan jenis tumbuhan bawah yang 
dominan di Pegunungan Warote, Sulawesi Tenggara 
(Sunarti et al. 2008). Perbedaan   komposisi dari 
keanekaragaman jenis tumbuhan bawah pada suatu 
kominatas dipengaruhi oleh faktor jenis tanah (edafik) dan 
faktor tegakan tumbuhan (biotik) (Aththorick 2005). 
Besarannya nilai INP menunjukan jenis tersebut 
merupakan jenis yang memiliki peranan yang lebih tinggi 
dibandingkan jenis lain, atau dengan kata lain mendominasi 
di dalam komunitas (Indriyanto 2005).  

Struktur dan komposisi vegetasi pohon habitat anoa 
Dari hasil penelitian diperoleh 42 jenis pada tingkat 

semai, 40 jenis pada tingkat pancang, 40 jenis pada tingkat 

tiang dan 54 jenis pada tingkat pohon. Jumlah pohon yang 
ditemukan sebanyak 54 spesies ini jauh lebih sedikit 
dibandingkan hasil penelitian Irawan (2011) di Taman 
Nasional (TN) Bogani Nani Watampone yang menemukan 
sebanyak 98 jenis pohon. Hal ini disebabkan lokasi habitat 
anoa di HLPM berada di ketinggian di atas 700 mdpl. Khan 
et al. (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi suatu 
tempat maka semakin menurun jumlah jenis flora yang 
dijumpai. Tiga jenis dominan di lokasi penelitian disajikan 
dalam Tabel 2. 

Nilai INP terbesar dari tingkat semai sampai pohon 
didominasi oleh jenis jambu-jambu (Aronychia peduncula). 
Jenis tumbuhan dominan di habitat anoa di HLPM berbeda 
dengan jenis pohon dominan di habitat anoa lain di 
Sulawesi Tengah.  Wardah et al. (2012) menyebutkan jenis 
pohon yang dominan di Cagar Alam Pangi Binangga 
adalah jenis Litsea densiflora, Litsea formanii, Eugenia 
densiflora dan Eugenia subglauca. Dominasi suatu jenis 
pohon pada daerah tertentu menunjukkan kemampuan 
pohon tersebut untuk beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan dan toleransi terhadap kondisi lingkungan 
setempat (Arrijani 2008). 

Jenis jambu-jambu memiliki INP terbesar disemua 
tingkatan tumbuh, hal ini mengindikasikan bahwa jenis ini 
memiliki peranan terbesar dalam komunitas vegetasi di 
lokasi penelitian. Selain itu, jenis ini merupakan jenis yang 
paling sesuai tumbuh di lokasi sehingga berpeluang lebih 
besar untuk dapat mempertahankan pertumbuhan dan 
kelestarian jenisnya (Mawazin dan Subiakto 2013). Dalam 
komponen habitat anoa jenis ini bukan merupakan salah 
satu jenis pakan. Akan tetapi, jenis ini memiliki bentuk 
tajuk yang cukup lebar dan rapat sehingga memiliki 
kemampuan untuk menahan sinar matahari  dan menjaga 
iklim mikro yang sesuai untuk kehidupan anoa.  

Indeks keragaman jenis vegetasi 
Indeks kekayaan jenis (R) merupakan salah satu metode 

untuk menggambarkan jumlah spesies dalam suatu 
komunitas. Menurut Soerianegara dan Andry (2005), Nilai 
R<3.5 kekayaan jenis yang rendah, R antara 3.5-5.0 
kekayaan jenis sedang dan  R>5.0 kekayaan jenis yang 
tergolong tinggi. Nilai R pada lokasi penelitian 
menunjukkan pada tingkat tumbuh pohon memiliki 
kekayaan jenis yang tinggi, sedangkan pada tumbuhan 
bawah tergolong rendah. Tabel 3 berikut adalah data 
potensi dan keanekaragaman jenis vegetasi di lokasi 
penelitian.  

 
 
 
Tabel 1. Lima jenis dominan pada setiap tingkat tumbuhan bawah di lokasi penelitian 

 

Kompleks HS Kompleks HLP 

No Jenis KR 
(%) 

FR 
(%) 

INP 
(%) Jenis KR 

(%) 
FR 
(%) INP (%) 

1 Elatostema ingriflorum 12.63 4.67 17.31 Elatostema ingriflorum 26.32 24.05 50.37 
2 Calamus sp. 6.92 9.35 16.27 Asplenium sp. 18.71 14.56 33.27 
3 Asplenium sp. 0.01 13.1 13.09 Pilea sp.1 11.40 15.19 26.59 
Keterangan: HS = Hutan Salodong, HLP = Hutan Leang Paniki  
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Tabel 2. Tiga  jenis dominan di lokasi penelitian 
 

Habitus No. . 
Kompleks HS Kompleks HLP 

Jenis KR    
(%) 

FR 
(%) 

DR  
(%) 

INP  
(%) Jenis KR  

(%) 
FR  
(%) 

DR 
(%) 

INP 
(%) 

Semai 1 Acronychia pedunculata 36.19 26.32 - 62.51 Acronychia Pedunculata 43.33 27.68 - 71.01 
 2 Syzygium sp. 9.05 7.89 - 16.94 Syzygium sp. 7.92 6.25 - 14.17 
 3 Saurauia sp. 5.71 6.14 - 11.85 Dillenia serrata 6.25 7.14 - 13.39 
Pancang 1 Acronychia pedunculata 56.47 33.62 56.96 147 Acronychia pedunculata 36.61 23.36 33.12 93.09 
 2 Chionanthus cordulatus 4.74 6.9 3.99 15.63 Chionanthus cordulatus 11.42 10.95 6.59 28.95 
 3 Syzygium zeylanium 4.31 6.03 3.61 13.95 Surauia sp. 6.3 8.76 5.17 20.23 
Tiang 1 Acronychia pedunculata 50.98 33.33 46.75 131.1 Acronychia pedunculata 31.09 22.67 24.7 78.46 
 2 Castanopsis acuminastissima 10.78 9.52 10.98 31.29 Saurauia tristyla 6.3 8.67 6.81 21.77 
 3 Aglaia edulis 8.82 10.48 9.76 29.06 Dillenia serrata 6.3 6 7.05 19.36 
Pohon 1 Acronychia pedunculata 29.87 43.09 43.09 116.1 Acronychia pedunculata 25.36 17.06 22.77 65.19 
 2 Castanopsis acuminastissima 12.99 16.43 16.43 45.85 Dillenia serrata 13.04 10 14.75 37.79 
 3 Sp. 1 7.14 6.69 6.69 20.52 Ficus sp. 5.8 7.06 10.46 23.32 

 

Tabel 3. Potensi dan keanekaragaman jenis vegetasi pada plot contoh di Hutan Lindung Pegunungan Mekongga (HLPM), Sulawesi 
Tenggara 
 
No Parameter  Tumbuhan bawah Semai Pancang Tiang Pohon 
 
Komplek HS 

1 Jumlah Individu 217 210 232 204 291 
2 Jumlah Jenis 13 32 35 28 35 
3 Indeks kekayaan jenis (R) 2.23 5.80 6.24 5.08 5.99 
4 Indeks diversitas (H') 1.95 2.54 2.07 1.99 2.14 
5 Indeks kemerataan (E) 0.76 0.73 0.58 0.60 0.60 

 
Komplek HLP 

1 Jumlah Individu 342 240 254 238 276 
2 Jumlah Jenis 21 29 40 37 41 
3 Indeks kekayaan jenis (R) 3.43 5.11 7.04 6.58 7.12 
4 Indeks diversitas (H') 2.30 2.36 2.63 2.83 2.97 
5 Indeks kemerataan (E) 0.76 0.70 0.71 0.78 0.80 

  Indeks kesamaan (IS) 76.47 95.08 93.33 86.15 92.11 
 

 

 
Pada pengukuran nilai H’ di 2 kompleks hutan 

menunjukkan nilai H’ tergolong sedang pada semua 
tingkatan, yaitu bekisar antara 1.95-2.54 pada kompleks HS 
dan 2,3-2.97 pada kompleks HLP. Kriteria yang digunakan 
untuk menginterpretasikan keanekaragaman Shannon-
Wiener yaitu: H’ < 1 termasuk rendah, H’ = 1-3 tergolong 
sedang dan H’ > 3 tergolong tinggi. Tingkat 
keanekaragaman menunjukkan tingkat kestabilan suatu 
komunitas hutan. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman 
tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan suatu 
komunitas (Mawazin dan Subiakto 2013). 

Pada pengukuran nilai E, kompleks HLP memiliki 
kemerataan yang tinggi dengan nilai E di atas 0.7, 
sedangkan di kompleks HS nilai E pada tingkat tumbuh 
pancang, tiang dan pohon termasuk sedang. Nilai E ini 
menunjukkan pada komunitas tersebut tidak terjadi 
pemusatan individu pada suatu spesies tertentu (Odum 
1994).  Pola penyebaran tumbuhan dalam suatu komunitas 
dipengaruhi oleh (i) faktor intrinsik yaitu faktor lingkungan 
seperti angin, ketersediaan air dan intensitas cahaya, (ii) 
kemampuan reproduksi, (iii) faktor fenologi tumbuhan, (iv) 
faktor koaktif yang merupakan dampak interaksi 

intraspesifik dan (v) faktor stokastik yang merupakan hasil 
variasi random beberapa faktor yang berpengaruh (Ludwig 
dan Reynold 1988) 

 Dari indeks kesamaan (IS) diketahui bahwa kedua 
lokasi memiliki kesamaan yang tinggi pada semua 
tingkatan dengan nilai IS di atas 76.47 %. Nilai IS ini 
berkisar antara 0-100%. Semakin mendekati 100 % maka 
kedua komunitas yang dibandingkan semakin memiliki 
kesamaan yang tinggi. Dengan kata lain, komposisi jenis 
yang berlainan semakin sedikit pada komunitas tersebut. 

Potensi pakan anoa 
Dari analisis kotoran diketahui jenis pakan anoa 

berjumlah 24 jenis dengan bagian yang dimakan berupa 
daun dan buah. Penelitian terkait dengan pakan anoa di 
alam telah dilakukan, Ariyanto (2008) mengidentifikasi 30 
jenis pakan anoa di TN Lore Lindu, Pujaningsih (2009) 
mengidentifikasi sebanyak 28 jenis pakan dan  Mahmud 
(2009) menemukan 129 jenis tumbuhan pakan di Suaka 
Margasatwa Tanjung Peropa. Berikut jenis pakan anoa dan 
bagian yang dimakan disajikan dalam Tabel 4. 
 



BROTO – Struktur  dan komposisi vegetasi habitat anoa 

 

619

Tabel 4. Jenis-jenis tumbuhan pakan anoa di lokasi penelitian 
 

Nama daerah Nama ilmiah 
Bagian 
yang 

dimakan 
Balikkoreng Paspalum conjugatum Daun 
Banri-banri Melasoma malabrathricum Daun 
Barana Ficus sp. 1 Daun 
Borang-borang Lygodium sp. Daun 
Dengen Dillenia serrate Buah 
Ganjeng-ganjeng Piper miniatum Daun 
Kangkung hutan Persicaria dichotoma Daun 
Kariki Leea sp. Daun 
Karoti Ficus sp. 2 Buah 
Katilaporo 1 Elatostema integrifolium Daun 
Katilaporo 2 Pilea sp. Daun 
Katilaporo 3 Elatostema strigosum Daun 
Katilaporo 4 Impatiens sp. Daun 
Katilaporo 5 Gesneriaceae* Daun 
Lado-lado Asystasia sp. Daun 
Lambere Ficus hispida Buah 
Lariang Begonia sp. Daun 
Lasa-lasa tedong Voacanga grandifolia Buah 
Latto-latto Molineria latifolia Daun 
Paku-paku Aspelinum sp Daun 
Pandan hutan Freycinetia angustifolia Daun 
Panili hutan Rhaphidophora sp. Daun 
Ruku-ruku silaja Paspalum conjugatum Daun 
Sappala Smilax sp. Daun 
Keterangan: (*) familli 

 
 
Dari analisis vegetasi diketahui jenis tumbuhan pakan 

anoa yang memiliki nilai INP yang tinggi yaitu katilaporo 
1, katilaporo 2, katilaporo 5, pakis hutan, dengen, lasa-lasa 
tedong dan jenne-jenne dengan  jenis katilaporo 1 (E. 
ingriflorum) dan pakis hutan (Asplenium sp.) memiliki nilai 
FR terbesar. Nilai FR terbesar untuk kedua jenis 
menunjukkan bahwa jenis tersebut memiliki tingkat 
persebaran yang merata di lokasi penelitian. Jenis pakan 
yang tersebar merata penting untuk kehidupan anoa karena 
akan memperkecil kompetisi dalam perebutan makanan 
antarindividu anoa. 

Pada tingkat tumbuh pohon, jenis yang memiliki INP 
besar adalah dengen, lasa-lasa tedong, dan jenne-jenne. 
Bagian yang dimakan pada jenis dengen dan lasa-lasa 
tedong adalah buah dan jenne-jenne pada daun. Hal ini 
sama dengan hasil penelitian dari Pujaningsih et al. (2009) 
yang menyatakan bahwa  anoa lebih menyukai daun, 
semak dan buah. Selain itu, di habitat alaminya, anoa dapat 
mengkonsumsi semak-semak, tunas, pakis, palem, umbi-
umbian, buah-buahan dan bahkan lumut (Pujaningsih et al. 
2005).  

Komponen fisik habitat anoa 
Dari pengukuran fisik lingkungan di lapangan 

didapatkan suhu berkisar antara 18-250C dengan 
kelembapan 60-70% di lokasi penelitian. Hal ini sesuai 
dengan penelitian Wardah et al. (2012) menyatakan bahwa 
suhu habitat anoa di Cagar Alam Pangi Binangga berkisar 
16-220C.  Lebih lanjut, Santoso (1990) menyebutkan anoa 
di alam cenderung untuk mencari iklim mikro dengan suhu 

berkisar antara 23-27 0C dengan kelembapan berkisar 60-
90%.  

Lokasi habitat anoa terdapat di kisaran ketinggian 
antara 766-1391 mdpl dengan kelerengan bervariasi antara 
0-100%. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan anoa 
semakin jauh dari aktivitas manusia dan menempati daerah 
yang bertebing-tebing. Di CA Pangi Binangga, lokasi 
habitat anoa berada di atas 1000 mdpl dengan kelerengan 
bervariasi 0%-25% (Wardah et al. 2012). Okarda (2010) 
menyatakan bahwa saat ini anoa tidak memiliki habitat 
yang khas lagi, kadangkala anoa dataran rendah dapat 
ditemukan juga di dataran tinggi. Hal ini disebabkan oleh 
aktivitas manusia seperti perusakan habitat dan juga 
perburuan liar.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dilihat dari 
faktor biotik dan fisik, lokasi penelitian merupakan habitat 
yang sesuai untuk kehidupan anoa. Jenis jambu-jambu 
mendominasi pada semua tingkat tumbuh. Hal ini 
menandakan bahwa jenis ini paling bisa beradaptasi dan 
memiliki kecocokan tempat tumbuh. Selain itu, regenerasi 
vegetasi di lokasi penelitian tergolong cukup baik, hal ini 
dapat dilihat dari dominasi jenis yang sama pada semua 
tingkatan permudaan. Selain itu, habitat dapat menyediakan 
kebutuhan pakan bagi anoa, hal ini dapat dilihat dari 
tingginya nilai INP untuk jenis-jenis pakan anoa. 
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Abstrak. Saripudin E, Putra ETS. 2015. Fenologi kemunculan pelepah dan bunga dari dua genotipe kelapa sawit di Sumatera dan 
Kalimantan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 621-628. Kemunculan pelepah dan bunga merupakan fenomena yang menunjang 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Fenomena tersebut terbentuk dari interaksi antara sifat genetik dan pengaruh 
lingkungan, kajian mengenai kemunculan komponen tanaman yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan disebut sebagai fenologi. 
Perbedaan lokasi dan perubahan tahun dapat menyebabkan perbedaan iklim ketika pelepah dan bunga dimunculkan, perbedaan genetik 
diduga memberikan respons berbeda dalam memunculkan pelepah dan bunga. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan fenologi 
kemunculan pelepah, bunga betina dan bunga jantan, dari dua genotipe kelapa sawit yang ditanam pada dua lokasi berbeda selama dua 
tahun berbeda. Penelitian menggunakan koleksi data sekunder tahun 2009-2013 dari PT SMARTRI, Riau, Indonesia. Tanaman yang 
dikaji terdiri dari genotipe P63 dan P83 berumur 20 hingga 21 tahun, yang ditanam di kebun Kandista Provinsi Riau dan di kebun 
Batumulia Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis statistik yang digunakan, yaitu analisis faktor terhadap variabel anasir iklim, analisis 
sidik ragam rancangan tersarang terhadap variabel fenologi, serta analisis regresi bertahap untuk menemukan pengaruh anasir iklim 
terhadap kejadian fenologi di masing-masing lokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa iklim di lokasi Kandista terbagi menjadi tiga 
komponen sedangkan di lokasi Batumulia terdiri dari dua komponen. Kemunculan pelepah dan bunga jantan dapat dibedakan 
berdasarkan lokasi, sedangkan kemunculan bunga betina tidak dapat dibedakan berdasarkan peragam yang dikaji. Anasir iklim dapat 
digunakan untuk menduga kejadian fenologi tanaman kelapa sawit baik di Kandista maupun di Batumulia, sehingga dapat digunakan 
dalam pemodelan fenologi di dua lokasi yang dikaji. 

Kata kunci: Fenologi, genotipe, iklim, kelapa sawit, seri tahunan. 

Abstract. Saripudin E, Putra ETS. 2015. Midrib and flower phenology emergence of two genotypes of oil palm in Sumatera and 
Kalimantan. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 621-628. The emergence of the frond is a phenomenon that supports the growth and 
development of oil palm plantations. The phenomenon is the interaction between genetic and environmental and nature influenced. The 
study of the emergence of plant components that are affected by environmental conditions is called phenology. Differences in location 
and changes in climate can cause differences when the midrib and flowers appear, genetic differences allegedly different in eliciting 
response fronds and flowers. The aim of this research is to determine differences in the emergence phenology midrib, flowers female 
and male flowers, from two oil palm genotypes grown at two different locations for two different years. This research makes use of 
secondary data collected in 2009-2013 from PT SMARTRI, Pekanbaru, Indonesia. Plant genotypes studied consisted of P63 and P83 
aged 20 to 21 years, which is grown in the experimental field Kandista, Riau province and Batumulia, South Kalimantan Province. 
Statistical analysis was used was factor analysis to variable climatic elements, analysis of variance nested design to variable phenology, 
and stepwise regression analysis to find the effects of climatic elements on phenological events at each location. The results show that 
the climate of the location Kandista divided into three components, while at the location Batumulia consists of two components. 
Occurrences midrib and male flowers can be distinguished based on location, while the emergence of female flowers can not be 
distinguished by covariance were studied. Climate elements can be used to predict the incidence of either oil palm plant phenology in 
Kandista and in Batumulia, so it can be used in the modeling phenology at two locations that were studied. 

Keywords: Phenology, genotype, climate, oil palm, annual series 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dibudidayakan 
secara luas di wilayah tropis, Indonesia telah menanam 
lebih dari 9,5 juta hektar kelapa sawit (Kementan RI 2012). 

Luasan yang besar menyebabkan kelapa sawit Indonesia 
sangat menunjang kebutuhan CPO dunia (FAO 2013). 
Manfaat lain dari luasnya perkebunan kelapa sawit 
Indonesia adalah serapan karbondioksida yang cukup tinggi 
(GAPKI 2013), RSPO mencatat bahwa serapan karbondioksida 
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tergantung dari lokasi penanaman (Surin 2014). Serapan 
karbondioksida terwujud dalam bentuk sekuestrasi unsur C 
dalam biomassa (Kurniatun dan Subekti 2007), besaran 
sekuestrasi C ditentukan mulai dari pembentukan ruang 
penyimpanan vegetatif di pelepah (Aholoukpe et al. 2013), 
dan ruang generatif melalui pembungaan (Adam et al. 2007)  

Kemunculan pelepah dan bunga mengawali proses 
pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, kemunculan 
tersebut dapat dipengaruhi oleh variasi iklim (Hoffman et 
al. 2014) dan genetik (Legros et al. 2009). Menurut Hartley 
(1977) kemunculan pelepah dan bunga jantan kelapa sawit 
dipengaruhi oleh curah hujan, sedangkan kemunculan 
bunga betina dipengaruhi oleh radiasi matahari. Legros et 
al. (2009) menemukan hubungan antara fenologi bunga 
kelapa sawit dengan fotoperiode dan anasir iklim lainnya 
pada 29 bulan sebelum panen. Combres et al. (2013) 
menemukan hubungan antara jumlah tandan dengan 
panjang hari dan menjadikan panjang hari sebagai 
prediktor dalam pemodelan produksi kelapa sawit, 
sedangkan Yong dan Wong (2012) mengungkapkan bahwa 
hubungan antara fenologi kelapa sawit dan iklim adalah 
sesuatu yang rumit. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
fenologi pelepah dan bunga dari dua progeni kelapa sawit, 
selama dua tahun berturut-turut di Sumatera dan 
Kalimantan. 

BAHAN DAN METODE  

Tempat dan waktu penelitian 
Penelitian dilaksanakan di dua lokasi kebun percobaan 

PT SMARTRI, Tbk., Indonesia. Lokasi pertama terletak di 
Kebun Percobaan Kandista Provinsi Riau, sedangkan 
lokasi kedua terletak di Kebun Percobaan Batumulia 
Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian 
sejak bulan September hingga Desember 2014. Data yang 

digunakan dalam penelitian berupa kemunculan pelepah, 
bunga betina dan bunga jantan mulai bulan Januari 2012 
hingga Desember 2013 setiap bulannya, sedangkan data 
iklim sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 setiap bulannya. 
Seluruh data merupakan data koleksi PT SMARTRI, Tbk. 
Riau, Indonesia. 

Bahan tanaman 
Bahan tanaman yang dikaji adalah tanaman kelapa 

sawit menghasilkan umur 19 hingga 20 tahun, yang 
ditanam pada tahun 1993. Genotipe bahan tanam yaitu P63 
dan P83, kedua genotipe dikembangkan secara hibrida, 
yaitu dari hibrida tenera dengan hasil tinggi. Hibrida tenera 
merupakan hasil persilangan antara dura deli origin dengan 
pisifera avros origin, dura deli origin memiliki mesokarp 
yang tipis, endocarp yang tebal, serta kernel besar, 
sedangkan pisifera avros origin memiliki mesokarp yang 
tipis, endocarp yang kecil dan kernel yang kecil. Potensi 
produktivitas secara genetik berbeda, genotipe P63 lebih 
tinggi dibanding P83. Pemilihan kedua genotipe karena 
perbedaan karakteristik tajuk, dimana genotipe P83 lebih 
luas. Setiap genotipe diwakili oleh 6 pohon sehingga terdapat 
24 tanaman yang dikaji sebagai sampel dalam penelitian. 

Metode pengamatan 
Pengamatan terdiri dari dua bagian yaitu pengamatan 

iklim dan pengamatan tanaman. Pengamatan iklim 
menggunakan penakar cuaca otomatis (AWS) dari Januari 
2009 hingga Desember 2013. Parameter iklim terdiri dari 
temperatur rata-rata (oC), temperatur tertinggi (oC), 
temperatur terendah (oC), kelembapan rata-rata (%), 
kelembapan maksimum (%), kelembapan terendah (%), 
curah hujan (mm/bulan), hari hujan (hari/bulan), radiasi 
matahari (w/m2), radiasi matahari tertinggi (w/m2), 
evapotranspirasi (mm/hari) dan fotoperiode (jam). 

 
 
 
 

PROPINSI RIAU PROPINSI KALSEL
Kebun Percobaan Batumulia PT. SMARTRI

Kebun Percobaan Kandista PT. SMARTRI

Garis khatulistiwa

 
 
Gambar 1. Lokasi pengamatan fenologi kelapa sawit di Kebun Percobaan Kandista Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau 
dan Kebun Percobaan Batumulia Kecamatan Serongga, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan 
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Pengamatan tanaman dilakukan melalui pengamatan 

langsung di puncak pohon kelapa sawit. Variabel yang 
diamati yaitu kemunculan pelepah, kemunculan bunga 
betina dan kemunculan bunga jantan. Kemunculan pelepah 
ditandai dengan terbukanya daun tombak minimal 90%, 
kemunculan bunga betina dan bunga jantan ditandai 
dengan selaput dua atau terbukanya bunga pada saat antesis 
sehingga dapat dibedakan dengan pasti perbedaan bunga 
betina dan bunga jantan. Pengamatan dilakukan selama dua 
tahun berturut-turut dari Januari 2012 s.d. Desember 2013. 

Analisis statistik 
Analisis faktor digunakan pada analisis keadaan iklim 

dua lokasi. Analisi ini bertujuan untuk mengurangi anasir 
iklim yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan 
anasir iklim lainnya di setiap lokasi. Selain itu analisis ini 
juga digunakan untuk mengelompokkan anasir iklim 
berdasarkan hubungannya. Analisis perbandingan fase 
fenologi antarlokasi, antargenotipe dan antartahun 
menggunakan analisis sidik ragam rancangan tersarang. 
Analisis regresi bertahap digunakan untuk mengetahui 
anasir iklim yang mempengaruhi kejadian fase fenologi, 
berdasarkan determinasi tersebut dapat dilakukan 
pemodelan fenologi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Perbandingan anasir iklim di lokasi penelitian 

Anasir iklim dilokasi Kandista terdiri dari tiga 
komponen, yaitu komponen “mekanisme pengurangan air”, 
komponen “presipitasi”, dan “panas laten”. Mekanisme 
pengurangan air beranggotakan evapotranspirasi, 
kelembapan udara rata-rata, kelembapan udara minimum, 
radiasi matahari, dan temperatur udara maksimum; 
Presipitasi beranggotakan curah hujan dan hari hujan; 
Panas laten beranggotakan temperatur udara minimum dan 
temperatur udara rata-rata. Sebelumnya terdapat dua belas 
anasir iklim yang diinput dalam analisis faktor, tiga di 
antaranya, yaitu kelembapan udara maksimum, radiasi 
matahari tertinggi dan fotoperiode dieliminasi karena tidak 
memiliki hubungan dengan anasir iklim lainnya (Tabel 1). 

Anasir iklim di Batumulia terdiri dari dua komponen, 
yaitu mekanisme pengurangan air dan presipitasi. 
Mekanisme pengurangan air beranggotakan radiasi 
matahari, evapotranspirasi, radiasi matahari tertinggi dan 
temperatur udara maksimum. Sedangkan komponen 
presipitasi beranggotakan curah hujan, hari hujan dan 
kelembapan udara minimum. Sebelumnya terdapat dua 
belas anasir iklim yang diinput dalam analisis faktor, tetapi 
terdapat lima anasir iklim yang dikeluarkan, yaitu 
kelembapan udara rata-rata, temperatur udara minimum, 
temperatur udara rata-rata, kelembapan udara maksimum 
dan fotoperiode (Tabel 2).  

Radiasi matahari lokasi Kandista menghubungkan 
semua anasir iklim yang tersisa dari analisis faktor, 
kemudian dilanjutkan oleh curah hujan yang 
menghubungkan dua kelompok anasir sekaligus. Kelompok 

pertama yakni kelembapan udara rata-rata, evapotranspirasi 
dan kelembapan udara minimum. Sedangkan kelompok 
kedua terdiri dari hari hujan yang menghubungkan antara 
temperatur udara rata-rata, temperatur udara terendah, dan 
temperatur udara maksimum (Gambar 2.A). Sedangkan 
Gambar 2.B. menunjukkan bahwa penghubung utama 
semua anasir iklim yang tersisa dari analisis faktor di 
Batumulia, yaitu radiasi matahari tertinggi. Radiasi 
matahari meneruskan hubungan tersebut kepada curah 
hujan, sementara curah hujan menghubungkan temperatur 
udara tertinggi dan kelembapan udara minimum tempat di 
mana evapotranspirasi berada di antara keduanya. 
 
 
Tabel 1. Analisis faktor keadaan iklim lokasi Kandista 
 

Anasir iklim 

Komponen 
1 

(Mekanisme 
pengurangan

air) 

2 
(Presipi

tasi) 

3  
(Panas 
laten) 

R = 
0,765 

R = 
0,744 

R = 
0,971 

Evapotranspirasi  0,871 -0,107  0,088 
Kelembapan udara rata-rata -0,823  0,153 -0,184 
Kelembapan udara minimum -0,807  0,441 -0,086 
Radiasi matahari   0,794 -0,086  0,106 
Temperatur udara maksimum   0,75 -0,238  0,471 
Curah hujan -0,106  0,954 -0,044 
Hari hujan -0,288  0,852 -0,216 
Temperatur udara minimum  0,084 -0,073  0,966 
Temperatur udara rata-rata  0,613 -0,301  0,688 
Kelembapan udara maksimum 
Radiasi Matahari Tertinggi 
Fotoperiode 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Keterangan: Anasir iklim garis bawah tidak memenuhi kriteria 
analisis faktor di Batumulia. Anasir iklim cetak tebal tidak masuk 
dalam kriteria analisis faktor di Kandista. Nilai yang diketik tebal 
lebih dari 0,5, simbol negatif berarti korelasi negatif. 
 
 
Tabel 2. Analisis faktor keadaan iklim lokasi Batumulia 
 

Anasir iklim 

Komponen 
1  

(Mekanisme 
pengurangan air) 

2 
(Presipitasi) 

0,799 0,799 
Radiasi matahari  0,939 -0,131 
Evapotranspirasi  0,874 -0,326 
Radiasi matahari tertinggi  0,797  0,29 
Temperatur udara maksimum  0,608 -0,479 
Curah hujan -0,016  0,889 
Hari hujan -0,036  0,877 
Kelembapan udara minimum -0,543  0,669 
Kelembapan udara rata-rata 
Temperatur udara minimum 
Temperatur udara rata-rata 
Kelembapan udara maksimum 
Fotoperiode 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Keterangan: Anasir iklim yang digarisbawahi tidak memenuhi 
kriteria di Batumulia. Anasir iklim yang diketik tebal tidak 
memenuhi kriteria di Kandista. Nilai yang diketik tebal lebih dari 
0,5, simbol negatif berarti korelasi negatif. 
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A B 
 
Gambar 2. Hubungan kedekatan anasir iklim pada masing masing lokasi (A. Kandista; B. Batumulia). Keterangan: T : temperatur; low 
T : temperatur udara minimum; Hi_T: Temperatur udara maksimum; Hum: Kelembapan udara rata-rata; Hum_min: Kelembapan udara 
minimum; Rain: Curah hujan; Solar_rad: Radiasi matahari; Hi_solar: Radiasi matahari tertinggi; ETo: Evapotranspirasi 

 

 
 

 
Tabel 3. Analisis sidik ragam penambahan pelepah bulanan  
 

Penambahan pelepah bulanan 

Tahun Kandista Batumulia 
P63 P83 Rerata P63 P83 Rerata 

2012 1,8056 1,7361 1,77085 p    1,3333 1,3611 1,3472 p  
2013 1,8889 1,8333 1,8611 p   1,4861 1,5278 1,50695 p 
Rerata 1,84725 i 1,7847 i 1,815975 a   1,4097 i 1,44445 i 1,427075 b 
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT α = 0,05. 
 
 
 
 
Tabel 4. Analisis sidik ragam penambahan bunga betina bulanan 
 

Bunga betina 

Tahun Kandista Batumulia 
P63 P83 Rerata P63 P83 Rerata 

2012 0,5278 0,3611 0,4444 p    0,6389 0,4583 0,5486 p  
2013 0,5972 0,4167 0,5069 p   0,4861 0,4583 0,4722 p 
Rerata 0,5625 i 0,3889 i 0,4757 a   0,5625 i 0,4583 i 0,5104 a 
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada α = 0,05 
 
 
 
 
Tabel 5. Analisis sidik ragam penambahan bunga jantan bulanan 
 

Penambahan bunga jantan 

Tahun Kandista Batumulia 
P63 P83 Rerata P63 P83 Rerata 

2012 0,9026 1,1389 1,0208 p    0,7083 0,8194 0,7639 p  
2013 1,3333 1,2917 1,3125 p    0,7222 0,8056 0,7639 p  
Rerata 1,1181 i 1,2153 i 1,815975 a   0,7153 i 1,44445 i 0,7639 b 
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada abjad yang seurutan (abc; ijk; pqr) tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada 
α = 0,05. 
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Fenomena kemunculan komponen baru 
Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pelepah berbeda nyata berdasarkan lokasi, sedangkan 
berdasarkan progeni dan tahun tidak berbeda nyata (Tabel 
3). Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa bunga betina 
tidak berbeda nyata pada tiga bentuk perlakuan baik 
berdasarkan lokasi, progeni dan tahun (Tabel 4). Analisis 
sidik ragam menunjukkan bahwa bunga jantan berbeda 
nyata berdasarkan lokasi sedangkan berdasarkan progeni 
dan tahun tidak berbeda nyata (Tabel 5). 

Pembahasan 
Fotoperiode tidak berhubungan dengan anasir iklim lainnya 

Fotoperiode merupakan lamanya matahari bersinar 
setiap hari, dihitung berdasarkan derajat ketinggian pada 6o 
ketika terbit dan 6o ketika terbenam. Fotoperiode 
didasarkan posisi bumi terhadap matahari yang disebut 
posisi relatif karena pengaruh rotasi dan evolusi bumi 
mengelilingi matahari. Pada analisis faktor menunjukkan 
bahwa fotoperiode tidak berhubungan dengan anasir iklim 
lainnya pada kedua lokasi. Keberadaan kedua lokasi yang 
terletak di sekitar garis ekuator tampaknya tidak 
memunculkan hubungan antara fotoperiode dengan anasir 
iklim lain, hal ini disebabkan karena perbedaan fotoperiode 
harian yang relatif sama di masing-masing lokasi. 
Fotoperiode di garis ekuator cenderung stabil setiap 
harinya, dengan pergeseran waktu yang tidak terlalu jauh 
sepanjang tahun. Keadaan tersebut menyebabkan 
fotoperiode tidak berhubungan dengan anasir iklim lainnya 
dalam analisis faktor, namun pendapat lain mengenai 
fotoperiode sebagai bagian yang penting dari anasir iklim 
diungkapkan oleh Combres et al. (2013) bahwa fotoperiode 
dapat digunakan sebagai prediktor dalam meramal produksi 
kelapa sawit, Hoffmann (2014) juga membenarkan hal 
tersebut dalam simulasi produksi kelapa sawit yang 
dibangunnya. 

Kemunculan pelepah yang berbeda pada lokasi berbeda 
Kemunculan pelepah bulanan dibedakan berdasarkan 

lokasi, lokasi kandista memunculkan lebih banyak pelepah 
dibandingkan lokasi Batumulia, lokasi Kandista sebanyak 
1,81 pelepah setiap bulannya sedangkan di Batumulia 
memunculkan sebanyak 1,42 pelepah setiap bulannya. 

 Berdasarkan analisis regresi bertahap dapat diketahui 
bahwa radiasi matahari sebagai bagian utama dari 
komponen “mekanisme penguapan air” mempengaruhi 
kemunculan pelepah di dua lokasi (Tabel 6), tetapi lokasi 
Batumulia jaraknya lebih dekat dibandingkan di Kandista, 
di Batumulia mencapai 0 bulan sebelum kemunculan 
(BSK) sedangkan di Kandista mencapai 4 BSK (Tabel 7). 
Curah hujan sebagai komponen presipitasi mempengaruhi 
kemunculan pelepah di dua lokasi, lokasi Kandista 
dipengaruhi lebih dekat mencapai 8 BSK (Tabel 6) 
sedangkan di Batumulia mencapai 14 BSK (Tabel 7). 
Komponen panas laten mempengaruhi kemunculan pelepah 
di Kandista melalui temperatur udara minimum yaitu 17 
BSK (Tabel 6) sedangkan di Batumulia tidak terbentuk 
komponen panas laten. Sebelum kemunculan pelepah, 24 
BSK merupakan kejadian pembentukan tunas pelepah, di 
Kandista pembentukan tunas terjadi pada 20 BSK yang 

dipengaruhi oleh temperatur udara terendah sedangkan di 
Batumulia dipengaruhi oleh kelembapan udara minimum 
24 BSK. 

Penting untuk diketahui mengenai kejadian penundaan 
pemanjangan daun tombak beberapa bulan sebelumnya 
pada pemunculan pelepah. Berdasarkan analisis regresi 
bertahap dapat diketahui bahwa pelepah di lokasi Kandista 
dipengaruhi oleh radiasi matahari 4 BSK dan kelembapan 
udara rata-rata 5 BSK. Kedua pengaruh tersebut memiliki 
koefisien determinasi yang rendah, yaitu R2 = 0,225 dan R2 
= 0,388 secara berturut-turut. Namun secara garis besar, 
penundaan sangat lemah kejadiannya jika dibandingkan 
dengan perkembangan normal, hal ini tampak dari 
pengaruh temperatur udara minimum 7 BSK dengan 
koefisien determinasi yang sangat tinggi (R2 = 0,997). 
Lokasi Batumulia juga terdapat bulan penundaan pada 4 
BSK dengan R2 = 0,849, bahkan untuk koefisien 
determinasi tertinggi dipengaruhi oleh kelembapan udara 
minimum pada 7 BSK. Menurut Hartley (1977), pelepah 
kelapa sawit dipengaruhi kemunculannya oleh temperatur 
yang tinggi. Penundaan tidak menyebabkan semakin 
besarnya jumlah pelepah yang dihasilkan secara 
keseluruhan, tetapi yang membedakan yaitu kejadian 
inisiasi tunas pelepah sekitar 15-24 BSK. Lokasi Kandista 
memunculkan tunas pelepah lebih dekat dengan 
perkembangannya untuk menjadi pelepah terbuka, yaitu 
pada seputaran 16 BSK hingga 20 BSK, sedangkan lokasi 
Batumulia memunculkan tunas dari 17 hingga 24 BSK. 
Kedekatan antara inisiasi tunas dengan kemunculan 
pelepah dapat dijadikan dasar pernyataan bahwa jumlah 
pelepah di lokasi Kandista lebih besar secara nyata di- 
bandingkan lokasi Batumulia. Adapun model linear 
pemunculan pelepah di Kandista sebagai berikut: 

 
Y = -21,493** +0,155 X1**+1,301X2**-0,516X3** 

+0,755X4**-0,316X5**+0,396X6**-0,587X7** 
+0,206X8**-0,345X9**-0,240X10**-0,207X11** 
+0,081X12**+0,70X13** 

 
Adapun model linear kemunculan pelepah tahun 2012-

2013 di Batumulia sebagai berikut: 
 

Y = -17,306**+0,517X1** -0,184X2** -0,241X3** -
0,158X4** +0,546X5** + 0,447X6**-0,416X7** 
+0,287X8**-0,275X9**+0,168X10**-0,096X11**-
0,107X12** 

Kemunculan bunga betina tidak meresposn perbedaan 
progeni, lokasi dan tahun 

Perbedaan lokasi, progeni dan tahun tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata terhadap bunga betina. Hal ini 
menunjukkan bahwa bunga betina tidak dipengaruhi oleh 
perlakuan yang diberikan. 

Berdasarkan analisis regresi bertahap di dua lokasi, 
radiasi matahari sebagai bagian utama dari komponen 
“mekanisme penguapan air” mempengaruhi kemunculan 
bunga betina di kedua lokasi, lokasi kandista 
mempengaruhi hingga 0 BSK (Tabel 8) sedangkan di 
lokasi Batumulia mempengaruhi 2 BSK (Tabel 9). Curah 
hujan sebagai bagian dari komponen presipitasi mempengaruhi  
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Tabel 6. Anasir iklim yang mempengaruhi kemunculan pelepah 
di Kandista  
 
Anasir iklim BSK Komponen R2 Simbol 
Radiasi matahari 4 1 0,225 X1 
Kelembapan udara rata-rata 5 1 0,388 X2 
Evapotranspirasi 1 1 0,515 X3 
Kelembapan udara minimum 9 1 0,617 X4 
Curah hujan 17 2 0,763 X5 
Temperatur udara terendah 20 3 0,836 X6 
Kelembapan udara minimum 7 1 0,878 X7 
Curah hujan 8 2 0,943 X8 
Kelembapan udara rata-rata 2 1 0,972 X9 
Temperatur udara rata-rata 16 3 0,987 X10 
Kelembapan udara minimum 14 1 0,994 X11 
Temperatur udara minimum 7 3 0,997 X12 
Temperatur udara minimum 13 3 0,999 X13 
Keterangan: BSK = Bulan Sebelum Kemunculan 
 
 
 
Tabel 7. Anasir iklim yang mempengaruhi kemunculan pelepah 
di Batumulia  
 
Anasir iklim BSK Komponen R2 Simbol 
Temperatur udara maksimum 13 1 0,425 X1 
Radiasi matahari tertinggi 13 1 0,585 X2 
Radiasi matahari 0 1 0,697 X3 
Kelembaban udara minimum 24 2 0,792 X4 
Radiasi matahari tertinggi 4 1 0,849 X5 
Kelembapan udara minimum 11 2 0,898 X6 
Curah hujan 14 2 0,935 X7 
Kelembapan udara minimum 20 2 0,954 X8 
Curah hujan 21 2 0,972 X9 
Radiasi matahari 17 1 0,988 X10 
Evapotranspirasi 10 1 0,994 X11 
Kelembapan udara minimum 7 2 0,998 X12 

 
 
 

Tabel 8. Anasir iklim yang mempengaruhi kemunculan bunga 
betina di Kandista 
 
Anasir iklim BSK Komponen R2 Simbol 
Temperatur udara minimum 1 3 0,218 X1 
Kelembapan udara rata-rata 10 1 0,380 X2 
Radiasi matahari 15 1 0,592 X3 
Curah hujan 5 2 0,722 X4 
Radiasi matahari 5 1 0,821 X5 
Kelembaban udara minimum 9 1 0,866 X6 
Temperatur udara minimum 7 3 0,905 X7 
Temperatur udara minimum 10 3 0,932 X8 
Kelembapan udara minimum 16 1 0,958 X9 
Radiasi matahari 0 1 0,978 X10 
Temperatur udara minimum 6 3 0,976 X11 
Curah hujan 7 2 0,991 X12 
Temperatur udara minimum 13 3 0,994 X13 
Temperatur udara maksimum 1 1 0,997 X14 
Kelembapan udara rata-rata 3 1 0,998 X15 
Kelembapan udara minimum 1 3 0,999 X16 
 
 
 

Tabel 9. Anasir iklim yang mempengaruhi kemunculan bunga 
betina di Batumulia 
 
Anasir iklim BSK Komponen R2 Simbol 
Radiasi matahari 21 1 0,341 X1 
Evapotranspirasi 11 1 0,560 X2 
Kelembapan udara minimum 11 2 0,688 X3 
Curah hujan 1 2 0,788 X4 
Evapotranspirasi 1 1 0,872 X5 
Temperatur udara maksimum 0 1 0,903 X6 
Kelembapan udara minimum 19 2 0,932 X7 
Radiasi matahari 2 1 0,958 X8 
Kelembapan udara minimum 16 2 0,973 X9 
Curah hujan 21 2 0,982 X10 
Kelembapan udara minimum 6 2 0,989 X11 
Kelembapan udara minimum 14 2 0,994 X12 
Radiasi matahari 8 1 0,997 X13 
Evapotranspirasi 20 1 0,998 X14 
 
 
 
Tabel 10. Anasir iklim yang mempengaruhi kemunculan bunga 
jantan di Kandista 
 
Anasir iklim BSK Komponen R2 Simbol 
Temperatur udara minimum 20 3 0,292 X1 
Evapotranspirasi 2 1 0,431 X2 
Curah hujan 16 2 0,565 X3 
Temperatur udara maksimum 8 1 0,666 X4 
Kelembaban udara minimum 1 1 0,747 X5 
Curah hujan 9 2 0,823 X6 
Temperatur udara maksimum 4 1 0,866 X7 
Curah hujan 13 2 0,917 X8 
Kelembapan udara rata-rata 7 3 0,960 X9 
Kelembapan udara rata-rata 1 3 0,976 X10 
Curah hujan 12 2 0,976 X11 
Temperatur udara minimum 9 3 0,985 X12 
Temperatur udara minimum 3 3 0,990 X13 
Temperatur udara minimum 12 3 0,995 X14 
Curah hujan 1 2 0,997 X15 
Radiasi matahari 1 1 0,999 X16 
 
 
 
Tabel 11. Anasir iklim yang mempengaruhi kemunculan bunga 
jantan di Batumulia 
 
Anasir iklim BSK Komponen R2 Simbol 
Curah hujan 7 2 0,311 X1 
Radiasi matahari tertinggi 5 1 0,527 X2 
Radiasi matahari 17 1 0,694 X3 
Radiasi matahari tertinggi 22 1 0,774 X4 
Radiasi matahari tertinggi 6 1 0,837 X5 
Evapotranspirasi 6 1 0,881 X6 
Radiasi matahari tertinggi 13 1 0,917 X7 
Radiasi matahari 3 1 0,947 X8 
Evapotranspirasi 22 1 0,970 X9 
Radiasi matahari tertinggi 16 1 0,980 X10 
Kelembapan udara minimum 19 2 0,990 X11 
Radiasi matahari 1 1 0,993 X12 
Kelembapan udara minimum 7 2 0,996 X13 
Kelembapan udara minimum 0 2 0,998 X14 
Curah hujan 0 2 0,999 X15 
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kemunculan  bunga betina hingga 5 BSK di Kandista (Tabel 
8) tetapi di Batumulia hingga satu BSK (Tabel 9). Khusus 
di lokasi Kandista, temperatur udara minimum sebagai 
komponen panas laten mempengaruhi kemunculan bunga 
betina 1 BSK (Tabel 8). Berikut adalah model linier 
kemunculan bunga betina di Kandista. 

 
Y = 0,228ns-0,849X1**-0,645X2**+0,548X3** 

+0,275X4**-0,525X5**+0,212X6**+0,343X7** 
+0,499X8**-0,364X9**-0,96X10**+0,75X11**-
0,156X12**+0,79X13**+0,129X14**+0,49X15**+0,4
7X16** 
 
Adapun model linier kemunculan bunga betina di 

Batumulia sebagai berikut: 
 

Y = -6,765**-0,351X1**+1,219X2**+1,200X3**-
0,585X4**-0,279X5**+0,448X6**-0,226X7**-
0,177X8**-0,205X9**+0,98X10**-0,131X11**-
0,076X12**+0,58X13* 

 
Aborsi bunga betina terjadi pada 4 hingga 5 BSK, di 

lokasi Kandista tampak bahwa aborsi terjadi pada 5 BSK 
oleh curah hujan dan radiasi matahari sedangkan di 
Batumulia tidak terjadi aborsi. Kejadian dua hal yang 
berbeda tersebut menghasilkan jumlah bunga yang tidak 
berbeda, di Kandista pembentukan tunas muda paling jauh 
pada 16 BSK sedangkan di Batumulia paling jauh 21 bulan. 
Fisiologi pembungaan sangat diperlukan untuk mengetahui 
penyebab kejadian aborsi mengingat rentang waktu antara 
inisiasi tunas bunga dengan kemunculan bunga berbeda. 
Terdapat kemungkinan bahwa dengan singkatnya rentang 
inisiasi dan kemunculan bunga waktu di Kandista 
menyebabkan bunga lebih mudah gugur, namun belum 
terdapat bukti yang mengarah pada hal tersebut. 
Perkembangan tunas yang lebih baik di Kandista 
menyebabkan pemunculan tunas bunga yang lebih banyak, 
sesuai dengan pernyataan Legros et al (2009) bahwa setiap 
pelepah memunculkan satu bunga di ketiak atas pelepah, 
kemudian dilanjutkan bahwa kejadian aborsi tampaknya 
mereduksi jumlah bunga betina untuk penyeimbangan 
distribusi asimilat antara vegetatif dan generatif selama 
pertumbuhan dan perkembangan ke depannya. 

Kemunculan bunga jantan dibedakan berdasarkan lokasi 
Lokasi Kandista menghasilkan rerata bunga jantan yang 

lebih tinggi (1,815975 pelepah/bulan) dibandingkan lokasi 
Batumulia (0,7639 pelepah/bulan). Hal ini menunjukkan 
bahwa bunga jantan berbeda berdasarkan lokasi. Berikut 
adalah kejadian yang membenarkan perbedaan tersebut 
walaupun bunga betina pada kajian sebelumnya tidak 
berbeda antarlokasi. 

Berdasarkan analisis regresi bertahap mengenai 
pengaruh iklim terhadap kemunculan bunga jantan 
didapatkan bahwa radiasi matahari sebagai bagian utama 
dari komponen “mekanisme pengurangan air” 
mempengaruhi kemunculan bunga jantan hingga 1 BSK 
(Tabel 10), serupa dengan hal tersebut, radiasi matahari di 
Batumulia mempengaruhi kemunculan jantan hingga 1 
BSK (Tabel 11). Curah hujan sebagai bagian utama dari 

komponen presipitasi mempengaruhi kemunculan bunga 
jantan hingga 1 BSK (Tabel 10) sedangkan di Batumulia 
mempengaruhi hingga 0 BSK (Tabel 11). Berikut adalah 
model linier kemunculan bunga jantan di Kandista: 

 
Y = 0,247ns+0,589X1**+0,755X2**+0,508X3**-

0,622X4**+0,285X5**+0,540X6**-0,403X7** 
+0,267X8**-0,298X9**+0,374X10**+0,50X11**-
0,109X12**+0,74X13**-0,123X14**+0,72X15** 
+0,57X16** 
 
Adapun model linier kemunculan bunga jantan di 

Batumulia sebagai berikut: 
Y = 3,961**+0,520X1**+0,893X2**-0,577X3**-

0,608X4**-0,547X5**+0,325X6**-0,275X7**-
0,206X8**+0,232X9**+0,127X10**+0,81X11**+0,92
X12**-0,052X13**+0,052X14**-0,076X15** 
 
Berdasarkan analisis regresi bertahap mengenai 

fenologi bunga jantan, aborsi bunga jantan di Kandista 
terjadi pada 4 BSK disebabkan oleh temperatur udara 
maksimum sedangkan di Batumulia terjadi pada 5 BSK dan 
6 BSK disebabkan oleh radiasi matahari tertinggi. 
Pengaruh temperatur tinggi terhadap rendahnya jumlah 
bunga jantan di Batumulia tampaknya menjadi penyebab 
selain karena pelepah yang lebih sedikit dimunculkan 
sebagaimana pembahasan sebelumnya. Hartley (1977) 
mengungkapkan bahwa bunga jantan didukung oleh curah 
hujan dan rentan terhadap radiasi matahari yang 
menyebabkan peningkatan temperatur. 

Fenologi kemunculan pelepah dan bunga pada kelapa 
sawit sangat tergantung pada keadaan iklim, kemunculan 
pelepah dan bunga jantan didukung oleh keadaan 
lingkungan yang lebih lembap sementara fenologi 
kemunculan bunga betina didukung oleh keadaan 
lingkungan yang relatif panas. Studi perbandingan fenologi 
antar ruang, waktu dan genotipe yang dilanjutkan dengan 
pembentukan model fenologi dapat menggambarkan fase 
fenologi yang terjadi pada pelepah dan bunga kelapa sawit. 
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Abstrak. Njurumana GN. 2015. Manajemen sumberdaya kayu pertukangan pada sistem agroforestri Kaliwu di Pulau Sumba, Nusa 
Tenggara Timur.Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 629-634.Manajemen sumberdaya hayati tumbuh-tumbuhan pada sistem agroforest 
berperan penting sebagai sumber pangan, bahan obat-obatan, kayu bakar dan kayu pertukangan, dan masyarakat mengembangkannya 
untuk memfasilitasi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen sumberdaya hayati dari sistem agroforest Kaliwu 
dan kontribusinya terhadap kebutuhan kayu pertukangan masyarakat di Pulau Sumba. Penelitian dilakukan pada 70 unit rumah tangga di 
Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Metode wawancara dan observasi digunakan, dengan analisis data secara deskriptif-kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa manajemen sumberdaya hayati pada sistem agroforest Kaliwu berperan sebagai salah satu sumber kayu 
pertukangan dengan rata-rata kontribusi 82,86% terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mengindikasikan kemandirian masyarakat 
memenuhi kebutuhan kayu pertukangan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Disimpulkan bahwa manajemen 
sumberdaya hayati pada sistem agroforestri Kaliwu berperan sebagai salah satu sumber kayu pertukangan yang memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

Kata kunci: Agroforest, Kaliwu, kayu pertukangan 

Abstract. Njurumana GN. 2015. Timberwood resources management on Kaliwu agroforestry system at Sumba Island, East Nusa 
Tenggara.Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 629-634. Management of biological resources of plants in agroforestry system play an 
important role as a source of food, pharmaceuticals, fuel wood and timber wood, and people develop to facilitate their needs. The 
research aims to determine the management of biological resources on Kaliwu agroforestry system and its contribution to the 
community needs on Sumba island. The research was conducted on 70 units of households in Central Sumba regency, East Nusa 
Tenggara. Interview and observation methods are used, descriptive-quantitative of the data analysis. The results showed that biological 
resources management in Kaliwu agroforestry system has a role as a source of timber wood with an average of 82.86% contribution to 
community needs. This indicates the independence of community needs and reducing pressure on forests. It was concluded that management of 
biological resources in Kaliwu agroforestry system serves as one source of timber wood that meets the community needs. 

Keywords: Agroforestry, Kaliwu, timber wood 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan kayu pertukangan untuk berbagai 
kepentingan masyarakat dan industri merupakan salah satu 
faktor pendorong degradasi sumberdaya hutan. Degradasi 
sumberdaya hutan berimplikasi terhadap degradasi 
sumberdaya hayati di berbagai belahan dunia, termasuk 
pada hutan tropika humida yang mencapai 2%-11%/dekade 
(Indrawan et al. 2007). Kerusakan sumberdaya hayati 
berimplikasi terjadinya multikrisis, diantaranya krisis 
pangan, krisis air dan krisis energi yang berdampak sosial-
politik dan ekonomi terhadap masyarakat internasional 
(Lele et al. 2010; Dasgupta dan Beard 2008). Oleh karena 
nilai manfaatnya sebagai sumber pangan, obat-obatan, 
konservasi alam dan jasa lingkungan (Garrity 2004; Frison 
et al. 2006; Roshetko et al. 2007;Walters dan Mulder 2009; 

Nesbitt et al. 2010; Hugland et al. 2011; Robinson et al. 
2013) perlu dilakukan pelestarian dalam skala luas. 

Degradasi sumberdaya hutan di Pulau Sumba mencapai 
6000 ha/tahun (Kinnaird et al. 2003), merupakan sebuah 
ancaman terhadap daya dukungnya untuk kayu 
pertukangan. Blok-blok hutan bervegetasi rapat yang 
tersisa terdiri dari 34 blok hutan dengan luas 16-42.500 ha, 
hanya terdapat 5 blok hutan yang luasnya >2500 ha, 
selebihnya kurang dari 500 ha (Kinnairdet al. 2003). Blok 
hutan bervegetasi rapat tersebut merupakan kawasan 
konservasi dan lindung dengan akses sangat rendah atau 
bahkan terlarang. Tutupan lahan Pulau Sumba didominasi 
semak belukar sebesar 626.547 ha atau 56,69% dan savana 
sebesar 190.123 ha atau 17,20% (Anonim 2006). 
Khususnya pada kawasan hutan, sudah didominasi tutupan 
savana mencapai 169.340 ha atau 45,14%, termasuk 
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tutupan semak belukar sebanyak 57.811 ha atau 15,41%  
(Anonim 2012). Hal ini mengindikasikan daya dukung 
untuk kayu pertukangan masih rendah, sehingga 
pengelolaan unit-unit manajemen sumberdaya hayati dalam 
bentuk agroforest, yang oleh pemerintah dikategorikan 
sebagai hutan rakyat seluas 109.879 ha atau 9,94% dari 
luas Pulau Sumba (Anonim 2006) perlu ditingkatkan.  

Agroforest merupakan salah satu bentuk lingkungan 
binaan masyarakat yang mendukung produksi kayu, 
pangan, obat-obatan, pakan ternak dan nilai sosial-budaya. 
World Bank (2008) melaporkan bahwa agroforest 
berkontribusi positif terhadap 1,6 milyar penduduk dunia 
untuk produksi kayu dan jasa lingkungan (Turner et al. 
2012; de Foresta et al. 2013). Sistem Agroforest Kaliwu 
(SAK) di Sumba Tengah merupakan salah satu sumber 
hidup, terdiri dari berbagai spesies tanaman yang 
bermanfaat terhadap masyarakat, termasuk sejumlah 
spesies kayu pertukangan (Njurumana et al. 2014). 
Keterbatasan ekonomi merupakan salah satu pemicunya, 
diindikasikan penggunaan bambu oleh 70,91% KK dan 
kayu/papan oleh 10,34% KK untuk dinding rumah, 
termasuk 38,85% KK masih menggunakan atap rumah dari 
ijuk/rumbia/alang (BPS Sumba Tengah2013). Permintaan 
yang tidak sebanding dengan daya dukung hutan produksi 

perlu segera diatasi, salah satunya meningkatkan partispasi 
masyarakat. SAK sebagai inisiatif masyarakat 
menghasilkan kayu pertukangan perlu dikembangkan, 
namun memerlukan data dan informasi yang relevan 
sebagai referensi pengembangannya, sehingga penelitian 
ini bertujuan mengetahui kontribusi SAK terhadap 
kebutuhan kayu pertukangan masyarakat di Sumba Tengah.  

BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Kajian ini dilaksanakan pada 7 desa yang tersebar di 

Kecamatan Katikutana dan Kecamatan Umbu Ratunggay 
Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur 
pada bulan Oktober 2012-April 2013. Bahan yang 
digunakan dalam kajian ini adalah unit-unit komunitas 
SAK yang dikembangkan masyarakat. Peralatan yang 
digunakan adalah GPS, kamera, buku lapangan, kuisioner, 
alat perekam dan alat tulis menulis. Metode yang 
digunakan adalah menggabungkan pendekatan deskriptif-
kualitatif dan deskriptif-kuantitatif. 

 

 

 
 
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur 
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Cara kerja 
Tata kerja yang dilakukan dalam kajian ini meliputi 

beberapa tahap yaitu: (1) penentuan sampel wilayah secara 
acak sebanyak 10% dari 65 desa di Sumba Tengah, 
sehingga diperoleh 7 unit desa sampel, (2) penentuan unit-
unit kepala keluarga (KK)dengan  cara: (a) proporsional 
random sampling pada setiap desa, (b) inventarisasi 
responden potensial, (c) penentuan secara acak 10 unit 
KK/desa sebagai sampel untuk dilakukan pengumpulan 
data, wawancara terstruktur dan semi terstrukturmengenai 
produktivitas dan kontribusi SAK, dan (d) penentuan 
secara acak 10 unit komunitas SAKuntuk observasi 
lapangan melalui analisis vegetasi pada 30 plot untuk 
mengetahui kerapatan pohon.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Keadaan umum masyarakat  

Penduduk Sumba Tengah berjumlah 66.821 jiwa, hidup 
berlandaskan pada struktur perekonomian agraris, 
diindikasikan 81,12%  penduduknya hidup dari sektor 
pertanian dengan total kontribusi mencapai 49,02% 
terhadap PAD. Sub-sektor pangan merupakan kontributor 
tertinggi mencapai 30,25%, diikuti sub-sektor peternakan 
11,60%, sub-sektor perkebunan 4,80%, sub-sektor 
perikanan 2,28% dan sub-sektor kehutanan 0,09% terhadap 
PDRB Sumba Tengah. Kontribusi sektor pertanian 
cenderung menurun, dari 52,30% pada tahun 2008 menjadi 
49,02% pada tahun 2011 terhadap PDRB Sumba Tengah. 
Sektor non-pertanian mengalami peningkatan dari 47,70% 
pada tahun 2008 menjadi 50,98% pada tahun 2011. 
Perekonomian masyarakat cenderung membaik, 
diindikasikan PDRB perkapita meningkat dari Rp. 
3.716.000 tahun 2008 menjadi Rp. 5.238.100 tahun 2011. 
Pendapatan perkapita meningkat dari Rp. 3.497.000 tahun 
2008 menjadi Rp. 4.919.000 tahun 2011. Hasil Susenas 
Tahun 2011 menggambarkan rata-rata pengeluaran 
perkapita Rp. 270.200/bulan, sebagian besar yaitu 76,4% 
penduduk pengeluaran perkapitanya kurang dari 
Rp.300.000/bulan, bahkan berada dibawah rata-rata 
pengeluaran perkapita provinsi Rp. 395.400/bulan. 
Pengeluaran tertinggi untuk kebutuhan pangan sebanyak 
67,90%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi 
sebesar 58,56%(BPS Sumba Tengah 2012). 

Masyarakat pengelola SAK memiliki pengeluaran 
perkapita sedikit berbeda dengan masyarakat di Sumba 
Tengah. Berdasarkan hasil analisis dikelompokkan dalam 
tiga kategori: (i) rendah, terdapat 19 KK atau 27% 
responden dengan pengeluaran perkapita berkisar Rp. 
161.125-Rp. 294.500/bulan (<Rp. 300.000/bulan), (ii) 
sedang, terdapat 39 KK atau 56% berkisar Rp. 300.000-Rp. 
500.000/bulan, dan (iii) tinggi, terdapat 12 KK atau 17% 
dengan pengeluaran perkapita di atas Rp. 500.000/bulan. 
Alokasi pengeluaran untuk pangan rata-rata 27,28%, lebih 
rendah dibandingkan rata-rata Sumba Tengah dan rata-rata 
provinsi.  

Pengelolaan kayu pertukangan 
Produksi kayu pertukangan yang dihasilkan dari hutan 

produksi di Sumba Tengah seperti pada Gambar 
2.Kebutuhan dan produksi kayu pertukangan dari SAKdi 
Sumba Tengah seperti pada Tabel 1. 

Pembahasan 
Keadaan umum masyarakat  

Keadaan perekonomian penduduk dengan 
ketergantungan tinggi terhadap perekonomian agraris 
berbasis sumberdaya lahan diprediksi makin meningkat, 
sekalipun kontribusi sektor pertanian cenderung menurun. 
Hal ini memerlukan intervensi semua pihak mendorong 
dilakukan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya 
alamnya. Intervensi diperlukan untuk mengolah sumber-
daya lahan dan produktivtas pertanian yang dihasilkan 
masyarakat agar bernilai kompetitif, termasuk 
meningkatkan kesempatan kerja pada sektor non-pertanian 
yang cenderung meningkat. Terdapat kecenderungan 
perbaikan perekonomian masyarakat, namun masih terjadi 
ketimpangan pendapatan, diindikasikan oleh koefisien Geni 
tahun 2011 sebesar 0,449 sebagai gambaran pola konsumsi 
yang belum seimbang akibat daya beli masyarakat masih 
rendah. 

 
 

 
 
Gambar 2. Produksi kayu (m3) pertukangan dari hutanproduksi 
di Sumba Tengah 
 

 

Tabel 1. Rata-rata kebutuhan dan kontribusi kayu pertukangan 
dari SAK di Sumba Tengah  
 

Kecamatan/Desa 
Kebutuhan Kontribusi Kaliwu 

Volume (m3) Volume 
(m3) 

Persen 
(%) 

Katikutana    
Anakalang 1.3 0.9 69.23 
Kabela Wuntu 1.8 1.7 94.44 
Makata Keri 4.3 3.6 83.72 

Umbu Ratunggay Barat    
Anajiaka 2.9 2.5 86.20 
Matawai Kajawi 4.6 4.5 97.82 
Umbu Kawolu 4.3 3.3 76.74 
Wangga Waiyengu 3.2 2.3 71.87 
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Rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat di Sumba 
Tengah tergolong rendah, bahkan berada dibawah rata-rata 
pengeluaran perkapita tingkat provinsi dan tingkat 
nasional. Hal ini menggambarkan kesejahteraan 
masyarakat masih menjadi pergumulan serius untuk semua 
pihak terkait di Sumba Tengah. Penggalian berbagai 
potensi sumberdaya alam yang tidak merusak lingkungan 
diperlukan untuk membuka kesempatan kerja dan 
diversifikasi pendapatan masyarakat. Secara umum, 
sebagian besar masyarakat pengelola SAK memiliki rata-
rata pengeluaran perkapita lebih tinggi dibandingkan rata-
rata Sumba Tengah. Hal ini disebabkan aneka produk 
tambahan yang dihasilkan dari SAK berupa buah-buahan 
dan kayu pertukangan bernilai ekonomi dan memiliki 
potensi pasar. Selain usahatani lahan kering seperti kebun, 
sebagian besar pengelola SAK berperan ganda sebagai 
petani sawah, sehingga mengurangi ketergantungan bahan 
pangan terutama beras dari pasar. Hal ini dibuktikan oleh 
proporsi pengeluaran perkapita masyarakat pengelola SAK 
untuk memenuhi kebutuhan pangan umumnya lebih rendah 
dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita pada tingkat  
kabupaten dan provinsi. 

Pengelolaan kayu pertukangan 
Produksi kayu pertukangan di Sumba Tengah untuk 

kayu rimba persegi (beam timber) sebesar 227 m3, 
sedangkan produksi kayu rimba indah (timber wood) 
sebesar 33 m3(BPS Sumba Tengah2013) tergolong rendah, 
sehingga daya dukung untuk konsumsi perkapita hanya 
mencapai rata-rata 0,0133 m3/perkapita/tahun. Kondisi 
tersebut lebih rendah dibandingkan kebutuhan responden 
rata-rata 0,6400 m3/perkapita pada tahun 2012-2013. Hal 
ini menggambarkan daya dukung hutan produksi hanya 
2,08% terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi 
defisit kayu pertukangan dalam proporsi yang besar 
mencapai 97,92% terhadap kebutuhan masyarakat. Salah 
satu indikator defisit kayu pertukangan didekati dari ukuran 
luas rumah masyarakat di Sumba Tengah yang bervariasi 
antara 20-150 m2, didominasi ukuran 20-49 m2 sebanyak 
74,91% KK (BPS Sumba Tengah2013), dengan kebutuhan 
kayu pertukangan khususnya untuk rumah tradisional atau 
rumah adat berkisar 0,12-0,15 m3/m2. 

Hasil wawancara dengan responden pada 7 (tujuh) desa 
sampel di Sumba Tengah diketahui rata-rata kebutuhan 
kayu pertukangan pada tahun 2012-2013 berkisar antara 
1,3-4,6 m3 (Tabel 1). Kayu tersebut dialokasikan untuk 
membangun rumah pribadi, renovasi rumah, membantu 
keluarga/kerabat dan pendapatan. Sumber utama kayu 
pertukangan berasal dari SAK yaitu: Swietenia 
machrophylla King, Swietenia mahagony L. Jacg., Gmelina 
arborea (Burm F.) Merr., Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze, 
Tectona grandis L.f., Toona sureni (Blume) Merr., 
Timonius sericeus (Desf).K.Schum, Sterculia foetida L., 
Alstonia scholaris  R.br., Alstonia spectabilis R.Br., 
Artocarpus heterophyllus Lamk., Artocarpus integra Merr., 
Cocos nucifera L., dan Paraserianthes falcataria (L) I. C. 
Nielsen. Selain kayu, tanaman bambu dipelihara oleh setiap 
responden berkisar 6-20 rumpun dengan jumlah populasi 
16-35 batang/rumpun. Pemanfaatan bambu oleh responden 
rata-rata 78 batang pada 2012-2013, dan kontribusi SAK 

rata-rata 69 batang atau 88%. 
Dominannya bentuk rumah tradisional diindikasikan 

oleh kondisi lantai rumah non-tanah mencapai 84,48% KK 
berlantaikan non-tanah (umumnya kayu dan bambu, 
sebagian kecil semen dan keramik), selebihnya sebanyak 
17,24% KK berlantai tanah. Berdasarkan jenis dinding 
rumah, sebanyak 11,09% KK berdinding tembok, 10,34% 
KK berdinding kayu/papan, 70,91% KK berdinding 
bambu, dan 7,66% KK berdinding jenis lainnya (BPS 
Sumba Tengah2013). Rumah berlantaikan bambu dan kayu 
serta berdinding papan dan bambu umumnya dominan 
penggunaannya pada tipe rumah panggung, sehingga 
berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan kayu 
pertukangan. Tersedianya sumberdaya alternatif kayu 
pertukangan diluar kawasan hutan sangat diperlukan untuk 
mengurangi tekanan dan ketergantungan bahan baku dari 
hutan. 

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang 
perlu didorong partisipasinya, antara lain melalui 
pengembangan spesies kayu pertukangan pada lingkungan 
binaannya seperti SAK. Sebagai salah satu bentuk hutan 
rakyat, SAK berpotensi memenuhi kebutuhan masyarakat 
terhadap kayu pertukangan karena potensinya mencapai 
38.870 ha atau 11,3% terhadap wilayah Sumba Tengah 
(BPS Sumba Tengah2013). Hal ini sejalan dengan 
Wiersum (1997) bahwa sistem pekarangan atau hutan 
rakyat, termasuk sumberdaya hayatinya (Donald, 2004) 
berperan penting untuk produktivitas lahan, salah satunya 
ketersediaan kayu pertukangan dan kayu bakar. 
Manajemen sumberdaya kayu pertukangan pada SAK 
berkontribusi rata-rata 82,86% terhadap total kebutuhan 
responden. Selain itu, bambu yang dikembangkan pada 
SAK merupakan salah satu sumberdaya strategis sebagai 
komplementer bahan konstruksi bangunan rumah 
tradisional untuk dinding, lantai, plafond dan konstruksi 
atap. Pada beberapa unit rumah tangga ditemukan 
konstruksi rumah tinggal yang sebagian besar 
komponennya menggunakan bambu. Terdapat empat 
spesies bambu yang dipelihara responden di sekitar 
pekarangan dan SAK, yaitu bambu betung 
(Dendrocalamus asper), bambu tali (Gigantochloa apus 
Kurz.), bambu wuluh (Schizotachyum blunei Ness.) dan 
bambu duri (Bambusa blumeana Bl. ex Schul. f.). Selain 
itu bambu dimanfaatkan untuk membuat pagar kebun, 
pagar halaman, kandang ternak dan sumbangan sukarela 
untuk pelayanan publik seperti membangun/memperbaiki 
rumah guru, rumah ibadah dan pagar sekolah. Secara 
berkala bambu dipasarkan untuk kepentingan industri 
rumahan berupa anyaman gedek, pembuatan furniture dan 
kebutuhan konsumtif lainnya. Rata-rata pemanfaatan untuk 
kepentingan internal dan eksternal sebanyak 8 kali/tahun, 
rata-rata  10 batang bambu pada setiap penebangan. 

Sekalipun pengelolaan sumberdaya hayati dalam 
kaitannya dengan pengentasan kemiskinan masih menjadi 
perdebatan (Fischer et al. 2008; Pearce 2011; Kangalawe 
dan Noe 2012), namun kontribusinya secara ekonomi tidak 
dapat diabaikan, dibuktikan dengan kontribusi sistem 
dusun/dusung mencapai 64,42% terhadap pendapatan 
rumah tangga (Wattimena 2008) dan kontribusi  SAK 
terhadap pendapatan perkapita mencapai 46,88% 
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Gambar 3. Potensi kayu pertukangan mahoni (Swietenia machrophylla King) pada SAK di Sumba Tengah. 
 
 
 
(Njurumana et al. 2014). Kontribusi SAK terhadap 
kebutuhan kayu pertukangan dan komponen pendukung 
konstruksi bangunan mengindikasikan kearifan masyarakat 
untuk membangun swadaya/kemandiriannya. Kemandirian 
tersebut diindikasikan oleh rata-rata kerapatan pohon 
(diameter >20 cm) pada SAK mencapai 115 batang/ha, 
sehingga keberdayaan tersebut perlu mendapatkan apresiasi 
positif karena dapat membantu pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan kayu pertukangan di masyarakat.  

Salah satu pilihan para penentu kebijakan adalah 
kesediaan pengarusutamaan pengembangan sumberdaya 
hayati sebagai alternatif untuk memfasilitasi kebutuhan 
masyarakat melalui hutan rakyat, kehutanan masyarakat 
dan hutan keluarga. Oleh karena kekhasan dan 
kompleksitasnya, pengembangan sumberdaya hayati 
tersebut perlu mengintegrasikan fungsi sosial-ekonomi-
ekologi (Grove et al. 2006; Cook et al. 2011; Njurumana et 
al. 2014), melalui sinergisitasnya dengan program 
pemerintah yang memungkinkan partisipasi masyarakat 
meningkat, sehingga berimplikasi positif mengurangi 
tekanan terhadap kawasan hutan. SAK memiliki daya 
dukung memenuhi kebutuhan kayu pertukangan, 
dibuktikan oleh rata-rata kontribusinya lebih besar 
dibandingkan rata-rata kontribusi hutan produksi terhadap 
kebutuhan masyarakat. Keterbatasan sumberdaya hutan 
menjadi pendorong masyarakat menanam dan memelihara 
spesies kayu pertukangan, sehingga perlu dikembangkan 
untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam 
mengelola sumberdaya hayati penghasil kayu pertukangan 
melalui SAK dalam skala lebih luas yang diintegrasikan 
dengan pengembangan hutan rakyat atau kehutanan 
masyarakat. 
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Abstrak. Sutrisno E, Wahyudi A. 2015. Keragaman hayati dan pola pemanfaatan Danau Tajwid di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 635-641. Danau Tajwid merupakan ekosistem unik dikarenakan secara tipologi dikenal sebagai danau 
‘oxbow’ atau danau tapal kuda yang berada di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Proses pembentukannya oleh 
limpasan Sungai Kampar sebagai sungai utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan status keragaman hayati 
yang ada di Danau Tajwid. Metode pengambilan data secara direct observation untuk kondisi eksisting dan wawancara dengan tetua 
adat serta masyarakat setempat. Pengolahan data dilakukan pada nilai analiss vegetasi. Hasil pengamatan menunjukkan secara umum 
kawasan Danau Tajwid didominasi oleh gambut yang miskin hara dikarenakan proses pencucian sedimentasi oleh pengaruh pasang 
surut. Endapan yang terjadi mempengaruhi nilai pH. Kawasan Danau Tajwid memiliki keragaman hayati flora dan fauna yang tinggi. 
Pada tingkat pohon didominasi dari jenis rengas (INP:6,68), pada tingkat tiang didominasi oleh kemedangan (INP:5,48), pada tingkat 
pancang didominasi oleh senduduk (INP:7,23) dan pada tingkat semai didominasi oleh rumput kacangan (INP:15,38). Jenis ikan yang 
ditemukan yaitu anak tabingalan, selais, motan, patulu, baung, limbat dan kapiek. Keberadaan pohon sialang dan ikan selais merupakan 
endemik di Riau Kepulauan. Potensi hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi tinggi berupa rotan dan madu hutan. Pemanfaatan 
yang dilakukan oleh masyarakat sekitar menjunjung prinsip kebersamaan dan kelestarian alam berbasis kearifan lokal.  

Kata kunci: Danau Tajwid, oxbow, direct observation, selais, sialang 

Abstract. Sutrisno E, Wahyudi A. 2015. Biodiversity and utilization pattern of Tajwid Lake in Pelalawan District, Riau Province. Pros 
Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 635-641. Tajwid Lake, located in Langgam sub-District, Pelalawan District, Riau Province has a unique 
ecosystem is typologically known as ‘oxbow lake’. The formation of the lake is shaped by the run-off of the Kampar’s river as the main 
river. The objective of this research was to identify the potentiality and status of biodiversity in Tajwid Lake. The data collection uses 
direct observations for existing condition and interviews with the elders and local community. The data processing was undertaken on 
the value of vegetation analysis. The results showed that in general, the region of Tajwid Lake was dominated by the nutrient-poor peat 
due to the sedimentation washing process by the influence of the tides. The occurred sedimentation had influenced the pH. The region of 
Tajwid Lake has a high biodiversity of flora and fauna. Tajwid Lake was dominated by varnish tree at the level of the large tree (IVI: 
6.68), kemendangan in the level of the medium tree (IVI: 6.68), seduduk in the level of the small tree (IVI: 7.23), and grass in the level 
of seedlings (IVI: 15.38). The species of fish that founded were anak tabingalan, selais, motan, patulu, baung, limbat and kapiek. The 
existence of beehive trees and selais was endemic in Riau Province. The potential of non-timber forest products of high economic value 
was such as rattan and wild honey. The utilization conducted by the local community upholds the principles of solidarity and 
environmental sustainability based on local wisdom. 

Keywords: Tajwid Lake, oxbow, direct observation, selais, sialang 

PENDAHULUAN 

Provinsi Riau yang secara umum didominasi oleh 
kawasan gambut, menuntut konsep pembangunan secara 
matang. Segala sumber daya alam yang ada bukan berarti 
tidak boleh dieksploitasi, hanya saja memerlukan konsep 
dan perencanaan yang matang untuk menghindari 
terjadinya bencana ekologis. Keterpaduan pembangunan 
dengan kelestarian lingkungan menjadi pertimbangan 
dalam setiap acuan rencana pembangunan (Daryono 2009). 
Pemahaman akan potensi dan karakteristik sumber daya 
alam yang dimiliki harus berbanding lurus dengan sumber 
daya manusia sebagai pelakunya.  

Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat Sungai 
Kampar yang panjangnya ± 413.5 Km, dengan kedalaman 
rata-rata ± 7,7 meter dan lebar rata-rata ± 143 meter (BPS 
Kabupaten Pelalawan 2015). Sungai dan anak sungainya 
berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air 
bersih, budi daya perikanan dan irigrasi. Konsep 
pemanfaatan yang masih bersifat konvensional sedikit 
banyak mengorbankan sumber daya alam yang ada. 
Pemenuhan kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber 
daya alam yang ada, memerlukan pertimbangan yang 
matang dalam memahami potensi dan karakteristik. Salah 
dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal pada 
ekosistem. Menurut Lay (2007), beberapa bencana yang 
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terjadi di Indonesia ini sedikit banyak erat kaitannya 
dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Pemenuhan 
kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang sebaiknya 
meniminalisasi risiko.  

Danau Tajwid terletak di Kecamatan Langgam, 
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Adanya limpasan 
Sungai Kampar, secara tipologi lahan basah ini dikenal 
dengan istilah “oxbow” atau danau tapal kuda. Danau 
Tajwid merupakan kawasan daerah aliran sungai (DAS) 
yang secara ekosistem alamiah berupa geomorfologi, 
penggunaan lahan dan iklim yang memungkinkan 
terwujudnya ekosistem hidrologi yang unik. Menurut 
Elvyra et al (2010), ekosistem danau oxbow merupakan 
tempat dengan fungsi ganda yang meliputi tempat 
pemijahan, tempat mencari makan dan tempat berlindung.  

Potensi Danau Tajwid ini sedang dikaji oleh pemerintah 
Kabupaten Pelalawan untuk dikembangkan menjadi objek 
wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi 
dan status keragaman hayati yang terdapat di kawasan 
Danau Tajwid. 

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan waktu  
Penelitian dilaksanakan pada Nopember 2014 di 

kawasan Danau Tajwid, Kecamatan Langgam, Kabupaten 
Pelalawan, Provinsi Riau. 

Metode  
Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: (i) 

Direct Observation, yaitu mengambil data primer berupa 
kondisi eksisting lingkungan di kawasan Danau Tajwid (ii), 
wdengan penduduk setempat dan aparat desa guna 
mengumpulkan berbagai informasi sebagai administrasi 
dan perencanaan bentuk pengelolaan yang diterapkan di 
Danau Tajwid.  

Pengamatan dilakukan pada lokasi di sekitar kawasan 
Danau Tajwid dengan mengamati strata tajuk heterogen, 
yaitu metode jalur/garis berpetak (Indriyanto 2006). 
Pengamatan dilakukan dengan ukuran beragam mulai dari 
tingkat pohon (20 m x 20 m); tingkat tiang (10 m x 10 m); 
tingkat pancang (5 m x 5 m), dan tingkat semai (2 m x 2 
m). Identifikasi tumbuhan dilakukan dengan cara 
mencocokkan dengan gambar-gambar tumbuhan yang 
sudah diketahui identitasnya. Semua data yang diperoleh 
ditabulasikan dan selanjutnya diolah untuk mendapatkan 
indeks nilai penting. Indeks nilai penting ini merupakan 
penjumlahan dari kerapatan relatif, dominansi relatif dan 
frekuensi relatif. Selanjutnya indeks nilai penting ini 
dijadikan dasar dalam menentukan tingkat dominasi suatu 
jenis pohon pada kawasan Danau Tawid tersebut. Data 
yang diperoleh untuk analisis vegetasi tumbuhan diolah 
menggunakan rumus: 

 
 
 

 

 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian di kawasan Danau Tajwid, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 
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    ∑ Individu 
Kerapatan jenis (K) =  ---------------------------   
  Luas petak contoh 
 
   K suatu jenis   
Kerapatan Relatif (KR) = -------------------------x 100% 
   K Total seluruh jenis 
 
     ∑ petak ditemukan suatu spesies 
Frekuensi (F) =  -------------------------------------- 
     ∑ seluruh petak contoh 
 
     F suatu jenis 
Frekuensi Relatif (FR) =  --------------------------x 100% 
     F total seluruh jenis 
 
 
Indeks Nilai Penting (INP) =  KR + FR 
 

 
Gambar 2. Sketsa plot analisa vegetasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keragaman hayati  
Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada 

umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran 
alluvial sungai dengan daerah dataran banjirnya. Afriandy 
(2009) menyatakan jenis flora yang terdapat di hutan 
Pelalawan antara lain, seperti: kulim (Scorodocarpus 
borneensis), meranti (Shorea sp.), sungkai (Peronema 
canescens), punak (Tetramelistra glabra), jelutung (Dyera 
sp.), medang (Litsea sp.), tembesu (fagrea fragrans), 
bintangur (Calophylum sp.), dan bakau (Rhizophora sp.). 
Jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi: beruang madu 
(Helarctus malayanus), harimau sumatera (Phantera 

tigris), lutung (Trachypitecus auratus), siamang 
(Symphalangus syndactylus), cingkuk/cigak, kera (Macaca 
sp.), ungka (Hylobaltes sp.), pelanduk (Tragulus kanchil), 
kijang (Muntiacus muntjak), ayam hutan (Gallus gallus), 
babi hutan (Sus scrofa), kelinci (Oryctolagus cuniculus), 
berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti serindit 
(Loriculus galgullus), puyuh mahkota dan puyuh biasa 
(Rollulus sp.), nuri (Eclectus roratus), elang (Ichthyophaga 
ichtyaetus), enggang (Buceros sp.), punai (Treron capellei), 
kuntul (Bubulcus ibis), lebah madu hutan (Apis dorsata) 
dan kupu-kupu (Delias sp.).  

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2009, status endemisitas spesies ikan baung (Hemibragus 
Nemurus) dan ikan selais (Ompok hypophthalmus) 
termasuk dalam endemik regional. Maka dapat diartikan 
bahwa spesies ini hanya dapat ditemukan di salah satu 
wilayah pulau atau region dengan daerah penyebaran yang 
terbatas. Mengamati Danau Tajwid berdasarkan 
geomorfologi yang dikaitkan dengan potensi perikanan air 
tawar yang dimiliki maka kawasan Danau Tajwid dapat 
digolongkan sebagai areal pengasuhan (nursery ground), 
daerah pemijahan (sawning ground) dan sebagai areal 
pembesaran atau tempat mencari makan (feeding ground). 
Menurut Nursal (2013), keberadaan vegetasi di pinggir 
sungai (riparian) menjadi sangat penting untuk memasok 
nutrisi dan energi ke dalam ekosistem perairan. Komposisi 
jenis dan struktur vegetasi riparian sangat bergantung pada 
faktor lingkungan seperti derajat kemasaman, suhu mikro, 
kandungan hara, intensitas cahaya dan penggenangan oleh 
limpasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Danau 
Tajwid memiliki jenis ikan yang bernilai ekonomis 
(Gambar 3). Hasil pengamatan dan analisis vegetasi 
diperoleh yang ditunjukkan pada Tabel 1-4. 

Menurut Tjitrosoepomo (2002), ilmu vegetasi telah 
dikembangkan menjadi berbagai metode untuk 
menganalisis suatu vegetasi yang sangat membantu dalam 
mendeskripsikan suatu vegetasi sesuai dengan tujuannya. 
Berdasarkan Indeks Nilai Penting (INP) maka dapat terlihat 
untuk tingkat pohon pada Tabel 1 didominasi dari jenis 
karet (Hevea brasiliensis) dan rengas (Gluta renghas) 
masing-masing dengan INP 6,68, pada tingkat tiang (Tabel 
2) didominasi oleh jenis kemedangan (Litsea sp.) dengan 
nilai INP 5,48, sedangkan pada tingkat pancang (Tabel 3) 
didominasi oleh jenis senduduk (Melastoma 
malabathricum) dengan INP 7,23 serta pada tingkat semai 
(Tabel 4) didominasi oleh jenis rumput kacangan 
(Asystasia gangetica) dengan INP 15,38. Tergambar 
dengan jelas bahwa untuk masing-masing stuktur vegetasi 
didominasi oleh jenis yang berbeda. Kondisi ini dapat 
mengindikasikan bahwa perbanyakan alami dari masing-
masing jenis tidak berjalan normal.  

Menurut Noorhidayah (2007), kondisi tumbuhan bawah 
mempunyai pengaruh sangat nyata terhadap perkembangan 
dan proses regenerasi bagi vegetasi yang berada pada 
struktur di atasnya. Dominasi jenis yang rendah dan tidak 
adanya permudaan alam dapat mengancam kelangsungan 
hidup vegetasi yang ada. Menurut Garsetiasih (2007), jenis 
dominan adalah jenis yang dapat memanfaatkan 
lingkungan yang ditempatinya secara efisien dari pada jenis 
lain dalam tempat yang sama. Keberadaan masing-masing 
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jenis memiliki peranan tersendiri dalam sebuah suksesi 
sebagai tutupan vegetasi. Jika dicermati berdasarkan 
struktur vegetasi tersebut tergambar bahwa ekosistem di 
sekitar kawasan Danau Tajwid ini masih alami. Hal ini 
dicirikan masih lengkapnya susunan vegetasi dari yang 
paling rendah sampai dengan tingkat tinggi (pohon). 

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa jumlah jenis 
vegetasi pada tingkat pertumbuhan pohon dan tiang lebih 
sedikit dibandingkan jumlah vegetasi pada tingkat 
pertumbuhan semai dan anakan. Merujuk pada Tabel 1, 2, 
3 dan 4 menggambarkan adanya tekanan terhadap vegetasi 
tingkat pohon karena kurang dijumpainya pepohonan yang 
berukuran besar, pohon-pohon besar tumbuh berjauhan 
yang membuat tajuk antarpohon tidak menyatu. Hal ini 
menyebabkan kondisi yang sangat terbuka sehingga sinar 
matahari dapat mencapai permukaan tanah. Menurut Indra 
et al. (2009) menyatakan bahwa penyinaran matahari 
merupakan salah satu faktor yang menentukan 
pertumbuhan semai dan anakan pohon di samping faktor 
jarak ke permukaan air tanah, hara, sifat fisik dan kimia 
tanah.  

Berdasarkan identifikasi morfologi dan struktur tanah, 
kawasan Danau Tajwid bertipe endoaquepts, berkembang 
dari bahan aluvium berupa endapan liat dan debu, endapan 

pasir dan sebagian berupa endapan liat di atas endapan 
pasir, reaksi tanah sangat masam, matang (ripe) dan 
drainase terhambat. Horizon A berwarna kelabu sangat 
gelap sampai kelabu terang (2.5Y 3 1010YR 7/1), kadang-
kadang terdapat karatan berwarna cokelat kekuningan (l0 
YR 5/6), tekstur lempung berdebu, konsistensi licin dan 
agak plastis. Menurut Wahjunie et al. (2008), pergerakan 
air pada tanah dengan berbagai kondisi dan vegetasi di 
atasnya dipengaruhi oleh karakteristik pori tanah. Pori 
tanah yang berpengaruh terhadap fluks aliran air adalah 
ruang pori, stabilitas pori dan keberadaan pori mikro. 

Mengamati hasil identifikasi dan nilai dari INP di 
kawasan Danau Tajwid, cukup banyak potensi yang bisa 
dimanfaatkan pada komoditas kayu maupun non-kayu. 
Hasil penelitian Daryono (2009) menyampaikan potensi 
yang terkandung dari kenekaragaman flora di lahan rawa 
gambut. Jenis-jenis pohon rawa gambut yang memiliki 
potensi strategis seperti bintangur (Calophyllum lanigerum) 
yang mempunyai zat bioaktif untuk antivirus HIV. Jenis 
bintangur lainnya adalah Calophyllum cannum dan 
C.dioscorii yang mempunyai zat bioaktif antikanker dan 
masih ada lagi beberapa jenis prospektif lainnya. Di masa 
depan, nilai ekonomi zat bioaktif ini akan jauh lebih tinggi 
dari pada nilai kayunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.A. Ikan anak tabingalan (Amblyrhynchichtys truncatus), B. Ikan selais (Ompok hypophthalmus), C. Ikan motan 
(Thynnichthys thynnoides), D. Ikan patulu (Leptobarbus melanopterus), E. Ikan baung (Hemibragus Nemurus), F. Ikan limbat (Clarias 
batrachus), G. Ikan kapiek (Puntius schwanepeldi) 
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Tabel 1. Jenis tumbuhan tingkat pohon di kawasan Danau Tajwid 
 
Nama 
lokal Nama ilmiah Jumlah 

individu INP 

Mahang Maccaranga sp. 3 6,73 
Sialang Coompasia exelsa 1 6,67 
Bintangur Calophylum sp. 1 6,67 
Karet Hevea brasiliensis 5 6,68 
Rengas Gluta renghas 2 6,68 
 
 
 
 
Tabel 2. Jenis tumbuhan tingkat tiang di kawasan Danau Tajwid 
 

Nama lokal Nama ilmiah Jumlah 
individu INP 

Mahang Maccaranga sp. 5 5,30 
Rengas  Gluta renghas. 1 5,27 
Karet Hevea brasiliensis 6 5,36 
Meranti rawa Shorea sp. 1 5,37 
Kemedangan Litsea sp. 2 5,48 
A - 1 5,43 
 
 
 
 
Tabel 3. Jenis tumbuhan tingkat pancang di kawasan Danau 
Tajwid 
 

Nama lokal Nama ilmiah Jumlah 
individu INP 

Mahang Maccaranga sp. 2 6,80 
Bintangur Calophylum sp. 1 6,74 
Gerunggang Cratoxylon sp. 4 6,95 
Senduduk Melastoma 

malabathricum 
8 7,23 

Karet  Hevea brasiliensis 2 6,81 
Laban Vitex sp. 3 6,88 
B - 1 6,74 
A - 2 6,81 
 
 
 
 
Tabel 4. Jenis tumbuhan bawah tingkat semai di kawasan Danau 
Tajwid 
 

Nama lokal Nama ilmiah Jumlah 
individu INP 

Pakis sayur Nephrolepis bisserata 10 7,79 
Anakan 
kemedangan 

Litsea sp. 6 6,89 

Krisan/ Rumput 
siani 

Scleria sumatrensis 15 8,90 

Liana Liana sp. 4 6,45 
Rumput kacangan Asystasia gangetica 44 15,38 
C - 26 11,36 
Senduduk Melastoma 

malabathricum 
14 8,68 

D - 9 7,56 
Rumput teki 1 Axonopus compressus 19 9,80 
E - 22 10,47 
F - 15 8,90 
Rumput teki 2 - 18 9,57 

Pola pemanfaatan 
Berdasarkan kondisi geografisnya hampir seluruh 

kecamatan di Kabupaten Pelalawan memiliki sungai. 
Hampir seluruh sungai tersebut berfungsi sebagai sarana 
transportasi dan aktivitas sosial (mandi, cuci, kakus). 
Sungai tersebut juga digunakan untuk budidaya perikanan, 
terutama bagi masyarakat yang bermata pencaharian 
sebagai nelayan. Secara umum jumlah sungai yang ada di 
Kabupaten Pelalawan adalah 195 buah dengan total luas 
27.627,58 ha dan panjang 1.821,7 Km. Dari total luas 
tersebut yang berpotensi untuk dikembangkan dalam 
perikanan tangkap adalah 9.233,9 ha, sedangkan untuk 
budidaya karamba adalah 189,22 ha (BPS Kabupaten 
Pelalawan 2015).  

Sungai dan anak sungai berfungsi sebagai sarana 
transportasi, sumber air bersih, budidaya perikanan dan 
irigasi. selama ini, Danau Tajwid menjadi salah satu 
sumber mata pencarian masyarakat untuk mencari ikan. 
Sistem pengelolaan Danau Tajwid ini dikelola dengan 
pelelangan setiap tahunnya. Hasil pelelangan itu kemudian 
digunakan untuk membayar guru ngaji serta membangun 
fasilitas umum, seperti Madrasah Diniyah Awaliyah 
(MDA) dan masjid di daerah setempat. 

Menurut Monipar dengan gelar Datuk Bandaro Kayo 
selaku penghulu Syarak (komunikasi pribadi), di 
Kecamatan Langgam terdapat 5 suku. Keseluruhan suku 
tersebut disebut sebagai suku “duo nan tigo”. Danau 
Tajwid, selaku aset adat dimanfaatkan secara bergantian. 
Mekanisme yang ditempuh melalui proses lelang. 
Pemenang lelang, diwajibkan membayar sebesar Rp 
20.000.000/tahun. Uang ini masuk ke kas desa dan 
digunakan untuk membangun fasilitas umum.  

Komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan 
komponen sumber daya hutan yang bernilai ekonomis 
tinggi. Di kawasan Danau Tajwid potensi HHBK yang 
mampu memasok pasar adalah rotan dan madu hutan. 
Menurut Sari (2009), Apis dorsata atau lebah hutan adalah 
salah satu jenis lebah madu asli Indonesia yang sampai 
sekarang masih merupakan penghasil madu dengan 
produktivitas paling tinggi. Bagi masyarakat sekitar hutan, 
mengambil madu lebah hutan merupakan pekerjaan 
sampingan namun hasilnya memilki arti yang nyata dalam 
menambah penghasilan. Menurut Mujetahid (2007), 
Provinsi Riau sedikitnya memiliki 50 jenis pohon sialang 
yang tersebar di tanah gambut maupun mineral. Pohon 
sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara 
hukum baik peraturan daerah maupun hukum adat. Hal ini 
dimaksudkan agar kelestarian pohon-pohon tersebut tetap 
terpelihara sebagai tempat bersarangnya kelompok lebah 
yang menghasilkan madu sebagai salah satu sumber 
penghasilan masyarakat desa sekitar hutan. 

Masyarakat di sekitar kawasan Danau Tajwid menjual 
rotan dengan harga Rp 800/meter dan Rp 1.800/4 meter. 
Madu hutan atau yang dikenal sebagai madu sialang 
dihargai Rp 50.000/liter. Keseluruhan HHBK tersebut 
masih mengandalkan ketersediaan di alam. Dalam proses 
pemungutannya, berdasarkan wawancara masih belum 
menerapkan teknik konservasi. Eksploitasi yang dilakukan 
masih belum mempertimbangkan ekologis, yaitu masih 
belum memperhitungkan keberlanjutan siklus hidup 
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berikutnya. Nugroho (2008) menyatakan beberapa faktor 
yang mempengaruhi masyarakat sekitar hutan untuk 
memanfaatkan sumber daya hutan adalah jumlah umur 
produktif, keterbatasan lapangan pekerjaan, tanggungan 
ekonomi dan kedekatan jarak tempat tinggal dengan hutan.  

Menurut Iskandar (2008), HHBK merupakan benda yang 
memenuhi kebutuhan dasar dan bernilai ekonomi yang 
dihasilkan oleh hutan yang diperoleh dari pengolahan secara 
sederhana, pengolahan agak rumit dan pengolahan rumit. 
Masyarakat di negara berkembang mengandalkan HHBK 
untuk pemenuhan kebutuhan makanan, nutrisi dan obat-
obatan. Pemungutan HHBK memiliki dimensi menarik, 
karena tahap awal pengelolaan hutan adalah membangunan 
fisik hutan. Pemanfaatan HHBK sudah seyogianya 
mempertimbangkan beberapa faktor, tidak hanya 
memungut tetapi harus memulai untuk dikelola seperti 
domestifikasi dan kultivasi. Pada sisi lain, intensifikasi 
pengolahan dapat meningkatkan nilai dan harga HHBK.  

Menurut Saam dan Arlizon (2011), setiap masyarakat 
adat memiliki kearifan lokal, kearifan tradisional, 
pengetahuan lokal (local expertice) atau kecerdasan lokal 
(local genius) dan kearifan asli pribumi (indigenous 
knowledge) yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 
Kearifan lokal tersebut berkembang dalam kehidupan 
keseharian melalui ajaran langsung dari orang tua kepada 
anaknya ataupun dari ninik mamak ke cucu kemenakan. 
Pemanfaatan Danau Tajwid hanya sebatas sebagai sumber 
mata pencaharian yaitu penghasil ikan air tawar. Biasanya 
pemenang lelang yang terdiri atas anak kemenakan 
berjumlah 30 orang akan mencari ikan sekali dalam 
seminggu. Eksploitasi Danau Tajwid, memakai peraturan 
adat yang dikenal sebagai kearifan lokal. Peraturan adat 
tersebut meliputi: 

Pengelolaan danau 
Masyarakat sangat arif menjaga Danau Tajwid, selain 

sebagai sumber mata pencaharian tentunya keberadaan 
danau ini dipandang sebagai nilai sosial suku. Kearifan 
terwujud dalam berbagai tingkah laku di antaranya, 
memelihara pohon-pohon di pinggir danau. Pohon-pohon 
besar dan kecil di pinggir danau dipelihara dalam 
pengertian tidak ditebang atau dirusak. Pohon-pohon besar 
yang tumbuh di pinggir danau antara lain rengas, bungur, 
cempedak hutan, sialang dan pohon non komersil lainnya. 
Pohon-pohon tersebut mempunyai akar yang banyak dan 
menancap dengan kokoh yang berfungsi untuk menjaga 
abrasi dan erosi.  

Menggunakan alat tangkap tradisional 
Alat tangkap tradisional yang umum dipakai oleh 

masyarakat setempat terbuat dari bambu dan rotan. Mereka 
paham mengenai kekuatan bambu dan rotan saat terendam 
di air. Waktu yang paling tepat untuk menangkap ikan 
adalah saat air danau melimpah atau meluap. Penangkapan 
ikan yang dilakukan selama ini dinilai tidak merusak 
lingkungan. Penggunaan alat tangkap juga selektif terhadap 
ikan yang menjadi sasaran tangkap. Nelayan sangat arif 
memberi kesempatan kepada ikan-ikan kecil untuk tumbuh 
dan berkembang biak.  

Memelihara pohon sialang 
Pohon sialang adalah tempat bersarang lebah hutan. 

Masyarakat paham bahwa lebah akan bersarang di pohon-
pohon yang tinggi dan banyak cabang. Orang Melayu Riau 
biasa menyebut pohon tempat bersarang lebah dengan 
sebutan pohon sialang. Nama lokal pohon tempat bersarang 
lebah yang terkenal di Pelalawan adalah kompe dan banio. 
Menurut Purnomo (2006), ciri-ciri pohon yang menjadi 
tempat bersarang lebah hutan (Apis dorsata): (i) pohon 
cukup tinggi (40-60 m), sehingga sarang tidak mudah 
diganggu, (ii) cabang pohon hampir horizontal 
(memudahkan lebah untuk membuat sarang), (iii) kulit 
batang tidak mengelupas, licin dan halus (sarang melekat 
kuat pada cabang), (iv) lingkungan sekitar pohon dekat 
dengan sumber air dan pakan (nektar dan pollen). 

Memelihara vegetasi di pinggir sungai 
Masyarakat di Kecamatan Langgam, khususnya yang 

bermukim di sekitar Danau Tajwid mempunyai 
pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun untuk 
menjaga lingkungan sekitar. Masyarakat memelihara 
vegetasi disepanjang pinggiran sungai. Jika ada tebing yang 
runtuh maka ditanam dengan pohon bambu, beringin atau 
pohon waru. Masyarakat tidak membersihkan vegetasi atau 
rerumputan di pinggir sungai karena bisa menimbulkan erosi.  

Memanfaatkan buah pohon hutan  
Masyarakat yang ada di daerah ini cukup banyak yang 

memanfaatkan buah pohon hutan untuk keperluan sehari-
hari. Umumnya menggunakan bahan-bahan alami tersebut 
untuk keperluan bumbu dapur. Mereka menggunakan buah 
pohon kandis menjadi asam kandis, buah pohon gelugur 
menjadi asam gelugur dan buah kulim sebagai pengganti 
bawang. Untuk sayuran yang dijadikan lalapan biasanya 
mennggunakan pucuk jambu mete. Memanfaatkan 
cendawan lokal yaitu cendawan telinga beruk untuk diolah 
menjadi sayuran.  

Danau dengan tipologi oxbow pada umumnya 
dikelilingi oleh hutan dengan berbagai status baik itu milik 
ulayat maupun negara. Hambatan dan kendala dalam 
memelihara danau dan hutan adalah desakan kebutuhan 
ekonomi masyarakat di sekitarnya. Beberapa tindakan 
preventif yang dapat dijadikan solusi saat ini adalah adanya 
kompensasi, meminimalisir akses atau jalan poros dan 
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengolah 
bahan mentah (Saam 2013). 

Kawasan Danau Tajwid yang secara ekosistem 
memiliki ekosistem yang unik, saat ini memiliki keragaman 
hayati oleh flora dan fauna. Secara struktur vegetasi setiap 
stratum didominasi oleh jenis yang berbeda. Pada tingkat 
pohon didominasi dari jenis karet (Hevea brasiliensis) dan 
rengas (Gluta renghas), pada tingkat tiang didominasi oleh 
jenis kemedangan (Litsea sp.), pada tingkat pancang 
didominasi oleh jenis senduduk (Melastoma 
malabathricum) dan pada tingkat semai didominasi oleh 
jenis rumput kacangan (Asystasia gangetica). Komoditas 
hasil hutan bukan kayu yang saat ini telah dimanfaatkan 
adalah rotan dan lebah hutan. Danau Tajwid sampai saat ini 
masih dikuasai oleh adat dan dikelola secara adat serta 
pemanfaatannya masih bersifat konvensional.  
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Gambar 6. A. Pohon sialang dari jenis kempas (Koompasia exelsa), B. Pohon sialang dari jenis rengas (Gluta renghas) (Foto: Purnomo 
2006), C. Buah dari pohon babonai 
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Diniyati D. 2015. Satwa yang sering ditemukan pada hutan rakyat agroforestri di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat. 
Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 642-646. Keberadaan hutan rakyat di suatu wilayah memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi 
di antaranya adalah menyediakan lapangan pekerjaan, membentuk iklim mikro, menyediakan sumber pakan hewan ternak, sebagai 
habitat satwa dan lain-lain. Berbagai jenis pohon penyusun hutan rakyat menjadi habitat yang ideal bagi kehidupan satwa tertentu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mendapatkan informasi tentang jenis satwa yang sering ditemukan oleh masyarakat di hutan 
rakyat, (ii) mengetahui manfaat dan kerusakan yang ditimbulkan oleh satwa serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan Mei-Agustus 2010 di Kabupaten Ciamis dan bulan Maret-Juli 2011 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian 
dilakukan menggunakan metode etnografi, teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara terhadap 120 orang responden petani 
hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 18 jenis satwa yang sering ditemukan oleh petani di hutan rakyat. Jenis satwa 
yang sering ditemukan di wilayah utara adalah burung, sedangkan di wilayah selatan dan tengah adalah bajing. Beberapa satwa di hutan 
rakyat menurut petani merupakan hama yang merusak tanaman. Ada delapan jenis satwa teridentifikasi sebagai hama. Namun ada juga 
satwa yang dianggap petani bukan hama yaitu jenis-jenis burung. Terdapat dua jenis upaya yang dilakukan oleh petani untuk 
menanggulangi satwa yang dianggap hama, yaitu secara tradisonal dengan alat atau bunyi-bunyian untuk mengusir satwa dan dengan 
racun kimia untuk mematikan satwa. Namun upaya secara kimia ini mengandung risiko berbahaya, karena berpotensi mencemari 
lingkungan dan membahayakan keselamatan petani. Oleh karena itu, penyuluhan tentang penanggulangan hama satwa ini perlu 
dilakukan, supaya petani mengetahui teknik penanggulangan hama yang baik dan aman.  

Kata kunci: Hutan rakyat, satwa, hama, penanggulangan, tradisonal dan kimia 

Diniyati D. 2015. Most found animals in the agroforestry of private forests in Ciamis and Tasikmalaya districts, West Java. Pros Sem 
Nas Masy Biodiv Indon 1: 642-646. The existence of private forests in a region provides the economical and ecological benefits such as 
jobs opportunities, generates micro climate, provide livestock feed and as wildlife habitat and others. Many types of trees species 
composing private forests generates an ideal habitat for certain wild animals. The purpose of the research was: (i) to find out the 
information about the most found animals by farmers in the private forests, ( ii) to find out the benefits and damage caused by animals as 
well as efforts to overcome. The research was conducted during May to August 2010 in Ciamis District and during March to July 2011 
in Tasikmalaya District, West Java. The study was conducted by using ethnographic methods. The data were collected by interview to 
120 forest farmers. The result showed that there were 18 animal species mostly found by farmers in the private forests. The most found 
animal in the northern region were birds, while in the southern and the central regions were squirrels. According to the farmers, there 
were eight animal species which disturb the vegetation of the forests. However, there were also some animals not categorized as 
disturbed animal such as birds. The farmers created two strategies to overcome the disturbed animals i.e. expelling the animals using 
traditionally noise sound, and killing the animals using the chemical substance. Unfortunately, the latter strategy has dangerous risks 
because it could potentially contaminate the environment and threaten the farmer’s safety. Therefore, the extensions about solving the 
animal problems in the private forests need to be conducted to introduce the way to handle the animal problems correctly and safely. 

Keywords: Private forest, animals, disturbing, overcome, traditional and chemical  

PENDAHULUAN 

Jumlah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa 
Barat yaitu sebanyak 17 kabupaten dan 9 Kota (BPS Jawa 
Barat 2012). Pada umumnya hutan rakyat banyak 
berkembang di wilayah kabupaten sedangkan wilayah kota 
tidak seluruhnya memiliki hutan rakyat seperti wilayah 

kota Sukabumi, Bekasi, Depok dan Cimahi. Total luas 
hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat yaitu 239.908 ha. 
Kusus untuk Kabupaten Ciamis memiliki luas hutan rakyat 
25.257 ha dan Kabupaten Tasikmalaya seluas 41.710 ha 
(BPS Jawa Barat 2012).  

Hutan rakyat merupakan salah satu teknik pemanfaatan 
lahan yang dilakukan oleh masyarakat pada lahan miliknya, 
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pada umumnya jenis tanaman yang diusahakan terdiri dari 
berbagai jenis tanaman kayu yang digabungkan dengan 
berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan dan tanaman 
obat. Seperti disampaikan oleh Awang et al. (2002) bahwa 
hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas lahan milik 
rakyat, baik petani secara perorangan maupun bersama-sama.  

Beberapa literatur menyebutkan bahwa adanya hutan 
rakyat di suatu wilayah dapat memberikan keuntungan 
ekonomi maupun ekologi seperti tersedianya lapangan 
pekerjaan, menyimpan keanekaragaman jenis, 
mempertahankan kesuburan tanah, menjaga kestabilan 
suhu tanah dan organisme penghuninya, membentuk iklim 
mikro, pemenuhan pakan ternak, pengaturan tata air dan 
mencegah erosi, serta sebagai habitat satwa (Humaedi 
2014; Nugroho 2014). Lebih jauh disampaikan oleh 
Diniyati et al. (2010) dan Diniyati et al. (2011) bahwa 
hutan rakyat yang ada di Kabupaten Ciamis dan 
Tasikmalaya pada umumnya dikembangkan dengan pola 
agroforestri, yaitu percampuran antara tanaman kehutanan, 
pertanian, perkebunan dan obat-obatan pada satu 
hamparan. Adanya berbagai jenis tanaman tersebut dapat 
memberikan banyak sumber daya yang dibutuhkan satwa 
liar, karena di tempat tersebut satwa dapat berlindung dari 
bahaya, mencari makan, membangun sarang, berkembang 
biak dan berteduh. Lebih jauh dikatakan oleh Bismark dan 
Sawitri (2006) bahwa hutan rakyat yang memiliki struktur 
vegetasi menyerupai hutan alam merupakan habitat satwa 
liar untuk burung dan mamalia mencari pakan burung 
berupa biji-bijian dan serangga.  

Sehubungan dengan kondisi tersebut, sudah selayaknya 
hutan rakyat dapat dikatakan sebagai salah satu habitat 
yang baik bagi berkembangnya berbagai jenis satwa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (i) mendapatkan 
informasi tentang jenis satwa yang sering ditemukan oleh 
masyarakat di hutan rakyat, (ii) mengetahui manfaat dan 
kerusakan yang ditimbulkan oleh satwa serta upaya 
penanggulangannya.  

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan waktu penelitian 
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Ciamis dan Tasikmalaya, yang terbagi menjadi tiga region 
yaitu region utara terdiri dari Desa Ciomas Kecamatan 
Panjalu Kabupaten Ciamis dan Desa Tanjungkerta 
Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, regioan 
tengah Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten 
Ciamis dan Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir 
Kabupaten Tasikmalaya dan region selatan Desa Kertaharja 
Kecamatan Cimerak Kabuaten Ciamis dan Desa 
Karyabakti Kecamatan Parungponteng Kabupaten 
Tasikmalaya, seperti diperlihatkan Gambar 1. Kegiatan 
penelitian dilakukan dua tahap, pertama pada bulan Mei-
Agustus 2010 di Kabupaten Ciamis dan ke dua di bulan 
Maret-Juli 2011 di Kabupaten Tasikmalaya. 

Metode pengambilan contoh 
Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu 

Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, kriterianya adalah (i) 

di lokasi penelitian banyak terdapat hutan rakyat, (ii) 
terdapat kelompok tani hutan rakyat. Selanjutnya untuk 
memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai 
satwa yang ada di hutan rakyat, maka lokasi penelitian 
dibagi menjadi tiga region, yaitu utara, tengah dan selatan. 
Berdasarkan pembagian region ini diharapkan informasi 
mengenai satwa di hutan rakyat akan lebih luas dan 
lengkap. Objek penelitian ini adalah petani yang mengelola 
hutan rakyat dan tergabung dalam kelompok tani. Setiap 
desa dipilih secara sengaja 20 orang dengan demikian total 
responden berjumlah 120 orang.  

Jenis, pengumpulan dan analisis data 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

etnografi (Humaedi 2014), yaitu suatu upaya untuk 
mendeskripsikan mengenai jenis-jenis satwa yang ada di 
hutan rakyat. Data yang diperlukan pada penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan 
melalui observasi dan wawancara terhadap responden yang 
terpilih dengan menggunakan kuisioner yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder dikumpulkan 
melalui penelusuran pustaka yang berkaitan dengan 
kegiatan penelitian. Data yang terkumpul melalui 
wawancara, observasi dan penelusuran pustaka selanjutnya 
dikelompokkan sesuai dengan tujuan dianalisis dan 
interpretasikan secara deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Satwa yang sering muncul di hutan rakyat  
Banyaknya pohon-pohon yang terdapat di hutan rakyat 

di lokasi penelitian merupakan habitat yang ideal bagi 
berkembangnya berbagai jenis satwa, sehingga tidaklah 
mengherankan bahwa petani sering menjumpai berbagai 
satwa pada saat bekerja di hutan rakyat, seperti disajikan 
pada Tabel 1. Berdasarkan hasil wawancara diketahui ada 
18 jenis satwa yang sering ditemukan oleh petani di hutan 
rakyat. Walaupun jenis satwa di setiap region memiliki 
persamaan akan tetapi tidak seluruh satwa tersebut 
ditemukan di setiap region. Untuk region utara terdapat 11 
jenis satwa, region tengah ada 12 jenis dan region selatan 
terdapat 12 jenis.  

Jenis satwa yang sering ditemukan oleh petani di 
wilayah penelitian adalah tupai, burung, bajing, ular, 
musang dan tikus. Paling banyak jenis satwa yang sering 
ditemukan adalah burung untuk wilayah region utara, 
sedangkan wilayah region tengah adalah bajing, demikian 
juga untuk wilayah region selatan. Seperti disampaikan 
oleh Bismark dan Sawitri (2006) bahwa hutan rakyat 
dengan pola agroforestry yang terletak dekat dengan hutan 
alam terdapat komponen jenis tumbuhan hutan yang 
beragam, kondisi ini dapat menjadi habitat dari beberapa 
jenis satwa, seperti primata, beruang, dan mamalia 
teresterial. Adanya kesamaan jenis satwa yang sering 
ditemukan di hutan rakyat tersebut. Hal ini berkaitan 
dengan jenis tanaman yang dikembangkan di seluruh lokasi 
penelitian memiliki kesamaan, selain itu letaknya 
berdekatan dengan hutan negara, baik itu hutan produksi 
(Perum Perhutani) maupun hutan konservasi.  
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Gambar 1. Lokasi penelitian: A. Ciamis: 1. Ciomas, 2. Kertaharja, 3. Kalijaya, B. Tasikmalaya: 4. Tanjungkerta, 5. Sodonghilir, 6. 
Karyabakti. 
 

 
Tabel 1. Satwa yang sering terlihat di hutan rakyat 
 

Jenis satwa 

Lokasi penelitian 
Region Utara Region tengah Region selatan 

Ciamis Tasikmalaya Ciamis Tasikmalaya Ciamis Tasikmalaya 
Responden 

yang 
melihat 

(%) 

Responden 
yang 

melihat  
(%) 

Responden 
yang 

melihat 
(%) 

Responden 
yang 

melihat  
(%) 

Responden 
yang 

melihat 
(%) 

Responden 
yang 

melihat  
(%) 

Monyet (Macaca fascicularis ) 30 35 0 50 0 60 
Tupai (Scandentia) 40 30 25 15 15 35 
Burung (Aves) 45 50 65 40 35 25 
Kelelawar (Chiroptera) 5 0 0 0 5 0 
Ular (Squamata) 20 35 35 15 25 10 
Bajing (Sciuridae) 35 30 45 75 40 65 
Musang (Viverridae) 15 20 30 30 15 5 
Biawak (Varanus) 5 0 0 0 0 0 
Babi hutan (Sus verrucosus)) 5 0 25 10 35 0 
Tikus (Rattus argentiventer) 5 20 5 30 10 15 
Lasun/garangan (Herpestes javanicus) 5 5 10 0 0 0 
Tokek (Gekko) 0 0 10 0 0 0 
Kijang (Muntiacus) 0 0 10 0 0 0 
Ayam hutan (Gallus varius) 0 0 5 0 5 0 
Capung (Anisoptera) 0 0 0 0 5 0 
Kalajengking (Scorpiones) 0 0 0 0 0 5 
Kukang (Nycticebus coucang) 0 5 0 0 0 0 
Bekicot (Achatina fulica) 
 

0 15 0 0 0 0 
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Tabel 2. Berbagai jenis satwa yang tergolong hama dan jenis tanaman yang diserang/dirusak 
 

Jenis satwa 
Lokasi penelitian 

Region utara Region tengah Region selatan 
Ciamis Tasikmalaya Ciamis Tasikmalaya Ciamis Tasikmalaya 

Tupai Kelapa  -  Kelapa dan coklat - Kelapa  Batang pohon mahoni
dan kelapa 

Kelelawar Buah-buahan -         
Musang Pisang  -  Coklat  Kelapa  - - 
Monyet Jagung, kacang tanah 

dan pisang 
Pisang dan 
singkong 

 Pisang  - - Singkong dan pisang 

Tikus Jagung, kacang tanah 
dan pisang 

Buah-buahan  Kapulaga  - Kapulaga  - 

Bajing - Albasia  Kelapa   Kelapa  -  Kelapa  
Bekicot - Daun seluruh 

tanaman 
- - - - 

Babi hutan - - Albasia  Singkong, umbi 
talas 

Tanaman 
kayu dan 
pangan 

- 

 
 
 
Pengrusakan versus manfaat  

Berbagai jenis satwa yang sering ditemukan di hutan 
rakyat ini menurut sebagian petani adalah hama yang 
merusak tanaman yang ada di hutan rakyat, seperti 
disampaikan oleh 47,5% petani di region utara, demikian 
halnya dengan 65% petani di region tengah dan 72,5% 
petani di region selatan. Adapun satwa-satwa yang 
dianggap sebagai hama seperti diperlihatkan pada Tabel 2. 

 Hasil dari identifikasi petani ternyata ada 8 jenis satwa 
yang paling dianggap sebagai hama oleh petani. Pada 
umumnya satwa tersebut merusak dan memakan tanaman 
pangan, tanaman buah dan tanaman obat, sedangkan 
tanaman kayu pada umunya dirusak batangnya. Namun 
demikian lebih jauh dikatakan oleh 100% responden bahwa 
kerusakan yang ditimbulkan oleh satwa-satwa tersebut 
tidak membuat kerugian yang fatal, karena kerusakan yang 
ditimbulkannya hanya pada beberapa pohon saja. Dengan 
demikian keberadaan satwa tersebut tidak terlalu menjadi 
ancaman bagi tanaman yang ada di hutan rakyat.  

Ada beberapa jenis satwa yang tidak digolongkan 
sebagai hama oleh seluruh responden, di antaranya adalah 
burung. Satwa burung ditemukan oleh petani hampir di 
seluruh wilayah penelitian, hal senada dikatakan oleh 
Achmad et al. (2013) bahwa burung dapat ditemukan dari 
tempat terbuka sampai ke hutan lebat. Khusus satwa 
burung, seluruh responden di lokasi penelitian dapat 
mengidentifikasikan jenisnya, yaitu: burung perkutut 
(Geopelia striata), burung tekukur (Streptopelia chinensis) 
dan burung kutilang (Pycnonotus aurigaster). Walaupun 
burung ini tidak dianggap hama namun petani tidak 
mendapatkan nilai manfaat ekonomi secara langsung 
dengan keberadaannya, hal ini disampaikan oleh 100% 
petani. Walaupun secara ekonomi keberadaan burung tidak 
memberikan dampak secara langsung, namun masyarakat 
di desa tidak ada yang memburu burung untuk ditangkap 
dan dijual, justru tindakan perburuan burung sering 
dilakukan oleh masyarakat dari luar desa. Tidakan ini 
sebenarnya merupakan salah satu ancaman bagi kelestarian 
jenis burung yang ada di hutan rakyat, ancaman lainnya 

terhadap keberadaan avifauna (burung) seperti disampaikan 
oleh Hidayat (2013) bahwa kebakaran savana dan hutan 
untuk meregenerasi rumput sebagai pakan ternak, dan 
tindakan ini dapat merusak habitat burung.  

Terhadap satwa yang dianggap hama, telah dilakukan 
tindakan penanggulangan, tujuannya supaya tidak merusak 
tanaman yang ada di hutan rakyat. Teknik penanggulangan 
yang dilakukan, yaitu (i) teknik tradisional, dilakukan 
dengan cara membuat suara-suara baik itu yang berasal dari 
alat-alat atau pun suara manusia maupun membuat boneka 
sawah. Upaya ini dilakukan supaya satwa tersebut kaget 
dan pergi meninggalkan hutan rakyat sebelum 
menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Teknik ini 
biasanya untuk mengusir satwa seperti : monyet, burung, 
bajing dan tupai. Hal senada disampaikan oleh Heriyanto 
dan Mukhtar (2011) bahwa masyarakat di Resot Bandealit, 
Seksi Konservasi Wilayah II Ambulu, Taman Nasional 
Meru Betiri (TNMB) untuk menanggulangi gangguan 
satwa liar terutama banteng pada lahan pertanian secara 
aktual, yaitu masyarakat secara bersama-sama memukul-
mukul kaleng sehingga menimbulkan bunyi yang gaduh 
dan ini cukup efektif untuk mengusir banteng dari lahan 
pertanian milik masyarakat. Upaya lainnya yang sering 
dilakukan oleh responden supaya terhindar dari kerugian 
akibat adanya serangan dari satwa liar yaitu dengan cara 
memanen tanaman lebih cepat. (ii) Teknik kimia, yaitu 
upaya memburu satwa liar dengan cara memberi umpan 
yang telah diberi racun. Teknik ini dilakukan dengan cara 
mencampur buah-buahan atau singkong dengan racun, 
tujuannya supaya satwa tertarik untuk memakannya dan 
mati. Satwa yang sering terperangkap adalah: tupai, 
kelelawar, musang, monyet, tikus, burung dan bajing. 
Namun sayangnya tindakan ini sangat berbahaya karena 
dapat mencemari lingkungan, selain itu juga dapat 
membahayakan masyarakat. Teknik lainnya yang sering 
dilakukan adalah dengan cara diburu untuk dibunuh, 
tindakan ini paling sering dilakukan terhadap babi hutan. 
Perburuan babi hutan biasanya dilakukan oleh masyarakat 
secara bersama-sama. 
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Tindakan responden yang demikian ini disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat positif dari 
satwa tersebut dan menganggap bahwa satwa tersebut 
adalah hama yang sering merusak tanaman, hal ini 
dinyatakan oleh seluruh responden (100%). Padahal tidak 
semua satwa liar merupakan hama, karena ada beberapa 
jenis satwa yang berperan sebagai agen penyerbuk dan 
penyebar biji tanaman, salah satunya adalah kelelawar 
(Saridan 2010). Lebih jauh dikatakan oleh Saridan (2010) 
bahwa masyarakat belum menganggap kelelawar sebagai 
satwa yang bermanfaat karena masih lemahnya 
pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya kelelawar 
dalam rangkaian mata rantai ekologi.  

Adanya ketidaktahuan masyarakat dalam 
penanggulangan satwa liar dapat berdampak negatif 
terhadap aspek ekonomi juga lingkungan sehingga dapat 
merugikan masyarakat. Oleh karena itu penyuluhan tentang 
berbagai jenis satwa liar serta metode penangulangannya 
perlu dilakukan, supaya penanggulangan satwa oleh 
masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan benar.  

DAFTAR PUSTAKA 

Achmad A, Ngakan PO, Umar A, Asrianny. 2013. Potensi 
keanekaragaman satwaliar untuk pengembangan ekowisata di 
laboratorium lapangan konservasi sumberdaya hutan dan ekowisata 

hutan pendidikan Unhas. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea 2 (2): 
79-92.  

Awang SA, Andayani W, Himmah B, Widayanti WT, Affianto A. 2002. 
Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE, Yogyakarta. 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. Jawa Barat dalam angka. 
Jawa Barat in Figure 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 
Kerjasama dengan BAPEDA Provinsi Jawa Barat. 

Bismark M, Sawitri R. 2006. Pengembangan dan pengelolaan daerah 
penyangga kawasan konservasi; Prosiding Ekspose Hasil-hasil 
Penelitian. Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. 
Padang, 20 Septermber 2006. 

Diniyati D, Fauziyah E, Widyaningsih TS, Suyarno, Mulyati E. 2010. 
Pola Agroforestri di Hutan Rakyat Penghasil Kayu Pertukangan 
(Sengon). [Laporan Penelitian]. Balai Penelitian Teknologi 
Agroforestry, Ciamis. 

Diniyati D, Fauziyah E, Widyaningsih TS, Suyarno, Mulyati E. 2011. 
Pola Agroforestri di Hutan Rakyat Penghasil Kayu Pertukangan 
(Manglid). [Laporan Penelitian]. Balai Penelitian Teknologi 
Agroforestry, Ciamis. 

Heriyanto NM, Mukhtar AS. 2011. Gangguan satwaliar di lahan pertanian 
sekitar Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Jurnal Penelitian 
Hutan dan Konservasi Alam 8 (1): 55-63.  

Humaedi MA. 2014. Tradisi pelestarian hutan masyarakat adat Tau Taa 
Vana di Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Jurnal Penelitian Hutan dan 
Konservasi Alam 11 (1): 91-111.  

Hidayat O. 2013. Keanekaragaman spesies avifauna di KHDTK Hambala, 
Nusa Tenggara Timur. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea 2 (1): 
12-25.  

Saridan A. 2010. Jenis dan preferensi polen pakan kelelawar pemakan 
buah dan nektar. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 7 (3): 
241-256.  

 
 



PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON  
Volume 1, Nomor 3, Juni 2015 ISSN: 2407-8050 
Halaman: 647-654 DOI: 10.13057/psnmbi/m010344 

 

Struktur komunitas dan tipologi komunitas tumbuhan di Taman 
Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran, Kabupaten 

Pangandaran, Jawa Barat 

Community structure and plant tipology in the Nature Recreational Park and Nature Reserve 
Pananjung Pangandaran, Pangandaran District, West Java 

TEGUH HUSODO♥, PRIHADI SANTOSO, RUHYAT PARTASASMITA, RANDI HENDRAWAN 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 

Sumedang 45363, Jawa Barat. Tel. +62-22-7797712 psw. 104, Fax. +62-22-7794545, ♥email: teguhhusodo@gmail.com 

Manuskrip diterima: 17 Maret 2015. Revisi disetujui: 30 April 2015.  

Husodo T, Santoso P, Partasasmita R, Hendrawan R. 2015. Struktur komunitas dan tipologi komunitas tumbuhan di Taman Wisata 
Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 647-654. 
Penelitian mengenai struktur komunitas tumbuhan di Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran (TWA & CAPP) 
telah dilakukan sejak tahun 1980 oleh berbagai peneliti, namun kajian tentang tipologi komunitas tumbuhan belum pernah dilakukan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang kajian tipologi komunitas tumbuhan di TWA & CAPP dilakukan. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif dan kuantitatif, melalui studi 
literatur dan survei lapangan. Mengacu pada hasil studi literatur, terdapat sembilan lokasi yang selalu menjadi objek penelitian, yaitu 
Cirengganis (Taman Wisata Alam) dan Tadah Angin, Nanggorak, Badeto, Cimanggu, Karang Pandan, Raja Mantri, Batu Meja, dan 
Ekoton Cikamal (Cagar Alam). Berdasarkan hasil analisis, tercatat sebanyak 133 jenis tumbuhan (53 suku) dengan tipe vegetasi pohon 
(46 jenis), tiang (61 jenis), pancang (73 jenis), serta anakan dan tumbuhan bawah (95jenis). Nilai indeks kesamaan jenis (Sorrensen 
1974) lokasi yang memiliki kemiripan struktur tumbuhannya adalah antara Batu Meja dan Raja Mantri (ISs = 54,79), sedangkan nilai 
indeks kesamaan terendah adalah antara Cirengganis dan Batu Meja (ISs = 0). Nilai indeks keragaman jenis Shannon-Wiener (Muller-
Dumbois and Ellenberg 1974) di sembilan lokasi penelitian, nilai indeks tertinggi adalah Tadah Angin (H’=3,69) dan terendah adalah 
Karang Pandan (H=2,05). Pada perbandingan Nilai Indeks Pola Sebaran (Morisita 1965 dalam Krebs 1972) tercatat 130 jenis tumbuhan 
tersebar mengelompok dan 3 jenis tumbuhan tersebar merata. Menggunakan analisis perangkat lunak NTSYSpc 2.02i terdapat dua tipe 
komunitas tumbuhan, yaitu pinggiran sungai (Tadah Angin) dan daerah peralihan antara padang rumput dan hutan dataran rendah 
(Ekoton Cikamal). Sedangkan tipologi komunitas tumbuhan di TWA & CAPP terdiri dari vegetasi pantai (Cimanggu dan Karang 
Pandan), hutan dataran rendah (Nanggorak, Cirengganis dan Badeto), hutan campuran- vegetasi pantai dan hutan dataran rendah (Batu 
Meja dan Raja Mantri). 

Kata kunci: Komunitas tumbuhan, Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran, tipologi komunitas tumbuhan 

Husodo T, Santoso P, Partasasmita R, Hendrawan R. 2015. Community structure and plant tipology in the Nature Recreational Park 
and Nature Reserve Pananjung Pangandaran, Pangandaran District, West Java. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 647-654. The 
research on the plant community structure in Pananjung Pangandaran Nature Recreational Park and Nature Reserves (TWA & CAPP) 
have been conducted since 1980 by various researchers, but the research of the typology of plant community has never been done. Based 
on this, the research on the typology of plant community in the TWA & CAPP was conducted. This research was conducted between 
May and August 2014. The methodology used was a qualitative and quantitative method, through literature studies and field surveys. 
Referring to the literature study, there were nine locations which have always been the object of research, namely Cirengganis (Nature 
Recreational Park) dan Tadah Angin, Nanggorak, Badeto, Cimanggu, Karang Pandan, Raja Mantri, Batu Meja, dan Cikamal Ecoton 
(Nature Reserves). Based on the analysis, there were 133 plant species (53 families) with vegetation type of tree (46 species), pole (61 
species); shrub (73 species); seedling and grass (95 species). Similarity index (Sorensen 1974) of the location which had similar 
vegetation structure was Batu Meja and Rajamantri (ISs = 54.79), whereas the location which had smallest similarity value was 
Cirengganis and Batu Meja (ISs= 0). The location which had the highest diversity index value of Shannon-Wiener (Muller-Dumbois and 
Ellenberg 1974) from 9 locations was Tadah Angin (H’ =3.69) and the lowest was Karang Pandan (H’=2,05). In a comparison of 
Distribution Pattern Index (Morisita 1965 in Krebs 1972), recorded 130 species of plants was distributed clumped, and the other three 
species was distributed evenly. In typology of plant community that analyzed by NTSYSpc 2.02i, there was two type of plant 
community, namely lowland forest plants community type that has a specification like riparian vegetation (Tadah Angin) and transition 
areas between grassland and lowland forest (Cikamal Ecotone). Besides, typology of plant communities in the TWA & CA PP was 
coastal vegetation (Cimanggu and Karang Pandan), lowland forests (Nanggorak, Cirengganis and Badeto), mixed forests/coastal 
vegetation and lowland forests (Batu Meja and Raja Mantri).  

Keywords: Plant community, the Nature Recreational Park and Nature Reserve Pananjung Pangandaran, typology of plant communities 
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PENDAHULUAN 

Kawasan Cagar Alam (CA) dan Taman Wisata Alam 
(TWA) Pananjung Pangandaran adalah salah satu 
ekosistem hutan hujan dataran rendah Jawa Barat yang 
hingga saat ini tidak mengalami kerusakan dibandingkan 
dengan kawasan hutan lainnya (Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Barat 2014). Sebagai kawasan dengan luas yang tidak 
terlalu besar, yaitu 497 Ha daratan dan 470 Ha taman laut 
(termasuk di dalamnya 37,70 Ha kawasan TWA) tersimpan 
sekitar 80% daratannya vegetasi hutan sekunder tua dan 
hutan primer (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2014). 

Penelitian ekologi yang mempelajari tentang komposisi 
dan struktur vegetasi telah banyak dilakukan pada 
kawasan-kawasan hutan dataran rendah dan pegunungan di 
Jawa Barat, namun demikian penelitian yang mampu 
menggambarkan hingga tingkat komunitas belum banyak 
dilakukan. Mengacu kepada berbagai hasil studi yang 
pernah dilakukan pada tahun 2004 hingga 2013 (Hy 2004; 
Simangunsong 2004; Syakura 2006; Maulid 2007; 
Dasanova 2009; Fauzi 2010; Nurjaman 2013; Gumilar 
2013) maka diketahui bahwa struktur komunitas dan 
tipologi komunitas di kawasan TWA dan CA Pananjung 
Pangandaran belum banyak terungkap. Untuk itu penelitian 
tentang bagaimana struktur komunitas dan tipologi vegetasi 
di TWA dan CA Pananjung Pangandaran dilakukan. 

Tujuan penelitian tentang ekologi vegetasi pada 
kawasan hutan hujan dataran rendah di TWA dan CA 
Pananjung Pangandaran, Jawa Barat adalah untuk melihat 
bentuk komunitas vegetasi berdasarkan perbedaan tipe-tipe 
struktur komunitas tumbuhan yang ada sebagai salah bahan 
rujukan dari rona hutan dataran rendah pesisir selatan Jawa 
Barat.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada 9 lokasi (blok) yang 
terdapat di Taman Wisata Alam dan Cagar Alam 
Pananjung Pangandaran, di antaranya adalah Cirengganis 
(Taman Wisata Alam) dan Tadah Angin, Nanggorak, 
Badeto, Cimanggu, Karang Pandan, Raja Mantri, Batu 
Meja, dan Ekoton Cikamal (Cagar Alam) (Gambar 1). 

Studi ini menggunakan kombinasi metode, yaitu 
metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan 
dengan survei tanpa plot. Untuk mendukung data ekologi 
vegetasi di TWA dan CA Pananjung Pangandaran, 
dilakukan penelusuran literatur periode waktu tahun 2004 
hingga tahun 2013 yang mencakup data komposisi jenis 
dan struktur komunitas (jumlah, kehadiran, kerapatan, dan 
lainnya). Survei ulang tanpa plot dilakukan terhadap 
seluruh lokasi sampling vegetasi pada periode tersebut, 
pengumpulan data secara deskriptif meliputi tegakan, 
kanopi, penutupan lantai hutan serta data topografi 
dilakukan. 

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan 
kondisi vegetasi berdasarkan hasil survei terhadap data 
periode tahun 2004-2013 kedalam bentuk keberadaan jenis 
tumbuhan pada setiap lokasi penelitian. Perbandingan yang 
dilakukan adalah untuk menganalisis kesamaan jenis antar 
lokasi penelitian. Parameter yang dianalisis adalah jenis 
tumbuhan, jumlah jenis tumbuhan, nilai indek penting, nilai 
kesamaan jenis Sorensen (ISs), nilai keanekaan jenis 
Shannon-Wiener (H’) dan pola sebaran dari setiap jenis 
tumbuhan menggunakan Indeks Morisita (Ip) dalam 
Mueller-Dombois and Ellenberg H. (1974). Berdasakan 
parameter-parameter tersebut dilakukan perbandingan 
struktur komunitas tumbuhan pada setiap lokasi penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian di Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran 
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secara kuantitatif. Perbandingan komunitas tumbuhan 
dilakukan pula dengan menggunakan perangkat lunak 
NTSYSpc 2.02i. Penggunaan perangkat lunak ini bertujuan 
untuk mengetahui jumlah komunitas yang terdapat di 
Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung 
Pangandaran yang dilihat dari aspek kehadiran jenis-jenis 
tumbuhan di setiap lokasi penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi tumbuhan penyusun  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 132 

jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam 53 suku (Tabel 1), 
berdasarkan data tersebut diperoleh beberapa data/ 
informasi tentang kondisi komunitas tumbuhan, yaitu: 
tercatat hanya 2 jenis tumbuhan yang tersebar pada 
sembilan lokasi penelitian, yaitu jenis ipis kulit (Syzygium 
lineatum) dan rukem (Flacourtia rukam). Rukem 
merupakan satu-satunya jenis dari suku Flacourtiaceae 
yang terdapat pada lokasi penelitian. Meskipun demikian, 
Backer et al. (1963) menjelaskan bahwa kedua jenis 
tersebut memiliki daerah sebaran yang cukup luas, baik 
pada kawasan hutan dataran rendah, hutan sub-montana, 
hutan pegunungan, hingga sub-alpin. Untuk itu dapat 
dikatakan bahwa jenis ipis kulit (Syzygium lineatum) dan 
rukem (Flacourtia rukam) merupakan jenis dengan yang 
memiliki persebaran tinggi dan adaptif di TWA dan CA 
Pananjung Pangandaran. Berbeda dengan suku 
Flacourtiaceae, Malvaceae merupakan suku dengan jenis 
terbanyak, tidak kurang dari 8 jenis tumbuhan tercatat pada 
lokasi penelitian (Tabel 2) yaitu: caruy (Pterospermum 
diversifolium), cerlang (Pterospermum javanicum), cerlang 
laut (Heritiera littoralis), derewak (Microcos tomentosa), 
dungun (Tarrietia javanica), kakapasan (Hibiscus 
venustus), perempeng (Pentace polyantha), dan waru laut 
(Hibiscus tiliaceus). Mengacu kepada Backer et al. (1963), 
kedelapan jenis tumbuhan tersebut termasuk ke dalam jenis 
yang umum ditemukan di hutan dataran rendah dan satu 
jenis di antaranya (cerlang laut-Heritiera littoralis) adalah 
jenis dengan penyebaran yang paling luas dan umum 
ditemukan pada hutan berkanopi rapat. Namun demikian 
jenis tersebut tidak begitu toleran terhadap kondisi salinitas 
yang tinggi (Noor et al. 2006; Resosoedarmo et al. 1989).  

Mengacu kepada kelengkapan analisis komunitas pada 
sembilan lokasi penelitian yang telah dilaksanakan selama 
periode tahun 2001 hingga 2013, lima lokasi di antarnya 
memberikan data/informasi yang lengkap untuk analisis 
kategori tiang, pancang, anakan serta tumbuhan bawah. 
Sedangkan empat lokasi penelitian lainnya meliputi Tadah 
Angin, Badeto, Nanggorak, dan Cirengganis dilakukan 
secara deskriptif. Nilai indeks penting (INP) jenis 
berdasarkan tipe vegetasi pada kelima lokasi, beberapa 
jenis yang mendominasi adalah jenis jambu kopo 
(Syzygium densiflorum). Jenis ini tumbuh dominan pada 
kategori pohon di blok Raja Mantri, dan dominan pada 
kategori tiang dan pancang di blok Karang Pandan. Nilai 
indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat penguasaan 
jenis ini terhadap areal penelitian (Pitchairamu et al. 2008). 

Jenis lain yang mendominasi pada lebih dari satu kategori 
adalah pohpohan (Buchanania arborescens) dan jati 
(Tectona grandis). Keduanya menjadi jenis paling dominan 
pada kategori pohon dan tiang di Batu Meja (pohpohan) 
dan Ekoton Cikamal (jati). Meskipun mendominasi pada 
kategori pohon dan tiang, jenis ini memiliki sebaran yang 
sangat terbatas di lokasi penelitian, hal ini diperkirakan 
dampak dari upaya pengelolaan yang pernah dilakukan 
oleh pihak BKSDA Jawa Barat berupa meng-introduksi 
jenis jati sebagai jenis penyangga pada kawasan padang 
gembala di CA Pangandaran. Berdasarkan analisis vegetasi 
menurut klasifikasi tipe vegetasi (Shukla and Chandle 
1985) pada tahun 2001-2013 (Tabel 3) pada blok Tadah 
Angin jenis dominan adalah jenis bangban (Donax 
cannaeformis) untuk seluruh tipe vegetasi strata A, B, dan 
C. Namun dibandingkan dengan data observasi (2014), 
jenis yang mendominasi blok Tadah Angin adalah jenis ki 
segel (Dillenia excelsa) dan langkap (Arenga obtussifolia). 
Jenis ki segel pada data vegetasi di Tadah Angin 
sebelumnya tidak ditemukan, hal ini diperkirakan telah 
terjadi perubahan pada proses ekologi (suksesi) pada lokasi 
tersebut, mengingat periode waktu penelitian yang cukup 
lama. Sedangkan pada strata D dan E, jenis tumbuhan 
dengan dominansi terbesar pada Blok Tadah Angin adalah 
jenis pinang (Pinanga kuhlii) (INP = 23,66), pada Blok 
Badeto strata A, B, dan C adalah jenis marong (Cratoxylum 
formosum) (INP = 151,54). Seperti juga pada kasus di 
Tadah Angin, hasil observasi menunjukkan bahwa Blok 
Badeto didominasi harendong (Melastoma malabathricum) 
dan mara (Macaranga javanica). Sedangkan jenis rumput 
adalah jenis alang-alang (Imperata cylindrica). Hal ini 
menunjukkan telah terjadi perubahan terhadap struktur 
vegetasi dominan di blok Badeto setelah 10 tahun sejak 
pengambilan data vegetasi terakhir dilakukan. Pada strata 
D dan E, jenis tumbuhan dengan INP terbesar di Blok 
Badeto adalah jukut pait (Cynodon dactylon) (INP = 
29,98). 

Keragaman jenis (H’) dan kesamaan komunitas 
tumbuhan  

Nilai kesamaan jenis tumbuhan terrendah terdapat pada 
perbandingan antara blok Cirengganis dan Batu Meja, yaitu 
0%. Dari kedua blok tersebut tidak ada satupun jenis yang 
ditemukan pada kedua lokasi. Faktor yang paling 
mempengaruhi terhadap hal ini diduga berdasarkan kondisi 
lingkungan yang berbeda di antara kedua lokasi. Blok 
Cirengganis terdiri dari formasi jenis-jenis tumbuhan 
formasi hutan pantai, sedangkan blok Batu Meja terdiri dari 
jenis-jenis tumbuhan formasi hutan dataran rendah. Nilai 
perbandingan kesamaan jenis tumbuhan antara seluruh 
lokasi sampling dengan blok Cirengganis menghasilkan 
nilai dengan rentang terkecil dibandingkan perbandingan 
nilai kesamaan jenis tumbuhan lokasi lainnya, yaitu 
berkisar antara 0-17,22%. Hal ini disebabkan pula karena 
jumlah jenis tumbuhan yang teranalisis pada saat 
melakukan sampling vegetasi di blok Cirengganis memang 
tergolong sedikit, yaitu hanya 12 jenis tumbuhan. Nilai 
kesamaan jenis tumbuhan tertinggi pada penelitian ini 
terdapat pada blok Batu Meja dan Raja Mantri, yaitu 
54,79%. Meskipun blok Batu Meja dan Raja Mantri 
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memiliki nilai kesamaan jenis tumbuhan yang paling tinggi 
(54,79%), namun secara klasifikasi nilai kesamaan jenis, 
nilai kesamaan jenis kedua lokasi tersebut masih tergolong 

sedang (Kabelen dan Warpur 2009). Hasil analisis 
Keragaman Jenis (H’) dan Kesamaan Komunitas 
Tumbuhan pada lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4. 

 
 
 
Tabel 1. Komposisi tumbuhan penyusun Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung Pangandaran,Jawa Barat 
 

Famili Nama ilmiah Nama daerah 
Pola  
sebar 

an 

Kehadiran jenis tumbuhan pada setiap Lokasi 
T 

(2010) 
N 

(2006)
Cr 

(2007)
Bd 

(2004) 
Bm 

(2013) 
Rm 

(2013) 
Cm 

(2009) K (2009) Eko 
(2013)

Acanthaceae Justicia  gendarussa Gendarusa A √*        √ 
Amarillydaceae Crinum  asiaticum  Bakung laut A        √* √ 
Anacardiaceae Dracontomelon  mangiferum Dahu A √*       √  

Mangifera  indica Mangga A √*       √  
Mangifera  sp. Mangga pari  B        √  
Buchanania  arborescens Popohan A √*        √ 

Apiaceae Petanga  longifolia Ki hapit 2 A  √        
Apocynaceae Alstonia  villosa Balung injuk A √      √ √  
Arecaceae Pinanga  kuhlii Bingbin A        √  

Corypha  gebanga Gebang A        √  
Licuala  spinosa Kakalapaan A √         
Arenga  obtusifolia Langkap  A √  √      √ 
Calamus  rotan Rotan A   √       

Asteraceae Pluchea  foetida Kacer A √      √   
Eupatorium  odoratum Ki rinyuh A √   √*  √  √*  
Gynura  japonica Mata yuyu A √    √     
Wedelia  biflora Seruni  A √    √ √  √*  

Barringtoniaceae Barringtonia  insignis Songgom A √   √      
Bignoniaceae Dolichandrone  spathaceae Ki jaran B √  √ √ √ √ √  √ 
Cannabaceae Celtis  philippensis  Ki pepetek A √    √     

Trema  orientalis Kuray  A √     √   √ 
Caprifoliaceae Valeriana  hardwickii Kajar-kajar A √  √  √ √    
Clusiaceae Garcinia  dulcis Manggu leuweung  A √  √    √ √  

Callophylum  inophylum Nyamplung A √      √   
Combretaceae Terminalia  catappa  Ketapang  A      √*   √ 
Cyperaceae Cyperus  rotundus Rumput teki A √   √*      
Dilleniaceae Dillenia  indica Junti  A √*    √    √ 

Tetracera  scandens  Ki asahan  A √         
Dillenia  excelsa Ki segel A √*     √  √*  

Ebenaceae Diospyros  oblonga Buntut lutung A √ √   √ √ √ √ √ 
Diospyros  truncata Ki calung A   √ √      

Escalloniaceae Polyosma  illicifolia  Ki jebug A √         
Euphorbiacae Acalypha  siamensis Teh-tehan A √ √   √ √ √ √ √ 

Euphorbia  chasembila Ki hapit 1 A    √*    √  
Macaranga  javanica Makaranga A         √ 

Fabaceae Caesalpinia  crista Areuy mata hyang  A √   √ √ √ √ √  
Desmodium  triflorum Mata kancil  A √*   √     √ 
Cassia  fistula Tengguli A √ √ √  √ √ √   

Flacourtiaceae Flacourtia  rukam  Rukem A √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Gesneriaceae Agalmyla  sp.  Areuy ki cacing  A √ √   √ √ √  √ 
Hernandiaceae Hernandia  peltata Borogondolo A     √ √    
Hypericaceae Cratoxylum  formosum Marong A         √ 
Ipomoeaceae Ipomoea  pes-caprae Kangkung laut A        √  
Lauraceae Litsea  glutinosa Adem ati A √         

Litsea  resinosa Huru A √         
Neolitsea  cassiefolia Huru batu  A     √     
Litsea  velutina Huru bodas A        √  
Phoebe  excelsa  Ki taleus  A √         
Cinnamomum  inerse Ki teja A   √ √     √ 

Lecythidaceae Planchonia  valida Putat A √         
Linderniaceae Lindernia  dubia Lindub A √     √ √   
Lygodiaceae Lygodium  circinatum Paku hatta A        √  
Malvaceae Pterospermum  diversifolium Caruy A √*      √   

Pterospermum  javanicum Cerlang A       √ √  
Heritiera  littoralis Cerlang laut A √ √  √ √ √ √ √ √ 
Microcos  tomentosa Derewak A       √   
Tarrietia  javanica Dungun A    √ √ √   √ 
Hibiscus  venustus Kakapasan A √*    √ √    
Pentace  polyantha Perempeng  A     √     
Hibiscus  tiliaceus Waru laut A  √ √   √    

Marantaceae Donax  canniformis Bangban A         √ 
Melastomataceae Melastoma  malabathricum Harendong A √     √    

Memecylon  myrsinoides Ki beusi A √      √   
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Borreria  laevis Rumput kancing ungu A    √ √    √ 
Meliaceae Dysoxylum  caulostchium Pisitan monyet A     √    √ 
Menispermaceae Stephania  capitata Ki minyak 1 A √ √ √ √ √ √  √  
Monimiaceae Kibara  coriacea Ki bara A       √   
Moraceae Artocarpus  elasticus  Benda A √         

Ficus  elastica Karet munding A √    √     
Ficus  septica Ki ciat A     √     
Ficus  indica  Kiara  A  √        
Ficus  sumatrana Kiara beas A √ √  √ √ √ √  √ 
Ficus  sp.  Kiara koneng B √      √   
Ficus  variegata Kondang A √    √  √   

Myristicaceae Horsfieldia  glabra Kalapacung A     √ √   √ 
Myrtaceae Lagerstroemia  flos-reginae Benger A √      √   

Lagerstromia  speciosa  Bungur A    √      
Syzygium  lineatum Ipis kulit  A √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Syzygium  densiflorum Jambu kopo A √         
Rhodamnia  cinerea Ki andong A √ √  √ √ √ √ √  
Syzygium  antisepticum Ki pancar A √        √ 
Syzygium  polyanthum Ki salam/Salam A √ √   √  √  √ 

Pandanaceae Pandanus  furcatus Pandan cangkuang A        √  
Pandanus  bidur  Pandan laut  A    √     √ 
Pandanus  nitidus Sarengseng A     √ √    

Pentaphyllacaceae Ternstroemia  polypetala Umpang A √         
Antidesma  bunius Huni A        √  
Sauropus  rhamnoides  Kebo jalu  A     √     
Glochidion  molle Ki hurang A     √     
Phyllanthus  niruri Meniran A √  √    √   
Baccaurea  racemosa  Menteng A  √        
Apama  tomentosa Singa depa A √ √  √ √ √ √ √ √ 

Pittosporaceae Pittosporum  ferruginum Ki honje  A      √    
Poaceae Imperata  cylindrica Alang-alang A √     √ √  √ 

Aporosa  sphaeridophora Areuy ki endog A √         
Chrysopogon  aciculatus Domdoman A         √ 
Cynodon  dactylon Jampang kawat A        √  
Axonopus  compressus Jukut pait  A √         
Aporosa  sphaeridophora Ki endog A     √ √    
Deyeuxia  australis  Ki pare A √      √   
Melicope  glabra Sampang A     √    √ 

Podocarpaceae Syzygium  antisepticum Ki pancar A √        √ 
Primulaceae Rapanea  sp.  Areuy gadel  A √         

Maesa  ramentacea Ki piit A      √    
Ardisia  humilis Lampeni A      √    

Rubiaceae Nauclea  excelsa Cangcaratan A        √ √ 
Psychotria  aurantiaca Ki kores A     √ √    
Coffea  sp.  Kokopian A      √    
Hedyotis  herbacea Pacok gaok A        √  
Ixora  javanica Soka A √ √  √ √  √ √ √ 
Ixora  nigricus Soka leuweung  A √    √    √ 

Rutaceae Acronychia  laurifolia Jejerukan A   √ √      
Clausena  excavata Ki baceta A     √ √   √ 

Salicaceae Casearia  grewifolia Ki minyak 2 A √         
Sapindaceae Allophylus  cobbe Kacukilan  A √        √ 

Guioa  diplopetala Ki hoe A √   √ √   √ √ 
Erioglossum  rubiginosum Ki lalayu A         √ 
Blumea  balsamifera Sembung  A     √    √ 
Sp. 1 (Sapindaceae) - A         √ 

Sapotaceae Payena  suringariana Kadu leuweung  A √         
Sterculiaceae Sterculia  urceolata Jeujeubukan  A    √     √ 
Urticaceae Leucosyke  javanica Ki benteur A      √    

Debregeasia  longifolia  Ki paray/ Totongoan A     √ √  √  
Villebrunea  rubescens  Nangsi  A √         

Verbenaceae Tectona  grandis Jati  A     √     
Vitaceae Tetrastigma  lanceolarium  Areuy ki balera  A √  √ √ √  √ √  

Tetrastigma  papillosum  Areuy tali koja  A √*        √ 
Leea  aculeata Ki buaya A √   √  √ √  √ 
Leea  angulata  Ki hoe rege  A √    √     
Vitex  pubescens Laban A √* √        
Leea  indica Sulangkar A √         

Zingiberaceae Renealmia sp.  Jajahean  A √      √ √  
Alpinia  sp.  Lalajaan A      √   √ 

Keterangan: Data kompilasi hasil penelitian di Pangandaran dalam kurun waktu 2004-2013 dan hasil survei lapangan di tahun 2014. 
A = Mengelompok, B. Merata 
 
Tabel 2. Hasil analisis kuantitatif di setiap lokasi penelitian dengan klasifikasi vegetasi berdasarkan kategori tumbuhan 
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Jenis Σ Jenis Σ Jenis Σ Jenis Σ Jenis Σ Jenis Σ Jenis
Syzygium lineatum Disoxylum caulostchium Buchanania arborescens Syzygium densiflorum Cratoxylum formosum Phoebe excelsa Tectona grandis

Cratoxylum formosum Parinaria glaberina Podocarpus neriifolius Acronychia laurifolia Vitex pubescens Dillenia indica Corypha gebanga

n/a n/a n/a Buchanania arborescens Kibara coriacea Vitex pubescens Syzygium densiflorum Tectona grandis

n/a n/a n/a Pentace polyantha Vitex pubescens Garcinia mangostana Ternstroemia polypetala Lagerstroemia flos‐reginae

n/a n/a n/a Pentace polyantha Diospyros  oblonga Rhodamnia cinerea Syzygium densiflorum Psychotria aurantiaca

n/a n/a n/a Ixora nigricus Syzygium densiflorum Erioglossum rubiginosum Cratoxylum formosum Eugenia polyantha

n/a n/a n/a Syzygium lineatum Acronychia laurifolia Rapanea sp. Syzygium densiflorum Guioa diplopetala

n/a n/a n/a Petanga longifolia Syzygium lineatum Tetrastigma papillosum. Desmodium umbellatum Spondias pinnata

11 11 17

Cr  Bm  Rm  Cm  Kp Eko 

9 12Po

Ti

24Pa

An

Jumlah Jenis Pada Tiap Lokasi dan Jenis dengan INP ter‐tinggi/ter‐rendah
K

25 25 21 15 34

27 23 16 18

21 16

9 5 3 5

  
Keterangan: Jenis-a: Jenis dengan n INP tertinggi, Jenis-b: Jenis dengan n INP terendah, ∑: Jumlah jenis, Po: Pohon, Ti: Tiang, Pa: 
Pancang An: Anakan dan tumbuhan bawah, Bm: Batu Meja, Cr: Cirenggarnis, Cm: Cimanggu, Eko: Ekoton Cikamal, Kp: 
Karangpandan, N: Nanggorak, Rm: Raja Mantri.  

 
 
 

Tabel 3. Jumlah jenis dan nilai indeks penting pada jenis berdasarkan klasifikasi vegetasi (strata)  
 

Strata 
Jumlah jenis dan INP 

Tadah Angin Badeto 
Σ Jenis Σ Jenis 

A, B, dan C 44 Donax cannaeformis 16 Cratoxylum formosum 
Nauclea excelsa Nauclea excelsa 

D dan E 32 Pinanga kuhlii 17 Cynodon dactylon 
Acronychia laurifolia Vitex pubescens 

 
 

 
Tabel 4. Hasil analisis keragaman jenis tumbuhan (H’) dan kesamaan komunitas tumbuhan pada setiap lokasi penelitian 
  
No. Lokasi TA N Cr B BM Rm Cm Kp Eko H' 
1 TA n/a 24,72 17,72 32,61 34,29 33,33 46,6 27,45 34,19 3,69 
2 N n/a n/a 11,76 42,55 36,67 28,07 37,93 28,07 22,22 2,21 
3 Cr n/a n/a n/a 16,22 0 12,77 16,67 12,77 9,68 2,55 
4 B n/a n/a n/a n/a 34,92 40 39,34 33,33 37,33 2,25 
5 Bm n/a n/a n/a n/a n/a 54,79 32,43 30,14 36,36 2,51 
6 Rm n/a n/a n/a n/a n/a n/a 28,17 20 28,24 2,49 
7 Cm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 45,07 27,91 2,16 
8 Kp n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18,82 2,05 
9 Eko n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,11 
Keterangan: B: Badeto, Bm: Batu Meja, Cr: Cirenggarnis, Cm: Cimanggu, Eko: Ekoton Cikamal, Kp: Karangpandan, N: Nanggorak, 
Rm: Raja Mantri, Ta: Tadah Anging 

 
 
Pada penghitungan nilai keragaman jenis, didapatkan 

rentang nilai keragaman jenis pada setiap lokasi penelitian 
berkisar antara H’= 2,05-H’= 3,69. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat keragaman jenis pada setiap lokasi 
penelitian berada pada taraf sedang hingga tinggi (Muller 
Dumbois and Ellenberg 1974). Ditinjau berdasarkan lokasi-
nya, nilai keragaman jenis tumbuhan tertinggi ditemukan 
pada blok Tadah Angin, yaitu H’= 3,69. Blok Tadah Angin 
memiliki jumlah jenis tumbuhan terbanyak dibandingkan 
dengan lokasi lainnya. Tingginya keanekaan jenis 
tumbuhan pun dapat memunculkan indikasi bahwa pada 
periode waktu berikutnya akan terlihat persaingan yang 
cukup tinggi pada blok Tadah Angin. Kondisi komunitas 
tumbuhan di blok Tadah Angin memang terlihat jelas 
berbeda dibandingkan dengan lokasi lainnya. Blok Tadah 
Angin memiliki kompleksitas jenis tumbuhan yang tinggi 
dibandingkan dengan lokasi pengamatan lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh pengaruh faktor lingkungan yang beragam 
pada blok ini, seperti aliran sungai dan topografi yang 
bervariasi (Whitmore 1998). Lokasi dengan nilai 
keragaman jenis paling rendah adalah blok Karang Pandan, 
yaitu H’= 2,05. Substrat blok Karang Pandan ini tersusun 
dari pasir, tanah berpasir, dan tanah berbatu. Hal ini sejalan 
dengan penjelasan Kurniawan dan Parikesit (2008): kondisi 
substrat yang beragam dapat mendukung tingginya 
keragaman jenis tumbuhan pada suatu daerah. Namun 
berdasarkan hasil penghitungan, daerah dengan substrat 
beragam seperti pada blok Karang Pandan justru memiliki 
tingkat keragaman jenis terrendah dibandingkan dengan 
lokasi lainnya. 
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Distribusi tumbuhandan tipologi komunitas tumbuhan 
pada setiap lokasi 

Penghitungan pola distribusi tumbuhan menggunakan 
Indeks Sebaran Morisita-Ip (Morisita 1959) menunjukkan 
bahwa sebagian besar jenis tumbuhan yang terdapat pada 
lokasi penelitian memiliki sebaran mengelompok untuk 
setiap jenis tumbuhan pada komunitas yang terbentuk 
(Tabel 1 dan Gambar 2). Kondisi tersebut memberikan 
informasi bahwa kawasan CA dan TWA Pananjung 
Pangandaran merupakan suatu hamparan lanskap yang 
memiliki jenis-jenis tumbuhan dengan sebaran merata. Dari 
sekitar 132 jenis tumbuhan, tiga jenis di antaranya 
memiliki pola sebaran merata pada seluruh lokasi 
penelitian (Gambar 2), di antaranya adalah ki jaran 
(Dolichandrone spathace), kiara koneng (Ficus sp.), dan 
mangga pari (Mangifera sp.). Mengacu kepada data yang 
sama, menggunakan perangkat lunak NTSYSpc 2.02i, 
dilakukakn analisis tipologi komunitas didasarkan kepada 
keseragaman pola kehadiran, jumlah individu dan tingkat 
dominasi jenis (Pitchairamu et al. 2008). Tipologi 
komunitas yang terbentuk di kawasan TWA dan CA 
Pananjung Pangandaran adalah: Komunitas 1 (cluster 1): 
Tadah Angin, daerah ini memiliki tipe komunitas 
tumbuhan yang tergolong ke dalam hutan dataran rendah. 
Hal ini ditandai dengan ditemukannya jenis-jenis tumbuhan 
yang kerap ditemukan hidup di daerah dataran rendah 
seperti rukem (Flacourtia rukam), lampeni (Ardisia 
humilis), dan ipis kulit (Syzygium lineatum). Namun, pada 
daerah Tadah Angin terdapat pula spesifikasi tipe 
komunitas tumbuhan dimana pada daerah ini disusun pula 
oleh jenis-jenis tumbuhan yang hidup di daerah pinggiran 

sungai (riparian). Komunitas 2 (cluster 2): Nanggorak, 
Cirengganis dan Badeto. Ketiga daerah ini memilliki tipe 
komunitas vegetasi hutan dataran rendah. Komunitas 3 
(cluster 3): Cimanggu dan Karang Pandan. Seperti halnya 
pada Komunitas 2, Komunitas 3 ini memiliki tipe 
komunitas vegetasi campuran antara vegetasi pantai dan 
hutan dataran rendah. Namun pada kedua daerah ini, tipe 
vegetasi yang dominan adalah vegetasi pantai. Hal ini 
ditandai dengan ditemukannya jenis-jenis tumbuhan 
penyusun formasi vegetasi pantai seperti seruni (Wedeliabi 
flora), pandan (Pandanus bidur), dan bakung laut (Crinum 
asiaticum). Komunitas 4 (cluster 4): Batu Meja dan Raja 
Mantri. Blok Batu Meja dan Raja Mantri memiliki tipe 
komunitas vegetasi campuran antara vegetasi pantai dan 
hutan dataran rendah dan Komunitas 5 (cluster 5): Ekoton 
Cikamal. Tipe komunitas tumbuhan pada daerah Ekoton 
Cikamal merupakan tipe komunitas hutan dataran rendah, 
namun terdapat spesifikasi dimana pada daerah ini terdapat 
komunitas tumbuhan penyusun padang rumput dan semak 
belukar. Jenis semak belukar yang banyak ditemukan pada 
lokasi ini adalah biji makassar (Breyniara cemosa), ki 
rinyuh (Eupatorium odoratum), dan sembung (Blumea 
balsamifera). 
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Gambar 2. Dendogram hasil perbandingan tipe komunitas tumbuhan pada seluruh lokasi yang diamati. Keterangan: 1= (Komunitas 
1/Cluster 1); 2= (Komunitas 2/Cluster 2); 3 = (Komunitas 3/Cluster 3);4 = (Komunitas 4/Cluster 4); 5= (Komunitas 5/Cluster 5)  
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PENDAHULUAN 

Macan tutul Sri Lanka (Panthera pardus kotiya) 
termasuk ke dalam keluarga kucing besar. Hewan ini 
terbagi menjadi banyak kategori subspesies yang 
terdistribusi dari Asia Selatan sampai Sub-Sahara Afrika. 
Habitat macan tutul bervariasi dari padang savana, 
pegunungan, gurun, dan hutan belantara (Rebecca 2011). 
Macan tutul termasuk hewan dimorfisme, yaitu ukuran 
tubuh jantan lebih besar dari betina. Usia hidup hewan ini 

mencapai 27 tahun, memiliki gaya hidup soliter dan 
pengembara. The Wilderness and Wildlife Conservation 
Trust pada tahun 2011 mendata bahwa macan tutul 
termasuk ke dalam salah satu kucing besar yang dapat 
berenang. Menurut data dari Sri Lankan Wild Life 
Conservatory pada tahun 2007, keindahan motif rosette 
yaitu motif berwarna hitam seperti bunga mawar pada 
rambut macan tutul. Perbedaan dari motif rosette yang 
dimiliki macan tutul sudah terbentuk dari kode genetik 
yang menyebabkan keanekaragaman warna serta motif 
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yang dijadikan sebagai tanda pengenal karena motif setiap 
individu pada macan tutul berbeda (Breitenmoser 2008). 

Perbedaan yang dimiliki oleh macan tutul Sri Lanka 
dari subspesies lainnya dapat terlihat dari ukurannya yang 
lebih besar dan warna rambutnya yang kuning karat 
kecokelatan. Motif rosette, yaitu motif berbentuk seperti 
bunga mawar berwarna hitam memiliki jarak yang rapat 
dan ada juga motif lingkaran penuh berwarna hitam di 
seluruh tubuh yang lebih kecil dari motif yang dimiliki oleh 
macan tutul India yang berfungsi untuk kamuflase terhadap 
saingan untuk mendapatkan makanan dan musuh yang 
dapat mengancam hidup serta wilayah yang ditempati 
macan tutul. Postur tubuh macan tutul ramping dan panjang 
disangga oleh keempat kakinya yang pendek dan tapak 
yang lebar dan kuat untuk menjangkau tempat-tempat yang 
memiliki ketinggian serta kemampuan berlari yang sangat 
cepat. Tulang belikat yang dimiliki macan tutul ini 
memiliki otot-otot yang kuat untuk memanjat. Kepalanya 
yang besar dilengkapi oleh rahang yang kuat untuk 
menerkam mangsanya yang terkadang lebih besar dari 
ukuran tubuhnya. Macan tutul memiliki telinga yang kecil 
bundar dan kumis panjang serta ada spot hitam pada bibir 
bagian atas dan kumis pada bagian alis yang dapat 
berfungsi sebagai perlindungan untuk mata ketika berjalan 
pada keadaan vegetasi yang lebat (Bambaradeniya 2006). 

Sebagian masyarakat percaya bahwa daging macan 
tutul dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Kedua hal 
tersebut yang menjadi salah satu penyebab daging dan kulit 
macan tutul sering diburu dan diperdagangkan secara 
ilegal. Selain itu, faktor yang menyebabkan kepunahan 
pada macan tutul disebabkan oleh pembukaan lahan dan 
pengrusakan yang tidak bertanggung jawab pada habitat 
asli macan tutul. Kondisi tersebut membuat hewan ini 
harus pergi mencari habitat baru yang sulit dan dapat 
menyebabkan interaksi tidak menguntungkan dengan 
manusia. Menurut IUCN (International union for 
Conservation of Nature) yaitu instansi internasional yang 
mendata keberadaan keragaman spesies yang ada di dunia 
memberitahukan bahwa sejak tahun 1994 hingga 2008 
macan tutul sudah dikatakan sebagai spesies yang terancam 
punah (Kittle dan Watson 2008). 

Oleh sebab itu, untuk menjaga hewan ini dari garis 
hampir punah, dilakukan berbagai macam upaya 
perlindungan pada macan tutul. Seluruh dunia melakukan 
serangkaian upaya perlindungan mulai dari observasi 
hingga konservasi di habitat alami (in-situ) dan buatan (ex-
situ). Salah satu tempat yang melaksanakan kegiatan 
tersebut berada di DKI Jakarta yaitu Taman Margasatwa 
Ragunan (TMR) (Pudjiwati dan Gumay 2011). TMR 
melakukan observasi dan konservasi habitat buatan (ek-
situ) terhadap macan tutul agar suatu saat ketika kondisi 
habitat sudah memadai macan tutul dapat dilepas kembali 
ke habitat aslinya. 

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
manajemen pemeliharaan macan tutul Sri Lanka yang 
berada di Taman Margasatwa Ragunan, serta menambah 
informasi proses pemeliharaan dengan baik dan benar 
untuk macan tutul Sri Lanka secara ek-situ. Manfaat yang 
diperoleh dari proses pemeliharaan macan tutul Sri Lanka 
dengan baik dan benar adalah satwa dapat bertahan hidup 

lebih lama, memiliki kemampuan beradaptasi, dan terjaga 
kelestariannya pada lingkungan konservasi secara ek-situ di 
Taman Margasatwa ragunan. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan waktu pengamatan 
Pengamatan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 

hingga 24 Maret 2014, selama tujuh hari dalam seminggu 
di kandang macan tutul Sri Lanka, Taman Margasatwa 
Ragunan (TMR) Jakarta. Waktu pengamatan dimulai dari 
pukul 06.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB. 

Objek dan metode pengamatan 
TMR memiliki satu kawasan kandang display 

berjumlah empat kandang yang dibagi menjadi tiga 
kandang display untuk macan tutul dan satu kandang 
display untuk jaguar serta tujuh kandang night room. 
Macan tutul Sri Lanka yang menjadi objek terdiri dari 
empat ekor yang masing-masing menempati satu kandang 
night room. Pengamatan dilakukan terhadap manajemen 
pemeliharaan macan tutul Sri Lanka, yaitu kegiatan 
pemberian makan, sanitasi kandang, kesehatan satwa, dan 
pemantauan perilaku satwa. 

Pemberian makan macan tutul Sri Lanka 
Pemberian makan pada satwa ini dilakukan dengan 

didampingi oleh perawat macan tutul dan wawancara 
langsung terhadap perawat. Wawancara itu sendiri 
mengenai jenis pakan yang diberikan terhadap satwa, 
frekuensi makan yang diberikan, dan sistem penyimpanan 
makan satwa. 

Sanitasi kandang macan tutul Sri Lanka  
Terhadap sanitasi kandang macan tutul dilakukan 

pengamatan kegiatan pembersihan kandang satwa oleh 
perawat. Wawancara juga dilakukan kepada perawat 
tentang frekuensi dilakukan sanitasi pada kandang, tata 
cara pembersihan kandang yang baik dan benar, serta 
frekuensi dan tatacara yang baik dan benar dilakukannya 
pembersihan satwa itu sendiri. 

Kesehatan macan tutul Sri Lanka  
Pemantauan ini dilakukan melalui wawancara terhadap 

dokter hewan di bagian Pusat Kesehatan Hewan di TMR 
dan perawat macan tutul Sri Lanka sendiri. Data yang 
dikumpulkan meliputi frekuensi kunjungan yang dilakukan 
dokter ke kandang satwa, pemberian asupan tambahan 
seperti vitamin dan pemberian vaksin terhadap satwa, 
tindakan yang dilakukan ketika satwa sakit, dan jenis 
penyakit yang sering diderita macan tutul Sri Lanka di 
TMR. Kondisi kesehatan macan tutul Sri Lanka di TMR 
yang terjaga dengan baik dapat memperpanjang usia hidup 
hewan ini hingga 23 tahun. Berbeda dengan macan tutul 
yang hidup di alam liar karena kondisi yang tidak stabil 
seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, keberadaan 
sumber makanan, dan hewan pesaing lainnya menjadikan 
macan tutul yang hidup di alam liar rata-rata memiliki usia 
hidup 12 hingga 15 tahun.  
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Pemantauan perilaku macan tutul Sri Lanka  
Metode yang dilakukan adalah observasi langsung pada 

satwa yang berada di kandang display dan satwa yang ada 
di kandang night room. Wawancara langsung kepada 
perawat terhadap aktivitas harian yang dilakukan satwa. 
Hal juga dilakukan untuk melihat adanya tingkah laku 
satwa pada kondisi normal (sehat), pada satwa yang sedang 
sakit dilakukan juga pengamatan untuk melihat perbedaan 
perilaku sedang sakit pada satwa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Macan tutul Sri Lanka (Panthera pardus kotiya) yang 
berada di Taman Margasatwa Ragunan (TMR) awalnya 
hanya berjumlah dua, yaitu satu jantan dan satu betina. 
Macan tutul jantan diberi nama Lanka dan betina diberi 
nama Sri yang keduanya berusia 4 tahun ketika TMR 
melakukan pertukanran satwa dengan kebun binatang Sri 
Lanka pada tanggal 28 Maret 2002. Dari keduanya lahir 
tiga macan tutul yang berjenis kelamin satu betina yang 
diberi nama Ratu dan dua jantan yang diberi nama Galih 
dan Raja (Gambar 1). Pada tanggal 12 Juli 2009 Lanka 
meninggal secara natural, yaitu kematian karena usia tua.  

Pemberian makan macan tutul Sri Lanka  
Pemberian makan untuk macan tutul Sri Lanka 

dilakukan sehari satu kali pada sore hari sekitar pukul 
16.00 WIB dan setiap hari Sabtu digunakan untuk waktu 
puasa macan tutul, yaitu saat hewan ini dikondisikan tidak 
diberikan makanan selama sehari penuh agar tidak 
mengalami penyakit obesitas dan juga tidak bertambah 
tinggi kadar kolesterolnya. Hal ini juga berhubungan 
dengan ruang gerak macan tutul yang terbatas sehingga 
hewan ini tidak dapat membakar kalori yang bertambah 
dalam tubuhnya dengan baik. Melalui aktivitas lari seperti 
yang dilakukan macan tutul di alam liar.  

Jenis makanan yang diberikan berupa daging ayam 
segar dan daging babi yang langsung diberikan mentah dan 
sebisa mungkin masih ada darah. Porsi makan antara jantan 
dan betina tidak dibedakan. Diberikannya daging yang 
masih mentah dan ada darah dilakukan perawat satwa agar 
macan tutul tidak terdomestikasi dan masih memiliki 
insting hewan liarnya sehingga suatu saat ketika satwa 
tersebut siap dilepaskan ke alam liar, hewan ini dapat 
langsung beradaptasi dengan lingkungan baru yang liar 
(Gunawan dan Alikodra 2013). 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Macan tutul Sri Lanka di TMR: A. Sri (betina), B. Ratu (betina), C. Raja (jantan), D. Galih (jantan). 
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Gambar 2A. Makan macan tutul berupa daging ayam yang sudah dibersihkan dan dibuang isi perutnya. B. Night room tempat macan 
tutul Sri Lanka beristirahat. C. Display cage tempat macan tutul Sri Lanka menghabiskan aktivitas dari pagi hingga sore hari. 

 
 

 
Ayam ataupun babi yang masih hidup disembelih 

bagian arteri karotid pada leher dan untuk babi disembelih 
kepalanya dan dikeluarkan isi perutnya dan langsung 
dipotong per bagian lalu dicuci. Proses ini dilakukan di 
gedung distribusi makanan satwa TMR. Daging yang sudah 
siap dibawa dengan truk distribusi makanan satwa dan 
diterima oleh perawat. Daging yang diterima akan kembali 
dipotong bagian-bagian yang tidak diinginkan oleh perawat 
satwa seperti kulit, bulu, lemak, ataupun isi perut karena 
akan menjadi salah satu bibit penyakit macan tutul seperti 
kolesterol ataupun dari virus, parasit dan bakteri patogen 
yang ada di dalam daging seperti yang terlihat pada 
Gambar 2A. 

Daging dibutuhkan oleh macan tutul untuk 
mengubahnya menjadi energi dan kandungan protein yang 
tinggi serta berguna untuk memperbaiki sel yang rusak. 
Daging memiliki kandungan vitamin B2, B3, B6, B12, dan 
D untuk pertumbuhan tulang serta mencegah pengeroposan 
tulang (Williams 2007). Kandungan zat Zn dan Se berperan 
dalam membangun sistem imunitas tubuh macan tutul, 
sehingga tubuhnya lebih kuat terhadap serangan virus dan 
bakteri yang bersifat patogen.  

Sanitasi kandang macan tutul Sri Lanka  
Aktivitas pembersihan kandang night room atau juga 

disebut sebagai kandang tempat satwa istirahat dilakukan 
sekitar pukul 06.00-07.00 WIB. Sebelum dibersihkan, 
macan tutul sudah dikeluarkan menuju kandang display 
(Gambar 2C) melalui pintu penghubung antarkandang. 
Setelah pintu penghubung terkunci maka petugas akan 
masuk ke dalam kandang night room (Gambar 2B). 
Pembersihan kandang night room dilakukan dengan cara 
disapu lantai dan meja untuk tempat istirahat macan tutul, 
setelah itu dipel dengan cairan disinfektan lalu seluruh 
lantai kandang dan meja dibilas dengan air bersih untuk 
menghilangkan bau, bakteri dan virus patogen yang dapat 
mengancam kesehatan macan tutul.  

Kotoran macan tutul dikumpulkan dan dibawa ke 
penampungan limbah TMR untuk diolah menjadi biogas. 
Kandang display (Gambar 2C) dibersihkan dengan cara 
disapu dan air kolam di dalam kandang dikuras jika kondisi 
air sudah terlihat sangat keruh. Limbah air kolam dibuang 
melalui saluran air yang ada didalam kolam, selanjutnya 
dirapikan letak batang kayu jika bergeser dari posisi semula 

karena aktivitas bermain macan tutul dan daun-daun yang 
berserakan di dalam kandang dikumpulkan dan dijadikan 
pupuk untuk tanaman yang ada di sekitar wilayah kandang 
macan tutul. Pembersihan kandang display dilakukan setiap 
hari Senin dan pembersihan kandang night room dilakukan 
setiap hari oleh perawat satwa. 

Kandang macan tutul di TMR dibentuk mendekati 
habitat alamnya, yaitu terdapat dataran tinggi dan rendah 
serta batang pohon untuk bermain, memanjat, dan istirahat. 
Kolam yang ada di dalam kandang digunakan sebagai 
tempat minum dan bermain macan tutul. Banyaknya batang 
pohon ataupun dataran tinggi yang ada pada kandang 
disesuaikan dengan sifat macan tutul sebagai salah satu 
kucing besar pemanjat pohon (Schwarz 2006). 

Kesehatan macan tutul Sri Lanka  
Kesehatan macan tutul ini diperiksa oleh perawat satwa 

setiap hari dengan mengamati perbedaan perilaku harian 
satwa. Pemeriksaan oleh dokter hewan dilakukan selama 
dua bulan sekali. Jika adanya perbedaan tingkah laku yang 
tidak wajar maka perawat akan melaporkan pada dokter 
hewan di bagian Pusat Kesehatan Hewan di TMR agar 
segera diperiksa. Jika diagnosis menyatakan hewan 
tersebut sakit, maka hewan ini akan langsung dipindahkan 
ke pusat karantina hewan di TMR tempat perawatan satwa 
yang sakit. Hal ini bertujuan agar macan tutul yang sakit 
tersebut tidak menularkan penyakitnya ke hewan lainnya 
yang masih sehat. 

Pemberian vitamin A, D, dan E dilakukan secara 
berkala dengan memasukkannya ke dalam makanan macan 
tutul. Pemberian vitamin dilakukan untuk meningkatkan 
kadar imunitas dalam tubuh sehingga macan tutul tidak 
mudah sakit dan dapat memperpanjang masa hidup. 
Imunisasi yang diberikan kepada macan tutul di TMR 
hanyalah imunisasi virus rabies yang diberikan secara 
berkala. Obat cacing juga diberikan dengan 
menyelipkannya ke dalam makanan setiap 6 bulan sekali. 

Penyakit yang biasa diderita oleh macan tutul Sri Lanka 
di TMR adalah cacingan dan katarak. Penyakit cacingan 
yang diderita macan tutul dapat dideteksi dari adanya 
cacing pada feces. Hal ini disebabkan tidak terkontrolnya 
pertumbuhan larva parasit cacing di dalam perut macan 
tutul. Penyakit katarak yang dialami macan tutul 
disebabkan karena bertambahnya usia sehingga sistem 

A B C 
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imun menurun dan menyebabkan tubuh rentan terhadap 
bakteri dan virus walaupun sudah dilakukan pencegahan.  

Pemantauan perilaku macan tutul Sri Lanka  
Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama kerja 

praktik tidak terlihat perbedaan perilaku harian pada macan 
tutul jantan dan betina. Aktivitas bermain seperti berlari- 
lari kecil, menyisir tubuhnhya menggunakan lidah, 
berkomunikasi dengan macan tutul atau jaguar pada 
kandang yang lain dengan cara menggeram kecil ataupun 
saling mengendus, dan tidur adalah aktivitas yang 
mendominasi di waktu pagi hingga sore hari. Macan tutul 
adalah hewan nokturnal, sehingga seluruh aktivitas pagi 
sampai sore hari lebih banyak istirahat dan karena macan 
tutul adalah hewan soliter maka dalam satu kandang 
display dan night room hanya dihuni oleh satu ekor macan 
tutul (La Brasca 2007). 

Pada saat pengamatan juga terlihat adanya aktivitas 
penyemprotan urin yang dilakukan macan tutul setiap hari. 
Penyemprotan ini dilakukan selain untuk ekskresi, urine 
juga berfungsi sebagai penanda wilayah agar macan tutul 
tersebut dapat mengidentifikasi wilayah kekuasaannya. 
Perilaku ini terjadi karena pembersihan kandang yang 
dilakukan setiap hari dapat menghilangkan bau penanda 
wilayah kekuasaan macan tutul. Macan tutul yang ada di 
alam liar juga melakukan cara ini agar ketika ada macan 
tutul ataupun spesies lain yang mengancam akan menjauh 
karena daerah tersebut sudah dikuasai (Gunawan dan 
Alikodra 2013). 

 Perilaku macan tutul sehat dan sakit terlihat jelas 
adanya perbedaan yang signifikan, ketika sakit maka 
perilakunya akan berubah menjadi lebih murung dan 
kurang aktif. Macan tutul yang sakit tidak mau makan atau 
tidak menghabiskan makanannya. Kegiatan sepanjang hari 
yang terus dilakukan adalah tidur dan berkurangnya 
intensitas pada aktivitas motorik seperti berjalan-jalan kecil 
dan berlari. Macan Tutul tidak mengeluarkan suara apapun 
dan gerakan-gerakan yang dikeluarkan seperti menoleh 
akan melambat dalam kondisi sakit (Alderton 1998). 

Manajemen pemeliharaan macan tutul Sri Lanka di 
TMR dilakukan dengan baik. Kegiatan pemberian pakan 
bernutrisi sesuai kebutuhan macan tutul diberikan secara 
teratur, pembersihan kandang satwa yang dilakukan setiap 
hari, pemeliharaan kesehatan satwa melalui pemberian obat 
cacing, vitamin A, D, E, dan imunisasi rabies dilaksanakan 
secara teratur agar kematian satwa dapat dicegah. Kegiatan 
pemeliharaan macan tutul dilakukan agar satwa dapat 
bertahan hidup dalam kondisi yang sehat, terjaga 
kelestariannya dan mampu beradaptasi saat dilepaskan 

kembali ke habitat alaminya. Pengetahuan konservasi dan 
manfaat macan tutul dapat disebarluaskan tidak hanya 
terhadap pengunjung taman margasatwa tetap juga kepada 
seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar 
masyarakat sadar akan pentingnya hewan ini yang berperan 
untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 
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PENDAHULUAN 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta telah 
ditetapkan sebagai model pengembangan Green Campus di 
Indonesia pada tahun 2014 oleh Menteri Lingkungan 
Hidup. UNS menjadi salah satu dari lima universitas di 
Indonesia selain Universitas Cendrawasih, Universitas 
Pattimura, Universitas Hasanuddin, dan Universitas 
Diponegoro untuk mengembangkan Green Campus. Status 
tersebut menjadikan kampus ini memiliki konsep ‘hijau’ 
dalam berbagai aktivitasnya. Tujuan green campus adalah 
untuk mewujudkan sebuah lingkungan kampus yang sehat, 
nyaman dan ramah lingkungan. Beberapa program dibuat 
untuk mendukung terwujudnya program tersebut, misalnya: 
pembuatan pedestrian untuk pejalan kaki, pembangunan 

danau baru dan merehabilitasi danau kampus untuk 
memaksimalkan pemanfaatan air, penyediaan bus kampus 
untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, 
penataan taman kampus, program penghematan energi dan 
air dan penanaman berbagai spesies pohon untuk RTH 
(Ruang Terbuka Hijau) kampus.  

Tolok ukur lingkungan yang baik saat ini bukan hanya 
terkait terselesaikannya masalah lingkungan seperti 
pencemaran dan energi, namun juga bagaimana lingkungan 
mampu menyokong bukan hanya eksistensi manusia 
namun juga makhluk hidup lain baik tumbuhan maupun 
hewan. Semakin besar kemampuan lingkungan menyokong 
eksistensi makhluk hidup di dalamnya semakin baik 
kualitas lingkungan tersebut. 

Salah satu upaya untuk mendapatkan gambaran daya 
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dukung dan kualitas lingkungan kampus UNS adalah 
dengan mengukur keanekaragaman pohon dan burung serta 
hubungan di antara keduanya. Tumbuhan menjadi 
pembersih udara karena menyerap CO2 dan polusi di udara 
dan mengoptimalkan penyerapan air ke tanah. Sugiyarto et 
al. (2014) menyebutkan secara keseluruhan pohon di 
kampus UNS Kentingan tersusun atas 151 spesies, 8577 
individu dengan nilai indeks diversitas 0,94 sehingga 
berpotensi menyediakan sampah organik yang dapat 
digunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Menurut 
Boer (1998), komposisi tumbuhan juga memainkan 
peranan penting dalam pemanfaatan habitat oleh burung. 
Tumbuhan menyediakan makanan, tempat tinggal dan 
perlindungan bagi burung. Pengelolaan lingkungan yang 
tidak bijaksana dapat menyebabkan degradasi lingkungan 
yang berimbas pada penurunan kualitas dan kuantitas 
habitat burung. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan 
kepunahan spesies burung akibat terdesak dan 
berkurangnya vegetasi penyokong kehidupan mereka. Hal 
ini menjadikan burung banyak digunakan sebagai 
bioindikator untuk menentukan kualitas dan tingkat 
kerusakan lingkungan. Dapat dikatakan semakin beragam 
spesies tumbuhan dan spesies burung dalam suatu wilayah 
maka semakin baik kualitas lingkungannya. Informasi 
seperti ini penting artinya sebagai dasar pengelolaan dan 
pengembangan kawasan kampus untuk kepentingan 
konservasi maupun pendidikan. 

Berdasarkan paparan di atas tepat kiranya studi tentang 
keanekaragaman pohon dan burung dilakukan untuk 
mengetahui daya dukung dan kualitas lingkungan di 
kampus UNS. Diharapkan data yang diperoleh dapat 
digunakan sebagai masukan dalam pengembangan program 
Green Campus UNS dan hal-hal lain yang terkait. 

BAHAN DAN METODE  

Waktu dan lokasi penelitian 
Pengambilan data pohon dilakukan pada April-

November 2012, sedangkan pengambilan data burung 
dilakukan Juni 2012-Juni 2013 di kampus Kentingan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Lokasi penelitian 
dibagi dalam 8 zona pengamatan yakni: Zona 1 meliputi 
GOR UNS, lapangan sepak bola, Medical Center, kantor 
Minalwa, Student Center dan Graha UKM; Zona 2 meliputi 
Fakultas MIPA dan Fakultas Kedokteran; Zona 3 meliputi 
Fakultas Pertanian dan Telaga Kentingan; Zona 4 meliputi 
Fakultas KIP dan Pogram Pascasarjana; Zona 5 meliputi 
Fakultas Ekonomi, Fakultas ISIP, dan Fakultas Hukum; 
Zona 6 meliputi Fakultas Teknik; Zona 7 meliputi Gedung 
Rektorat, Laboratorium Pusat, Perpustakaan Pusat, dan 
Pusat Komunikasi; Zona 8 meliputi kantor LPPM, 
Pendidikan Pusat, Kantor SPMB dan Kantor PPLH. 

 
 

 
 

Gambar 1. Lokasi penelitian di kampus UNS Surakarta, Jawa Tengah; dibagi dalam 8 zona pengamatan, yakni:  1. GOR UNS, 
lapangan sepak bola, Medical Center, kantor Minalwa, Student Center dan Graha UKM;  2. Fakultas MIPA dan Fakultas Kedokteran;  
3. Fakultas Pertanian dan Telaga Kentingan;  4. Fakultas KIP dan Pogram Pascasarjana;  5. Fakultas Ekonomi, Fakultas ISIP, dan 
Fakultas Hukum;  6. Fakultas Teknik;  7. Gedung Rektorat, Laboratorium Pusat, Perpustakaan Pusat, dan Pusat Komunikasi;  8. Kantor 
LPPM, Pendidikan Pusat, Kantor SPMB dan Kantor PPLH. 
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Cara kerja 

Dilakukan pengamatan terhadap komposisi pohon dan 
burung pada 8 zona pengamatan yang telah ditentukan. 
Data pohon diambil dengan metode sensus, yakni mencatat 
semua spesies pohon dari tingkat semai, pancang, tiang dan 
pohon yang ditemui serta mengukur diameter batang 
setinggi dada (dbh) dan tinggi batang bebas cabang. Data 
burung merupakan hasil record selama satu tahun yang 
diambil dengan mencatat semua spesies burung yang 
ditemui selama pengamatan pada setiap zona. Pengamatan 
burung dilakukan setiap dua minggu sekali pada siang dan 
malam hari. Pengamatan siang dilakukan pada pukul 
06.00-17.00 WIB dan pengamatan malam hari dilakukan 
pada pukul 19.00-22.00 WIB. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman pohon di Kampus Kentingan UNS 
Hasil inventarisasi pohon yang dilakukan di 8 zona 

pengamatan telah, teridentifikasi 96 spesies dari 33 famili. 
Spesies pohon terbanyak dari famili Fabaceae dengan total 
21 spesies, diikuti famili Moraceae dengan 10 spesies dan 
Myrtaceae 7 spesies. Pohon yang mendominasi antara lain 
angsana (Pterocarpus indicus), akasia (Acasia 
auriculiformis), mahoni (Swietenia mahagoni), jati 
(Tectonia grandis), asam londo (Pithocellobium dulce), 
kere payung (Filicium desipiens), beringin (Ficus 
benjamina), flamboyan (Delonix regia), jati belanda 
(Guazumma ulmifolia) dan johar (Cassia siamena).  

Total pohon yang telah didata berjumlah 7553 batang 
dengan strata semai berjumlah 536 batang (7 %), pancang 
berjumlah 3.827 batang (51 %), tiang berjumlah 1.076 
batang (14 %) dan pohon berjumlah 2.114 batang (28 %). 
Strata pancang mendominasi keberadaan tegakan 
tumbuhan di Kampus Kentingan UNS, yaitu sebesar 51 % 
dari total jumlah tegakan, hal ini menandakan regenerasi 
pohon yang cukup baik. Zona dengan jumlah individu 
terbanyak adalah zona 6 (Fakultas Teknik) denga 1893 
batang pohon. Area ini memiliki ruang terbuka hijau 
(RTH) yang cukup luas. Komposisi pohonnya meskipun 
didominasi oleh strata pancang, namun keberadaan pohon-
pohon besar membuat RTH di zona ini terlihat rimbun. Hal 
ini menyebabkan suhu di lokasi ini menjadi sejuk. Jumlah 
pohon paling sedikit adalah di zona 8 (kantor LPPM, 
Pendidikan Pusat, SPMB dan PPLH) dengan 515 batang 
pohon.  

Keanekaragaman burung 
Burung yang berhasil ditemukan dan teridentifikasi 

sejumlah 50 spesies yang termasuk dalam 24 famili (Tabel 
1). Gambar 1 menunjukkan bahwa famili yang anggotanya 
paling banyak ditemuan adalah Sylviidae dengan 5 spesies 
disusul Columbidae dan Dicaeidae dengan 4 spesies, 
Apodidae, Campephagidae, Cuculidae dan Estrildidae 
dengan 3 spesies, Alcenideae, Ardeidae, Hirundinae, 
Picidae, Pycnonotidae dan Zosteropidae dengan 2 spesies, 
sedangkan famili lain masing-masing hanya ditemukan satu 

spesies. Dengan luas kampus UNS yang hanya sekitar 60 
Ha jumlah tersebut dapat dikatakan banyak dan beragam. 
Jumlah ini lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan 
jumlah spesies burung di beberapa universitas lain seperti 
UNY ditemukan 29 spesies dari 16 famili (Wibowo 2004), 
Universitas Mulawarman ditemukan 43 spesies dari 18 
famili (Rukmi 2010) dan Universitas Brawijaya ditemukan 
20 spesies dari 9 famili (Setiyaji 2011).  

Terdapat beberapa spesies burung dilindungi menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang ditemukan di 
kawasan Kampus UNS di antaranya Rhipidura javanica, 
kelompok Nectarinidae (Anthreptes malacensis, Cynniris 
jugularis, Arachnothera longirostra) dan kelompok 
Alcenideae (Halcyon chloris dan Halcyon cyanoventris).  

Hubungan keanekaragaman burung dan komposisi 
pohon 

Keanekaragaman spesies burung di suatu tempat 
banyak dipengaruhi oleh keanekaragaman habitat dan 
kualitas habitat itu sendiri (Lack 1969; Crozier dan Niemi 
2003; Davidar et al. 2001; Welty 1982). Keragaman jenis 
burung yang ditemukan selama pengamatan juga 
menunjukkan keragaman habitat burung yang terdapat di 
kampus Kentingan UNS. Dari 50 spesies burung yang 
dijumpai, 3 spesies burung merupakan spesies yang banyak 
beraktivitas di perairan yakni kareo padi (Amaurornis 
phoenicurus) yang merupakan spesies burung air dan 
kelompok Alcenideae (Halcyon chloris dan Halcyon 
cyanoventris) merupakan jenis burung yang banyak 
mencari makan di dekat perairan, 4 spesies burung banyak 
dijumpai menghuni bangunan yakni walet linchi 
(Collocalia linchi), walet sarang putih (Collocalia 
fuciphaga), kapinis rumah (Apus nipalensis), gereja erasia 
(Passer montanus) dan cabak kota (Caprimulgus affinis), 
sedangkan sisanya lebih banyak dijumpai beraktivitas di 
pepohonan. Hal ini menunjukkan bahwa pohon/tumbuhan 
merupakan habitat yang sangat penting bagi burung. Pada 
umumnya habitat burung merupakan wilayah yang 
memiliki komposisi tumbuhan di dalamnya. Tumbuhan 
dimanfaatkan oleh burung sebagai habitat untuk bersarang, 
berlindung, mencari makan, berkembang biak dan aktivitas 
lainnya. Kelompok vegetasi yang berbeda akan 
menunjukkan keanekaragaman burung yang berbeda. 

Aktivitas burung yang dijumpai di Kampus Kentingan 
UNS banyak dilakukan pada bagian tajuk pohon baik mulai 
dari percabangan hingga pucuk pohon. Banyak ditemukan 
sarang burung pada bagian tajuk pohon diantara ranting-
ranting yang tersusun rapat. Dalam hal ini pohon sangat 
berperan sebagai sebagai cover/tempat berlindung dari 
cuaca dan predator, bersarang, bermain, berkicau dan 
beristirahat (Hadinoto et al. 2012). Namun dijumpai pula 
burung yang bersarang di tajuk pohon namun juga 
beraktivitas di permukaan tanah seperti bondol jawa 
(Lonchura leucogastroides) dan bondol peking (Lonchura 
punctulata) untuk mencari makan dan mencari material 
sarang.  
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Gambar 2. Jumlah tegakan masing masing strata pohon di Kampus Kentingan UNS Surakarta 
 

 
 
Gambar 3. Jumlah spesies pada masing masing famili pohon yang ditemukan di Kampus Kentingan UNS Surakarta 
 
 

 
 
Gambar 4. Komposisi famili burung yang ditemukan di Kampus Kentingan UNS Surakarta 
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Tabel 1. Spesies burung yang ditemukan di Kampus Kentingan 
UNS Surakarta. 
 
Famili Nama ilmiah Nama 
Aegethinidae Aegithina tiphia Cipoh kacat 
Alcenideae Halcyon chloris Cekakak sungai 
 Halcyon cyanoventris Cekakak jawa 
Apodidae Collocalia linchi Walet linchi 
 Collocalia fuciphaga Walet sarang putih 
 Apus nipalensis Kapinis rumah 
Ardeidae Egretta sp Kuntul 
 Nycticorax caledonicus Koak malam merah 
Artamidae Artamus leuryncus Kekep babi 
Campephagidae Lalage nigra Kepasan kemiri 
 Pericrorotus cinnamomeus Sepah kecil 
 Tyto alba Serak jawa 
Capitonidae Megalaima hemachepala Takur ungkut ungkut
Caprimuldidae Caprimulgus affinis Cabak kota 
Columbidae Geopelia striata Perkutut jawa 
 Columba livia Merpati 
 Streptopelia chinensis Tekukur biasa 
 Treron vernans Punai gading 
Cuculidae Cacomantis soneratii Wiwik lurik 
 Cacomantis sepulclaris Wiwik uncuing 
 Cacomantis merulinus Wiwik kelabu 
Dicaeidae Dicaeum trochileum Cabai jawa 
 Dicaeum cruentatum Cabai merah 
 Dicaecum concolor Cabai polos 
 Dicaeum everetti Cabai tunggir coklat
Estrildidae Lonchura leucogastroides Bondol jawa 
 Lonchura punctulata Bondol peking 
 Amandava amandava Pipit benggala 
Hirundinae Hirundo tahitica layang layang batu 
 Hirundo rustica Layang layang api 
Laniidae Lanius schach Bentet kelabu 
Muscicapidae Ficedula westermanni Sikatan belang 
Nectariniidae Anthreptes malacensis Burung madu kelapa
 Cynniris jugularis Burung madu sriganti
 Arachnothera longirostra Pijantung kecil 
Pachicephalidae Padda oryzifora Gelatik jawa 
Picidae Dendrocopos macei Caladi ulam 
 Dendrocopos moluccensis Caladi tilik 
Ploceidae Passer montanus Gereja erasia 
Pycnonotidae Pycnonotus aurigaster Cucak kutilang 
 Pycnonotus goavier Merbah cerucuk 
Rallidae Amaurornis phoenicurus Kareo padi 
Rhipiduridae Rhipidura javanica Kipasan belang 
Sylviidae Orthotomus sutorius Cinenen pisang 
 Orthotomus ruficeps Cinenen kelabu 
 Orthotomus sepium Cinenen jawa 
 Prinia familiaris Prenjak jawa 
 Prinia flaviventris Prenjak rawa 
Zosteropidae Zosterops palpebrosus Kacamata biasa 
 Lophozosterops javanica Opior jawa 
 

 
 
Terdapat dua jenis kaladi (burung pelatuk) yang 

ditemukan di Kampus Kentingan UNS, yakni kaladi ulam 
(Dendrocopos macei ) dan kaladi tilik (Dendrocopos 
moluccensis). Penemuan jenis kaladi ini menjadi menarik 
karena menunjukkan bahwa terdapat kelompok pohon yang 
sudah tua. Ini sesuai perilakunya yang menyukai vegetasi 
hutan tua yang akan digunakan untuk membuat lubang  

Tabel 2. Perbandingan jumlah spesies pohon, jumlah individu 
pohon, rata-rata tinggi pohon, rata-rata diameter pohon dan 
jumlah spesies burung di 8 zona pengamatan di Kampus 
Kentingan UNS Surakarta 
 

Zona 
Jumlah 
spesies 
pohon 

Jumlah 
pohon 

Rata-rata 
tinggi 

pohon (m) 

Rata-rata 
diameter 

(cm) 

Jumlah 
spesies 
burung 

Zona 1 56 728 8.49 18.46 20 
Zona 2 52 652 8.36 21.28 17 
Zona 3 68 1558 6.22 12.68 19 
Zona 4 43 605 9.57 23.29 9 
Zona 5 41 829 7.05 19.75 9 
Zona 6 58 1893 5.91 11.97 24 
Zona 7 48 773 7.74 25.81 6 
Zona 8 47 515 6.71 22.01 14 
 

 
 
sarang dan mencari makan berupa serangga yang terdapat 
di batang pohon (MacKinnon et al. 1998). Lubang tempat 
jenis kaladi tersebut bersarang ditemukan di pohon sengon 
(Paraserianthes falcataria) yang memiliki diameter lebih 
dari 1 meter. Di kampus Kentingan UNS banyak dijumapai 
pohon dengan diameter besar terutama angsana 
(Pterocarpus indicus) dan sengon. 

Selain sebagai cover/tempat berlindung pohon memiliki 
fungsi penting dalam menyediakan sumber pakan. 
Beberapa jenis pohon di Kampus Kentingan UNS yang 
mengasilkan sumber pakan antara lain kelompok Ficus sp., 
talok (Muntingia calabura), asem londo (Pithecellobium 
dulce), tanjung (Mimusopos elengi), salam (Eugenia 
polyanthum), duwet (Eugenia cumini), wuni (Antidesma 
bunius), kenari (Canarium ovatum), petai (Parkia spesiosa) 
yang menghasilkan buah bagi burung-burung frugivora. 
Selain itu terdapat pula tanaman yang menjadi sumber 
pakan burung nektarivora seperti flamboyan (Delonix 
regia), bunga kupu-kupu (Bauhinia variegata), nam-nam 
(Cynomera cauliflora), belimbing (Averrhoa carambola), 
keben (Baringtonia asiatica), randu alas (Bombax ceiba), 
bungur (Lagerstromeia speciosa) serta benalu yang banyak 
terdapat pada pohon bungur dan beringin. Tidak hanya 
menyediakan bagian-bagiannya sebagai sumber makanan 
(daun, bunga, dan buah) suatu pohon dapat berfungsi 
sebagai habitat (atau niche habitat) bagi berbagai jenis 
organisme lain yang menjadi sumber pakan bagi burung 
seperti serangga dan invertebrata lainnya.  

Pada pengamatan di 8 zona, keanekaragaman jenis 
burung tertinggi di jumpai pada zona 6, yakni 24 spesies, 
diikuti zona 1 dengan 20 spesies dan kemudian zona 3 
dengan 20 spesies, sedangkan zona dengan jumlah jenis 
terkecil yaitu zona 7 dengan 6 spesies. Meskipun bukan 
zona dengan spesies pohon tertinggi namun zona 6 
memiliki kanopi pohon yang rimbun. Lokasi ini terletak di 
Fakultas Teknik dimana 3 hektar lahan fakultas ini 
ditetapkan sebagai hutan kota oleh pemerintah kota 
Surakarta, sehingga keberadaan vegetasinya terjaga dari 
aktifitas manusia. Berbeda dengan zona 3 yang merupakan 
kompleks Fakultas Pertanian, meskipun memiliki  
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Gambar 5. Grafik perbandingan jumlah spesies burung dan spesies pohon yang ditemui di Kampus Kentingan UNS Surakarta 
 
 

 
keanekaragaman pohon yang paling tinggi namun banyak  
jenis pohon pada lokasi ini merupakan pohon jenis baru 
yang ditanam oleh guru besar UNS sebagai pohon koleksi 
sehingga kebanyakan masih dalam strata semai atau 
pancang yang belum dapat dimanfaatkan burung. Selain itu 
kondisi vegetasi yang terbuka membuat zona 3 memiliki 
suhu yang lebih panas daripada zona lainnya. Alasan di 
atas dapat menjadi gambaran kenapa zona 6 yang memiliki 
jumlah spesies pohon lebih sedikit daripada zona 3 namun 
keanekaragaman spesies burungnya lebih tinggi. 
Keanekaragaman burung paling rendah berada di zona 7 
yang merupakan kompleks kantor pusat. Lahan pada zona 
ini didominasi oleh gedung-gedung besar dan karena 
dikelilingi oleh jalan utama kampus sehingga aktivitas 
manusia di sekitar zona ini cukup tinggi. Tampaknya selain 
keanekaragamn jenis pohon, aktivitas manusia dan 
kerimbunan pohon yang berimbas pada suhu lingkungan 
juga berpengaruh pada jenis burung yang beraktivitas pada 
lokasi tersebut.  

Apabila dikaji lebih dalam keanekaragaman jenis pohon 
lebih banyak berpengaruh pada keanekaragaman jenis. 
Berdasarkan Gambar 4, jumlah spesies burung dan pohon 
menunjukkan pola yang sama pada 8 zona pengamatan. 
Jumlah spesies burung naik turun mengikuti jumlah spesies 
pohon yang ditemukan pada setiap zona.  

Pepohonan memberikan sumber daya bagi kehidupan 
burung yakni memberikan sumber pakan dan tempat 
berlindung sebagai hal mendasar untuk bertahan hidup. 
Semakin beranekaragam struktur habitat (keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan struktur vegetasi) maka akan semakin 
besar keanekaragaman satwa (Dewi 2012). Habitat yang 
memiliki jenis vegetasi yang beragam akan menyediakan 
lebih banyak jenis pakan, sehingga pilihan pakan bagi 
burung akan lebih banyak. Penemuan jenis burung sangat 
berkaitan erat dengan kondisi habitatnya. Satwa akan 
memilih habitat yang memiliki kelimpahan sumberdaya 
bagi kelangsungan hidupnya, sebaliknya jarang atau tidak 
ditemukan pada lingkungan yang kurang menguntungkan 
baginya (Rohiyan 2014). Pada spesies tertentu keberadaan 
kompetitor juga berpengaruh terhadap eksistensi burung 
dalam suatu wilayah, terutama spesies yang mebutuhkan 
sumber daya yang sama. Selain itu hal tersebut, faktor luar 

terutama kondisi kualitas lingkungan (Lack 1969) seperti 
suhu, polusi dan akifitas manusia juga berpengaruh pada 
keberadaan burung dalam suatu wilayah. 

Dari pengamatan setidaknya ditemukan 50 spesies 
burung dari 24 famili dan teridentifikasi 96 spesies pohon 
dari 33 famili di kampus Kentingan UNS. Jumlah spesies 
burung terbanyak ditemukan di zona 6 yang memiliki 
jumlah pohon paling banyak pula. Zona ini memiliki 1,893 
pohon dengan kanopi lebih rimbun dibandingkan dengan 
zona yang lain. Secara umum keanekaragam burung di 
kampus Kentingan UNS berbanding lurus dengan 
keanekaragam pohon. Beragamnya spesies burung dan 
spesies pohon mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan 
di Kampus Kentingan UNS masih cukup baik dalam 
menyokong kehidupan di dalamnya.  
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Banjarnahor D, Scholberg J, Almekinders C. 2015. Legume-based diversification; lessons learned from the small-scale farmers in the 
semi-arid Tanzania. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 667-672. For generations, the small-scale farmers in the Mbeya highlands of 
semi-arid Tanzania had been cultivating maize (Zea mays) and beans (Phaseolus vulgaris). The major constraints were drought and 
water shortage, soil fertility degradation, and financial restriction to purchase fertilizers. The introduction of conservation agriculture 
(CA) which was based on minimum soil disturbance, permanent soil cover, and crops diversification was expected to provide a solution. 
Despite the almost two-decades of CA introduction, the adoption rate seemed to be rather low. In this study, the local implementation of 
diversification strategy was assessed to understand this low adoption. To this end, we interviewed and visited 46 farmers who were 
joining the local CA training through the local farmer's group, 4 group leaders, and 6 CA promoters/trainers. Several highly nitrogen-
fixing legumes had been introduced and promoted in the Mbeya rural district. They functioned as nutrient suppliers, soil cover, and 
sources of organic matter. The adoption of mucuna (Mucuna pruriens), pigeon pea (Cajanus cajan), and lablab (Dolichos lablab L.) was 
mostly terminated after 1-3 cropping seasons. Farmers witnessed the effectivity of mucuna and lablab to conserve soil moist and 
suppress weeds but they ceased growing those legumes due to the absence of market. Most farmers did not observe the direct benefits of 
mucuna and lablab. They could consume pigeon pea but seeds were not available after household consumption. The free-grazing animal 
husbandry had led to the short life-span of lablab and pigeon pea on the field. Eventually, farmers maintained the previous combination 
of maize and beans. The effort to diversify the small-scale farming systems must anticipate the pragmatic challenges in order to be 
compatible with the local context. The agroecosystem diversification design might potentially improve crop production and overcome 
farmers’ limitations. Nonetheless, its successful implementation will require comprehensive local assessment and active participation of 
local farmers to evaluate the empirical challenges and perpetually redesign the most locally-fitted diversification practices. 

Keywords: adoption, diversification, legume, conservation agriculture 
Abbreviations: Conservation Agriculture (CA)  

Banjarnahor D, Scholberg J, Almekinders C. 2015. Diversifikasi tanaman berbasis legume yang dapat dipelajari dari petani skala kecil 
pada kawasan semi-arid di Tanzania. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 667-672. Dari generasi ke generasi, petani skala kecil di 
dataran tinggi semi-arid Mbeya Tanzania Afrika Timur bertanam jagung (Zea mays) dan kacang (Phaseolus vulgaris). Kendala utama 
yang mereka hadapi adalah kekeringan dan kelangkaan air, penurunan kesuburan tanah serta hambatan finansial untuk membeli pupuk. 
Penerapan pertanian konservasi berbasis reduksi pengolahan tanah, penutupan permukaan tanah, dan diversifikasi tanaman diharapkan 
dapat menjadi solusi. Meskipun introduksi pertanian konservasi oleh promotor telah dilakukan selama hampir dua dekade, laju adopsi 
oleh petani lokal masih rendah. Di dalam studi ini, implementasi prinsip diversifikasi tanaman dikaji untuk memahami adopsi yang 
tersendat. Sebanyak 46 petani peserta pelatihan pertanian konservasi, 4 pimpinan kelompok tani, dan 6 promotor menjadi narasumber 
studi kualitatif berbasis wawancara dan kunjungan lapangan ini. Beberapa tanaman legume berkemampuan fiksasi nitrogen tinggi telah 
diperkenalkan dan dipromosikan di kecamatan Mbeya pedesaan. Fungsinya adalah sebagai penyedia hara nitrogen, penutup tanah, serta 
sumber bahan organik. Adopsi kara benguk (Mucuna pruriens), kacang gude (Cajanus cajan), dan kacang komak (Dolichos lablab L.) 
oleh petani lokal ternyata tidak bertahan lama; hanya 1-3 musim tanam. Petani menyaksikan keefektifan kara benguk dan komak dalam 
konservasi tanah dan menekan pertumbuhan gulma tetapi tidak melanjutkan pertanaman karena absennya pasar. Mayoritas masyarakat 
tidak melihat manfaat praktis kara benguk dan komak. Petani mengkonsumsi gude tetapi ketersediaan benih habis setelah konsumsi. 
Sistem pertanian campuran berbasis ternak yang merumput bebas (free-grazing mixed farming system) mengakibatkan gude dan komak 
tidak berumur panjang di lahan. Mayoritas petani akhirnya mempertahankan kombinasi jagung dan kacang. Sangat nyata bahwa upaya 
penganekaragaman dalam sistem pertanian skala kecil harus mengantisipasi tantangan pragmatis, sehingga dapat cocok dengan konteks 
lokal. Desain keanekaragaman agroekosistem tertentu berpotensi meningkatkan produksi tanaman dan mengatasi keterbatasan petani. 
Akan tetapi, kesuksesan implementasinya memerlukan kajian lokal yang komprehensif dan partisipasi aktif petani untuk mengevaluasi 
permasalahan empirik di lapangan dan secara terus menerus merancang praktik diversifikasi yang sesuai lokalitas wilayah.  

Kata kunci: adopsi, diversifikasi, legume, pertanian konservasi 
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INTRODUCTION 

Conservation agriculture (CA) is increasingly promoted 
in semi-arid Africa as a technological package to combat 
soil degradation and increase agricultural production. The 
Food and Agriculture Organization (FAO) defines it as an 
approach to managing agroecosystems with three 
underlying principles: (i) minimum soil disturbance, (ii) 
permanent soil cover, and (iii) effective use of crop 
diversification. The implementation of these linked 
principles is considered to promote soil properties, 
ecosystem services, farm productivity and farm economics 
(Scopel et al. 2005; Bescansa et al. 2006; Rocktrom et al. 
2008; Kassam et al. 2009; Castellanos-Navarrete et al. 
2012; Flower et al. 2012; Thierfelder and Wall, 2012; 
Moitzi et al. 2013; Nguema et el., 2013; Ngwira et al. 
2013). These anticipated benefits are therefore incentives 
offered by CA proponents (Giller et al. 2011).  

In Tanzania, CA has been introduced since the late 
1990. One region with long history of CA dissemination is 
the Mbeya rural district in the southern highlands zone. It 
lies at the altitude of 500-2981 meters above sea level (m. 
asl) (NSCA 2007). Its climate is semi-arid to sub-humid. 
Arable land, predominantly managed by smallholders, 
covers 70% of the region (Mkomwa et al. 2007). Average 
annual temperatures range between 16°C in the highlands 
and 25°C in the lowlands with annual rainfall between 650-
2600 mm. Poor and shallow soils are found on mountain 
summits and slopes while more fertile clay soils may occur 
in the valleys (Tittonell et al. 2012). Potential 
evapotranspiration exceeds rainfall thus results in moisture 
stress. Due to scarce vegetation, the soil is bare and high 
intensity rainfall on slopes may result in erosion (Lugandu 
et al. 2012). In this context CA appears to be promising in 
reverting soil degradation. 

Crop diversification as one pillar of CA is one subject 
to which particular attention has been given. 
Diversification, either as intercropping or rotation, has been 
widely integrated in cropping system to enhance nutrient 
cycle, prevent pest explosion and establish self-reliant 
farms. The introduction of new cover crops, usually highly 
nitrogen-fixating legumes, is one diversification strategy 
included in CA. Nonetheless, various studies had shown 
that such approach may not always satisfy farmers’ 
circumstances and interests. While maize-pigeon pea 
intercropping in Mozambique worked perfectly due to the 
functional market (Rusinamhodzi et al. 2012), the shortage 
of seeds, absence of immediate benefits and the 
dysfunctional market had triggered legumes disintegration 
in other African regions (Mazvimavi and Twomlow, 2009; 
Lahmar et al. 2012; Thierfelder et al. 2013b). 

In this study we investigated the current progress of 
legumes integration among the smallholders in Mbeya rural 
district as resulted from CA promotion. We sought to 
understand the key factors leading farmers to approve 
legumes. The result shall be useful to building better 
comprehension on the potentially supporting or hindering 
factors of adoption and to developing a more effective 
mechanism to upscale agroecosystem diversification.  

MATERIALS AND METHODS 

Study sites 
The study sites were four neighboring villages whose 

farmers groups were currently learning CA through the 
Farmers Field Schools. These remote villages lay on the 
foothill of Mbeya range forest (22,260 ha) and expand up 
to Songwe valley (1000-1500 m. asl). They were Mshewe, 
Muvwa, Njelenje, and Mapogoro. Mshewe was 
approximately 18 km away from town. The distance from 
one village to the subsequent one ranged from 5-8 km. 

Methods 
Data collection took place from November 2013 to 

January 2014. The main tools used were survey, interview, 
and farm visitation. There were 85 farmers registered in the 
CA training group. A face-to-face individual survey was 
conducted with 46 members who represented 43 
households. Semi-structured interviews were conducted 
with key informants: 4 group leaders, and 6 officers from 
the Agricultural Research Institute Uyole, the District 
Agricultural and Livestock Development Office (DALDO), 
and the African Conservation Tillage Network who acted 
as the promoters and trainers. Subsequently, farm visitation 
were conducted to document what and why farmers had 
been conducting with respect to the newly introduced 
legumes. An open interview and casual conversation were 
carried out to this end. 

Data analysis 
Descriptive statistical analysis was performed to 

understand the adoption trend among farmers since their 
initial engagement with newly introduced legumes. 
Qualitative analysis was carried out to understand farmer’s 
rationales in approving or rejecting particular legumes. 
Crop yield data based on information provided by farmers 
could not be evaluated in an accurate manner. This was due 
to data inaccuracy after reconfirmation. Nonetheless, this 
shall not disrupt the aim of this study. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Local farming system 
The biophysical characteristics and local livelihood of 

the four villages were similar (Table 1). All inhabitants 
were smallholder farmers with an average landholding of 
1.52 hectare. Combination of crop and animal production 
was prevalent. The main cropping season ran from 
November to June with maize (Zea mays) and beans 
(Phaseolus vulgaris) as the major crops. The seeds used by 
farmers were mostly local. Some farmers also cultivated 
other crops (sunflower, vegetables, tubers, coffee) but in a 
confined area. The arable lands and homesteads were 
fallow during the dry season. Very few farmers could 
access the springs on the foothill of Mbeya range forest for 
the off-season farming.  
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Figure 1. The location of the study sites. Source: United Nations and Mkomwa et al. (2007) 
 
 
 
Table 1. Profiles of the four villages where the current CA training had been taking place. 

 
Characteristics  Mshewe Muvwa Njelenje Mapogoro 
Size (ha) 1427.8  2205.1  4373.9  1657.4  
Water resource Spring and stream.  Stream. A distant small stream.  Distant small spring 

and stream. 
 Several public faucets in village 

center. 
Few public faucets in 
village center. 

Three wells in village 
center.  

Very distant wells. 

 Accessible easily the whole 
year. 

Accessible easily the 
whole year. 

Water availability was a 
major constraint. 

Water was not easily 
accessible. 

Soil properties Moderately acidic (pH 5-6). 
Total nitrogen content: 0.06% to 0.21%. 
Total organic carbon: 0.5% to 2%. 
Total Cation Exchange Capacity (CEC). 6-15 cmol kg-1. 
Gradient of physical soil properties:  
‐ Darker and softer silt loam and silt clay top soil around the Mbeya range forest.  
‐ Pale, drier, harder loamy clay, sandy loam, clay top soil with yellowish/brownish subsoil around the Songwe 

valley. 
Njelenje and Mapogoro were rock-shelter with the debris of volcanic eruptions (Delvaux et al. 2013). 

Food crops Maize, beans, banana, paddy 
rice, sweet potato, cassava, 
potato, groundnuts. 

Maize, beans, banana, 
sweet potato, cassava, 
groundnuts. 

Maize, beans, sweet 
potato, cassava, potato, 
groundnuts. 

Maize, beans, 
banana, sweet potato, 
cassava. 

Cash crops Vegetables, sugarcane, 
sunflower, and few coffee. 

Vegetables, sugarcane, 
sunflower, and few 
coffee. 

Vegetables, sunflower, 
and few coffee. 

Vegetables and 
sunflower. 

Animals  Poultry, pig, goat, and cattle were major animals in all villages. 
Grazing land Family land, communal grazing land nearby the foothills of Mbeya range forest and Songwe valley, and other 

farmlands. Fencing the farms or homestead was not custom; animals roamed and grazed freely.  
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Farmers practiced monoculture, intercropping, and 
rotation which were passed down generations. The major 
intercropping combined maize and beans. Recently, 
sunflower was also included. Crop rotation alternated 
maize and beans. Farmers practiced rotation with beans to 
maintain soil fertility. Farmers were aware of the poor soil 
condition therefore ploughing was important to make the 
soil friable. Furthermore, farmers recognized the 
importance of inorganic fertilizers to boost production thus 
inorganic fertilizer shall always be purchased despite of the 
high price (Table 2).  

Animal husbandry was free-range and the animals were 
local bred. Since farmers were not familiar with 
composting, they collected the dry farm yard manure then 
scattered it in the homestead. The use of farm yard manure 
was limited due to its low availability. 

Crop diversification training and actual adoption 
At the moment of the study, farmers learned legumes 

intercropping and rotation from the group demonstration 
plot. The new legumes introduced were lablab (Dolichos 
lablab) and pigeon pea (Cajanus cajan). In the past, 
mucuna (Mucuna pruriens) was also promoted. Farmers 
had been showing different attitudes toward these various 
legumes (Table 3). 

Based on farmers’ experiences-based evaluation, key 
factors determining the successful diversification strategy 
were observed. Napier and Camboni (1993) and Traore et 
al. (1998) found that awareness on soil problems could 
positively be related to farmers’ conservation attitude. In 

the context of Mshewe, despite of farmer’s awareness of 
the low soil fertility and their understanding of legumes 
functions for soil improvement, they had not yet ultimately 
approved the new legumes.  

 
Table 2. The local monetary values of important farm 
management components. 
 
Variable Tariff/price 
 
Farm operation  

      

  Land rent TZS 74100 per ha/2 years 
  Labor for ploughing TZS 74100-98800 per ha 
  Labor for weeding  TZS 49400-74100 per ha 
 
Inputs 

      

  Hybrid maize seeds TZS 4000 per kg 
  Fertilizer TZS 50000 - 55000 per bag of 50 kg 
 Subsidized fertilizer TZS 27000 per bag of 50 kg 
 
Outputs 

      

  Maize TZS 4000 - 7000 per tin 
  Beans TZS 15000 - 25000 per tin 
  Sunflower TZS 5000 - 6000 per tin 
  Mature chicken TZS 7000-10000 Each 
  Mature goat TZS 40000-50000 Each 
  Mature pig TZS 60000-70000 Each 
  Mature livestock TZS 300000-400000 Each 
Note: 1 tin = 20 kg. TZS 2285 = € 1 (http: 
//www.boatanzania.com, 17 February 2014). 

 
 
 
 

Table 3. Local farmers’ implementation of legumes diversification. 
 

Action Number of 
households 

Land 
size 
(ha) 

Period of 
integration Evaluations 

  

Trialing 21 0.1-
1.2 

1-3 seasons - Lablab improved soil moist 
“Legumes intercropping in small 
plots” 

- No maize yield improvement 
- No direct benefits of lablab 
- Pigeon pea was edible 
- Legumes must be edible or marketable 
- Small ruminants grazed on pigeon pea and lablab 
- Beans performed better for soil productivity 

 
Adopting 2 1.8 > 3 seasons - New legumes improved soil moist 
“Integrating legumes continuously 
in larger area” 

- Mucuna and lablab suppressed weeds 
- Maize yield improved after 2-3 years 
- Mucuna was feedstuff 
- Lablab and pigeon pea were foods 
- Animals liked pigeon pea and lablab 
- Seeds were not available in the market 

 
Ignoring 10 - - - More efforts but no direct benefits 

 
Abandoning 10 0.1-

0.2 
1-3 seasons - Mucuna and lablab retained soil moist 

“Abandoning legumes after 
experimentation” 

- No benefits of mucuna and lablab 
- Mucuna and lablab attracted snakes 
- Pigeon pea seeds were unavailable after consumption 
- Pests attacked lablab 
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Farmers witnessed the effectiveness of the broad-leaves 
mucuna and lablab to maintain soil moist and suppress 
weeds but they preferred the edible pigeon pea. Most 
farmers abandoned mucuna few years ago as the market 
was dysfunctional. Farmers who were still trialing lablab 
and pigeon pea had already shown their intention to drop 
lablab as they could not acquire its pragmatic use. Farmers 
were evidently risk-averse to the new legumes since they 
did not experience the paybacks. Therefore, in majority 
they maintained maize and beans. This low adoption rate 
could be exacerbated by the current evaluation by some farmers 
who failed to see the superiority of the new legumes 
diversification over their prevalent maize-beans combination. 

As Feder (1980) and Feder et al. (1985) proposed on the 
early adoption concept; farmers consider the risk and 
uncertainties of a new technology. Innovation is likely to 
be adopted when it has high relative advantage (Pannell et 
al. 2006); the degree to which an innovation is perceived as 
better than the practice it surpasses (Rogers, 2003). This 
advantage depends on adopter’s personal goals, biophysical 
and socioeconomic context. Smallholders were relatively 
reserved on experimenting as they depreciated risks 
coming with the new technology. While waiting for the 
proof on the benefits of a new innovation, they continued 
with the current practices (Nkala et al. 2011).  

This hostile attitude emerged due to major 
incompatibilities of newly introduced legumes with 
farmer’s conditions. Incompatibility may oppose farmer’s 
personal values and prevailing circumstances (Pannell et al. 
2006). Incompatibilities emerged in form of the less 
immediate impacts of legumes on farmers’ livelihood, the 
unsuitability of particular legumes with the communal 
husbandry issue, the absence of market to access required 
resources (particularly seeds and pesticides) and sell 
harvests, and the unsolved local agronomic issues of new 
legumes (mainly pests). Empirical challenges and 
constraints were continuously encountered by farmers as 
resulted by the less compatible diversification propositions 
thus farmers ceased. 

Lastly, there seemed to be rather weak social network 
hampering individual farmers to upscale particular 
legumes. This can be seen from the peculiar phenomenon 
with lablab; while few farmers had knowledge on the use 
of this crop, many were not aware of such benefits. The 
majority remained inexperienced thus indifferent about its 
potential. In this unique case, there is a room of 
improvement nevertheless to strengthen the local network 
and facilitate knowledge share for better advocate of 
legumes diversification. 

Departing from this situation, it is clear that there is a 
need to tackle the current challenges and constraints 
encountered by farmers in Mshewe. The comprehensive 
assessment of the local context and an approach that 
focuses on farmer’s experiential learning process 
(Carruthers et al. 2012) then shall be emphasized. It is 
necessary to involve farmers in evaluating diversification 
scheme in accordance with their pragmatic localities. 
Farmers’ experiences and evaluations are important 
resources in perpetually redesigning the most acceptable 
diversification practices that fit the local context. Only by 

continuously acknowledging farmer’s participation then 
agroecosystem diversification design can be well 
established. 

The adoption of newly introduced legumes as part of 
diversification proposition has been rather low in Mshewe. 
Very few farmers were confident to accept the new 
legumes while others remained questioning while trialing 
and waiting for the proven benefits. This has resulted from 
the less compatible design of legumes diversification to the 
local context thus many challenges and constraint showed 
up on field. Learning from farmers’ experiences and 
evaluation in integrating newly introduced legumes into 
their local farming system than shall be one key strategy in 
designing and promoting any diversification technology. 
Active participation of farmers must be encouraged to 
perpetually evaluate and redesign the most feasible and 
locally-accepted diversification practices. 
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Farida WR. 2015. Diversitas tumbuhan pakan, habitat dan pemanfaatan landak (Hystrix sp.) di Sumatera Selatan dan Kalimantan 
Timur. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 673-681. Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menghimpun data diversitas 
tumbuhan hutan sebagai sumber pakan, habitat, dan pemanfaatan landak (Hystrix sp.) di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. 
Metode yang digunakan adalah metoda jelajah dan laporan penduduk setempat guna mendata sebaran habitat landak dan pengumpulan 
jenis-jenis tumbuhan hutan sebagai sumber pakannya. Dari Sumatera Selatan diketahui 48 jenis tumbuhan hutan tergolong dalam 24 
famili sebagai sumber pakan landak, sedangkan dari Kalimantan Timur tercatat 45 jenis tumbuhan pakan landak yang tergolong dalam 
22 famili serta 1 jenis pakan asal hewan. Bagian tumbuhan yang dikonsumsi landak didominasi oleh umbut, rebung, biji, buah, umbi, 
rimpang, tunas muda, pucuk muda, dan kulit batang. Di Sumatera Selatan, habitat landak berupa lubang-lubang tanah dan lubang pada 
bebatuan di perbukitan yang curam, sedangkan di Kalimantan Timur habitat landak berupa lubang-lubang tanah dan lubang pada 
bebatuan karang pada kemiringan sekitar 75o. Di Sumatera Selatan masih dapat dijumpai sarang landak, sedangkan di Kalimantan Timur 
banyak habitat landak yang rusak/hilang akibat pembukaan hutan. Daging landak, baik di Sumatera Selatan maupun di Kalimantan 
Timur, dimanfaatkan penduduk sekitar habitat sebagai sumber protein, dan di Kalimantan Timur duri landak dimanfaatkan sebagai 
cenderamata. Pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan permukiman telah menurunkan ketersediaan tumbuhan hutan 
sumber pakan dan semakin menyempitnya habitat landak yang berdampak semakin terancamnya kehidupan landak di kedua provinsi tersebut. 

Kata kunci: Tumbuhan pakan, habitat, pemanfaatan, Hystrix 

Farida WR. 2015. Diversity of feed plant, habitat, and use of porcupine (Hystrix sp.) in South Sumatra and East Kalimantan.   Pros Sem 
Nas Masy Biodiv Indon 1: 673-681. The research was conducted with the aim of collecting data on the diversity of forest plant species 
as a food source, habitat, and the use of porcupine (Hystrix sp.). Research locations are South Sumatra and East Kalimantan. The 
method used is a method of roaming and interviewed local people to record the porcupine habitat distribution and collection of forest 
plant species as their food source. In South Sumatra, researchers obtained 48 forest plant species belonging to 24 families as sources of 
porcupine feed, whereas in East Kalimantan recorded 45 species of plants as porcupine feed belonging to 22 families and one type of 
food of animal origin. Parts of plants consumed by porcupine are dominated by umbut, bamboo shoots, seeds, fruits, tubers, rhizomes, 
young buds, young shoots, and bark. In South Sumatra, habitat of porcupine is in the form of soil pits and holes in the rocks on steep 
hills, while in East Kalimantan porcupine habitat is also in the form of pits on the ground and holes in the rocks on a slope of about 75o. 
Porcupine nest can still be found in South Sumatra, while in East Kalimantan, porcupine habitat suffered damage and lost due to forest 
clearing. Porcupine meat, both in South Sumatra and East Kalimantan, is used by people around the habitat as a source of protein, and in 
East Kalimantan porcupine quills are used as a souvenir. Forest clearing for plantations, mining, and settlements have reduced the 
availability of forest plants as food sources and further reduce habitat of porcupine, which makes the life of porcupine in the two 
provinces was increasingly threatened. 

Keywords: feed plant, habitat, utilization, Hystrix 

PENDAHULUAN 

Salah satu jenis satwa mamalia yang terdapat di 
Sumatera dan Kalimantan adalah landak (Hystrix sp.). 
Landak atau porcupine atau babi berduri adalah mamalia 
unik yang tergolong ke dalam ordo Rodentia, subordo 
Hystricomorpha, dan famili Hystricidae. Penyebaran satwa 

ini meliputi Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, 
Sumatera, dan Kalimantan (Lekagul dan McNeely 1977). 
Tubuh bagian atas landak ditutupi oleh duri-duri kaku 
berbentuk silinder, bercincin kehitaman atau cokelat tua 
dan putih, sedangkan bagian bawah tubuh ditumbuhi 
rambut-rambut pendek yang agak kasar berwarna hitam. 
Duri-duri di tubuh landak merupakan modifikasi rambut 
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tubuhnya (Parr 2003). Satwa ini aktif di malam hari 
(nocturnal), sedangkan sepanjang siang hari berdiam di 
sarangnya di dalam tanah (Nowak 1999). Hasil penelitian 
Farida (2013) di Pulau Jawa, di habitat aslinya landak 
menyukai umbi, rimpang, buah-buahan hutan, daun, batang 
muda, umbut, tunas, bagian dalam batang, akar, kulit 
batang, dan rebung. 

Landak sudah sejak lama diburu untuk dimanfaatkan 
daging dan bagian tubuh lainnya oleh penduduk setempat. 
Kegiatan perburuan dan penangkapan di alam serta 
perdagangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan 
terancamnya keberadaan landak di habitat aslinya. Adanya 
pemanfaatan landak dengan menangkapnya secara 
langsung dari alam yang dilakukan terus-menerus akan 
berakibat semakin menurunnya populasinya di alam.  

Saat ini landak raya (H. brachyura) berstatus dilindungi 
berdasarkan SK Mentan No. 247/Kpts/Um/4/1979 dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 
tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Satwa 
dan Tumbuhan Liar. Status konservasi Internasional 
tercatat dalam IUCN Red List of Threatened Species adalah 
vulnerable (Lunde et al. 2008). Meskipun satwa ini 
berstatus dilindungi, tetapi perburuan masih terus 
berlangsung untuk tujuan konsumsi maupun komersial. 
Perdagangan daging satwa liar di Asia Tenggara kini telah 
melampaui kerugian hilangnya habitat sebagai ancaman 
terbesar bagi satwa liar di wilayah hujan tropis (Milner-
Gulland dan Bennett 2003; Redmond et al. 2006). 
Berdasarkan hal-hal di atas, sudah saatnya landak 
mendapatkan prioritas untuk dikaji tentang jenis-jenis 
pakan alaminya, kondisi habitat, dan pemanfaatannya.  

Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan 
semakin luasnya hutan yang dibuka sebagai areal pertanian 
dan pemukiman. Hal ini mengakibatkan rusaknya habitat  
satwa-satwa liar penghuni hutan. Selain itu perburuan liar 
yang masih banyak dilakukan telah menyebabkan semakin 
cepatnya penurunan populasi satwa hutan (Bennett dan 
Robinson 2000; Milner-Gulland dan Bennett 2003). 
Kenyataan ini menjadikan perlunya peningkatan tindakan 
perlindungan satwa tersebut. Salah satu cara dengan mem-
promosikan konservasi keanekaragaman hayati dengan 

mengurangi tekanan perburuan pada populasi satwa liar 
(Johri et al. 1995; Parry-Jones 2001; Lapointe et al. 2007). 

Hingga saat ini penelitian terhadap landak, masih 
terbatas pada hal yang bersangkutan dengan penelahaan 
keragaman jenis (taksonomi) dan sedikit membahas 
masalah ekologi. Terlebih lagi informasi yang menyangkut 
jenis-jenis pakan alaminya, kondisi habitat, dan 
pemanfaatannya masih belum banyak dilaporkan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
jenis-jenis tumbuhan hutan yang menjadi pilihan landak 
sebagai sumber pakan, kondisi habitat, dan 
pemanfaatannya. Informasi ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang lebih dalam lagi tentang 
kebutuhan dasar dari landak di habitat aslinya. 

MATERI DAN METODE 

Kegiatan penelitian berupa eksplorasi ke Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Timur telah dilaksanakan selama 8 
minggu. Lokasi survei ketersediaan pakan alami, habitat, 
dan pemanfaatan landak di Sumatera Selatan meliputi 
wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, 
Pagaralam, dan Lahat, sedangkan di Kalimantan Timur, 
survai dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai 
Barat, Kutai Timur, dan Paser Penajam Utara.  

Metoda jelajah digunakan dalam survei ini dengan 
langsung mengunjungi wilayah penyebaran habitat-habitat 
landak. Keberadaan landak dan sarangnya di hutan serta 
jenis-jenis tumbuhan hutan sebagai sumber pakan landak 
diketahui dari informasi penduduk lokal. Di setiap 
lokasi/wilayah target survei dilakukan pengumpulan 
sampel pakan berupa bagian-bagian tumbuhan yang 
dimakan oleh landak seperti batang, ranting, daun, bunga, 
buah, umbi, rimpang, dan akar, kemudian diberi nomor 
koleksi dan dicatat nama daerah/lokal, lokasi, dan tanggal 
koleksi. Guna keperluan identifikasi nama ilmiah 
tumbuhan pakan, maka diambil juga sampel tumbuhan 
tersebut untuk pembuatan herbarium. Di basecamp sampel 
tumbuhan pakan dipotong-potong kecil, dikering-

 
 
 

 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian: A. Sumatera Selatan: 1. Pagaralam, 2. Lahat, 3. Musi Banyuasin, dan 4. Musi Rawas, B. Kalimantan: 5. 
Kutai Barat, 6. Kutai Kartanegara, 7. Kutai Timur, dan 8. Paser Penajam Utara. 
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anginkan dan dijemur di bawah sinar matahari hingga 
dicapai berat kering matahari. Sampel yang telah kering 
disimpan dalam kantung-kantung kertas dan diberi silica 
gel. Di Laboratorium Pengujian Nutrisi, Bidang Zoologi, 
Puslit Biologi-LIPI Cibinong, Bogor potongan-potongan 
sampel pakan kemudian dikeringkan dalam oven selama 
12-18 jam tergantung jenis bagian tumbuhan pada suhu 
60oC. Sampel kering oven kemudian digiling halus untuk 
selanjutnya dilakukan analisa kandungan nutrisi (analisa 
proksimat: kadar air, abu, protein, lemak, serat kasar, dan 
energi bruto) berdasarkan metoda Harris (1970). 
Identifikasi nama ilmiah dari tumbuhan pakan landak 
dilakukan di Herbarium Bogoriense/Bidang Botani, Pusat 
Penelitian Biologi-LIPI, Cibinong, Bogor. 

 Informasi pemanfaatan landak di Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Timur dilakukan dengan mewawancarai 
penduduk lokal atau pemburu. Selain itu dilakukan juga 
kunjungan ke pasar-pasar yang menjual berbagai asesoris 
untuk memantau pemanfaatan bagian-bagian tumbuh 
landak yang digunakan untuk bahan cenderamata. Semua 
informasi pemanfaatan landak dicatat dan dikelompokkan 
berdasarkan kegunaannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengumpulan pakan alami landak berupa umbi, 
umbut, rebung, kulit batang, batang dan daun yang berasal 
dari Sumatera Selatan tercatat 50 nomor terdiri dari 48 
spesies yang tergolong dalam 24 famili dan dua jenis tidak 
teridentifikasi (Tabel 1-2). Jenis-jenis tumbuhan hutan 
yang disukai landak sebagai sumber pakan alaminya adalah 
12% famili Anacardiaceae, 10% masing-masing Moraceae 
dan Poaceae, 8% masing-masing Araceae dan Fabaceae, 
6% masing-masing Euphorbiaceae dan Olacaceae, 4% 
Rhamnaceae, serta 1% masing-masing tumbuhan famili 
lainnya. Jenis tumbuhan mangga-manggaan dan tumbuhan 
yang bergetah merupakan jenis yang sangat disukai landak. 
Berdasarkan informasi penduduk, landak biasa 
mengkonsumsi tumbuhan beracun tanpa mengakibatkan 
kematian, dan ada kepercayaan bahwa landak suka 
memakan buah-buahan bergetah guna memproduksi batu 
geliga dalam tubuhnya.  

Tumbuhan hutan sebagai pakan alami landak yang 
berasal dari Kalimantan Timur yang terkoleksi selama 
survei tercatat 48 nomor terdiri dari 45 jenis tumbuhan 
tergolong dalam 22 famili dan 2 jenis tidak teridentifikasi, 
dan 1 nomor pakan asal hewan yaitu Cryptotermes spp. 
Jenis-jenis tumbuhan hutan yang disukai landak di 
Kalimantan Timur sebagai sumber pakan alaminya adalah 
14,58% famili Anacardiaceae, 12,50% masing-masing dari 
famili Arecaceae, Moraceae dan Poaceae, 4,17% masing-
masing famili Euphorbiaceae, Malvaceae, dan Zingiberaceae, 
sedangkan 2,08% sisanya masing-masing untuk famili 
lainnya. Tumbuhan dari keluarga mangga-manggaan sangat 
disukai landak, berikutnya tumbuhan dari keluarga palem-
paleman, tumbuhan bergetah, dan bambu disukai landak.  

Pada Tabel 1-2 terlihat ada 8 jenis tumbuhan pakan 
landak yang ditemukan baik di Sumatera Selatan maupun 

di Kalimantan Timur, yaitu Archidendron pauciflorum, 
Calamus rottan, Curculigo latifolia, Dacryodes rostrata, 
Diplazium esculentum, Elaeis oleifera, Hevea brasiliensis, 
dan Musa acuminata. Tidak semua jenis tumbuhan hutan 
dikonsumsi oleh landak, hal ini kemungkinan karena 
adanya kandungan alkaloid pada tumbuhan tersebut. 
Senyawa alkaloid dapat ditemukan pada daun, akar, biji, 
ranting, dan kulit kayu (Fessenden  dan  Fessenden 1986). 
Banyak tanaman melindungi dedaunannya dari hewan-
hewan pemakan tumbuhan dengan cara memproduksi 
senyawa pertahanan seperti tanin dan fenol. Dilaporkan 
oleh Smith (1989) bahwa alkaloid, terpenoid, dan flavonoid 
merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang bersifat 
toksis. Hal ini menyebabkan landak dengan naluri 
penciumannya yang tajam menghindari tumbuhan seperti 
itu dengan cara memilih jenis tumbuhan lain yang rendah 
kandungan senyawa kimianya (Kinnaird 1995). Dedaunan 
yang dikonsumsi oleh landak umumnya daun beserta 
batang mudanya atau tunas-tunas muda, karena pada fase 
tersebut tumbuhan masih lembut dan palatable, mudah 
dicerna, dan masih rendah kandungan tanin dan ligninnya 
(Waterman 1984). 

Analisis kandungan nutrisi tumbuhan pakan sebagai 
sumber pakan landak yang berasal dari Sumatera Selatan 
tertera pada Tabel 3. Jenis pakan alami yang terkoleksi 
sejumlah 25 bagian tumbuhan, sisanya tidak ditemukan 
karena faktor musim. Bagian tumbuhan yang dikonsumsi 
landak didominasi oleh umbut, rebung, biji, buah, umbi, 
rimpang, tunas muda, dan bunga, diikuti bagian lain 
tumbuhan. Kandungan nutrisi tumbuhan pakan landak yang 
terkoleksi selama survei di Sumatera Selatan (Tabel 3) 
memperlihatkan nilai nutrien yang bervariasi luas. Rataan 
kandungan nutrien pakan landak, yaitu kadar abu (mineral) 
antara 1.54% terendah dan 28.99% tertinggi dengan rataan 
(9.49 ± 7.43)%; protein antara 1.36-44.83% rataan (16.72 ± 
13.31)%; lemak antara 0.23-58.90% rataan (9.75 ± 
17.42)%; serat kasar antara 3.67-46.22% rataan (19.72 ± 
11.47). BETN antara 3.15-92.88% dan energi bruto antara 
3010-7285 kal/100 g (4415.71 ± 976.22) kal/100 g.  

Tabel 4 memperlihatkan nilai nutrisi tumbuhan hutan 
sebagai sumber pakan landak yang berasal dari Kalimantan 
Timur cukup bervariasi. Rataan kandungan nutrien pakan 
landak yaitu kadar abu (mineral) antara 1.06%-14.56% 
dengan rataan (7.98 ± 5.09)%; protein antara 1.40%- 
16.24% rataan (7.38 ± 4.31)%; lemak antara 0.39%-
13.20% rataan (2.84 ± 3.54)%; serat kasar antara 3.76%-
64.00% rataan (35.57 ± 25.62)%. BETN antara 13.52 %-
84.62% rataan (46.52 ± 18.58) dan energi bruto antara 
4253 kal/100g - 5941 kal/100 g (5028.51 ± 470.21) kal/100 
g. Landak menyukai pakan yang tinggi kandungan 
karbohidrat, terlihat dari tingginya kandungan SK dan 
BETN pakan alami yang dipilihnya (Tabel 4). 

Dalam pemberian pakan kepada satwa yang 
ditangkarkan sangat perlu diketahui kandungan nutrisi 
pakan asal habitatnya guna menunjang program 
pengembangbiakan satwa di tingkat ex situ. Dengan 
mengetahui nilai gizi tumbuhan pakan alami, akan lebih 
mudah bagi pengelola satwa liar untuk mencarikan pakan 
alternatif yang nilai gizinya mendekati nilai gizi pakan 
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Tabel 1. Tumbuhan pakan alami landak asal Sumatera Selatan  
 

Nama lokal Nama ilmiah Famili 
Ningan Curculigo latifolia Dryand. Amarylllidaceae 
Kemang Mangifera kemanga Blume  Anacardiaceae 
Pelem M. laurina Blume  Anacardiaceae 
Pau kedepir M. gedebe Miquel Anacardiaceae 
Macang M. foetida Loureiro Anacardiaceae 
Putaran M. torquenda Kostermans Anacardiaceae 
Embem M. pentandra Hooker f Anacardiaceae 
Gemulau Homalomena cordata Schott Araceae 
Kelapa sawit Elaeis oleifera (Kunth) Araceae 
Rotan Calamus rottan Vinotti Araceae 
Lakap Caryota mitis Blume Araceae 
Paku sayur Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Athyriaceae 
Tetak tunjuk Dacryodes rostrata (Blume) H.J.Lam Burseraceae 
Kayu cemarek Garcinia parvifolia Miq. Clusiaceae 
Paku tiang Cyathea contaminans (Wall.) Copel Cyatheaceae 
Gadung Dioscorea hispida dennst Dioscoreaceae 
Gamat Elaeocarpus parvifolius Wall. Elaeocarpaceae 
Para/Karet Hevea brasiliensis Muell. Arg. Euphorbiaceae 
Putat  Baccaurea racemosa Muell. Arg. Euphorbiaceae 
Lampaung B. lanceolata Mell. Arg. Euphorbiaceae 
Marabungan Ormosia macrodisca Baker Fabaceae 
Petai Parkia speciosa Hassk. Fabaceae 
Jering Archidendron pauciflorum (Benth.) I.C.Nielsen Fabaceae 
Kabau A. microcarpum (Benth.) I. C. Nielsen  Fabaceae 
Kepayang Pangium edule Reinw Flacourtiaceae 
Kayu asahan Barringtonia pendula Kurz. Lecythidaceae 
Durian Durio zibethinus Rumph ex Murray Malvaceae 
Jambu Amerika Bellucia axinanthera Triana Melastomataceae 
Cempedak Artocarpus integrifolia Linn.f. Moraceae 
Terap A. elasticus Reinw. Moraceae 
Tampang telok A. rigidus Blume Moraceae 
Aro Ficus variegate BL. Moraceae 
Cempedak air Artocarpus sp. Moraceae 
Pisang tekayak Musa cf. Acuminata Colla Musaceae 
Kulim Scorodocarpus borneensis Becc. Olacaceae 
Petaling Ochanostachys amentacea Mast. Olacaceae 
Buluh betung Dendrocalamus asper Schultes f. Olacaceae 
Kayu lemak Chaempereia manillana (Blume) Merr. Opiliaceae 
Buluh dabuk Bambusa vulgaris Schard. Ex Wendl. Poaceae 
Buluh aur Bambusa cf. Vulgaris Schard. Ex Wendl. Poaceae 
Buluh serik Schizostachyum lima (Blanco) Merr. Poaceae 
Buluh kapal S. zollingeri Steud. Poaceae 
Buluh mayan Gigantochloa pseudoarundinacea (Steud.) E.A.Widjaja Poaceae 
Tokok biancak Ventilago oblongifolia Blume Rhamnaceae 
Kayu afrika Maesopsis eminii Engl. Rhamnaceae 
Kasai Pometia pinnata J.R.& G.Forst. Sapindaceae 
Kayu sependung Symplocos cochinchinensis (Lour.) Moore Symplocaceae 
Perosembatu Etlingera sp. Zingiberaceae 
Bletang tangge Unidentified  - 
Ibul Unidentified  - 

 

 
 

alaminya bila satwa liar tersebut ditangkarkan, baik untuk 
tujuan konservasi, penelitian, maupun budidaya/komersial. 
Di penangkaran, satwa tidak punya pilihan lain dalam hal 
pakan, satwa akan memakan dari bahan pakan yang 
diberikan, yang tentu saja harus memperhitungkan 
kecukupan gizi bagi satwa guna memenuhi kebutuhan 
hidup pokok dan kebutuhan produksi (daging, susu, 
kebuntingan, dan lain-lain).  

Selama survei di kabupaten-kabupaten Musi Banyuasin, 
Musi Rawas, Pagaralam, dan Lahat di Provinsi Sumatera 

Selatan banyak ditemukan sarang landak, baik yang masih 
aktif maupun yang sudah tidak aktif. Landak bersarang di 
lubang-lubang tanah atau bebatuan. Sarang aktif ditandai 
bersihnya di bagian depan pintu sarang dan terkadang ada 
bekas goresan ekor landak di tanah. Letak sarang landak 
umumnya di perbukitan yang curam dengan kemiringan 
70-80o. Di dalam sarang, landak akan membuat lubang 
yang cukup besar dan bisa dihuni 6-8 ekor landak yang 
terdiri dari induk betina dan jantan beserta anak-anaknya. 
Di sekitar lubang masuk sarang umumnya terdapat semak  
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Tabel 2. Tumbuhan pakan alami landak asal Kalimantan Timur 
 
Nama lokal Nama ilmiah Famili 
Pakan asal tumbuhan   

Sunungk  Curculigo latifolia Dryand ex W.T. Ait Amaryllidaceae 
Encap klauq M. applanata Kosterman Amaryllidaceae 
Encap pintar  M. torquenda Kostermans Amaryllidaceae 
Encap emas  M. griffithii Hooker f. Amaryllidaceae 
Encap konyot M. decandra Ding Hou Amaryllidaceae 
Kuini M. odorata Griffith  Amaryllidaceae 
Asam putar M. casturi Kosterm. Amaryllidaceae 
Usin Tutui Alocasia macrorhiza Schott Arecaceae  
Kelapa Cocos nucifera L. Arecaceae 
Paant  Areca Catechu L Arecaceae 
Kumar  Salacca zalacca (Gaertn.) Voss Arecaceae 
Kelapa sawit Elaeis oleifera (Kunth) Arecaceae 
Rotan Calamus rottan Arecaceae 
Bandang/Blaak Korthalsia sp. Arecaceae 
Ocok paku Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Athyriaceae 
Keramuuq Dacryodes rostrata (Blume) H.J.Lam Burseraceae 
Trincik  Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae 
Gedakng  Carica papaya L. Caricaceae 
Jelmuuq  Shorea pinanga Scheff. Dipterocarpaceae 
Karet Hevea brasiliensis Muell. Arg. Euphorbiaceae 
Pegaq Baccaurea macrocarpa (Miq.) Muell. Arg. Euphorbiaceae 
Jeriq (jengkol) Archidendron pauciflorum (Benth.) I.C.Nielsen Fabaceae 
Pleleeq Lithocarpus sericobalanos E.F.Warb. Fagaceae 
Teliat  Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn Lauraceae 
Bawang tiwai  Eleutherrine americana Merr Liliaceae 
Hojaant talunt  Durio graveolens Becc Malvaceae 
Hojaant laai  Durio kutejensis Hassk. & Becc. Malvaceae 
Lehaat  Aglaia argentea Blume. Meliaceae 
Nakant  Artocarpus champeden Lour Moraceae  
Pentaar Ficus aurata Miq. Moraceae  
Lanciing F. uncinulata Becc. Moraceae  
Sirat Antiaris toxicaria Leschenault. Moraceae  
Seweet  Musa cf. acuminata Colla Musaceae 
Bambu pring Gigantochloa apus Kurz Poaceae 
Bambu betung Dendrocalamus asper Backer Poaceae 
Bambu lutuk Gigantochloa sp. Poaceae 
Bambu balok Schizostachyum sp.1 Poaceae 
Bambu lenap Schizostachyum sp.2 Poaceae 
Watai tuu  Saccharum officinarum L. Poaceae 
Karuhux  Physalis angulata L. Solanaceae 
Kamelina Gmelina arborea Roxb. Verbenaceae 
Tokoongk  Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith Zingiberaceae  
Sempat Hornstedtia megalochelius Ridl. Zingiberaceae  
Ketaant Unidentified  - 
Sinaak Unidentified  - 

   
Pakan asal hewan   

Anai (rayap) Cryptotermes spp. Kalotermitidae 
 
 
 
belukar, sehingga lubang masuk agak tertutup oleh 
tetumbuhan. Tanda lainnya dari pintu keluar/masuk landak 
ada bekas jalur landak mencari makan, yaitu bekas sapuan 
ekor pada tanah yang dilewati. Di beberapa lokasi sarang 
sering ditemukan jerat/jebakan yang dipasang pemburu. 
Beberapa bentuk sarang landak di Sumatera Selatan tertera 
pada Gambar 2.A-2.D. 

Landak menandai jalur perlintasannya dalam mencari 
pakan dengan potongan-potongan ranting-ranting dan 

perdu yang patah-patah. Bila sumber pakan di tempat 
tertentu sudah habis, landak akan berpindah ke jalur lain 
dan menandai dengan patahan ranting dan perdu. Menurut 
keterangan penduduk yang mengantar peneliti ke hutan, 
10-15 tahun yang lalu bila memasang jerat (Gambar 2.E-
2.G) bisa mendapatkan landak hingga 4-6 ekor per hari. 
Saat ini landak sudah tidak banyak lagi akibat pembukaan 
hutan untuk pemukiman. perkebunan dan ladang penduduk, 
sehingga ketersediaan pakan alami landak pun menjadi   
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Tabel 3. Kandungan nutrien pakan alami landak asal Sumatera Selatan  
 

Nama lokal BK Abu PK LK SK BETN GE 
(%) (100% BK) (kal/100 g BK) 

Umbi     
Perosembatu 93,99 16,47 4,34 2,55 42,89 3,75 3.356 
Gadung 90,09 2,54 6,90 0,43 0,83 89,29 3.928 
        

Rebung         
Buluh  dabok 88,77 15,82 32,08 2,50 17,62 31,98 3.977 
Buluh  serik 91,22 15,69 30,39 2,65 17,98 33,29 4.000 
Buluh  aur 84,99 17,50 36,51 1,92 18,08 25,99 4.321 
Buluh  mayan 90,63 16,31 33,49 2,05 16,29 31,87 3.900 
Buluh  kapal 90,37 17,78 36,30 2,30 18,53 25,09 3.956 
        

Rimpang         
Rimpang kencur 79,65 9,03 11,54 58,90 17,39 3,15 4.855 
        

Buah         
Jambu mawar 88,53 3,75 6,43 5,20 23,77 60,86 4.417 
Jering 90,78 2,14 23,76 0,58 5,75 67,77 4.535 
Petai 88,83 6,16 44,83 12,07 6,02 30,92 4.779 
Lakap 86,44 1,92 4,73 4,10 46,22 43,04 4.166 
Cempedak air 84,61 6,04 9,09 2,67 34,79 47,41 4.559 
        

Biji         
Para 95,50 3,11 20,72 37,38 7,93 30,86 6.288 
Duren 95,44 3,44 8,34 0,23 3,67 89,10 3.600 
Kelapa sawit 95,47 1,54 6,88 46,88 19,93 29,51 6.544 
Merabungan 87,90 2,48 9,37 1,25 7,78 92,88 4.729 
Kayu Afrika 92,35 2,99 35,52 48,35 13,43 8,00 7.285 
        

Umbut         
Batang kelapa sawait 90,09 6,88 7,56 2,87 23,17 59,52 4.248 
Batang lakap 84,92 28,99 13,32 1,68 26,11 47,66 3.656 
Batang Lampaung 88,72 6,48 5,55 1,76 34,81 64,12 3.954 
Akar gemulau 80,78 6,78 3,21 1,19 21,32 91,30 4.188 
Akar paku tiang 91,75 7,55 1,36 0,23 24,62 75,23 4.314 
Pisang tekayak 93,70 21,37 6,13 2,13 24,12 52,98 3.010 
        

Pucuk daun         
Kayu lemak 93,99 14,38 19,76 1,92 19,86 44,08 3.828 

Keterangan: BK = Bahan Kering, PK = Protein Kasar, LK = Lemak Kasar, SK = Serat Kasar, BETN = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen, 
GE = Gross Energy (Energi Bruto) 
 
 
 
 
semakin berkurang. Di rumah salah seorang mantan 
pemburu ditemukan ekor landak yang telah mengering di 
gantung di dekat tangga rumahnya yang konon bermanfaat 
sebagai penangkal balak (Gambar 2.H). 

Informasi yang didapat tentang cara menangkap landak 
adalah dengan (i) menggunakan tali jerat, atau (ii) 
mengasapi pintu keluar sarang landak, sehingga satu 
keluarga landak (4-6 ekor) akan keluar dari lubang sarang 
dan dengan mudah ditangkap menggunakan karung. 

Di Kabupaten Musi Rawas, landak bisa dibeli dengan 
cara memesannya terlebih dahulu, harganya berkisar Rp 
250.000-Rp 300.000.- per ekor. Landak umumnya 
dikonsumsi oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar 
hutan/habitat landak. Umumnya masyarakat tidak khusus 
berburu landak ke hutan, melainkan menangkapnya bila 
landak masuk dan merusak kebun mereka. Informasi yang 
diperoleh menunjukkan bahwa pemburu landak adalah 
orang yang datang dari luar desa. Perburuan landak juga 
terjadi di negara lain, seperti yang dilaporkan Khan et al. 

(2010) bahwa landak sebagai rodensia herbivora telah 
menjadi hama perusak tanaman perkebunan dan palawija 
yang bernilai ekonomi.  

Selama survei sering kali ditemukan bekas gigitan 
landak pada beberapa buah-buahan yang jatuh di lantai 
hutan (Gambar 2.I-2.J), rebung bambu (2.K), dan umbut 
pakis haji  (2.L). Hal ini sebagai pertanda keberadaan 
landak di hutan tersebut. Sarang landak (habitat) yang 
ditemukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten 
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser 
Penajam Utara di Provinsi Kalimantan Timur umunya 
terletak di daerah dengan kemiringan 80o. Lubang-lubang 
sarang landak tidak banyak lagi ditemui di Kalimantan 
Timur, karena banyaknya penambangan batu bara yang 
telah membuka hutan ratusan hingga ribuan hektar, 
berakibat rusak dan hilangnya habitat satwaliar termasuk 
landak. Bentuk-bentuk sarang landak yang dijumpai berupa 
lubang-lubang tanah dan lubang pada bebatuan karang 
(Gambar 2.M-2.Q). 
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Tabel 4. Kandungan nutrien pakan alami landak asal Kalimantan Timur 
 

Nama lokal BK Abu PK LK SK BETN GE 
(%) (100% BK) (kal/100 g BK) 

Rebung         
Bambu lutuq 93,73 12,31 1,81 0,85 39,19 45,83 4.850 
Bambu balok 93,21 19,20 2,71 0,68 24,51 52,89 4.662 
Bambu lenap 93,76 12,50 1,40 0,68 44,32 41,10 4.677 
        

Umbut         
Akar gedakng 93,89 14,87 6,44 1,84 44,49 32,36 4.253 
Akar paant 95,42 1,06 4,17 0,39 64,00 30,38 5.941 
        

Buah         
Sempat 91,48 5,82 10,00 2,16 28,78 53,24 4.942 
Trincik 88,6 3,83 6,35 0,54 11,47 77,81 4.670 
Pentaar 95,47 6,26 13,32 2,99 63,90 13,52 5.846 
Jelmuuq 89,41 8,10 6,20 13,20 14,52 57,99 5.436 
Pleleeq 90,47 0,83 5,13 *) 29,21 64,83 *) 
Lanciing 93,46 11,34 8,20 5,83 52,25 22,38 5.479 
Seweet 93,14 5,41 6,35 0,91 29,24 58,10 4.930 
Sunungk 90,74 9,89 11,56 4,71 29,58 44,27 5.026 
Klauq 94,46 3,04 5,35 1,67 39,34 50,60 4.787 
Klubut 94,81 6,51 16,24 9,97 46,39 20,89 5.622 
Kamelina 90,32 3,10 5,62 0,92 32,42 57,94 4.988 
        

Umbi         
Bawang tawai 94,34 4,09 6,08 1,44 3,76 84,62 4.889 
        

Pucuk daun        
Paku/pakis 90,61 14,56 3,82 0,73 32,23 48,67 5.127 
Rotan 89,33 4,96 11,04 *) 36,03 47,97 *) 
        

Kulit         
Akar sirat 93,69 12,03 15,80 1,53 45,68 24,97 4.388 
        

Pakan asal hewan        
Anai (rayap) 27,89 5,29 72,79 12,31 8,72 0,89 4937 

Keterangan: *) sampel tidak cukup 
 
 
Masyarakat di sekitar hutan di Kalimantan Timur dan 

Sumatera Selatan biasa mengkonsumsi daging landak, 
bahkan menurut mereka daging landak adalah daging yang 
paling enak di antara daging hewan lainnya. Diyakini 
bahwa memakan daging dan hati landak akan 
menyembuhkan beberapa penyakit dalam dan penyakit 
kulit (Farida dan Handayani 2010; Farida 2012). 
Dilaporkan oleh Farida (2013), di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur ada beberapa rumah makan yang menjual menu 
berbahan daging, hati, maupun ekor landak yang diminati 
oleh sebagian masyarakat lokal. Perburuan landak juga 
dilakukan untuk mengambil batu geliganya, yaitu sebuah 
“batu” langka yang dipercayai terdapat di dalam perut 
seekor landak dewasa. Sebagian masyarakat menyakini 
batu tersebut memiliki khasiat yang luar biasa dalam 
menyembuhkan berbagai penyakit. Menurut informasi 
penduduk, landak yang sering memakan getah dan akar 
pohon sirat atau pohon ipuh (Antiaris toxicaria) akan 
menyebabkan dagingnya pahit sekali sehingga tidak bisa 
dikonsumsi. Getah ipuh ini digunakan oleh penduduk 
sebagai racun panah atau sebagai racun sumpit untuk 
berburu (Heyne 1987). Informasi lainnya, landak-landak 
yang diketahui sering memakan getah sirat beracun akan 

berpeluang memiliki batu geliga dalam tubuhnya, sehingga 
menjadi incaran pemburu. 

Pemanfaatan bagian tubuh landak di Kalimantan Timur 
antara lain duri landak umumnya dijual seharga Rp 5.000-
Rp 10.000 per batang (Gambar 2.R). Di pasar-pasar 
cenderamata di Samarinda dan Balikpapan ditemukan juga 
beberapa duri landak disusun pada daging landak yang 
telah dikeringkan yang diyakini berfungsi sebagai anti 
teluh (Gambar 2.S). 

Tumbuhan hutan sebagai sumber pakan alami landak 
yang berasal dari Sumatera Selatan tercatat 50 jenis yang 
tergolong dalam 24 famili dan yang berasal dari 
Kalimantan Timur tercatat 45 jenis tergolong dalam 22 
famili serta 1 nomor pakan asal hewan, yaitu Cryptotermes 
spp. Jenis tumbuhan pakan yang paling disukai landak di 
Sumatera Selatan adalah 12% famili Anacardiaceae, 10% 
masing-masing Moraceae dan Poaceae, 8% masing-masing 
Araceae dan Fabaceae, 6% masing-masing Euphorbiaceae 
dan Olacaceae, 4% Rhamnaceae, sedangkan di Kalimantan 
Timur adalah 14.58% famili Anacardiaceae, 12.50% 
masing-masing dari famili Arecaceae, Moraceae dan 
Poaceae, 4.17% masing-masing famili Euphorbiaceae, 
Malvaceae, dan Zingiberaceae.  
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Gambar 2.A.B. Lubang tanah sebagai sarang landak, C.D. Sarang landak di bebatuan, E.F. Jerat landak yang digunakan penduduk 
untuk menangkap landak, G. Duri landak yang ditemukan dekat jerat, H. Duri ekor landak dimanfaatkan  sebagai anti bala, I. Bekas 
gigitan landak memakan buah jambu mawar, dan J. buah cempedak air, K. Rebung bambu, dan L. umbut pakis haji merupakan pakan 
kesukaan landak, M.N. Sarang landak di celah bebatuan, O.P. Sarang landak berupa lubang tanah, Q. Sarang landak di bebatuan karang, 
R.S. Duri landak yang dijual di Samarinda dan Balikpapan 
 
 
 
 

Sarang/habitat landak yang ditemukan di Sumatera 
Selatan dan Kalimantan Timur umumnya berada di 
pinggiran hutan dan dekat dengan kebun penduduk. Landak 
membuat sarang di lubang-lubang tanah, bebatuan/gua, 
perakaran pohon besar, dan bebatuan karang yang terletak 
di lereng-lereng perbukitan yang curam dengan kemiringan 
70-80o.  

Daging landak dikonsumsi, khususnya oleh penduduk 
di sekitar hutan baik di Sumatera Selatan maupun di 
Kalimantan Timur. Di Sumatera Selatan tidak ditemukan 
pedagang cenderamata berbahan bagian tubuh landak, 
sedangkan di Kalimantan Timur, duri landak dalam bentuk 
satuan atau yang disusun pada daging kering landak dijual 
sebagai cenderamata. 

A B C D 

F F G H 

I J K L 

M N O P 

Q R S 
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Mutaqien Z, Normasiwi S. 2015. Komposisi vegetasi dasar pasca pembukaan ladang di kawasan hutan lindung Gunung Talamau, 
Sumatera Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 682-686. Hutan Lindung Gunung Talamau merupakan kawasan hutan pegunungan 
di Sumatera yang memiliki keanekaragaman flora sangat tinggi. Tercatat setidaknya terdapat 65 suku tumbuhan yang dapat ditemui 
pada berbagai tingkat ketinggian. Namun demikian, keberadaan keragaman flora di kawasan ini terancam oleh kegiatan perladangan dan 
perkebunan yang dilakukan masyarakat. Bekas perkebunan kopi tak terurus di kawasan hutan lindung telah mengakibatkan kerusakan 
lingkungan dan ekosistem yang menyebabkan kawasan hutan berubah dengan kondisi awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keanekaragaman jenis anakan pohon (semai) dan populasinya, yang menyusun kawasan hutan G. Talamau pasca digunakan 
sebagai perkebunan kopi oleh masyarakat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan plot 2 (6 x 1) m2 (Muller-Dumbois dan 
Ellenberg 1974). Penempatan plot disebar secara acak pada hutan yang telah dibuka untuk perladangan dan kawasan yang masih 
tertutup hutan alami. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 42 jenis di kawasan yang telah dibuka dan 37 jenis di kawasan yang masih 
tertutup. Eupatorium sp (INP: 43,70; DR: 37,18) dan Coffea arabica L. (INP: 30,34; DR: 9,02) merupakan jenis yang mendominasi di 
kawasan terbuka, sementara Tetrastigma sp. (INP: 19,01; DR: 1,01) dan Coniogramme fraxinea (D.Don) Diels (INP: 16,66; DR: 5,05) 
menjadi jenis yang mendominasi kawasan tertutup.  

Kata kunci: Vegetasi dasar, anakan, pembukaan ladang, Gunung Talamau, perkebunan kopi 

Mutaqien Z, Normasiwi S. 2015. Compotition of understory vegetation after land clearing in the protected forest of Mount Talamau, 
West Sumatera. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 682-686. Mount Talamau, West Sumatera, has a very high plant diversity. At least 
there was 65 family of plants that can be found sparsely on various altitude. Nevertheless, the existence of the flora inside was 
threatened by agriculture and plantation activities conducted by local people. Abandoned coffee plantation adjacent this protected forest 
area has damaged and the former semi-natural vegetation was opened and land cleared to be planted by annual crop in 2012. The aim of 
this study was to determine the diversity of seedling and its population in the ex-coffee plantation of Mount Talamau area. Data were 
collected on May 2014 using a plot 2 (6 x 1) m2 (Muller-Dumbois and Ellenberg 1974). Plots were distributed randomly in forests that 
have been cleared for agriculture and forest covered areas that are still natural and compared by Importance Value Index (IVI), Diversity 
Index, Evenness Index, and Similarity Index. The results showed there were 42 species in the region that have been opened and 37 
species in the region are still closed. Eupatorium sp (IVI: 43.70; DR: 37.18) and Coffea arabica L. (IVI: 30.34; DR: 9.02) is the 
dominant species in the open area, while Tetrastigma sp. (IVI: 19.01; DR: 1.01) and Coniogramme fraxinea (D.Don) Diels (IVI: 16.66; 
DR: 5.05) becomes the dominant species in the covered area. 

Keywords: Understory vegetation, seedling, land clearing, Mount Talamau, coffee plantation 

PENDAHULUAN 

Pulau Sumatra merupakan salah satu kawasan yang 
memiliki keragaman ekoregian terrestrial tertinggi di dunia. 
Hal ini tentu saja berkaitan dengan vegetasi yang 
menyusunnya. Para ahli botani telah lama mengetahui 
bahwa vegetasi dataran rendah Sumatera memiliki tingkat 
kesamaan yang tinggi dengan vegetasi dataran rendah 
Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, sedangkan 
kawasan pegunungannya menyerupai hutan pegunungan 
Jawa. Kedua type hutan Sumatra tersebut termasuk 

kedalam salah satu dari 238 ekoregion hutan yang harus 
dilindungi dengan status Crically Endangered berdasarkan 
kekayaan jenisnya, endemisitas, tingginya taksa yang tidak 
biasa, keberadaan fenomena ekologi atau evolusi yang 
tidak biasa dan kelangkaan habitatnya (Lamounier 1997; 
Olson 2002; Kartawinata 2013).  

Gunung Talamau (2.912 mdpl) atau Gunung Ophir 
merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. 
Termasuk ke dalam kategori gunung berapi tidak aktif, 
gunung ini terletak bersebelahan dengan Gunung Pasaman 
dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia di 
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sebelah baratnya. Secara umum vegetasi hutan Gunung 
Talamau masih relatif baik. Tidak banyak penelitian yang 
mendeskripsikan komposisi flora dan vegetasi hutan 
Gunung Talamau, satu-satunya tulisan yang sedikit 
menyinggung adalah Laumonier (1997). 

Seperti pada umumnya hutan pegunungan di Indonesia, 
hutan pegunungan alami Gunung Talamau dibatasi dengan 
berbagai tipe perkebunan dan ladang. Pada lereng sebelah 
barat Gunung Talamau, hutan alaminya berbatasan dengan 
tanah ulayat milik adat masyarakat yang ditanami kopi 
(Coffea arabica) sejak puluhan tahun yang lalu. Kopi 
secara tradisional ditanam di bawah naungan kanopi, 
dengan keuntungan terjaganya biodiversitas dan jasa 
layanan ekosistem (Phillpot et al. 2008). Harga kopi yang 
jatuh pada tahun 1980an menyebabkan perkebunan ini 
ditinggalkan dan tidak dikelola dengan baik. Pada tahun 
2012 bekas pekebunan kopi yang telah tua ini mulai dibuka 
masyarakat untuk ditanami palawija, terutama jagung (Zea 
mays). Pembukaan lahan ini menimbulkan gap yang 
memberi ruang untuk tumbuhnya anakan-anakan pohon 
yang bijinya lama tersimpan di dalam tanah dan masuknya 
jenis-jenis tumbuhan asing. Hal ini yang terkadang 
menyebabkan sulitnya memprediksi jejak regenerasi 
pertumbuhan vegetasi yang pernah ada (Bowen et al. 
2007). 

Tumbuhan yang masih berupa anakan dan menyusun 
vegetasi dasar lantai hutan merupakan komponen yang 
berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem dan alat 
regenerasi sehingga keberadaannya sangat penting di hutan 
(Subro 2013). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 
komposisi vegetasi tumbuhan dasar (undergrowth) berupa 
anakan-anakan pohon, tumbuhan lantai dan tumbuhan 
asing yang tumbuh di lahan yang telah dibuka 
dibandingkan dengan kawasan hutan yang masih tertutup 
di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memperkirakan 
jenis tumbuhan apa sajakah yang hilang akibat pembukan 
lahan tersebut dan mengetahui jenis tumbuhan yang 
berpotensi sebagai suksesor alami (Wang et al. 2009; Zobel 
et al. 2007). 

BAHAN DAN METODE 

Area kajian 
Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2014 di 

lereng sebelah barat Gunung Talamau dengan posisi 
geografis: 05°37,0’-08° 19,1 LU dan 99° 53’ 08,4”-99° 57’ 
22,8” BT pada ketinggian 720-765 mdpl. Lokasi penelitian 
merupakan jalur pendakian umum menuju puncak Gunung 
Talamau yang dikenal dengan nama ‘Camp Harimau 
Campo’. Termasuk kedalam wilayah administratif Jorong 
Pinagar, Kanagarian Alua Kuning, Kabupaten Pasaman 
Barat, Sumatera Barat. Lokasi penelitian (Gambar 1.) 
merupakan tanah ulayat bekas perkebunan kopi sejak 
jaman Belanda yang dibuka masyarakat untuk ditanami 
palawija, terutama jagung sebagai bahan baku pakan ternak 
pada tahun 2012.  

Metode pengambilan data 
Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui dan 

membandingkan keanearagaman jenis seedling dan 
populasinya dilakukan di lokasi pengamatan berupa lahan 
bekas bukaan perkebunan kopi dan kawasan hutan alami 
yang tidak terganggu disekitarnya dengan menggunakan 
plot 2 (6x1 m2) menurut Muller-Dumbois dan Ellenberg 
(1974). Parameter yang diukur meliputi jenis, kerapatan 
relatif, frekuensi, dan dominansi. Penempatan plot disebar 
secara acak pada hutan yang telah dibuka untuk 
perladangan dan kawasan yang masih tertutup hutan alami. 
Informasi fisik kedua habitat berupa suhu dan kelembapan 
udara, keasaman (pH) dan kelembapan tanah serta 
penutupan kanopi, dicatat sebagai pertimbangan dalam 
diskusi. 

Analisis data 
Jenis Tumbuhan yang ditemukan diidentifikasi di 

Herbarium Tjibodasiensis, dikelompokkan berdasarkan life 
form dan taksa. Untuk melihat kompleksitas komunitas 
tumbuhan yang ada, kondisi vegetasi pada lahan bukaan 
tersebut dibandingkan dengan lahan hutan dengan  

 
 
 

 

 
 
Gambar 1. Lokasi penelitian di bukaan perkebunan kopi di Blok ‘Camp Harimau Campo’ kaki Gunung Talamau, Sumatera Barat.  
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menggunakan beberapa parameter; jumlah jenis, jumlah 
individu, Indeks Nilai Penting (INP) dengan melihat 
jumlah individu setiap jenis dan penutupannya, Indeks 
Keanekaragaman Shannon-Wienner, Indek Perataan 
Pielou, dan indeks kesamaan Sorensen. Tingginya tingkat 
keanekaragaman, suatu komunitas menunjukkan tingginya 
kompleksitas interaksi yang mungkin terjadi antarspesies 
(Leksono 2007).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Catatan mengenai keanekaragaman flora dan informasi 
ilmiah yang menggambarkan vegetasi Gunung Talamau 
sangat minim dan sulit didapat. Lamounier (1997) 
menyatakan pepohonan hutan pegunungan Talamau pada 
ketinggian 2.000 mdpl yang terlihat relatif masih tinggi 
berdasarkan tiga strata yang jelas berbeda. Lapisan kanopi 
hutan didominasi oleh jenis-jenis Castanopsis, 
Elaeocarpus, Haemocharis, dan Lithocarpus spp dan pada 
strata yang lebih rendah tersusun dari Lithocarpus 
suffruticosus, Drypteris talamauensis, dan Eugenia spp. 
juga terepresentasikan dengan baik dengan batang-
batangnya yang terlapisi oleh lumut. 

Keanekaragaman jenis tumbuhan 
Lahan yang dibuka memiliki jumlah jenis tumbuhan 

lebih banyak (42 jenis) dibanding lahan hutan dengan 
kanopi yang lebih tertutup (37 jenis) dengan komposisi life 
form yang hampir sama (Gambar 2.). Demikian halnya 
dengan jumlah individu yang ditemukan, pada lahan 
terbuka tercatat sejumlah 283 individu tumbuhan, 
dibanding yang ditemukan di hutan dengan kanopi tertutup 
(99 individu). Hal ini menunjukkan bahwa daerah bukaan 
merupakan daerah yang baik untuk perkecambahan biji 
karena banyaknya sinar matahari yang masuk. Penelitian 
mengenai vegetasi dasar di lereng Gunung Slamet, Jawa 
Tengah menunjukkan bahwa semakin luas bukaan suatu 
lahan terdapat kecenderungan semakin banyak jenis yang 
tumbuh (Wibowo dan Widyastuti 2011).  

Meskipun daerah ladang terbuka memiliki jumlah jenis 
yang jauh lebih besar, namun tidak berarti keanekaragaman 
jenisnya dan perataan populasinya lebih tinggi. Penilaian 
indeks keanekaragaman Shanon-Wienner, menunjukkan 
kompleksitas komunitas tumbuhan bawah di kawasan 
hutan sekitar perkebunan kopi di Gunung Talamau sedikit 
lebih tinggi (1.46) dari daerah bukaan (1.14). Nilai indeks 
perataan Pileou dari vegetasi dasar kawasan hutan di 
sekitar lahan bekas perkebunan kopi lebih tinggi secara 
nyata (0.73) dibandingkan lahan terbuka bekas perkebunan 
kopi (0.46). Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya 
populasi masing-masing jenis tumbuhan penyusun hutan 
rekatif lebih merata dibandingkan dengan populasi jenis 
tumbuhan yang tumbuh di lahan terbuka bekas perkebunan 
kopi. Secara umum keanekaragaman jenis tumbuhan dasar 
hutan Gunung Talamau ini jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan keanekaragaman jenis tumbuhan di kawasan 
logging di Cagar Alama Pasir Tengkorak, Malaysia, yang 
memiliki nilai indek keanekaragaman 5.42. Namun 

kemerataan populasi setiap jenisnya lebih tinggi dari hutan 
cagar alam tersebut yang memiliki nilai indeks perataan 
antara 0.26 hingga 0.41 (Hayat et al. 2010). 

Pengelompokkan tumbuhan berdasarkan taksa sekilas 
menunjukkan jika daerah bukaan lahan kopi memiliki 
keanekaragaman jenis yang lebih tinggi (Gambar 3.). Dari 
73 jenis, 33 suku, 382 individu tumbuhan, terdapat 43 
jenis, 24 suku dan 283 individu tumbuhan di lahan bukaan 
perkebunan kopi dan 37 jenis, 20 suku dan 99 individu 
tumbuhan di hutan alam sekitarnya. Menariknya, dari 
jumlah tersebut hanya 7 jenis dari 6 suku tumbuhan yang 
ditemukan pada kedua tipe vegetasi; yaitu: Molinera 
capitulata, Cinnamomum sp., Clidemia hirta, Piper 
cordatum, Piper sp., Pteris sp., dan Tetrastigma 
dicotomum. Nilai indeks kesamaan keduanya adalah 0.37 
sehingga bisa disimpulkan tumbuhan penyusun kedua 
habitat adalah berbeda nyata. 

Struktur vegetasi 
Peranan suatu jenis dalam komunitas terlihat dari 

besarnya nilai Indeks Nilai Penting, jenis dengan nilai INP 
tertinggi adalah jenis yang mendominasi wilayah tersebut. 
Jenis yang memiliki nilai indeks penting tertinggi 
umumnya mampu beradaptasi dan sukses dalam 
regenerasinya. Yusuf (2005) menyatakan bahwa jenis-jenis 
yang memiliki regenerasi cukup baik di masa yang akan 
datang diperkirakan akan menggantikan jenis utama. 

Dari hasil perhitungan nilai INP anakan pohon sebagai 
vegetasi dasar yang menyusun lahan bekas pembukaan 
ladang di Hutan Lindung G. Talamau, diperoleh spesies 
yang mendominasi diwilayah terbuka adalah Eupatorium 
sp (INP: 43,70; DR: 37,18) dan Coffea arabica L. (INP: 
30,34; DR: 9,02). Eupatorium sp menjadi tumbuhan yang 
paling mendominasi dengan nilai kerapatan yang juga 
tinggi. Rapatnya jenis tumbuhan ini diduga karena 
karakteristik tumbuhan pada famili Asteraceae memiliki 
jumlah biji yang kecil dan banyak, sehingga jika masak 
fisiologis dapat tersebar. Hal ini sejalan dengan yang 
dikatakan Nurhadi dan Nursyahra (2010), jenis penyusun 
vegetasi dasar yang ditemukan dengan jumlah terbanyak, 
kehadirannya ditentukan oleh kemampuan spesies tersebut 
untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi 
lingkungan, memiliki organ reproduksi ganda dan memiliki 
biji yang ringan. Tumbuhan Eupatorium sp meskipun 
memiliki kerapatan dan mendominasi ternyata tidak merata 
tersebar pada seluruh plot yang ada terlihat dari nilai 
frekuensi relatifnya yang kecil (FR: 3,17), spesies yang 
memiliki frekuensi relatif rendah diduga kalah bersaing 
dengan spesies lain atau terkendala dalam penyebaran buah 
dan biji, dan spora. Persaingan akan menyebabkan 
terbentuknya susunan tumbuhan yang khas dari segi 
bentuk, jumlah spesies dan jumlah individu penyusunnya 
sesuai keadaan habitat (Soerianegara dan Indrawan 1978; 
Nurhadi dan Nursyahra 2010). Jenis tumbuhan di wilayah 
terbuka selanjutnya yang memiliki indeks nilai penting 
sangat tinggi juga adalah Coffea arabica L. Tumbuhan ini 
merupakan sisa hasil kegiatan perkebunan yang dilakukan 
oleh masyarakat yang bijinya terinvestasi di lantai hutan 
dan tumbuh ditempat terbuka karena faktor fisik dan 
lingkungan yang mendukung untuk perkecambahan.  
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Gambar 2. Keanekaragaman jenis (kiri) dan jumlah individu (kanan) tumbuhan dasar berdasarkan bentuk hidupnya (life form). 
 
 

 
 
Gambar 3. Keanekaragaman jenis tumbuhan berdasarkan suku. 

 
 

Tabel 1. Hasil perhitungan Indeks Nilai Penting tertinggi anakan pohon di wilayah terbuka 
 
Spesies Family  DR   CR   FR   INP  
Eupotarium sp. Asteraceae 36,40 3,24  3,17   42,81 
Coffea arabica L. Rubiaceae 8,83 11,48  9,52   29,84 
Ficus ampelas Moraceae 7,77 4,63  4,76   17,17 
Macaranga sp. Euphorbiaceae 5,30 2,78  4,76   12,84 
Homalanthus sp. Euphorbiaceae 3,89 2,78  4,76   11,43 
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. Poaceae 1,77 7,41  1,59   10,76 
Erechtites sp. Asteraceae 4,59 2,78  3,17   10,55 
Diplazium sp Athyriaceae 4,95 3,70  1,59   10,24 
Cinnamomum sp. Lauraceae 1,41 5,56  3,17   10,14 
Cynodon sp. Poaceae 3,18 3,70  3,17   10,06 
Keterangan: DR: Density Relative, CR: Coverage Relative, FR: Frequency Relative, INP: Indeks Nilai Penting 
 

 
Tabel 2. Hasil perhitungan Indeks Nilai Penting tertinggi anakan pohon di wilayah tertutup 
 
Spesies Family DR CR FR INP 
Tetrastigma sp.  Vitaceae 1,01 1,06 17,54 19,61
Coniogramme fraxinea (D.Don) Diels  Pteridacheae 5,05 6,35 5,26 16,66
Pteris (?)  Pteridacheae 5,05 7,41 3,51 15,97
Philodendron sp.  Araceae 5,05 4,23 5,26 14,55
Schismatoglottis sp.2  Araceae 8,08 4,23 1,75 14,07
Philodendron sp.  Araceae 7,07 3,17 1,75 12,00
Schismatoglottis sp.  Araceae 5,05 3,17 3,51 11,73
Piper sp.2  Piperaceae 2,02 5,29 3,51 10,82
Cinnamomum sp.  Lauraceae 3,03 4,23 3,51 10,77
Piper glabratum (Kunth) Steud.  Piperaceae 4,04 4,23 1,75 10,03
Keterangan: DR: Density Relative, CR: Coverage Relative, FR: Frequency Relative, INP: Indeks Nilai Penting. 
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Di wilayah tertutup spesies yang mendominasi adalah 

Tetrastigma sp. (INP: 19,01; DR: 1,01) dan Coniogramme 
fraxinea (D.Don) Diels (INP: 16,66; DR: 5,05). 
Tetrastigma sp yang merupakan liana membutuhkan 
tumbuhan lain untuk dipanjat, sehingga banyak berada di 
daerah tutupan hutan. Tumbuhan ini memiliki INP paling 
tinggi, frekuensi relatif yang tinggi dengan kerapatan yang 
rendah artinya jumlah individu yang ditemukan dalam 
setiap sampel plot tidak banyak namun penyebarannya luas 
dan merata pada setiap plot perlakuan. Jenis yang memiliki 
nilai INP yang tinggi menunjukkan bahwa jenis-jenis 
tersebut merupakan jenis yang lebih adaptif terhadap 
lingkungan, selain itu juga suatu jenis dikatakan dominan 
dalam komunitas apabila jenis tersebut berhasil 
memanfaatkan sebagian besar sumber daya yang ada untuk 
pertumbuhan hidupnya dibandingkan dengan jenis yang 
lain (Rahayu 2006). 

Secara umum bukaan lahan kopi menunjukkan 
karakteristik vegetasi dalam tahapan suksesi awal, dimana 
jenis-jenis semak, tumbuhan pioneer dan beberapa 
tumbuhan asing dominan ditemukan. Meskipun letaknya 
berdekatan, namun komposisi jenis kedua tipe habitat 
sangat berbeda, sehingga sulit untuk merekonstruksi 
komposisi jenis dan struktur vegetasi lahan perkebunan 
kopi sebelum penebangan.  
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Fiani A. 2015. Strategi konservasi sumberdaya genetik aren (Arenga pinnata). Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 687-690. 
Menipisnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kebutuhan energi menyebabkan perlunya dicari sumber-sumber energi terbarukan. 
Aren (Arenga pinnata Merr) merupakan salah satu jenis penghasil bioetanol yang memiliki keunggulan dibanding dengan bahan baku 
penghasil bioetanol lain. Potensi aren untuk dikembangkan sebagai sumber bioetanol sangat besar, namun perhatian terhadap jenis ini 
masih belum banyak. Sampai saat ini, pohon aren yang tumbuh di Indonesia sebagian besar merupakan pohon yang umumnya tumbuh 
secara liar serta belum ada penelitian yang memadai tentang pohon aren unggul. Penggunaan benih unggul aren akan menghasilkan 
produktivitas tanaman yang lebih tinggi. Keberhasilan program pemuliaan pohon memerlukan keragaman genetik yang cukup tinggi 
dari populasi aren yang ada sehingga seleksi yang dilakukan akan lebih optimal. Untuk keperluan ini maka konservasi ex situ aren 
diperlukan untuk mendukung kegiatan pemuliaan aren di masa mendatang. 

Kata kunci: Konservasi ex-situ, aren, keragaman genetik, pemuliaan pohon, energi terbarukan 

Fiani A. 2015. Strategy for genetic resources conservation of sugar palm (Arenga pinnata). Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 687-
690. Sugar palm (Arenga pinnata Merr) is one of the bioethanol-producing plants that has advantages compared with other ethanol-
producing raw materials such as sugarcane, sorghum, and cassava. There is a great potential of sugar palm to be developed as a source 
of bio-ethanol, however, the attention to this plant is overlooked. Sugar palm trees in Indonesia generally grow naturally in the wild, and 
there is no adequate research into superior sugar palm tree in term of sap (nira) production and its sucrose content. To improve sugar 
palm plantation productivity, tree breeding program is required. High genetic diversity of base populations of sugar palm will ensure the 
tree breeding program to succeed as tree selection will be more optimal. Ex-situ genetic conservation stands of sugar palm are required 
to maintain its genetic diversity and to support future tree breeding activities. The proper strategy for establishing ex-situ genetic 
resources conservation of sugar palm is therefore needed. 

Keywords: Ex situ genetic conservation, sugar palm, Arenga pinnata, tree improvement, renewable energy 

PENDAHULUAN  

Krisis energi yang terjadi di dunia khususnya dari 
bahan bakar fosil yang bersifat non-renewabel disebabkan 
dari semakin menipisnya cadangan minyak bumi. Oleh 
sebab itu perlu dicari sumber energi terbarukan seperti 
bioetanol yang berasal dari bahan baku nabati seperi nira 
yang dihasilkan dari tanaman aren (Arenga pinnata Merr.). 

Aren yang banyak dijumpai hampir di seluruh 
Indonesia tumbuh secara alami pada berbagai macam 
kondisi lingkungan. Pola penyebaran yang demikian ini 
diduga memiliki keragaman genetik tinggi sebagaimana 
pendapat Hartl and Clark (1989) bahwa jenis tanaman yang 
mempunyai sebaran alam yang luas akan mempunyai 
keragaman genetik yang tinggi, karena eksistensi tanaman 
pada suatu lingkungan tumbuh merupakan manifestasi 
kemampuan jenis tersebut tumbuh dan berkembang dalam 
lingkungan tumbuh yang ada. Informasi keragaman genetik 
suatu jenis penting untuk mendukung program konservasi 

maupun program pemuliaan pohon. Keragaman genetik 
tidak hanya untuk menjamin kemampuan adaptasi suatu 
spesies, tetapi juga diperlukan untuk kelangsungan proses 
evolusi suatu jenis (Murillo 2005). Pengkajian keragaman 
genetik antarindividu atau antarpopulasi merupakan aspek 
penting dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber 
daya genetik tanaman. 

Konservasi sumber daya genetik tanaman hutan 
ditujukan untuk melindungi kemampuan tanaman hutan 
untuk beradaptasi dari perubahan lingkungan dan menjadi 
dasar untuk meningkatkan produksi dan keuntungan lain 
dari pertumbuhan pohon melalui seleksi dan aktivitas 
pemuliaan (Graudal et al. 1997; Skroppa 2005). 

Tulisan ini membahas strategi konservasi sumberdaya 
genetik aren berdasarkan informasi dasar yang dimiliki 
jenis ini. 
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DESKRIPSI TANAMAN 

Aren termasuk suku Aracaceae (pinang-pinangan), 
merupakan tumbuhan berbiji tertutup (Angiosperma) yaitu 
biji buahnya tertutup oleh daging buah. Batangnya tidak 
berduri, tidak bercabang, tinggi dapat mencapai 25 meter 
dan diameter pohon dapat mencapai 65 cm (BP DAS 
2008). Menurut Effendi (2010) pohon aren berdiri tegak 
dan tinggi, berbatang bulat warna hijau kecokelatan, daun 
terbentuk dalam reset batang dengan anak daun menyirip 
berwarna hijau muda/tua, bunga terdiri atas bunga jantan 
yang menyatu dalam satu tongkol ukuran panjang 1-1,2 
cm. Bunga betina pada tongkol yang lain bentuk bulat yang 
terdiri atas bakal buah tiga buah, warna kuning keputihan. 
Buah yang telah terbentuk berbentuk bulat panjang dengan 
ujung melengkung ke dalam, diameter 3-5 cm. Di dalam 
buah terdapat biji yang berbentuk bulat dan apabila sudah 
matang warna hitam. Penyerbukannya dibantu oleh lebah 
(Henderson, 1986; Elberson dan Oyen 2010).  

Biji aren memiliki masa dormansi yang cukup lama, 
yaitu bervariasi dari 4-12 bulan yang terutama disebabkan 
oleh kulit biji yang keras dan impermeabel sehingga 
menghambat terjadinya imbibisi air ke dalam biji (Saleh 
2004). Perkecambahan biji membutuhkan waktu paling 
cepat 5 bulan dengan perlakuan pengikisan biji pada titik 
tumbuh (Saefudin dan Manoi 1994). Benih aren termasuk 
ke dalam benih rekalsitran karena kandungan airnya relatif 
tinggi pada waktu dipanen dan penurunan kandungan air 
benih dapat menurunkan daya berkecambah benih tersebut 
(Widyawati et al. 2009). 

Pohon aren akan mencapai tingkat kematangan pada 
umur 6-12 tahun. Kondisi penyadapan terbaik pada umur 
8-9 tahun saat mayang bunga sudah keluar. Kualitas nira 
terbaik bila kadar sukrosa tinggi (Balitka, 1992).  

DISTRIBUSI GEOGRAFIS DAN HABITAT 

Sebaran aren meliputi wilayah Asia Tenggara yang 
meliputi Indonesia, Serawak, Filipina, Vietnam, Kamboja, 
Laos, Thailand, dan Burma serta sebagian wilayah Asia 
Selatan meliputi Assam, Pakistan dan Sepanjang pesisir 
Timur India (Miller, 1964). Di Indonesia aren ditemukan 
hampir di seluruh wilayah terutama di 14 provinsi: Papua, 
Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Selatan 
dan Nangroe Aceh Darussalam. Total luas areal di 14 
propinsi sekitar 70.000 ha. (Maliangkay 2008). 

Tanaman aren sangat cocok pada kondisi landai dengan 
kondisi agroklimat beragam seperti daerah pegunungan 
dimana curah hujan tinggi dengan tanah bertekstur liat 
berpasir. Dalam pertumbuhan tanaman ini membutuhkan 
kisaran suhu 20-25°C, terutama untuk mendorong 
perkembangan generatif agar dapat berbunga dan berbuah. 
Sedang untuk pembentukan mahkota tanaman, kelembapan 
tanah dan ketersediaan air sangat diperlukan dimana curah 
hujan yang dibutuhkan antara 1200-3500 mm/tahun agar 
kelembaban tanah dapat dipertahankan (Effendi 2009). 
Tanaman aren dapat tumbuh pada ketinggian 9-1400 m dari 

permukaan laut, namun yang paling baik pertumbuhannya 
pada ketinggian 500-800 m dari permukaan laut (BP DAS 
2008). 

KERAGAMAN GENETIK 

Menurut Haryjanto (2011), keragaman genetik aren 
pada empat populasi aren yaitu Jawa Tengah, Bengkulu, 
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara yang dideteksi 
dengan penanda genetik isozim dengan 4 sistem enzim 
yaitu Esterase (EST), Glutamate oxaloacetate 
transamirase (GOT), Diaphorase (DIA) dan 6-
Phospogluconate dehydrogenase (6Pg). Jumlah alel yang 
teridentifikasi sebanyak 9 alel yang tersebar pada empat 
lokus polimorfik. Rata-rata alel per lokus sebesar 2,2500. 
Rata-rata alel efektif per lokus sebesar 1,8377. Semua 
lokus bersifat polimorfik. Rata-rata keragaman genetik 
dalam populasi (He=expected heterozygosity) sebesar 
0,4381 dan antarpopulasi sebesar 0,0702. Nilai rata-rata He 
sebesar 0,4381 termasuk tinggi jika dibandingkan dengan 
nilai rata-rata He dari 16 spesies tropika seperti dilaporkan 
oleh Lestyaningsih (2005) yaitu sebesar 0,211. Rata-rata 
GST di antara keempat populasi aren adalah 0,0703 yang 
dapat diklasifikasikan sedang (Yeh 2000).  

Analisis klaster UPGMA berdasarkan jarak genetik 
standar Nei dapat membagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster 
pertama meliputi populasi aren Jawa Tengah dan 
Kalimantan Selatan; klaster kedua meliputi populasi 
Bengkulu dan Sulawesi Utara. Pola pengelompokan 
populasi dan jarak genetik tidak memperlihatkan hubungan 
yang nyata dengan letak geografis. Hal ini kemungkinan 
karena terbatasnya aliran genetik (gene flow) antarpopulasi 
akibat adanya isolasi oleh laut. 

AREN SEBAGAI BAHAN BAKU BIOETANOL 

Aren sebagai penghasil bioetanol memiliki kelebihan 
lain dibanding penghasil etanol lain seperti tebu, sorgum, 
ubi kayu karena ketiga jenis tersebut dapat digunakan 
untuk bahan pangan sehingga terjadi persaingan dalam 
pemanfaatannya. Berbeda halnya dengan aren, yang hanya 
niranya saja yang dimanfaatkan untuk bahan baku etanol, 
sementara buahnya dapat dimanfaatkan untuk bahan 
makanan (kolang-kaling) maupun bagian tanaman lainnya 
seperti ijuk untuk bahan bangunan. Selain itu aren memiliki 
kelebihan dibandingkan dengan bahan baku bioetanol 
lainnya dikarenakan dalam prosesnya hanya diperlukan 
satu tahap saja yaitu fermentasi, sedangkan bioetanol yang 
berasal dari tumbuhan berpati seperti singkong dan jagung 
memerlukan hidrolisis ringan untuk mengubah polimer pati 
menjadi gula sederhana. 

Potensi tanaman aren untuk dijadikan etanol saat ini 
sudah cukup besar, dapat mencapai 1,43 juta KL bioetanol 
per tahun (Effendi, 2010). Peluang pasar bioetanol masih 
terbuka lebar sebagai bahan campuran premium. Menurut 
Daryono (2006) kebutuhan premium dalam negeri tahun 
2006 mencapai 17,170 juta KL (kiloliter) dan 
diproyeksikan pada tahun 2010 meningkat menjadi 22, 510 
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juta KL (dengan asumsi pertumbuhan 7% per tahun). 
Dengan formulasi campuran etanol sebesar 10% premium, 
maka kebutuhan bioetanol sebanyak 2,251 juta KL. 
Sementara itu perkiraan produksi bioetanol dari aren di 
seluruh Indonesia sebanyak 12.150,4 KL (Tabel 1).  

STRATEGI KONSERVASI 

Populasi aren yang masih banyak dijumpai di habitat 
alamnya menunjukkan bahwa status jenis ini tidak langka, 
tetapi nilai pemanfaatan/potensi pasar yang besar 
menjadikan jenis ini layak dilakukan konservasi secara ex 
situ. Pilihan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan 
pemanfaatan sumberdaya genetik ini untuk digunakan 
untuk mendukung pemuliaan maupun bioteknologi 
sehingga produktivitasnya meningkat. Konservasi ex situ 
juga berfungsi menjaga keberadaan jenis target yang 
mungkin hilang karena berbagai sebab di areal konservasi 
in situ. Berikut ini beberapa pertimbangan dalam 
melakukan tindakan konservasi ex situ aren berdasarkan 
informasi yang ada. 

Sampling koleksi materi genetik 
Berapa variasi genetik yang diperlukan untuk 

mendukung pemuliaan dalam jangka panjang sehingga 
memungkinkan adanya fleksibilitas dalam memanfaatkan 
untuk meningkatkan nilai pemuliaan. Idealnya sebanyak 
mungkin variasi genetik yang ada di alam menjadi target 
konservasi genetik. Tentunya dengan segala keterbatasan, 
maka metode sampling menjadi penting. Sampling yang 
benar akan meminimalkan efek inbreeding yang memiliki 
efek negatif pada karakter-karakter penting untuk 
pemuliaan tanaman dan usaha menjaga variasi genetik 
jangka panjang.  

Distribusi aren yang menyebar hampir di seluruh 
Indonesia dan hasil penelitian keragaman genetik populasi 
maka sebaiknya koleksi materi genetik dilakukan di 
beberapa sebaran alam dengan pendekatan populasi tiap 

pulau (batas geografis berupa laut) dengan mengambil 
individu secara random dalam populasi minimal 25 pohon 
dengan jarak antar pohon minimal 100 m. Buah diambil 
yang sudah masak dengan jumlah yang cukup untuk 
disemaikan menjadi minimal 30 bibit tiap pohon induk. 
Apabila buah sulit didapatkan, maka cabutan anakan dapat 
digunakan sebagai sumber materi genetik asalkan 
identifikasi pohon induknya jelas. Hal ini tidak terlalu sulit 
karena buah aren yang masak akan jatuh tidak jauh dari 
pohon induknya. Penentuan jumlah individu tersebut telah 
memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh The 
Centre of Plant Conservation (1991) yaitu 10-50 individu 
per populasi. 

Tegakan konservasi genetik ex situ 
Metode konservasi dapat dipilih berupa tegakan 

konservasi ex situ yang dimaksudkan untuk menjaga 
sumberdaya genetik pada suatu areal yang aman untuk 
dimanfaatkan di masa mendatang (Theilade 2003). Fungsi 
tegakan konservasi ex situ di kehutanan dapat digunakan 
sebagai sumber benih, untuk mendukung program 
pemuliaan pohon, mencoba jenis asing maupun penelitian 
dan pendidikan. Tegakan konservasi ini dapat disamakan 
dengan tegakan provenans karena identifikasi asal yang 
jelas sehingga manfaat lainnya adalah sebagai sumber 
benih yang telah teridentifikasi. 

Ukuran dan tegakan 
Ukuran tegakan ditentukan oleh jumlah tanaman dan 

jarak tanam yang digunakan. Apabila 25 pohon induk 
diambil tiap populasi dan tiap pohon induk diwakili 30 
anakan, maka setiap populasi diwakili 750 tanaman yang 
telah cukup untuk menjaga keragaman genetik sesuai 
dengan aturan umum yaitu 500-1500 tanaman (DFSC, 
1997). Dengan jarak tanam yang umum diterapkan untuk 
aren yaitu 6 m x 6 m, maka tiap populasi seluas 2,7 ha. 
Bentuk tegakan penting agar penyerbukan antar individu 
dalam tegakan dapat berlangsung dengan baik. Bentuk   

 
 
 
Tabel 1. Perkiraan produksi nira dan etanol seluruh Indonesia (Syakir dan Effendi 2010) 
 

Provinsi Perkiraan Total Area 
(ha) 

Perkiraan Produksi Nira 
(Ribuan lt/tahun) 

Perkiraan Produksi Etanol 
(Ribuan lt/tahun) 

Nangroe Aceh Darussalam 4.081 21.140 845,6 
Sumatera Utara 4.357 26.190 1.047,6 
Sumatera Barat 1.830 8.640 345,6 
Bengkulu 1.748 14.420 576,8 
Jawa Barat 13.135 66.860 2.674,4 
Banten 1.448 17.130 685,2 
Jawa Tengah 3.078 28.090 1.123,6 
Kalimantan Selatan 1.442 10.330 413,2 
Sulawesi Utara 6.000 30.000 1.200 
Sulawesi Selatan 7.293 31.740 1.269,6 
Sulawesi Tenggara 3.070 14.220 568,8 
Maluku 1.000 5.000 200 
Maluku Utara 2.000 10.000 400 
Papua 10.000 20.000 800 
Total 60.482 303.760 12.150,4 
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yang memanjang dihindari karena akan menghalangi 
persilangan acak. Kebanyakan bentuk tegakan adalah 
bujursangkar. Jalur isolasi diperlukan untuk menjaga 
identitas genetik populasi dari datangnya serbuk sari 
tegakan lain yang sejenis, meskipun menghindari 
seluruhnya sulit dilakukan, tetapi meminimalkan potensi 
dapat dilakukan. 

Lahan 
Lahan dipilih harus sesuai untuk pertumbuhan tanaman. 

Konservasi beberapa populasi tentunya memerlukan lahan 
yang cukup luas dan aman untuk mengindari risiko 
kerusakan tegakan konservasi. Untuk menghindari konflik 
di kemudian hari, lahan harus memilik status hukum yang 
kuat. Lahan harus mudah diakses dan mudah dalam 
pengelolaan.  

Pemeliharaan 
Pemeliharaan yang meliputi penyiangan gulma/herba 

dan pendangiran dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 
Pemupukan organik dengan pupuk kandang/kompos perlu 
dilakukan terutama pada awal penanaman agar tanaman 
dapat tumbuh secara maksimal. Perlindungan dari bahaya 
kebakaran harus senantiasa dilakukan terutama apabila 
daerah tersebut rawan bahaya kebakaran. Upaya preventif 
terhadap serangan hama dan penyakit harus dilakukan 
sejak dini agar tidak terjadi endemi (outbreak), sedangkan 
upaya kuratif dapat dilakukan dengan mengamati tanda-
tanda serangan dan tindakan pemberantasan. 

Karakterisasi dan evaluasi 
Kegiatan karakterisasi dan evaluasi memiliki arti dan 

peran penting yang akan menentukan nilai guna dari materi 
plasma nutfah yang bersangkutan. Kegiatan karakterisasi 
dan evaluasi dilakukan secara bertahap dan sistematis 
dalam rangka mempermudah upaya pemanfaatan plasma 
nutfah. Kegiatan tersebut menghasilkan sumber-sumber 
gen dari sifat-sifat potensial yang siap untuk digunakan 
dalam program pemuliaan. 
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