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Pengantar Terbitan

BIODIVERSITAS volume 2, nomor 2, Juli 2001 merupakan terbitan khusus yang memuat hasil-
hasil penelitian terseleksi dari kegiatan "Workshop Perlindungan Ekosistem Dataran Tinggi di
Gunung Lawu". Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali, kegiatan pertama pada
tanggal 3-6 September 2000, sedang kegiatan kedua pada tanggal 27-29 Juli 2001. Setiap
kegiatan diikuti atau diawali "Penelitian Lapangan Keanekaragaman Hayati di Hutan
Jobolarangan, Gunung Lawu" yang dilanjutkan penelitian laboratorium dengan durasi waktu
bervariasi antara 1-2 bulan. Semua tulisan dalam terbitan ini secara prinsip baru dapat disetujui
Dewan Redaksi pada tanggal 31 Juli 2001. Oleh karena itu, jurnal ini terlambat mengunjungi
para pembaca.

Pengangkatan tema keanekaragaman hayati di Hutan Jobolarangan, Gunung Lawu dipilih
karena hingga saat ini data-data hasil penelitian di gunung tersebut – yang paling elementer
sekalipun – masih sangat terbatas, terlebih yang dipublikasikan secara luas. Oleh karena itu
redaksi berketetapan untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian di kawasan ini secara khusus,
meskipun untuk itu harus diakui ruang lingkup materi jurnal menjadi sangat sempit. Tulisan
dalam terbitan ini berisikan data-data keanekaragaman hayati pada tingkat jenis atau ekosistem
berdasarkan pengenalan sifat morfologi, sehingga unsur kebaruan yang disajikan hanya berupa
“jenis/komunitas pada suatu lokasi dan pada waktu tertentu”, meskipun demikian hal ini sangat
diperlukan bagi penelitian-penelitian biologi lebih lanjut.

Terbitan ini memuat keanekaragaman plankton, komunitas larva insekta, mesofauna tanah,
spora Endogone, anggrek epifit, tumbuhan Spermatophyta, serta ditutup dengan potensi
Gunung Lawu sebagai kandidat taman nasional. Kegiatan workshop dan penelitian lapangan
pada dasarnya menyangkut keanekaragaman pada semua bentuk kehidupan, baik hewan,
tumbuhan maupun mikrobia, akan tetapi baru tulisan dengan tema di atas yang mencukupi
untuk diterbitkan. Itupun hampir selalu dinyatakan oleh penulisnya sebagai penelitian awal
(preliminary study) yang masih memungkinkan dikoreksi dengan bertambahnya temuan baru.

Di akhir terbitan ini redaksi menyisipkan halaman khusus berupa rekomendasi upaya konservasi
biodiversitas di Gunung Lawu dan sekitarnya yang merupakan hasil "Semiloka Nasional
Konservasi Biodiversitas untuk Perlindungan dan Penyelamatan Plasma Nutfah di Pulau Jawa,
17-20 Juli 2000, yang diselenggarakan oleh Panitia Konservasi Biodiversitas Flora dan Fauna di
Gunung Lawu, Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta.

Terbitan ini didedikasikan untuk Nova Indra Tri Sujarta, anak muda yang sangat cinta konservasi
biodiversitas dan menjadi koordinator penelitian lapangan tahap pertama; meninggal pada saat
penelitian biodiversitas akuatik di sungai Bengawan Solo.

Selamat membaca.

Wassalam,

Dewan Redaksi
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Kekayaan Fitoplankton dan Zooplankton pada Sungai-sungai
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Richness of Phytoplankton and Zooplankton in Water Streams at Jobolarangan Forest
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ABSTRACT

Plankton is components of aquatic ecosystem. Phytoplankton play as primary producers, zooplankton play an
important role in the higher order in the transfer of energy primary producers, the alga, to the higher order consumers
such as aquatic insects, larval fish, and some adult fish. Streams of Jobolarangan forest may show phytoplankton and
zooplankton that unique. The objectives of this research were to know diversity of phytoplankton and zooplankton and
to determined their density. Plankton were sampled using 25-30 μm mesh net, in three location of streams, i.e.:
Parkiran (1773 m asl.), Mrutu (1875 m asl.), and Air Terjun (1600 m asl.). Samples were examined under light
microscope for identification, and determined their density/L. Richness of phytoplankton in streams at Jobolarangan
forest composed by family of Chlorophyceae, Euglenophyceae (Algae), and Bacillariophyceae. Zooplanktons that
were found order of rotifer, cladoceras, and copepods. Allochtonous productivity, low nutrient level, low light level, and
flowing water condition caused density of plankton/L in stream at Jobolarangan was low, i.e. 0,064 to 0,232.
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Key words: plankton, Jobolarangan, richness, diversity.

PENDAHULUAN

Mempelajari suatu sistem perairan, perlu
diawali dengan mengidentifikasi komponen-
komponen penyusun perairan tersebut dan
hubungan ekologis antara komponen-
komponen penyususnya. Plankton merupakan
salah satu komponen perairan, yang hampir
selalu hadir di setiap badan air. Kelompok ini
biasa dibedakan antara fitoplankton dan
zooplankton. Fitoplankton berperan sebagai
produsen primer, sedangkan zooplankton
berperan penting dalam memindahkan energi
dari produsen primer yaitu fitoplankton (alga),
ke tingkat konsumen yang lebih tinggi seperti
serangga akuatik, larva ikan, dan ikan-ikan
kecil. Sungai-sungai kecil di pegunungan
memperlihatkan komunitas fitoplankton dan
zooplankton yang khas.

Fitoplankton merupakan bagian dari
komunitas di sungai-sungai kecil di hutan
Jobolarangan. Komunitas akuatik ini mudah
dicuplik dan koleksi cuplikannya mudah
diambil dan ditangani. Identifikasi fitoplankton
tidak begitu sulit. Taksonomi alga mikroskopis
biasanya didasarkan atas sifat morfologi talus
yang secara mudah dapat diamati dengan
mikroskop cahaya. Kunci identifikasi sudah
tersedia. Begitu pula zooplankton, komunitas
ini biasanya terbatas pada kelompok taksa
tertentu sehingga mudah diidentifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui komposisi penyusun

komunitas fitoplankton dan zooplankton di
sungai-sungai kecil di hutan Jobolarangan.

2. Mengetahui densitas fitoplankton dan
zooplankton di sungai-sungai kecil di hutan
Jobolarangan.
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BAHAN DAN METODE

Area kajian
Di hutan Jobolarangan terdapat tiga sungai

kecil, yaitu: sungai di Parkiran 1773 m dpl,
Mrutu 1875 m dpl, dan di kawasan Air Terjun
1600 m dpl. Sungai-sungai ini umumnya
memiliki tipe aliran yang sama, yakni: berarus
deras, serta dasar sungai tersusun dari pasir
halus, batu-batu kerikil dan kerakal. Suhu air
relatif rendah berkisar antara 17-20 °C.

Pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan jala plankton. Alga mikroskopis
yang melayang-layang (fitoplankton) diambil
dengan jala plankton berdiameter pori 25-30
μm. Zooplankton diambil dengan jala plankton
berdiameter pori 80 μm. Koleksi plankton
dilakukan dengan menyaring 5 L air sungai
dengan jala plankton dan menampungnya
dalam botol flakon (5 mL). Sampel dalam botol
flakon diawetkan dengan 4 tetes formalin 4%,
lalu dibawa ke laboratorium untuk identifikasi,
penghitungan cacah individu dan densitasnya.

Identifikasi plankton
Identifikasi plankton didasarkan pada bentuk

morfologi yang diamati dengan mikroskop.
Identifikasi fitoplankton Euglenophyceae dan
Chrorophyceae (kelompok alga) merujuk pada
Thompson (1983), Bacillariophyceae merujuk
pada Patrick, 1983. Identifikasi zooplankton
kelompok Rotifera merujuk pada Edmonson
(1983), Cladocera dan Copepoda merujuk
pada Balcer et.al. (1984).

Densitas plankton ditentukan dengan
menggunakan rumus :

  n   = a x c
 L

Keterangan :
n : densitas (kerapatan) plankton.
a : cacah individu plankton dalam 1 ml sampel.
c : volume konsentrasi plankton dalam flakon (5 ml).
L : volume plankton yang dicuplik (liter).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi komunitas plankton
Di sungai-sungai kecil hutan Jobolarangan

ditemukan sebanyak 33 genus kelompok
plankton. Fitoplankton yang dijumpai berasal

dari familia Chlorophyceae (alga), Eugleno-
phyceae (alga), dan Bacillariophyceae. Adapun
zooplankton yang ditemukan berasal dari
kelompok Rotifera, Cladocera, dan Copepoda.

Alga autotrof memiliki peranan sangat vital
dalam jaring-jaring makanan, karena mampu
mengonversi energi cahaya dan bahan
anorganik menjadi organik. Peranan
fitoplankton dalam ekosistem sungai sangat
berarti. Fitoplankton merupakan produsen utama
yang menopang kehidupan akuatik, penghasil
oksigen utama dan memiliki klorofil untuk foto-
sintesis. Fitoplankton ditemukan dalam bentuk
uniseluler, multiseluler, filamen, atau seperti
pita, hidup secara individual, koloni, atau epifit
pada tumbuhan air, batuan dan substrat lain
(Rosyidi, 1998).

Bacillariophyceae yang juga dikenal
sebagai diatom, biasanya hidup di sedimen
halus. Familia ini mempunyai pigmen coklat-
kuning, diselubungi cangkang silika (frustule),
yang mempunyai pahatan berupa alur-alur,
garis atau lubang (striae). Kelompok ini
memiliki raphe berperan dalam pergerakan,
sehingga sel dapat menggelinding perlahan di
atas sedimen.

Zooplankton yang hadir kebanyakan
bersifat filter feeder, baik Rotifera, Cladosera
maupun Copepoda. Rotifera memiliki ciliata
dengan ciliatum buccal khusus yang terdiri
dari tiga membran berkas cilia dan sebuah
membran undulata. Organella ini tidak mudah
tidak mudah diamati. Kebanyakan hewan ini
bersifat filter feeder dan memakan bakteri.

Kebanyakan Cladosera bersifat filter
feeders. Gerakan kaki di thorak menghasilkan
aliran yang membawa partikel-partikel
makanan ke valvus-valvus karapas. Seta kaki
menarik partikel makanan dari air dan
membawanya ke mulut. Fitoplankton,
protozoa, bakteri, dan bahan organik yang
ukurannya sesuai dimakan (Patterson, 1996).

Copepoda juga bersifat filter feeder. Gerakan
antena dan mulut menghasilkan aliran air yang
membawa partikel-partikel makanan ke
perlengkapan makan, dengan disaring oleh
seta di maksila. Copepoda cyclopoid tidak
mempunyai seta untuk menyaring makanan,
tetapi bagian mulutnya termodifikasi untuk
merumput dan mengunyah, sehingga dapat
bersifat herbivora, omnivora, atau kanivora.
Dibandingkan dengan zooplankton lain hewan
ini lebih menyukai detritus, alga (fitoplankton)
protozoa, Cladocera, atau Copepoda lain
(Patterson, 1996).
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Tabel 1. Kekayaan fitoplankton, zooplankton dan densitas plankton di sungai-sungai kecil di Stasiun Parkiran,
Stasiun Mrutu, dan Stasiun Air Terjun di Hutan Jobolarangan.

Stasiun Parkiran Stasiun Mrutu Stasiun Air TerjunNama
Jumlah Densitas/L Jumlah Densitas/L Jumlah Densitas/L

1. Anguillospora - - - - 3 0.003
2. Alonopsis 1 0.001 - -
3. Closterium 3 0.003 - - 3 0.003
4. Diacyclop 1 0.001 - - - -
5. Diatomella - - 8 0.008 - -
6. Enteroplea 14 0.014 30 0.03 - -
7. Epistylis - - 1 0.001 - -
8. Euglena 1 0.001 - - - -
9. Filinia 12 0.012 22 0.022 7 0.007
10. Keratela 2 0.002 - - - -
11. Limnocalanus 2 0.002 - - - -
12. Mesocyclop 1 0.001 - - - -
13. Navicula 16 0.016 5 0.005 13 0.013
14. Nostoc - - 2 0.002 - -
15. Notholca - - 2 0.002 - -
16. Neidium 3 0.003 - - - -
17. Oedogonium - - - - 13 0.013
18. Pachycladon - - 1 0.001 - -
19. Peridinium 1 0.001 - - - -
20. Pinnularia - - 9 0.009 - -
21. Rhopalodia - - 1 0.001 - -
22. Schizomeris - - - - 1 0.001
23. Staurastrum 1 0.001 - - - -
24. Sentronella - - 1 0.001 - -
25. Stentor 67 0.067 103 0.103 3 0.003
26. Surirella 1 0.001 1 0.001
27. Synedra - - - - 5 0.005
28. Tabellaria - - 2 0.002 - -
29. Tricocerca 6 0.006 6 0.006 - -
30. Triploceras - - - - 1 0.001
31. Ulotrix - - - - 4 0.004
32. Udang* - - 2 0.002 - -
33. Vorticella 29 0.029 36 0.036 11 0.011

Jumlah 0.161 0.232 0.064

Densitas plankton
Densitas plankton di sungai-sungai kecil

hutan Jobolarangan sangat rendah, yakni di
sungai daerah Parkiran 0,161; daerah Mrutu
0.232; dan daerah Air Terjun 0.064 (Tabel 1).
Menurut Odum (1993; 1983), populasi
plankton bervariasi dari musim ke musim, dan
dari satu perairan ke perairan lain. Hal ini
disebabkan adanya variasi faktor-faktor fisik
lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya,
dan kekeruhan, serta faktor-faktor kimia

seperti pH, oksigen terlarut, CO2 terlarut,
fosfat, nitrat, dan nitrit.

Pada sungai-sungai kecil di daerah hulu,
terdapat dua bentuk produsen utama yaitu
tumbuhan tinggi dan perifiton, yakni lapisan
tipis alga dan bakteri di permukaan substrat
dasar sungai. Tumbuh-tumbuhan yang hidup
di tepian sungai (riparian) menyumbangkan
sebagain besar bahan organik ke badan air.
Oleh karenanya tumbuh-tumbuhan merupakan
produsen penting, meskipun proses peruraian
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bahan organik tumbuhan CPOM (coarse
particulate organic matter) menjadi FPOM
(fine particulate organic matter) sangat lambat
(Gooderham, 1998), dan seringkali terganggu
oleh bleancing yang terjadi setiap musim
hujan. Kelambatan proses ini menyebabkan
tingkat nutrisi di sungai-sungai kecil daerah
hulu sangat rendah, sehingga densitas biota
air rendah. Nutrisi merupakan sumber energi
utama kehidupan.

Keanekaragaman dan jumlah organisme
dalam komunitas plankton di badan air tawar
biasanya merupakan fungsi dari banyaknya
jumlah bahan organik yang tersedia
(Patterson, 1996). Danau-danau oligotrofik
umumnya mempunyai komunitas organisme
yang tidak padat, tetapi akan menjadi lebih
kaya, dimana keanekaragaman dan jumlah
individunya melimpah, pada musim produktif,
sehingga kondisinya seperti danau kaya
(eutrofik). Di danau yang mengalami
pengkayaan, aggregat bakteri dan detritus
terbentuk di dalam air dan mendukung
komunitas plankton yang lebih beragam.

Produktifitas sungai-sungai kecil (stream)
sangat bergantung pada sisa-sisa tumbuhan
kering dari daratan. Sisa-sisa tumbuhan ini
disebut allochtonous dan merupakan sumber
energi utama kehidupan sungai, terutama
sungai-sungai kecil di bawah kanopi (Goldman
dan Horne, 1983). Di lingkungan perairan,
fitoplankton umumnya berperan sebagai
produsen utama, namun pada sungai-sungai
kecil di pegunungan, permukaan air sungai
umumnya tertutup kanopi tumbuhan, sehingga
penetrasi cahaya matahari terhalang. Oleh
karenanya produktifitas autochtonous dari
fitoplankton, alga yang melekat (“aufwuchs”),
makrofita, dan lumut tidak dominan di habitat ini.

Hal yang sama terjadi pada sungai-sungai
di Jobolarangan. Turbiditas (kekeruhan) air di
sungai-sungai ini umumnya rendah, sehingga
penetrasi cahaya matahari sangat mungkin
mencapai dasar sungai. Akan tetapi intensitas
cahaya matahari yang diterima sungai relatif
rendah, karena struktur vegetasi yang rapat
menjadikan sebagian besar batang air sungai
tersebut tidak dapat menerima cahaya
matahari, sehingga energi utama sungai ini
bersifat allochtonous. Lambatnya proses
dekomposisi allochtonous menyebabkan
sungai-sungai ini relatif miskin zat hara
akibatnya sumber energi untuk kehidupan
plankton rendah, sehingga densitasnya pun
menjadi rendah.

Menurut Goldman dan Horne (1983),
plankton sebenarnya sangat jarang ditemukan
di sungai-sungi yang beraliran deras,
umumnya hanya ditemukan di lubuh yang
dalam dan alirannya lambat. Sungai-sungai di
hutan Jobolarangan yang dangkal dan berarus
deras menyebabkan densitas planktonya
sangat rendah. Derasnya aliran air
menyebabkan semua organisme yang ada di
dalamnya akan selalu terbawa oleh aliran air.

KESIMPULAN

Kekayaan plankton sungai-sungai kecil di
hutan Jobolarangan tersusun atas fitoplankton
dari familia Chlorophyceae, Euglenophyceae
(Alga), dan Bacillariophyceae dan zooplankton
kelompok Rotifera, Cladocera, Copepoda.

Produktivitas allochtonous, tingkat nutrisi
rendah, intensitas cahaya rendah, dan aliran
air deras menyebabkan densitas plankton
pada sungai-sungai di hutan Jobolarangan
kecil, berkisar antara 0,064-0,232 individu/L.
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ABSTRACT

Insect larvae are macro-invertebrate that becomes the most perfect indicator of aquatic-environmental health. Natural
streams usually determined by its insect-larvae community in a good condition, in which their taxonomic diversity and
richness are high. The objective of the research was to know the taxonomic diversity and richness of insect-larvae
family in streams at Jobolarangan forest. The larvae were sampled using net-surber (dip-net) in three location of
streams, i.e.: Parkiran (1773 m asl.), Mrutu (1875 m asl.), and Air Terjun (1600 m asl.). The screened insect-larvae
were grouped its family and counted their individual number.  The diversity was counted using Shanon-Weiner
diversity indices.  In this research was found 12 families of insect-larvae consisted of two families of Odonata order, 3
families of Coleopteran order, and a family of Lepidoptera.  Nine families identified, while the three insect-larvae i.e. 2
of Coleoptera and 1 of Lepidoptera were not identified yet.  The Parkiran station indicated the highest diversity index
of 0.1436.
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PENDAHULUAN

Pemantauan kualitas akuatik sungai-sungai
umumnya dilakukan dengan menggunakan
karakter fisik dan kimia. Akan tetapi akhir-akhir
ini pemantauan dengan menggunakan biota
lebih diperhatikan, mengingat biota lebih tegas
dalam mengekspresikan kerusakan sungai,
termasuk pencemaran lingkungan. Survei
biologi merupakan cara yang paling baik dan
cepat untuk mendeteksi adanya kerusakan
pada kehidupan akuatik (Plafkin, et.al, 1985).

Penelitian biota air dengan makro-
invertebrata (larva insekta), memiliki banyak
manfaat, antara lain untuk mengetahui adanya
perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia
(antropogenik). Makroinvertebrata merupakan
salah satu indikator kesehatan lingkungan
akuatik paling sempurna. Hewan ini hidup di
dalam sedimen atau substrat dasar sungai,

dengan pola migrasi terbatas dan cenderung
menetap (Chessman, 1995; Plafkin, dkk., 1985).

Komunitas larva insekta yang masih dalam
keadaan baik umumnya terdapat di sungai-
sungai kecil yang masih alami. Komunitas ini
mempunyai kekayaan dan keanekaragaman
taksa yang tinggi. Pengukuran kekayaan taksa
dapat dilakukan dengan menghitung seluruh
spesies yang ada, menghitung jumlah familia
yang ditemukan, atau menghitung taksa
kelompok EPT (Ephemeroptera, Plecoptera,
Tricoptera) (Gooderham, 1998).

Sungai-sungai kecil di hutan Jobolarangan
1600-1875 m dpl. relatif masih alami.
Komunitas bentik, terutama larva insekta,
dimungkinkan dapat ditemukan di tempat ini
dengan ragam dan komposisi yang khas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kekayaan dan keanekaragaman larva insekta
pada tingkat familia di sungai-sungai tersebut.
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BAHAN DAN METODE

Area kajian
Penelitian ini dilakukan pada pertengahan

musim kemarau tahun tahun 2001. Pada saat
itu, di hutan Jobolarangan ditemukan tiga
sungai kecil yang memungkinkan untuk
diambil datanya, yaitu: Parkiran (1773 m dpl.),
Mrutu (1875 m dpl.), dan Air Terjun (1600 m
dpl.). Sungai-sungai ini umumnya memiliki tipe
arus yang sama dan didominasi oleh pola
aliran air yang deras. Dasar sungai disusun
oleh pasir halus, batu-batu kerikil dan kerakal.
Suhu air relatif rendah berkisar antara 17-20
°C. Suhu ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya
penetrasi cahaya matahari dan besar kecilnya
pepohonan yang menutupi aliran sungai. DO
terukur berkisar antara 5,69-7,71 ppm.

Pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan

menggunakan jaring surber (dip net). Caranya:
mulut jaring dihadapkan ke hulu, lalu dasar
sungai diaduk-aduk dengan kaki untuk
mengeluarkan biota yang menempel pada
batuan atau di bawah pasir dan kerikil. Area
yang diaduk sepanjang 10 meter di depan
mulut jaring, sehingga diharapkan sampel
akan mengalir ke dalam jaring surber. Sampel
yang terkumpul di dalam surber, kemudian
diambil dan dimasukkan dalam stoples plastik
untuk diperiksa di Laboratorium (Chessman,
1995).

Analisis di laboratorium
Sampel-sampel yang dibawa dari

lapangan, kemudian dipisahkan dari pasir
yang terbawa. Pada proses pemisahan
digunakan larutan gula yang agak pekat untuk
mengapungkan bahan organik dari campuran
pasir. Bahan organik ini disimpan dalam
stoples plastik berisi alkohol 70% untuk
pemeriksaan lebih lanjut.

Pengambilan spesimen
Bahan organik yang telah terpisah diambil,

selanjutnya campuran pasir yang tersisa
dituangkan pada nampan sortasi, lalu dengan
teliti dicari larva insekta di seluruh nampan
menggunakan kaca pembesar, dan diambil
dengan forcep halus, kemudian dimasukkan
ke dalam botol kecil yang berisi alkohol,
menurut kelompoknya (misalnya kelompok
Ephemeroptera, Plecoptera, Tricoptera, dan
kelompok larva insekta lain).

Identifikasi larva insekta
Masing-masing kelompok taksa larva

insekta diidentifikasi sampai tingkat familia,
dengan memeriksa karakter khas dan
mencocokkannya dengan kunci identifikasi
dari Gooderham (1998); Dean dkk. (1995);
Hawking (1996), Lawrence (1995), dan Suter
(1995). Keanekaragaman larva insekta pada
setiap sungai dihitung Indeks Diversitas (ID)
dari Shannon-Wiener (Krebs, 1972).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan larva insekta
Larva insekta yang ditemukan di tiga

sungai kecil di hutan Jobolarangan terdiri dari
12 familia, meliputi dua familia dari ordo
Odonata, dua familia dari ordo
Ephemeroptera, satu familia dari ordo
Plecoptera, tiga familia dari ordo Tricoptera,
tiga familia dari ordo Coleoptera, dan satu
familia dari ordo Lepidoptera. Sembilan familia
teridentifikasi, sedangkan tiga larva insekta
yaitu 2 dari ordo Coleoptera dan 1 dari ordo
Lepidoptera belum teridentifikasi familianya.
Daftar familia dan deskripsi masing-masing
familia disajikan pada tabel 1, sedang gambar
masing-masing anggota dari famila tersebut
disajikan pada gambar 1.

Jumlah familia larva insekta yang diperoleh
menunjukkan kekayaannya tidak terlalu besar
dan tidak banyak mewakili anggota-anggota
golongan insekta terutama insekta akuatik,
namun secara fungsional familia-familia yang
ditemukan tersebut hampir selalu dominan di
sungai-sungai kecil. Jenis larva insekta yang
ditemukan pada setiap sungai umumnya
hampir sama, namun distribusi jumlahnya
tidak merata, sehingga beberapa larva
jumlahnya cukup besar, seperti Aeshnidae
(Odonata). Capung ini sering ditemukan di
sekitar kolam atau rawa, dikenal kuat terbang,
sulit ditangkap, dan berperan sebagai predator
(Anonim, 1991).

Odonata (dragonflies) merupakan insekta
hemimetabola. Larva hidup di air dan
perilakunya sangat berbeda dengan hewan
dewasa. Bentuk dewasa terbang dan terlihat
jelas, seringkali dengan warna-warna terang,
dan lebih aktif dibandingkan kebanyakan
insekta air yang hidup di darat (teresterial).
Kondisi ini sebenarnya dipengaruhi banyak hal
diantaranya keadaan air, besar kecilnya arus
air dan faktor-faktor ekologi lain (Ward, 1992).
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Gambar 1. Keanekaragaman larva insekta tingkat familia di sungai-sungai kecil hutan Jobolarangan. Odonata: 1.
Aeshnidae, 2. Corduliidae. Ephemeroptera: 3. Leptophlebiidae, 4. Baetidae. Plecoptera: 5. Perlidae. Tricoptera: 6.
Calocidae/ Helicophidae, 7. Phylorheithridae, 8. Hydrobiosidae. Coleoptera: 9. Elmidae, 10. …….. *), 11. ………. *).
Lepidoptera: 12. ……….. *). Keterangan: ……….*) belum teridentifikasi.
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Tabel 1. Kekayaan dan deskripsi (kategori takson familia) larva insekta di sungai-sungai kecil hutan Jobolarangan.

No Ordo Familia Deskripsi
1. Aeshnidae Larva besar (tidak ramping), tanpa insang memanjang yang terlihat jelas. Labium

datar atau hampir datar, prementum tanpa seta. Antena dengan lebih dari 4
segmen, tarsi depan 3 segmen (Gooderham, 1998; Miller 1995; Hawking, 1995).

1 Odonata
(larva capung)
Sub ordo:
Anisoptera 2. Corduliidae Labium cekung, berbentuk sendok/ladle. Palpus labial berbentuk seperti topeng

di muka wajah, prementum dengan seta besar. Palpus labial dengan duri dan
gigi (Gooderham, 1998; Miller 1995; Hawking, 1995).

1. Leptophlebiidae Mesonotum tidak membentuk karapak; kaki panjang, biasanya terlihat dari atas;
tiga filamen terminal terlihat jelas. Abdomen tanpa tutup insang; semua insang
bentuknya sama, ada pada segmen 1-7. Lembaran ventral insang membentuk
piringan. Insang tidak mengalami pengerasan, tanpa duri, lembaran dorsal juga
membentuk piringan. Kepala prognathous; tubuh pipih dorsoventral. Insang
pada segmen abdomen 1-7; filamen terminal panjang dan bersegmen banyak;
panjang badan lebih dari 4 mm. Filamen kaudal dengan seta yang membentuk
lingkaran pada ujung setiap segmen; bagian dorsal dan ventral insang pada
segmen 2-7 sama bentuk dan strukturnya; maxilla dan palpus labial terbagi 3,
maxilla tanpa duri yang panjang dan melengkung (Suter, 1995).

2 Ephemeroptera
(mayflies)

2. Baetidae Mesonotum tidak membentuk karapak; kaki panjang, biasanya terlihat dari atas;
tiga filamen terminal terlihat jelas. Abdomen tanpa tutup insang; semua insang
bentuknya sama, ada pada segmen 1-7. Lembaran ventral insang membentuk
piringan. Insang tidak mengalami pengerasan, tanpa duri, lembaran dorsal juga
membentuk piringan. Kepala hypognathous; penampang melintang tubuh oval
atau sirkuler. Antena panjang, lebih panjang dari dua kali panjang kepala;
proyeksi postero-lateral abdomen gampang hancur atau absen (Suter, 1995).

3 Plecoptera
(stoneflies)

Perlidae Insang pada koksa 1 ,2, 3, tidak berbentuk kerucut. Segmen sterna posterior
thorak tidak overlaping. Posterior insang terlihat jelas (Gooderham, 1998).

4 Tricoptera
(aaddisflies)

1. Calocidae atau
Helicophidae

Larva berukuran kecil sampai sedang (biasanya 8-12 mm), selubung bervariasi,
dapat terbentuk dari lumpur halus saja atau gabungan dengan butiran-butiran
pasir dan sisa-sisa tumbuhan. Antena kecil, di dekat tepi anterior kapsul kepala
atau di sekitar pertengahan mata dan tepi anterior. Apotom ventral berbentuk
segitiga, genae berbatasan dengan tepi mata. Pronotum sangat keras, tanpa
tonjolan pada tepi anterolateral. Insang abdomen tidak ada (Dean et al., 1995).

2. Phylorheithridae Larva berukuran sedang sampai besar (8-12 mm), membangun cangkang yang
mudah dibawa dari pasir dan kerikil. Antena kecil, dekat dengan tepi anterior
kapsul kepala. Apotom ventral segitiga, tidak memisahkan genae. Pronotum dan
mesonotum sangat keras, metanotum sebagian besar mengeras biasanya
dengan 1-3 pasang sklerit. Prosternum dengan sklerit yang besar. Kaki tengah
dengan tibia dan tarsus yang menyatu. Insang abdominal ada (Dean et al., 1995).

3. Hydrobiosidae Larva berukuran sedang (panjang 8-15 mm), hidup bebas. Kepala dan
pronotum mengeras, prosternum sering kali dengan sentral sklerit. Mesonotum
dan metanotum seperti membran. Kaki depan temodifikasi, dapat berupa capit
atau cakar yang memanjang. Insang abdomen tidak ada; calon kaki sangat
berkembang, cakar anal besar (Dean et al., 1995).

1. Elmidae Labium terpisah dari kepala dengan suture yang sempurna. Kaki bersegmen 5,
termasuk pretarsus (cakar). Ujung abdomen dengan sambungan operkulum
pada bagian ventral yang menutupi 3 rambut-rambut halus yang muncul
sebagai insang yang pipih. Panjang antena kurang dari setengah lebar kepala;
tubuh memanjang, tidak terlalu melebar dan cenderung pipih. Kepala terlihat
jelas (Lawrence, 1995).

2. ……….. *) -

5 Coleoptera

3. ……….. *) -
6 Lepidoptera     ……….. *) -

Keterangan: ……….*) = belum teridentifikasi.
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Tabel 2. Penyebaran larva insekta sungai-sungai kecil di hutan Jobolarangan, beserta indeks diversitasnya.

Stasiun
No Familia Parkiran

(1773 m dpl.)
Mrutu

(1875 m dpl.)
Air Terjun

(1600 m dpl.)
1. Aeshnidae (Odonata) 0 83 10
2. Corduliidae (Odonata) 0 48 59
3. Leptophlebiidae (Ephemeroptera) 9 2 0
4. Baetidae (Ephemeroptera) 0 2 1
5. Perlidae (Plecoptera) 6 10 21
6. Calocidae atau Helicophidae (Tricoptera) 0 133 29
7. Phylorheithridae (Tricoptera) 44 14 0
8. Hydrobiosidae (Tricoptera) 3 1 4
9. Elmidae (Coleoptera) 4 2 0
10. …………..*) (Coleoptera) 0 0 3
11. …………..*) (Coleoptera) 0 0 1
12. …………..*) (Lepidoptera) 0 0 1

Indeks Diversitas 0,1436 0,0940 0,0884

Keterangan: …………..*)  = belum teridentifikasi.

Ordo Ephemeroptera (mayflies) merupakan
insekta hemimetabola, nimfa hidup akuatik,
sedangkan hewan dewasa hidup di kolam
atau aliran air dan di udara. Larva umumnya
bersifat herbivora, memakan detritus atau
alga. Beberapa spesies bersifat “filter feeders”
(kolektor) atau karnivora. Ordo ini sangat unik
karena memiliki dua tahap pembentukan
sayap. Sayap awal muncul pada tahap sub
imago (tahap akhir larva) dan seringkali tanpa
pematangan seksual  (Ward, 1992).

Ordo Plecoptera (stoneflies) merupakan
insekta hemimetabola, larva hidup akuatik dan
hewan dewasa hidup di darat. Larva ordo ini
dicirikan hidup pada air dingin yang mengalir.
Kebanyakan larvanya bersifat herbivora terutama
memakan detritus dari tanaman, beberapa
kelompok ada yang bersifat karnivora, tetapi
pada tahap larva awal dari semua spesies
pemakan detritus (Ward, 1992).

Pada ordo Coleoptera (water beetles) baik
tahap larva maupun dewasa, kebanyakan ber-
sifat akuatik dan hidup di bawah permukaan
air. Pada tahap akhir larva, insekta ini
umumnya berpindah ke daratan membentuk
pupa, lalu kembali lagi ke air untuk berubah
menjadi tahap dewasa penuh. Coleoptera
akuatik memiliki kebiasaan makan yang

beragam, kebanyakan merupakan predator,
baik larva ataupun dewasa (Ward, 1992).

Ordo Tricoptera (caddisflies) merupakan
insekta holometabola dengan larva dan pupa
berada di air, sedangkan dewasa berada di
darat (teresterial). Ditemukan sangat beragam
di habitat dingin yang mengalir. Tricoptera
berarti “sayap rambut”, yang disamakan
dengan rambut seperti setae yang menutupi
sayap pada saat dewasa. Ordo Lepidoptera
akuatik merupakan insekta darat utama yang
bersifat fitofagus. Kebanyakan larva spesies
ini memakan jaringan tumbuhan tingkat tinggi,
pemakan daun atau membuat lubang di dalam
batang dan akar( Ward, 1992).

Familia larva insekta yang ditemukan dalam
penelitian ini merupakan kelompok fungsional
yang dominan di sungai-sungai kecil. Larva ini
terdiri dari kelompok detritivora (shredder)
yang memakan partikel-partikel organik kasar
(CPOM = coarse particulate organic matter),
kelompok kolektor yang menyaring partikel-
partikel organik halus (FPOM = fine particulate
organic matter) dan kelompok predator.
Kelompok larva insekta yang ditemukan
adalah penghuni daerah hulu sungai, tempat
yang banyak menerima masukan bahan
organik (allochtonous) dari vegetasi riparian
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(Vannote, dkk., 1980). Permukaan sungai di
daerah hulu tertutup oleh kanopi hutan dan
sinar matahari untuk fotosintesis tereduksi,
sehingga energi utama diperoleh dari seresah
guguran daun. Kemelimpahan grazer atau
scraper sedikit, umumnya memakan diatomae
dan alga yang menempel pada batuan.

Keanekaragaman larva insekta
Sungai-sungai kecil di hutan Jobolarangan,

sebagaimana sungai pegunungan pada
umumnya, didominasi pola aliran air yang
deras. Dasar sungai disusun oleh pasir halus,
batu-batu kerikil, dan kerakal, sehingga
komponen biotik penyusun sungai-sungai
tersebut umumnya merupakan organisme
yang memiliki pola adaptasi terhadap habitat
akuatik dengan arus air yang deras.
Komposisi dasar sungai yang terdiri dari
butiran-butiran pasir menyebabkan turbiditas
air sangat rendah.

Kesamaan tipe arus sungai-sungai kecil di
hutan Jobolarangan menyebabkan komposisi
komunitas biotiknya juga hampir sama, hanya
dibedakan pada jumlah individu spesies-
spesies tertentu (tabel 2). Berdasarkan
diversitas larva insektanya, maka stasiun
Parkiran memiliki keragaman (diversitas) jenis
terbesar dengan nilai 0,1436. Keragaman
yang tinggi tersebut disebabkan karena
kecepatan arus air di stasiun ini tidak begitu
deras dibandingkan dengan stasiun Mrutu dan
Air Terjun, sehingga mengurangi gangguan
pertumbuhan larva insekta dan beberapa
anggota larva insekta yang menyukai arus
tenang ditemukan melimpah di stasiun ini.
Jumlah familia yang ditemukan di stasiun
Mrutu lebih banyak dibandingkan stasiun
Parkiran dan Air Terjun, akan tetapi indeks
diversitasnya kecil yaitu 0,0940 karena di
dominasi satu familia, yaitu Calocidae.

Struktur ekologi sangat tergantung pada
lingkungan fisik dan kimia (faktor abiotik).
Faktor fisik yang sering berhubungan dengan
kehidupan larva insekta antara lain adalah
sedimentasi, erosi tanah ke badan sungai,
intensitas cahaya, oksigen terlarut, sedang
faktor kimia yang mempengaruhi antara lain
pH dan salinitas air. Faktor-faktor ini akan
membatasi kehadiran atau ketidakhadiran
larva insekta di suatu sungai.

Kehadiran beberapa familia seperti
Plecoptera yang menghendaki DO lebih dari
70%, substrat dasar sungai yang berbatu,
jernih, dan air dingin menunjukkan bahwa

kondisi sungai-sungai kecil habitatnya masih
alami dan daerah aliran sungai (DAS) belum
mengalami degradasi. Kehadiran kelompok
taksa EPT (Ephemeroptera, Plecoptera,
Tricoptera) yang tidak toleran terhadap
kualitas air yang rendah merupakan indikasi
keadaan fisik sungai masih baik (Gooderham,
1998; Dudgeon, 1994) Degradasi DAS dapat
meningkatkan sedimentasi dan turbiditas
sungai. Degradasi DAS dapat disebabkan
penggundulan hutan dan erosi permukaan
(surface run off) akibat kemiringan lereng
penggunungan. Degradasi DAS dapat
menurunkan kekayaan dan keanekaragaman
biota air, serta spesies daratan yang hidup di
tepian sungai dan lebak (Dudgeon, 1994).

KESIMPULAN

Di sungai-sungai kecil hutan Jobolarangan
ditemukan larva insekta yang berasal dari 12
familia. Dua familia dari ordo Odonata, dua
familia dari ordo Ephemeroptera, satu familia
dari ordo Plecoptera, tiga familia dari ordo
Tricoptera, tiga familia dari ordo Coleoptera,
dan satu familia dari ordo Lepidoptera.
Sembilan larva insekta teridentifikasi
familianya, sedangkan tiga larva insekta yaitu
2 dari ordo Coleoptera dan 1 dari ordo
Lepidoptera belum teridentifikasi familianya.
Indeks diversitas larva insekta di stasiun
Parkiran adalah 0,1436; Mrutu 0,0940; dan Air
Terjun 0,0884 .
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ABSTRACT

Soil mesofauna is one group of soil biodiversity, which take main role of decomposition processes of organic matter.
The objective of this research was to investigate the composition and diversity of soil mesofauna at Jobolarangan
forest. Soil samples were collected from 8 sampling points which different vegetation types. Soil mesofaunas
extracted by modified Barless-Tullgren extractor apparatus for 4 days. The results showed that in the north side of
Jobolarangan forest were identified 6 groups of microarthropods, i.e.: Mesostigma and Astigma (Ordo: Acarina),
Isotomidae (Ordo: Collembola), Rhinotermitidae (Ordo: Hymenoptera), Staphyllinidae and Carabidae (Ordo:
Coleoptera). The group with highest density and wide distribution was Astigma. There were high diversities of soil
mesofauna community structure at Jobolarangan forest.
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PENDAHULUAN

Daerah-daerah tertentu di dunia dikenal
sebagai pusat keanekaragaman hayati, karena
mengandung keanekaragaman ekosistem,
spesies maupun genetik yang besar. Hutan
hujan tropis, terumbu karang, dan ekosistem
pulau merupakan titik puncak keaneka-
ragaman hayati. Oleh karena itu, pembahasan
mengenai keanekaragaman hayati banyak
difokuskan pada ekosistem-ekosistem tersebut.
Peningkatan tajam proses penggundulan
hutan hujan tropis sejak tahun 1970-an
merupakan isu penting dan dianggap sebagai
pemicu utama krisis keanekaragaman hayati
(Gray, 1993).

Banad-badan dunia yang peduli pada
masalah keanekaragaman hayati telah menyusun
program-program konservasi dengan srategi

dasar melestarikan/ melindungi, mempelajari,
dan memanfaatkannya secara berkelanjutan
(Gray, 1993). Melestarikan habitat yang masih
utuh merupakan kegiatan konservasi yang
perlu mendapatkan perhatian, mengingat
fragmentasi dan hilangnya habitat merupakan
penyebab utama punahnya keanekaragaman
hayati (Shaucking dan Anderson, 1993).
Spears (1991) juga menyebutkan bahwa untuk
memecahkan masalah penggundulan hutan
harus diberikan prioritas pada upaya
pelestarian hutan dengan mengalokasikan
sebagian hutan tropis yang tersisa sebagai
cagar ekologi.

Gunung merupakan salah satu ekosistem
yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Di
Jawa, luasnya mencapai 7% dari permukaan
daratan (Steenis, 1972). Ekosistem gunung
memiliki keanekaragaman hayati yang relatif
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tinggi, karena iklimnya yang variatif, serta
pada umumnya mempunyai nilai kekhususan
yang tinggi dan keberadaannya hingga saat ini
masih cukup utuh. Pelestarian ekosistem
gunung merupakan salah satu alternatif usaha
konservasi keanekaragaman hayati yang
potensial untuk dikembangkan.

Hutan Jobolarangan merupakan bagian
dari ekosistem Gunung Lawu yang terletak di
perbatasan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Lokasi ini potensial untuk digunakan
sebagai kawasan konservasi karena beberapa
alasan, antara lain:
1. Kondisi hutannya masih relatif utuh.
2. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh

masyarakat di sekitar hutan tersebut.
3. Kemungkinan pengalihan fungsinya

menjadi ekosistem binaan sangat kecil.
Untuk menunjang usaha pembentukan

kawasan konservasi perlu dilakukan studi intensif
tentang keanekaragaman hayati yang ada.

Mesofauna tanah merupakan bagian dari
keanekaragaman hayati yang memiliki peranan
penting, terutama sebagai dekomposer.
Kelompok ini meliputi berbagai jenis hewan
tanah yang berukuran antara 0,2-2 mm.
Mikroarthropoda, misalnya acari (tungau) dan
colembola (ekor pegas) merupakan anggota
terpenting dari kelompok ini (Wallwork, 1970).
Selain sebagai dekomposer yang mampu
mengubah bahan-bahan organik menjadi
bahan anorganik untuk tumbuhan, mesofauna
tanah juga memiliki arti penting dalam
menjaga kesuburan fisika, kimia, dan biologi
tanah (Adianto, 1993). Beberapa peneliti
mengusulkan kelompok mesofauna tanah ini
sebagai bioindikator kondisi lingkungan
(Takeda, 1981; Linden et al., 1994; Suwondo
et al., 1996).

Eksistensi kelompok mesofauna tanah
pada suatu habitat sangat tergantung pada
kondisi lingkungannya (Adianto, 1993; Suin,
1997). Keanekaragaman vegetasi sebagai
penyedia sumber makanan utama merupakan
faktor lingkungan dominan yang menentukan
struktur dan komposisi mesofauna tanah.
Disamping itu, faktor lingkungan abiotik misal-
nya suhu, pH, kadar air tanah, dan iklim di
atas permukaan tanah juga sangat ber-
pengaruh terhadap kehidupan mesofauna tanah.

Mengingat masih sangat terbatasnya
penelitian keanekaragaman mesofauna tanah
di Indonesia, serta belum tersedianya data
mesofauna tanah di hutan Jobolarangan,
maka penelitian ini dilakukan. Tujuan dari
penelitian ini adalah menginventarisasi
kelompok mesofauna tanah pada beberapa
lokasi dengan tipe vegetasi yang berbeda di
hutan Jobolarangan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli
2001. Sampel tanah diambil pada kedalaman
0-15 cm dengan menggunakan bor tanah di 8
stasiun pengamatan yang ditentukan
berdasarkan tipe vegetasi yang berbeda
(masing-masing dengan 3 ulangan). Sebanyak
250 g sampel tanah dimasukkan ke dalam
kantung kain untuk diekstraksi di Laboratorium
Biologi FMIPA UNS Surakarta.

Ekstraksi mesofauna tanah dilakukan
dengan menggunakan alat ekstraksi corong
Barless-Tullgren yang dimodifikasi selama 4
hari (Suin, 1997). Mesofauna tanah yang
tertampung di dalam botol koleksi diidentifikasi
hingga takson famili dengan menggunakan
acuan Dindal (1990), Borror et al. (1992), dan
Suin (1997).

Struktur komunitas mesofauna tanah dari
masing-masing stasiun pengamatan
dibandingkan berdasarkan nilai indeks
diversitas Simpson dengan rumus sebagai
berikut:

D = 1 - ∑ (pi)2

D : Indeks diversitas mesofauna
Pi : Proporsi individu ke-i kelompok

mesofauna tanah didalam komunitas

Untuk membandingkan struktur komunitas,
dihitung indeks kesamaan berdasarkan nilai
Renkonen dan dilanjutkan dengan pembuatan
dendrogram. Nilai Renkonen (%) dihitung dari
jumlah kepadatan relatif (KR) terendah dari
dua stasiun pengamatan yang dibandingkan.
Adapun nilai kepadatan relatif dihitung dengan
rumus sebagai berikut:

Jumlah individu mesofauna A
unit contohKepadatan relatif mesofauna A =

Jumlah individu semua mesofauna
X 100%
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi lokasi penelitian
Areal penelitian yang dapat dijangkau

dalam penelitian ini masih relatif sempit, yaitu
mencakup lokasi penanaman HTI Pinus,
Puspa, dan Cemara yang terletak dikaki bukit
Jobolarangan hingga lereng bukit Nguncup
bagian selatan (ketinggian tempat antara
1700-2000 m dpl.). Pada saat pengambilan
sampel tanah (pukul 09.00-11.00) suhu udara
berkisar antara 16-22,5°C, sedangkan suhu
tanah berkisar antara 14-16,5°C.

Sampel tanah diambil pada delapan stasiun
pengamatan yang vegetasinya masing-masing
didominasi oleh tumbuhan berikut:
1. Stasiun I : Araucaria sp (cemara gimbal)
2. Stasiun II : Pinus merkusii (tusam)
3. Stasiun III : Schima wallichii (puspa)
4. Stasiun IV : Alsophylla glauca (paku tiang)
5. Stasiun V : Schefflera fastigiata (tanganan)
6. Stasiun VI : Schefflera aromatica
7. Stasiun VII : Melastoma sp.
8. Stasiun VIII : Acacia decurrens (kasia)

Stasiun I-VIII secara berurutan terletak
pada ketinggian tempat dari rendah (+ 1700 m
dpl.) ke tinggi (+ 2000 m dpl.).

Struktur dan komposisi mesofauna tanah
Dari hasil identifikasi, semua mesofauna

tanah yang terkoleksi termasuk dalam filum
Arthtropoda yang terdiri dari dua kelas yaitu
Arachnida dan Insekta. Kelas Arachnida
terdapat 1 (satu) ordo yaitu Acarina yang
terdiri dari dua kelompok yaitu Mastigmata dan
Astigmata; sedangkan kelas Insekta terdiri dari

4 familia (3 ordo) yaitu: Isotonidae (ordo
Collembola), Rhinotermitidae (ordo Isoptera),
Staphyllinidae, dan Carabidae (ordo Coleoptera).

Dari 6 kelompok mesofauna tanah yang
ditemukan, Acarina merupakan kelompok
yang paling sering dijumpai, Astigmata
(36,84%) dan Mastigmata (26,32%); diikuti
kelompok Collembola (21,05%) dan
Coleoptera serta Isoptera (5,26%). Hal ini
menunjukkan bahwa Acarina memiliki daerah
distribusi yang luas di hutan Jobolarangan.
Russel (1978) mengatakan bahwa Acarina
dan Collembola merupakan mikroarthropoda
tanah yang keanekaragamannya sangat tinggi
serta memiliki daerah agihan yang luas.
Sugiyarto (2000) juga melaporkan bahwa
Acarina dan Collembola merupakan kelompok
fauna tanah yang selalu ditemukan pada
berbagai perlakuan bahan organik sisa
tanaman yang diberikan pada media tanam
kacang hijau.

Jika dilihat dari kemelimpahan atau
kepadatannya, kelompok Acarina juga
menunjukkan nilai tertinggi, yaitu Astigmata
(57,35%), Mesostigmata (19,12%), disusul
dibawahnya Isotomidae, Rhinotermitidae, dan
Staphyllinidae (7,36%) serta Carbidae
(1,47%). Dengan demikian dapat diketahui
pula bahwa disamping memiliki distribusi yang
luas, Acarina juga mendominasi kehidupan
mikroarthropoda tanah di hutan Jobolarangan.
Hal ini diduga berkaitan dengan fungsinya
sebagai dekomposer terpenting bersama
dengan Collembola (Wallwork, 1970).
Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa

Tabel 1. Kepadatan, frekuensi, dan indeks diversitas kelompok mesofauna tanah yang ditemukan di 8 stasiun
pengamatan Hutan Jobolarangan

Jumlah individu pada stasiun pengamatan
Kelompok mesofauna

I II III IV V VI VII VIII KR (%) FR (%)
Acarina 1: Mesostigmata 6 - 3 - - 2 1 1 19,12 26,32
Acarina 2: Astigmata 5 3 19 1 - 4 1 6 57,35 36,84
Collembola: Isotomidae 2 - - 1 1 1 - - 7,35 21,05
Coleoptera 1: Staphyllinidae - - - - - 5 - - 7,35 5,26
Coleoptera 2: Carabidae - - - - - 1 - - 1,47 5,26
Isoptera: Rhinotermitidae - - - - - 5 - - 7,35 5,26
Jumlah 13 3 22 2 1 18 2 7
Indeks diversitas Simpson 0,64 0,00 0,24 0,50 0,00 0,78 0,50 0,25
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Acarina dan Collembola merupakan
mikroarthropoda tanah yang paling melimpah
di berbagai ekosistem dibandingkan kelompok
lainnya (Russel, 1978; Adianto, 1980; Takeda,
1981; Suwondo et al., 1996; Sugiyarto, 2000).

Di antara 8 stasiun pengamatan, stasiun VI
yang vegetasinya didominasi oleh pohon S.
aromatica merupakan habitat yang paling
disukai oleh kelompok mesofauna tanah. Hal
ini ditunjukkan dengan tingginya nilai indeks
diversitas (0,78), jumlah kelompok mesofauna
tanah (6) dan jumlah individu yang ditemukan
(18). Habitat kedua yang disukai oleh
kelompok mesofauna tanah di hutan
Jobolarangan adalah stasiun I yang
vegetasinya didominasi oleh pohon cemara
gimbal (Araucaria sp.), dengan nilai indeks
diversitas 0,64, jumlah kelompok mesofauna
tanah 3, dan jumlah individu 13. Sedangkan
stasiun III yang vegetasinya didominasi oleh
pohon puspa (S. wallichii) juga menunjukkan
jumlah individu mesofauna tanah yang tinggi
(22) tetapi jumlah kelompoknya rendah (2)
sehingga nilai indeks diversitasnya juga
rendah (0,24). Hal ini menunjukkan bahwa
habitat tersebut sangat disukai oleh kelompok
mesofauna tanah tertentu saja (Acarina) dan
tidak disukai oleh kelompok lainnya. Adapun
habitat yang paling rendah daya dukungnya
terhadap eksistensi mesofauna tanah adalah
stasiun V yang vegetasinya didominasi oleh
pohon tanganan (S. fastigiata) dengan nilai
indeks diversitas 0 serta jumlah kelompok dan
individu mesofauna tanah 1.

Tingginya keragaman dan kemelimpahan
mesofauna tanah pada stasiun VI dan I
dimungkinkan karena pohon S.aromatica dan
Araucaria sp. memiliki struktur kanopi yang
jarang sehingga intensitas cahaya mentari
yang menembus kanopi masih cukup tinggi.
Dengan demikian, jenis-jenis epifit di
batangnya dan berbagai jenis vegetasi bawah
dapat tumbuh dengan baik. Tingginya
keragaman vegetasi bawah dan epifit yang
ada akan menjadi sumber makanan yang
beragam pula bagi kehidupan biota tanah,
termasuk kelompok mesofaunanya.

Pada stasiun VI, morfologi daun S.
aromatica yang lunak dan mudah dicerna juga
mendorong perkembangan biota tanah,
karena merupakan penyedia bahan organik
yang disukai biota tersebut. Di samping itu,
lebatnya vegetasi bawah akan menjadi
penutup tanah yang mendukung kestabilan
faktor fisika-kimia lingkungan. Sedangkan

rendahnya keragaman dan kemelimpahan
mesofauna tanah pada stasiun V diduga
karena terlalu tingginya kandungan air tanah
(kondisi tanah becek) sehingga kurang disukai
oleh kelompok mikroarthropoda tanah. Odum
(1971 dalam Suwondo et al., 1996)
menjelaskan bahwa keanekaragaman spesies
cenderung rendah dalam ekosistem yang
dibatasi oleh faktor fisika-kimia lingkungan
yang kuat.

Faktor-faktor fisika-kimia lingkungan yang
mempengaruhi distribusi dan komposisi
mikroarthropoda tanah antara lain suhu, kadar
air, kandungan bahan organik dan pH tanah.
Sejumlah bahan polutan dan alelokemi juga
dapat membatasi keragaman komunitas biota
tanah. Sebaliknya Suharjo et al. (1993 dalam
Sugiyarto, 2000) mengemukakan bahwa
bahan organik berperan sebagai sumber
energi bagi kebanyakan biota tanah sehingga
semakin banyak dan beragam bahan organik
yang tersedia, maka semakin banyak dan
beragam pula biota tanahnya.

Dari hasil analisis perbandingan struktur
komunitas mesofauna tanah pada 8 stasiun
pengamatan di hutan Jobolarangan
berdasarkan nilai Renkonen (Tabel 1 dan
Gambar 1), terdapat keragaman yang besar
dari struktur komunitasnya.

Gambar 1. Dendrogram klasifikasi kesamaan
mesofauna tanah pada 8 stasiun pengamatan di Hutan
Jobolarangan berdasarkan nilai Rrenkonen (%).
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Tabel 2. Indeks kesamaan mesofauna tanah pada 8
stasiun pengamatan di Hutan Jobolarangan berdasarkan
nilai Renkonen (%).

I II III IV V VI VII VIII

I 100

II 38,5 100

III 52,1 86,4 100

IV 53,9 50,0 54,0 100

V 15,4 0 0 50,0 100

VI 38,8 22,2 33,3 27,7 5,5 100

VII 84,6 50,0 63,6 50,0 0 33,3 100

VIII 52,8 85,7 99,3 50,0 0 33,3 64,3 100

Hal di atas ditunjukkan oleh rendahnya
rata-rata nilai indeks similaritas Renkonen,
yakni hanya 42,5%. Perbedaan indeks
similaritas terbesar tampak pada stasiun V
dan VI masing-masing dengan nilai Renkonen
10,1% dan 27,7%. Hal ini juga ditunjukkan
pada dendrogram, dimana stasiun V dan VI
memiliki titik hubung terjauh dengan stasiun
lainnya, dimana nilai indeks similaritas
Renkonen-nya sangat rendah, yaitu 10,1%
dan 31,5%.

Berdasarkan hasil analisis di atas, diduga
kondisi lingkungan di hutan Jobolarangan
sangat beragam. Dari satu lokasi ke lokasi
lainnya dijumpai kondisi mikrohabitat yang
berbeda-beda dan mampu menopang
kehidupan berbagai macam biota yang
beranekaragam. Hal ini didasarkan
pernyataan Wallwork (1970) yang mengatakan
bahwa komposisi spesies pada suatu habitat
merupakan indikator yang baik untuk
mengungkapkan kualitas mikrohabitat dari
suatu ekosistem daratan. Sejalan dengan hal
itu Linden et al. (1994) menyatakan bahwa
fauna tanah dapat digunakan sebagai
bioindikator kualitas tanah. Adapun variabel
fauna tanah pada tingkat komunitas yang
dapat digunakan sebagai bioindikator antara
lain: komposisi, kemelimpahan, biomassa dan
distribusi spesies.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa:
1. Di hutan Jobolarangan ditemukan 6

kelompok mesofauna tanah, yaitu:
Mesostigmata dan Astigmata (Ordo:
Acarina); Isotomidae (Ordo: Collembola);
Rhinotermitidae (Ordo: Hymenoptera);
Carabidae dan Staphyllinidae (Ordo:
Coleoptera).

2. Kelompok Astigmata menunjukkan
kemelimpahan tertinggi dan distribusi
terluas.

3. Terdapat keragaman struktur komunitas
mesofauna tanah yang tinggi di hutan
Jobolarangan dengan indeks diversitas
berkisar antara 0-0,78; indeks diversitas
tertinggi terdapat pada habitat yang
vegetasinya didominasi oleh tumbuhan S.
aromatica.
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ABSTRACT

Endogone spores are spores produced by Endogone genus of VAM fungi, which are abudant in soil. The objective of
the research was to assess the types of Endogone spores found in the soil of Jobolarangan forest. Soil samples were
taken based on the dominan vegetation, identification and spores screening were then done to the sample. The result
research indicated that there were 5 types of spores, namely: white reticulate, yellow vacuolate, red brown laminate,
honey colored sessile, and crenulate.
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PENDAHULUAN

Spora Endogone
Spora Endogone merupakan spora yang

dihasilkan oleh jamur dari genus Endogone,
familia Endogonaceae, ordo Endogonales,
dan kelas Zigomycetes, serta termasuk jamur
Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM). VAM
merupakan asosiasi antara akar tumbuhan
dan jamur yang bersifat simbiosis mutualisme.
Jamur memperoleh unsur C dari tumbuhan
inang, sebaliknya tumbuhan inang
memperoleh bahan anorganik dari hasil
aktivitas jamur yang berupa unsur P, N, S, Zn,
Cl, K, dan Mg (Redhead, 1977).

Spora merupakan struktur yang dominan
dari jamur VAM. Spora ini dapat berkecambah
dengan baik pada tanah yang tidak steril tanpa
adanya akar tanaman inang.  Perkecambahan
spora Endogone dipengaruhi oleh pH, suhu
tanah, dan kelembaban lingkungan.

Spora Endogone mempunyai distribusi
sangat luas, dan dapat dijumpai pada hampir
semua jenis tanah di seluruh dunia.
Ukurannya  cukup besar berkisar antara 80-
450 μm, warna dan bentuk ornamentasi

dinding sporanya bervariasi. Ukuran, warna
dan ornamentasi dinding spora dapat
digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe
spora dari kelompok genus ini. Menurut Mosse
& Bowen (1968), terdapat tujuh tipe spora
Endogone yaitu: bulbus reticulate, white
reticulate, honey colored sessile, bulbus
vacuolate, yellow vacuolate, red brown
laminate, dan crenulate.

Hutan Jobolarangan
Hutan Jobolarangan merupakan hutan

dataran tinggi yang terletak di lereng Gunung
Lawu, pada ketinggian sekitar 1600-2200 m
dpl. Kelembaban udara relatif hutan ini antara
78-84 %. Penelitian keanekaragaman hayati di
kawasan ini belum banyak dilakukan,
meskipun data agen biologi tertentu sudah
dipublikasikan, terutama jenis-jenis flora dan
fauna besar (vertebrata). Menurut Soenarto
(2000), vegetasi di hutan ini relatif homogen,
dimana tumbuhan yang mendominasi adalah:
pinus (Pinus merkusii),  puspa (Schima
wallichii), tumbuhan paku tiang, cemara
(Casuarina junghuhniana), dan kemlandingan
gunung (Albizia lopantha), sedangkan jenis-
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jenis hewan yang terdapat di kawasan ini
adalah kijang, macan tutul (Panthera pardus),
kera (Macaca fasciculatus), dan beberapa
jenis burung. Hutan ini diduga juga masih
menyimpan harimau jawa (Panthera tigris
sondaicus), meskipun untuk itu perlu verifikasi
mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui keanekaragaman tipe spora
Endogone di hutan Jobolarangan. Adapun
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
adalah diperolehnya informasi ilmiah
mengenai keanekaragaman tipe spora yang
dihasilkan oleh jamur mikoriza berdasarkan
vegetasi dominan di atasnya.

BAHAN DAN METODE

Sampel tanah diambil dari tanah di bawah
vegetasi-vegetasi dominan yang berbeda,
yaitu di bawah tegakan Pinus merkusii (pinus),
Schima wallichii (puspa), Alsophila glauca
(paku tiang), Melastoma malabathricum,
Daucus carota (wortel), Schefflera aromatica.,
Acacia decurrens dan Schefflera fastigiata.
Kemudian sampel tanah disaring secara
bertingkat, dengan cara: tanah sebanyak 200
gram dilarutkan dengan air dan diaduk sampai
homogen, kemudian didiamkan selama satu
menit. Larutan disaring dengan saringan tanah
berukuran lubang 0,42 mm., filtrat yang
diperoleh disaring lagi dengan saringan
berukuran lubang 0,25 mm. Bahan yang

tertinggal pada saringan kedua ini dicuci,
diambil dan diidentifikasi. Filtrat hasil
penyaringan ke-2 disaring lagi dengan
saringan berukuran lubang 0,105 mm, bahan
yang tersisa pada saringan juga diambil untuk
diidentifikasi. Identifikasi dilakukan dengan
bantuan mikroskop stereo, dan spora yang
teramati dicocokkan dengan foto/gambar
pada  buku identifikasi (Mosse & Bowen,
1968).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah cuplikan diambil dari 8 stasiun
penelitian yang dibedakan berdasarkan jenis
vegetasi dominannya. Hasil identifikasi
menunjukkan adanya lima tipe spora
Endogone di hutan Jobolarangan, yaitu white
reticulate, yellow vacuolate, red brown
laminate, honey colored sessile dan crenulate
(Tabel 1.). Setiap tipe memiliki kekhasan
dalam ukuran, bentuk dan warna dinding
spora (Tabel 2 dan Gambar 1).

Penggolongan dalam tipe-tipe spora yang
berbeda ini didasarkan pada ukuran,warna
dinding, struktur dan bentuk perforasi pada
dinding spora (Mosse & Bowen, 1968). Warna
spora disebabkan adanya senyawa lipid
berwarna merah, coklat, kuning pada dinding
spora (Schenck, 1982), sedangkan spora
berwarna gelap (hitam) karena dindingnya
mengandung melanin. Spora-spora berwarna
gelap ditemukan pada semua cuplikan tanah.

Tabel 1. Tipe-tipe spora Endogone di hutan Jobolarangan berdasarkan vegetasi dominan.

Tipe spora
Vegetasi dominan White

reticulate
Honey colored

sessile
Yellow

vacuolate
Red brown
laminate

Crenulate

Acacia decurrens - + + + +
Alsophila glauca (paku tiang) + + + + +
Daucus carota (wortel) - + + + +
Melastoma malabathricum - + + + +
Pinus merkusii (pinus) - + + - +
Schefflera aromatica - + - - +
Schefflera fastigiata - + + + +
Schima wallichii (puspa) - - + - +
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Gambar 2. Tipe-tipe spora Endogone di hutan Jobolarangan: A. white reticulate, B. crenulate, C. yellow vacuolate, D.
red brown laminate, dan E. honey colored sessile (perbesaran 400X).

Menurut Redhead (1977), spora-spora
yang berwarna gelap ini lebih mampu
bertahan hidup, karena dengan warna yang
mirip dengan tanah akan dapat terhindar
dari predator. Selanjutnya menurut Redhead
(1977) dan Sancayaningsih (1994), tidak
ada cara khusus dalam penyebaran spora
Endogone. Penyebarannya yang nyata
adalah karena dimakan oleh hewan-hewan
kecil (mesofauna) yang hidup dalam tanah.

Spora-spora yang berwarna gelap seperti
crenulate dan yellow vacuolate ditemukan
pada semua tanah cuplikan dari
Jobolarangan, hal ini mungkin terbawa
aliran air hujan ataupun termakan
mesofauna tanah. Keberadaan spora
Endogone juga dipengaruhi oleh ketahanan

hidup dari jamur VAM, yang menurut Redhead
(1977) dan Sancayaningsih (1991), ditentukan
oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1. Jenis tanaman, apabila di sekitarnya bukan

tanaman inang, maka populasi VAM akan
menurun, karena spora baru tidak dibentuk
dalam kondisi ini.

2. Kondisi tanah. Kesuburan, pH, dan jenis
tanah sangat mempengaruhi produksi spora
VAM. Temperatur tanah mempengaruhi
kolonisasi akar dan sporulasi, sehingga juga
berpengaruh langsung terhadap
pertumbuhan propagula jamur.

3. Pengaruh organisme tanah yang lain. Spora
jamur VAM merupakan sumber makanan
yang melimpah dalam tanah dan menjadi
makanan bagi Colembolla dan Nematoda
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Tabel 2. Deskripsi tipe-tipe spora Endogone di hutan Jobolarangan.

White reticulate Bentuk sferis, diameter 180-450 μm, transparan, kehitaman, kadang dinding spora
berperforasi.

Honey colored sessile Kuning keemasan,  bulat lonjong, diameter 180-450 μm,  kadang dinding spora
terdapat retikulat.

Yellow vacuolate  Bentuk sferis, kompak, kuning kehitaman, diameter 80-180 μm, tanpa peridium.
Red brown laminate Bentuk sferis, diameter 180-450 μm, warna merah tua sampai coklat, kadang dinding

spora terdapat retikulat.

Crenulate Bentuk sferis, dindingnya terdapat retikulat, diameter 100 -180μm, warna hitam
kompak.

Beberapa tipe spora berwarna gelap
karena mengandung Melanin. Melanin
pada dinding spora ini dapat menghalangi
lisis yang disebabkan oleh predator atau
parasitnya. Spora yang masak mempunyai
kemampuan hidup yang lebih baik.

4. Iklim, pada lahan pertanian, jumlah spora
akan meningkat selama musim tanam dan
kemudian menurun pada musim semi
berikutnya.

Hasil penelitian  belum dapat menunjukkan
tipe spora khusus pada vegetasi tertentu yang
mungkin sebagai inangnya, meskipun
pengambilan cuplikan didasarkan pada
vegetasi dominan, tetapi vegetasi di hutan
Jobolarangan ini tidak terbagi dalam tegakan-
tegakan yang homogen, untuk itu masih perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan
pengambilan sampel langsung dari akar
tanaman yang terinfeksi, supaya dapat
diketahui spesifikasi inangnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa di bawah berbagai vegetasi tumbuhan
di hutan Jobolarangan dapat ditemukan lima
tipe spora Endogone, yaitu: white reticulate,
yellow vacuolate, red brown laminate, honey
colored sessile, and crenulate.
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ABSTRACT

The objective of the research was to know the species of epiphytic orchids in Jobolarangan forest. The orchid
samples were taken from all stand-plants. The plants were chosen randomly by considering the diversity and
richness of orchids that attach on it. Each plant was sampled in three repetitions. Sampling of orchids existence in
the plant’s stand were done using transect method through a zonation system. In this research 11 epiphytic-
orchids such as Bulbophyllum bakhuizenii Stenn, Coelogyne miniata Lindl, Coelogyne rochussenii de Vr.,
Dendrobium bigibbum Lindl., Dendrobchilum longifolium, Eria bogoriensis, J.J.S. Liparis caespitosa (Thou.) Lindl.,
Liparis pallida (Bl.).  Pholidota globosa (Bl.) Lindl., Polystachya flavescens (Bl.) J.J.S., and Trichoglottis sp. were
found. The host plant stand that was attached with most orchids was Schefflera fastigiata and Saurauia bracteosa,
generally in zone three.

© 2001 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta

Key words: epiphytic orchids, host plants, diversity.

PENDAHULUAN

Orchidaceae merupakan salah satu familia
dalam sub divisi Angiospermae yang
anggotanya cukup banyak, meliputi 700
genera dan 20.000-25.000 spesies. Distribusi
pertumbuhan familia ini meliputi daerah tropis
di Amerika Selatan, Asia Tenggara dan
sebelah timur Pegunungan Himalaya
(Bhattacharyya dan Johri, 1998).

Di Indonesia anggrek sudah dikenal sejak
lama, terbukti anggrek Paphiopedilum
dayanum yang berasal dari Kalimantan pada
tahun 1896 sudah dikenal di Eropa, tetapi
sayangnya orang-orang pribumi pada saat itu
belum menyadari akan nilai ekonomi anggrek
ini. Setelah semakin banyak bangsa Belanda
dan Inggris yang berdatangan di Indonesia,
barulah anggrek mulai dibudidayakan dan
mendapat perhatian khusus (Lestari, 1985).

Keanekaragaman anggrek di Indonesia
sangat besar, diperkirakan jumlahnya sekitar
3.000 spesies, banyak diantaranya mempunyai
nilai ekonomi tinggi (Tjitrosoepomo, 1993).
Potensi yang besar ini merupakan keuntungan
tersendiri bagi negara kita, namun sekaligus
juga sebagai tantangan untuk menjaga,
mengelola dan melestarikan-nya. Aset
kekayaan genetik ini mampu memberi nilai
ekonomi tinggi apabila dikelola dengan baik.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggrek
diperlukan berbagai upaya, salah satunya
inventarisasi spesies-spesies anggrek liar
sebagai langkah awal.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Maret dan Juli 2001 dengan diawali studi
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pendahuluan untuk mendapatkan data awal
pada bulan September dan Desember 2000.

Pemilihan pohon inang untuk pengambilan
sampel dilakukan secara acak (random),
sepanjang jalan setapak mulai dari tepi hutan
produksi (1773 m dpl.) hingga puncak
Jobolarangan (2298 m dpl.) di tengah hutan
alam, dengan memperhatikan kekayaan dan
keanekaragaman anggrek yang menempel
padanya. Pengambilan sampel pada setiap
pohon inang dewasa – sebagaimana
ditunjukkan oleh kematangan fungsi
reproduksi – dilakukan sebanyak tiga kali.

Pengambilan sampel keberadaan anggrek
pada pohon inang dilakukan dengan metode
transek sepanjang batang pohon melalui
sistem zonasi. Pembagian zonasi pada pohon
inang mengikuti metode Johansson (1975,
dalam Lungrayasa dan Mudiana, 2000)
(Gambar 1). Parameter yang diamati selama
penelitian adalah spesies anggrek epifit,
spesies pohon inang, dan zonasi anggrek
pada pohon inang.

Gambar 1. Zonasi anggrek pada pohon inang:
Zona 1: pangkal pohon (1/3 batang utama);
Zona 2: batang utama hingga percabangan

pertama (2/3 batang utama atas);
Zona 3: basal percabangan (1/3 panjang cabang);
Zona 4: tengah percabangan (1/3 tengah

percabangan);
Zona 5: percabangan terluar (1/3 percabangan

paling luar).

Identifikasi anggrek epifit dan tumbuhan
inangnya dilakukan dengan merujuk pada
pustaka-pustaka: Backer dan Bakhuizen v.d.
Brink (1963, 1965, 1968), Nasution dan
Sastrapradja (1976), Sastrapradja (1980), dan
Steenis (1978; 1972).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Jobolarangan terletak di ketinggian
1773 sampai 2298 m dpl, dengan temperatur
rata-rata pada siang hari 19,5°C. Hutan di
bagian bawah merupakan hutan tanaman
industri, sedangkan hutan di bagian tengah
dan atas merupakan hutan alami yang cocok
bagi pertumbuhan anggrek epifit.

Pada penelitian ini diperoleh 11 spesies
anggrek epifit yaitu: Bulbophyllum bakhuizenii
Stenn., Coelogyne miniata Lindl., Coelogyne
rochussenii de Vr., Dendrobium bigibbum
Lindl., Dendrochilum longifolium, Eria
bogoriensis J.J.S., Liparis caespitosa (Thou.)
Lindl., Liparis pallida (Bl.) Lindl., Pholidota
globosa (Bl.) Lindl., Polystachya flavescens
(Bl.) J.J.S., dan Trichoglottis sp.

Karakter morfologi
Kesebelas spesies anggrek epifit yang

dijumpai dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri
dan sifat morfologi sebagai berikut:

Bulbophyllum bakhuizenii Stenn.
Akar serabut, jumlah sedikit, tumbuh pada

rimpang. Pertumbuhan rimpang simpodial.
Pseudobulb tumbuh pada nodus rimpang,
berbentuk bulat memanjang, ujung mengecil,
panjang 1-3 cm, diameter 1 cm, warna
kehijauan, permukaan sedikit beralur. Daun
tungal tumbuh di ujung pseudobulb, berbentuk
lonjong, kaku serta agak tebal, panjang daun 5
cm dengan lebar 1cm, ujung meruncing, tepi
rata, pertulangan sejajar. Bunga muncul dari
rimpang, kadang-kadang bertumpuk,
berbentuk bintang, daun kelopak dan daun
mahkota berbentuk lonjong.

Coelogyne miniata Lindl.
Akar serabut dilengkapi akar udara, jumlah

sedikit, tumbuh pada rimpang. Pertumbuhan
rimpang simpodial, mempunyai pseudobulb
berbentuk bulat lonjong bersegi 4-5, warna
hijau kekuningan, panjang kira-kira 5 cm,
diameter 1,5 cm. Setiap pseudobulb
mendukung 2 helai daun. Daun berbentuk
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pedang, ujung meruncing, letak berhadapan,
permukaan licin, tepi rata, pertulangan sejajar,
panjang dapat mencapai 18 cm, lebar sekitar
3 cm. Tandan bunga tidak menggantung,
tumbuh dari pangkal pseudobulb, panjang 8-
11 cm, bunga mekar pada saat bersamaan.

Coelogyne rochussenii de Vr.
(anggrek topas)

Akar serabut, panjang, tumbuh pada
rimpang. Pertumbuhan rimpang simpodial,
mempunyai pseudobulb berwarna hijau,
jumlah sedikit, berbentuk tabung dengan
bagian atas mengecil, permukaan beralur,
panjang 7 cm, diameter 1,5 cm. Setiap
pseudobulb mendukung 2 helai daun yang
saling berhadapan. Daun berbentuk pita, tepi
rata, ujung runcing, pertulangan sejajar,
permukaan licin, panjang 15 cm lebar 3 cm
Tandan bunga muncul dari pangkal
pseudobulb, panjang kira-kira 50 cm. Setiap
tandan terdapat 6-10 kuntum bunga berwarna
kuning muda, daun kelopak dan daun
mahkota berbentuk pita dengan bibir beralur 3.

Dendrobium bigibbum Lindl.
(anggrek larat langsing)

Akar serabut, jumlah banyak. Pertumbuhan
batang monopodial, membentuk rumpun,
batang bagian bawah sedikit menggembung,
bentuk bulat memanjang, permukaan beralur.
Panjang batang 23 cm atau lebih. Daun
bentuk lanset, tumbuh di ujung batang, tepi
rata, ujung runcing, permukaan halus,
pertulangan sejajar letak berseling
berhadapan dengan panjang 10 cm, lebar 2
cm. Tandan bunga selalu muncul dari ujung
batang, berdiri tegak, panjang 30 cm atau
lebih tumbuh sekitar 15 kuntum bunga setiap
tandan, bunga bergaris tengah tidak lebih dari
5 cm. Daun kelopak dan daun mahkota
langsing berwarna ungu agak merah jambu.
Bunga dapat bertahan mekar selama 10-14
hari, menyukai tempat yang agak teduh,
berbunga pada awal musim kemarau.

Dendrochilum longifolium
Akar serabut. Rumpun sangat rapat,

mudah membentuk tunas baru. Pseudobulb
berbentuk bulat, panjang, mengecil ke ujung.
Panjang pseudobulb  sampai 8 cm, setiap
pseudobulb  hanya berdaun satu helai.
Panjang daun 25-40 cm dengan lebar 4-6 cm,
tipis dan agak kaku. Tandan bunga muncul
dari batang muda yang belum membentuk

pseudobulb . Panjang tandan bunga sekitar
25-40 cm. Bunga tunggal tumbuh di ujung
tandan, jumlah 25-30 kuntum. Bunga
berbentuk bintang, kecil dengan garis tengah
sekitar 2 cm, warna coklat muda kehijauan.
Bunga tersusun dalam dua baris dan mekar
secara hampir serempak selama 2 minggu
atau lebih. Umumnya berbunga pada awal
musim hujan. Anggrek ini menyukai tempat
teduh dan agak lembab.

Eria bogoriensis J.J.S (anggrek eria bogor)
Akar serabut, panjang. Pertumbuhan

batang monopodial, membentuk rumpun,
bentuk batang bulat memanjang, berukuran 35
cm atau lebih, langsing dan agak membesar
ke ujung. Daun tumbuh di ujung batang,
jumlah 3-5 helai, tidak bertangkai, letak
berhadapan, tepi rata, ujung runcing
melengkung seperti pita, agak sempit dan
tebal, permukaan licin, panjang 20 cm, lebar 3
cm, pertulangan sejajar. Tandan bunga
muncul dari ketiak daun, kadang-kadang 3-4
tandan bunga muncul secara bersusun. Letak
tandan hampir tegak, ukuran 10 cm, dengan
20-30 kuntum bunga dalam setiap tandan.
Bunga kecil, mekar hampir bersamaan, warna
beragam (putih, kuning susu, lembayung),
berbau agak harum terutama pada pagi hari.
setiap kuntum bunga hanya tahan mekar
selama 3 hari. Anggrek ini menyukai tempat
teduh dan lembab, berbunga antara bulan Juli
-September.

Liparis caespitosa (Thou.) Lindl.,
(anggrek kutilang)

Akar serabut panjang, jumlah jarang.
Pertumbuhan batang simpodial, membentuk
rimpang, mempunyai pseudobulb yang
tumbuh rapat pada rimpang, berbentuk
kerucut, warna hijau tua, panjang 3 cm,
diameter 1 cm. Setiap pseudobulb mendukung
2 helai daun, berbentuk lanset, panjang
sampai 14 cm, lebar 1,5 cm, bertangkai, ujung
runcing, tepi rata pertulangan sejajar, letak
berhadapan, permukaan licin. Ukuran tubuh
lebih kecil dibandingkan spesies Liparis lain.
Bunga kecil, bibir berbentuk segiempat, tidak
bercelah dan tidak berumbai-umbai, warna
hijau pucat, buah bentuk jorong, kecil,
berbunga sepanjang tahun.

Liparis pallida (Bl.) Lindl. (anggrek parkit)
Akar serabut, menggerombol. Pertumbuhan

batang monopodial, membentuk rumpun
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rapat. Pseudobulb berbentuk bulat lonjong,
panjang lebih kurang 8 cm, semakin ke atas
semakin memipih. Permukaan pseudobulb
beralur, ujung mendukung 1 helai daun. Daun
berbentuk pita, melebar ke ujung, panjang
dapat mencapai 25 cm, lebar 4 cm. Tepi rata,
ujung runcing, permukaan halus, pertulangan
sejajar. Tandan bunga panjang 30 cm, tumbuh
di ujung pseudobulb, agak merunduk,
berbunga banyak, kira-kira 20-30 kuntum
dalam setiap tandan, masing-masing bunga
berdiameter 1-2 cm, warna kuning kemerahan,
daun kelopak dan daun mahkota berbentuk
jorong yang menguak ke belakang, sedangkan
tugu menggeliat ke depan. Berbunga
sepanjang tahun dengan masa mekar kira-kira
5-6 hari.

Pholidota globosa (Bl.) Lindl.
Akar serabut, pertumbuhan batang

simpodial, membentuk rimpang, mempunyai
pseudobulb, jumlah banyak, tumbuh di atas
rimpang, akar panjang, banyak dan kaku.
Pseudobulb berbentuk bulat telur (lonjong),
panjang 3 cm, diameter 1 cm, warna hijau
agak transparan. Setiap ujung pseudobulb
ditumbuhi 2 helai daun yang tegak, panjang 8-
19 cm, lebar 1,5 cm, tersusun berhadapan,
berbentuk pita, ujung runcing, tepi rata,
pertulangan sejajar, permukaan licin. Tandan
bunga muncul dari ranting muda, panjang 10
cm, merunduk, pada puncak bunga membuka
lebar, warna kemerahan atau kehijauan, bibir
kemerahan, ukuran kecil. Setiap tandan
mendukung 30-50 buah, bentuk jorong.
Berbunga pada bulan Maret-April dengan
masa mekar 6 hari.

Polystachya flavescens (Bl.) J.J.S
(anggrek topi)

Akar serabut, jumlah banyak dan rapat.
Pertumbuhan batang simpodial, membentuk
rimpang, mempunyai pseudobulb yang
tumbuh rapat pada rimpang, berbentuk bulat
lonjong, warna hijau kekuningan, diameter 1,5
cm. Daun 2 helai tumbuh di ujung pseudobulb,
letak hampir berhadapan, berbentuk pita,
panjang mencapai 13 cm, lebar 1 cm, tepi
rata, ujung meruncing, pertulangan sejajar,
mempunyai tangkai, permukaan halus.
Tandan bunga mencapai panjang 30 cm,
tegak dan bercabang, jumlah lebih dari 100
kuntum dalam satu tandan. Daun kelopak atas
berbentuk dayung, sedangkan yang samping
berbentuk segitiga dengan pangkal bersatu

membentuk tabung. Daun mahkota berbentuk
pita, kelopak dan mahkota bunga tersusun
dalam bentuk topi. Buah berbentuk bulat
lonjong bersekat 3, berbunga sepanjang tahun
dengan lama mekar 6 hari, menyukai tempat
terbuka di bawah naungan pohon.

Trichoglottis sp.
Akar serabut, jumlah sedikit. Pertumbuhan

batang monopodial, membentuk rumpun,
tanpa pseudobulb. Batang berbentuk bulat
memanjang, agak melengkung, ukuran kecil.
Daun tumbuh rapat di sepanjang batang,
tersusun berhadapan, berbentuk jorong,
panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, ujung berbelah,
tepi rata, permukaan licin dan agak kaku,
pertulangan sejajar. Bunga tumbuh pada
setiap-tiap ketiak daun, ukuran kecil, berwarna
putih kekuningan.

Spesies tumbuhan inang
Spesies pohon yang menjadi inang

anggrek epifit adalah Schefflera fastigiata,
Schefflera aromatica, Schima wallchii, Pinus
merkusii, Araucaria sp., Astronia spectabilis,
Daphne composite, Saurauia bracteosa, dan
Wightia borneensis  (Tabel 1.).

Tabel 1. Spesies anggrek dan pohon inang

Pohon inang Spesies anggrek
Araucaria sp P. globosa
Astronia spectabilis C. miniata,

P. globosa
Daphne composita C. miniata,

D. bakhuizenii
Pinus merkusii B. bakhuizenii
Saurauia bracteosa P. globosa,

L. caespitosa,
L. pallida,
D. bigibbum,
Trichoglottis sp.

Schefflera fastigiata E. bogoriensis,
Coelogyne miniata,
C. rochussenii,
D. bigibbum

Schefflera aromatica P. globosa,
C. miniata,
D. longifolium

Schima wallichii P. globosa
Wightia borneensis B. bakhuizenii,

P. flavescens
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Pohon inang yang paling banyak ditempeli
anggrek epifit adalah Schefflera fastigiata. Hal
ini dikarenakan perawakan pohon tinggi, besar,
bercabang banyak dan usianya mencapai
puluhan tahun, sehingga memungkinkan
substrat yang tertimbun di permukaan kulit
batang tebal. Hal ini sangat berpengaruh
terhadap penyimpanan air dan zat hara. Di
samping itu pohon ini dikenal sebagai
tumbuhan asli ekosistem setempat dan ramah
terhadap vegetasi di sekitarnya, dengan tidak
menghasilkan eksudat yang bersifat racun.
Sehingga tidak hanya anggrek epifit yang
menggunakannya sebagai tempat menempel
namun juga tumbuhan paku dan lumut,
bahkan juga fungi, lichenes dan tumbuhan
memanjat (liana).  Hal yang sama terdapat
pada Saurauia bracteosa, meskipun ukuran
batangnya lebih kecil, pohon ini memiliki
percabangan yang sangat efektif untuk
pertumbuhan spesies epifit, termasuk anggrek,
sehingga dalam penelitian ini dapat ditemukan
lima spesies anggrek yang menempel di
batangnya, meskipun frekuensi ditemukannya
tidak sebanyak pada Schefflera fastigiata,
yang hanya ditempeli empat spesies anggrek.

Pohon inang yang paling sedikit ditempeli
anggrek epifit adalah Pinus mekusii dan
Araucaria sp. Telah jamak diketahui bahwa
pohon pinus merupakan penghasil resin
utama dalam dunia tumbuhan. Sebagian dari
resin yang dihasilkan akan meresap keluar
melalui stomata pada kulit kayu muda atau
menembus jaringan gabus pada kulit kayu tua.
Resin bersifat alelopati/alelokemi terhadap
kebanyakan tumbuhan, temasuk anggrek epifit
yang kemungkinan menempel padanya. Di
samping itu, bentuk arsitektur batang pohon
pinus yang cenderung terdiri dari batang
utama yang tegak lurus dengan cabang-
cabang kecil mendatar, kurang memungkinkan
terdekomposisinya serasah dedaunan, debu
dan air hujan di batang, sehingga memperkecil
kemungkinan pertumbuhan anggrek epifit.
Tumbuhan epifit yang biasanya ditemukan
secara dominan pada batang pohon pinus
adalah Usnea, suatu tumbuhan perintis
golongan lichenes yang memang dikenal
mampu tumbuh di lingkungan dengan kondisi
fisik dan kimia yang ekstrem. B. bakhuizenii
merupakan satu-satunya spesies anggrek
yang mampu tumbuh epifit di batang pohon
pinus, hal ini didukung ukuran tubuhnya yang
kecil sehingga memungkinkan melekat pada
cabang-cabang pinus yang relatif kecil.

Alasan serupa dijumpai pada tumbuhan
sejenis Araucaria sp. Sebagaimana pinus
pohon hutan tanaman industri ini juga
menghasilkan resin yang bersifat racun bagi
tumbuhan lain. Arsitektur percabangan yang
relatif lebih kompleks dari pada pinus, namun
ukurannya yang relatif kecil masih merupakan
hambatan bagi anggrek epifit untuk melekat.
Dalam penelitian ini P. globosa merupakan
satu-satunya anggrek epifit yang mampu
menempelinya. Anggrek ini memiliki ukuran
tubuh kecil sehingga dapat menempel pada
batang yang juga kecil.

Dalam penelitian ini Schima wallichii hanya
ditempeli anggrek P. globosa. Pohon yang
bernama daerah puspa ini memiliki arsitektur
percabangan yang memungkinkan tumbuhnya
berbagai spesies epifit. Dalam penelitian
sebelumnya di lokasi yang tidak jauh dari
Jobolarangan, Setyawan (2000) menemukan
23 spesies epifit pada batang pohon ini, dua
diantaranya anggrek. Tampaknya populasinya
yang menggerombol (monokultur) sebagai
tanaman reboisasi di hutan tanaman industri
mengurangi kesempatan anggrek epifit untuk
menginvasi.

Identitas pohon inang Daphne composita
perlu mendapat verifikasi dari penelitian lebih
lanjut, mengingat tumbuhan ini menurut
Steenis (1972) hanya tumbuh di Jawa Barat.
Dalam penelitian ini identifikasi sulit dilakukan
dengan pasti mengingat ketiadaan bunga.

Zonasi anggrek epifit pada pohon inang
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa

anggrek epifit secara dominan ditemukan
pada zona 3 (Tabel 2.). Hal ini terutama
disebabkan karena kemampuan zona 3 dalam
menyimpan air dan zat hara lebih besar
dibandingkan zona lain. Zona 3 terletak di
sepertiga paling bawah dari pangkal
percabangan dengan batang utama. Zona ini
merupakan bagian cabang yang paling besar
dan derajat kemiringannya paling kecil
(cenderung datar), sehingga memungkinkan
dekomposisi berbagai jenis serasah dan debu,
serta mampu menahan air hujan atau embun
pagi yang dibutuhkan bagi kehidupan anggrek
epifit.

Zona 3 yang terletak di pangkal
percabangan ini relatif menguntungkan bagi
pertumbuhan anggrek epifit dibandingkan
zona 1 dan 2 yang terletak di batang utama
pohon dengan derajat kemiringan hampir 90o

(tegak lurus), sehingga mempersulit upaya
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anggrek epifit untuk menempel. Zona 3 juga
relatif lebih menguntungkan dibanding zona 4
dan 5 yang terletak di ujung cabang, dimana
derajat kemiringannya lebih besar, ukuran
cabang lebih kecil, lebih sering digoyang angin,
dan lebih banyak terpapar sinar matahari.

Tabel 2. Zonasi anggrek pada pohon inang.

ZonaSpesies anggrek
1 2 3 4 5

Bulbophyllum bakhuizenii * * *
Coelogyne miniata * * *
Coelogyne rochussenii * *
Dendrobium bigibbum * *
Dendrochilum longifolium * *
Eria bogoriensis * *
Liparis caespitosa * * * *
Liparis pallida * * *
Pholidota globosa * * * * *
Polystachya flavescens * *
Trichoglottis sp. *

Keterangan: * = ditemukan

Dalam penelitian ini kesebelas spesies
anggrek yang hadir semuanya pernah
ditemukan menempel di zona 3 dari salah satu
pohon inangnya, sedangkan pada keempat
zona lainnya salah satu spesies anggrek pasti
pernah tidak ditemukan menempel di zona
tersebut.

Zona 1 merupakan tempat yang paling
jarang ditempeli anggrek epifit. Hal ini sangat
wajar mengingat posisinya di pangkal batang
pohon yang tegak, sehingga menyulitkan
untuk menempel. Di samping itu lokasi yang
ada di batang bawah ini menyebabkan
penetrasi sinar matahari sangat kecil karena
tertutup pohon inang dan vegetasi di
sekitarnya. P. globosa merupakan satu-
satunya anggrek yang pernah dijumpai
tumbuh di zona ini.

Zona 5 juga merupakan bagian yang
sangat jarang ditempeli anggrek. Hal yang
wajar mengingat posisinya di ujung pohon,
dengan ukuran batang kecil, sering tertiup
angin dan intensitas sinar matahari sangat
tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat

evapotranspirasi sangat tinggi. L. caespitosa.
L. pallida dan P. globosa merupakan tiga
spesies anggrek yang mampu beradaptasi
dengan habitat zona ini.

KESIMPULAN

Di hutan Jobolarangan ditemukan 11
spesies anggrek epifit alami, yaitu
Bulbophyllum bakhuizenii Stenn., Coelogyne
miniata Lindl., Coelogyne rochussenii de Vr.,
Dendrobium bigibbum Lindl., Dendrochilum
longifolium, Eria bogoriensis J.J.S., Liparis
caespitosa (Thou.) Lindl., Liparis pallida (Bl.)
Lindl., Pholidota globosa (Bl.) Lindl.,
Polystachya flavescens (Bl.) J.J.S., dan
Trichoglottis sp. Pohon inang yang paling
banyak ditempeli anggrek epifit alami adalah
Schefflera fastigiata dan Saurauia bracteosa.
Anggrek epifit paling banyak ditemukan pada
zona tiga.
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PENDAHULUAN

Hutan Jobolarangan, atau sering pula dieja
sebagai Jogolarangan, terdiri dari sekumpulan
bukit dan jurang yang sangat kompleks,
terletak di lereng selatan Gunung Lawu.
Kawasan ini terdiri dari beberapa bukit dengan
puncak utama Jobolarangan setinggi 2.298 m.
dpl. Secara administratif lereng barat dan
selatan hutan Jobolarangan terletak di Propinsi
Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Karanganyar
dan Wonogiri, sedang lereng timur terletak di
Propinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten
Magetan. Adapun di sisi utara merupakan
kawasan utama Gunung Lawu dengan puncak
utama Argo (Hargo) Dumilah setinggi 3.265 m
dpl. (US Army Maps Services, 1963).

Lereng selatan Gunung Lawu merupakan
kawasan yang sangat subur, karena merupa-
kan daerah tangkapan hujan, dimana angin
tenggara yang berawan dan mengandung uap

air menabrak gunung dan terangkat ke atas,
sehingga terjadi kondensasi dan titik-titik air
turun sebagai hujan. Sepanjang tahun lereng
selatan relatif mendapatkan curahan hujan
lebih tinggi dari pada lereng lainnya
(Setyawan, 2000). Sehingga kawasan ini
menjadi sumber air bagi pertanian dan
pemikiman di sekitarnya.

Dalam penelitian sebelumnya, Setyawan
dan Sugiyarto (2001) menemukan 77 spesies
Cryptogamae di hutan Jobolarangan, terdiri
dari 27 spesies Fungi, lima spesies Lichenes,
20 spesies Bryophyta dan 25 spesies
Pterydophyta, sehingga keanekaragaman
tumbuhan Spermatophyta diduga juga tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun
daftar spesies Spermatophyta di hutan
Jobolarangan Gunung Lawu beserta manfaat
ekologi terhadap ekosistem di sekitarnya dan
manfaat ekonomi terutama bagi masyarakat di
sekitarnya.
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BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan penelitian meliputi koleksi
spesies dan pengamatan habitatnya di
lapangan, pembuatan herbarium, pengamatan
morfologi di laboratorium (Lawrence, 1951;
1955), serta wawancara dengan masyarakat
dan aparat pemerintah setempat.

Area kajian
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua

tahap, yakni tahap pertama bulan September
dan Desember 2000, sedang tahap kedua
bulan Juli 2001. Lokasi penelitian, hutan
Jobolarangan yang diteliti mulai dari
ketinggian sekitar 1.600 m dpl. sampai dengan
2.298 m dpl.

Cara kerja
Objek yang diteliti adalah semua spesies

tumbuhan Spermatophyta, baik berhabitus
herba, semak, maupun pohon.

Koleksi spesimen untuk herbarium
dilakukan secara random/penjelajahan.
Adapun peranan ekologi dan ekonomi
tumbuhan dilakukan melalui pengamatan
langsung di lapangan dan wawancara dengan
penduduk, aparat desa dan perhutani.

Spesimen diawetkan dalam bentuk
herbarium kering atau basah dengan fiksasi
formalin 4% dilanjutkan preservasi kering pada
kertas herbarium atau preservasi basah dalam
alkohol 70%. Sebelumnya spesimen dapat
disimpan sementara dengan dibungkus kertas
koran yang dibasahi alkohol 70% dan
disimpan dalam kantung plastik tertutup rapat.

Spesimen diamati sifat-sifat morfologinya
secara langsung atau dengan bantuan
mikroskop stereo. Spesimen yang lengkap
dan dalam kondisi baik difoto untuk
dokumentasi.

Identifikasi dilakukan dengan merujuk pada
pustaka-pustaka: Bhattacharyya dan Johri
(1998), Steenis (1972; 1978), Backer dan
Bakhuizen van den Brink (1968, 1965, 1963);
Lawrence (1951).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini diperoleh 142 spesies
tumbuhan Spermatophyta, dimana 126
spesies dapat diidentifikasi, sedang sisanya
belum. Ke-126 spesies yang teridentifikasi
tersebut tergolong dalam 54 familia.

Berdasarkan bentuk habitusnya spesies-
spesies yang ditemukan terdiri dari 78 herba,
27 semak dan 21 pohon (Tabel 1). Spesies
yang belum berhasil diidentifikasi umumnya
karena tidak sedang dalam masa berbunga
sehingga pendeterminasian sulit dilakukan.
Penelitian lebih intensif dan mencakup area
yang lebih luas diyakini masih akan
menambah jumlah spesies yang ditemukan.

Dalam penelitian ini, tidak semua spesies
tumbuhan yang teridentifikasi terdaftar dalam
Steenis (1972), The Mountain Flora of Java,
meskipun karya ini merupakan buku panduan
lapangan terbaik dan terlengkap untuk
pengenalan jenis-jenis tumbuhan pegunungan
di Jawa. Sebanyak 41 dari 126 spesies
tumbuhan yang teridentifikasi tidak terdaftar
dalam buku tersebut. Hanya Steenis (1972)
yang tahu secara pasti alasan
ketidakterdaftaran spesies-spesies tumbuhan
tersebut, namun kemungkinan telah terjadi
perubahan ekologi yang menyebabkan
hadirnya tumbuh-tumbuhan tersebut di hutan
Jobolarangan, salah satu kawasan dataran
tinggi di Pulau Jawa, mengingat buku tersebut
mulai ditulis menjelang PD II. Steenis (1972)
menyebut genus Lantana namun tidak
memasukkan satu pun spesies anggota genus
ini dalam daftarnya, termasuk Lantana
camara, tumbuhan semak yang kini banyak
dijumpai di kawasan pegunungan Jawa.
Beberapa spesies tumbuhan kemungkinan
merupakan hasil invasi dari daerah-daerah
pertanian di sekitarnya, mengingat jenis-jenis
tersebut merupakan tumbuhan gulma di lahan
budidaya sekitar hutan, misalnya:
Alternanthera sessilis, Digitaria sanguinalis,
Erechtites valerianfolia, Cordyline sp., Leersia
hexandra, Oxalis curniculata dan Ruselia sp.
(Marsusi dan Susilowati, 2001).

Dalam penelitian ini, pohon cemara gunung
(Casuarina junghuhniana) yang merupakan
trade mark Gunung Lawu dan gunung-gunung
di sebelah timurnya – bahkan menjadi nama
dusun dan tempat bermukin tertinggi di
gunung ini, yakni Cemoro Sewu dan Cemoro
Kandang – tidak ditemukan. Padahal pohon ini
mampu tumbuh mulai dari ketinggian 1100 m
dpl., sedangkan lokasi penelitian terletak di
atasnya (1600-2289 m dpl.). Pohon ini dapat
ditemukan secara melimpah beberapa
kilometer di sebelah utara lokasi penelitian
pada ketinggian yang relatif sama, namun
sudah di luar hutan Jobolarangan. Boleh jadi
curah hujan yang relatif tinggi, menyebabkan
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pohon cemara gunung tidak dapat melimpah,
mengingat pohon ini khas untuk dataran tinggi
kering seperti gunung-gunung di Jawa Timur.

Komposisi dan struktur vegetasi
Berdasarkan bentuk habitusnya, maka

komposisi tumbuhan herba, semak dan pohon
di lokasi penelitian sesuai dengan kelaziman,
dimana tumbuhan berhabitus herba lebih
banyak dari pada semak dan tumbuhan
berhabitus semak lebih banyak dari pada
pohon. Komposisi dan struktur vegetasi
demikian hampir selalu terjadi pada ekosistem
alami, mengingat ukuran tubuh berpengaruh
dalam kompetisi memperebutkan ruang hidup,
zat hara, air dan sinar matahari.

Tumbuhan herba yang ukuran tubuhnya
relatif kecil memiliki kesempatan mendapatkan
ruang hidup lebih luas, sehingga
memungkinkan kehidupan lebih banyak
individu (kekayaan) dan lebih banyak spesies
(keanekaragaman). Sedangkan semak atau
pohon yang memiliki ukuran tubuh sedang dan
besar, kesempatan mendapatkan ruang hidup
lebih terbatas sehingga jumlah jenisnya lebih
sedikit dibandingkan herba.

Hal yang sama terjadi dalam kompetisi zat
hara dan air, tumbuhan herba yang ukurannya
relatif kecil memerlukan lebih sedikit zat hara
dan air sehingga memiliki kesempatan hidup
lebih tinggi dibandingkan semak dan pohon,
meskipun pada herba tertentu kebutuhan air
cukup tinggi sehingga hanya melimpah di
sekitar mata air, di tempat-tempat lembab atau
pada musim hujan saja, dimana jumlahnya
akan berkurang secara drastis pada musim
kemarau. Pengaruh perubahan musim ini jauh
lebih kecil pada semak dan pohon, meskipun
pada musim hujan – tentu saja – akan tumbuh
anakan dan tunas-tunas baru.

Dalam hal kompetisi memperebutkan sinar
matahari, tumbuhan berhabitus semak dan
pohon selalu lebih kuat, bahkan di tempat-
tempat tertentu yang dominasi pohon dan
semaknya sangat tinggi, sinar matahari tidak
dapat menyentuh lantai hutan. Akibatnya
lantai hutan relatif bersih dari tumbuhan herba,
dan di habitat ini tumbuhan herba yang bertahan
umumnya hanya jenis-jenis epifit, seperti
anggrek dan tumbuhan merambat (liana).

Komposisi dan struktur vegetasi di atas
sejalan dengan Kimball (1992) yang
menyatakan bahwa vegetasi hutan hujan
tropis sangat beragam, umumnya berhabitus
besar dan tinggi, sangat jarang dijumpai

pohon dari satu spesies tumbuh berdekatan.
Vegetasi tumbuhan sangat rapat sehingga
intensitas cahaya matahari yang sampai ke
lantai hutan sedikit. Sebagian besar tumbuhan
selalu hijau, bukan tipe tumbuhan yang meranggas
pada musim kemarau, serta cabang pohon
dipenuhi tumbuhan liana dan epifit.

Manfaat ekologi dan ekonomi
Secara ekologi tumbuh-tumbuhan di hutan

Jobolarangan, Gunung Lawu dapat dikatakan
sebagai penjaga tetap berdiri-kokohnya
gunung dan kehidupan di dalamnya. Tanpa
tumbuh-tumbuhan, Gunung Lawu akan
mengalami erosi luar biasa dan hanya akan
menjadi sekumpulan batu. Setiap spesies
tumbuhan di gunung ini memiliki fungsi ekologi
masing-masing. Akar-akar pohon menjaga
agar tanah tidak bergerak dari tempatnya
akibat hembusan angin, air, gempa atau
gravitasi bumi, sedangkan semak-semak dan
herba menjaga tetes-tetes air hujan tidak
langsung bersentuhan dengan tanah dan
mencegah surface run off. Keberadaan
vegetasi menyebabkan aliran air tanah ke
ketinggian yang lebih rendah terukur,
sehingga menjaga ketersediaan air sepanjang
musim.

Tumbuh-tumbuhan juga berperan menjaga
kelangsungan daur bahan-bahan organik dan
anorganik, serta menjadi sumber energi bagi
banyak kehidupan lain. Tumbuhan
menghasilkan bunga, buah, daun dan tunas-
tunas muda yang menjadi makanan berbagai
jenis herbivora. Sedangkan sisa-sisa tumbuhan
yang mati akan menjadi sumber energi bagi
berbagai jenis dekomposer, termasuk
menghidupi organisme sungai-sungai kecil di
hutan pegunungan ini.

Bagi masyarakat setempat manfaat
ekonomi hutan Jobolarangan telah dirasakan
selama ratusan tahun. Ketersediaan air yang
berkelanjutan merupakan manfaat utama,
karena merupakan kebutuhan hidup sehari-
hari, baik untuk rumah tangga ataupun tanah
pertanian. Hutan ini juga menyediakan kayu
bangunan, kayu bakar, dan bahan baku arang
meskipun pemanfaatannya potensial merusak
eksistensi hutan. Hutan ini juga
memungkinkan penggembalaan lebah madu
dan pemanenan tumbuhan obat, seperti
Plantago major, Cinnamomum burmannii dan
lain-lain. Pohon Acacia decurrens yang
diintroduksi untuk reforestasi merupakan
sumber penyamak kulit hewan.
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Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan Spermatophyta di hutan Jobolarangan, Gunung Lawu.

No FAMILI NAMA SPESIES HABITUS Ket.
1. Acanthaceaea 1. Strobilanthes paniculata (Nees.) Miq. h
2. Aceraceae 2. Acer laurium Hassk. p
3. Amaranthaceae 3. Achyranthes bidentata Bl. h

4. Alternanthera sessilis h *
5. Amaranthus gracilis h *
6. Amaranthus sp. h *

4. Amaryllidaceae 7. Crinum sp. h *
5. Apocyanaceae 8. Alyxia sp. s
6. Araliaceae 9. Harmsiopanax aculeatus (D.C.) Boerl. p

10. Schefflera aromatica p *
11. Schefflera fastigiata p *

7. Araucariaceae 12. Araucaria sp. p *
8. Aristolochiaceae 13. Aristolochia coadunata Back. s
9. Asclepiadaceae 14. Dischidia lanceolata (Bl.) Deene. h

15. Dischidia nummularia R.Br. h
10. Asteraceae (Compositae) 16. Anaphalis javanica (Bl.) Boerl. s

17. Anaphalis longifolia (Bl.) D.C. s
18. Adenostema hirsutum (Bl.) D.C. h
19. Ageratum conyzoides L. h
20. Bidens biternata (Lour.) Merr. & Scheff ex

Scheff.
h *

21. Cosmos caudatus h *
22. Crassocephalum crepidiodes (Benth.) S.Moore h
23. Cromolaena odorata (L.) King & Robinson s *
24. Erechtites sp. h *
25. Erechtites valerianifolia (Wolf.) D.C. h *
26. Erigeron sumatrensis Retz. h
27. Eupatorium riparium Reg. h
28. Galinsoga parviflora Cav. h *
29. Inula cappa (D.Don.) D.C. h

11. Balsaminaceae 30. Impatiens javensis (Bl.) Stend h
12. Begoniaceae 31. Begonia robusta Bl. h
13. Caprifoliaceae 32. Viburnum coriaceum Bl. s
14. Caryophyllaceae 33. Drymaria cordata (L.) Willd. ex R & S. h

34. Drymaria villosa Cham. & Schlecht. h
35. Stellaria australis Zoll. h

15. Celastaceae 36. Perrottetia alpestris (Bl.) Loes. s
16. Commelinaceae 37. Aneilema sp. h *
17. Convolvulaceae 38. Cuscuta reflexa Roxb. h
18. Cruciferae 39. Cardamine sp. h

40. Raphanus sativus L. h *
19. Cucurbitaceae 41. Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Malino h

Keterangan: h = herba, s = semak, p = pohon; * = tidak terdaftar dalam Steenis (1972).
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Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan Spermatophyta di hutan Jobolarangan, Gunung Lawu (Lanjutan).

No FAMILI NAMA SPESIES HABITUS Ket.
20. Cyperaceae 42. Carex baccans Nees. h

43. Cyperus malacensis L. h *
44. Cyperus melanospermus (Ness) Valek. Sur. L. h
45. Cyperus rotundus L. h *

21. Ericaceae 46. Diplycosia heterophylla Bl.. s
47. Gaultheria leucocorpa Bl. s
48. Gaultheria sp. s *

22. Euphorbiaceae 49. Homalanthus giganteus Z & M. p
23. Gesneriaceae 50. Aeschynanthus horsfieldii R.Br. s

51. Cyrtandra picta Bl. h
24. Graminae 52. Agrotis infirma Buse. h

53. Andropogon contortus L. h
54. Brachiaria sp. h *
55. Brachypodium silvaticum (Huds.) P.B.. h
56. Coelachne infirma Buse. h
57. Digitaria sanguinalis h *
58. Eragrostis amabilis h *
59. Hierochloe horsfieldii (Kunth) Maxim. h
60. Imperata cylindrica (L.) Beauv. h *
61. Leersia hexandra h *
62. Paspalum sp. h *
63. Pennisetum polystachyon (L.) Schult. h *
64. Tripogon exiguus Buse. h

25. Iridaceae 65. Gladiolus sp. h *
26. Labiatae 66. Leucas marrubioides Desf. h

67. Paraphlomis oblongifolia Bl. h
68. Scutellaria discolor Benth. h

27. Lauraceae 69. Cinnamomum burmanni p *
28. Leguminosae 70. Dolichos falcatus Klein & Willd. h

71. Porochetus communis D.Don. h
72. Acacia decurrens p *

29. Liliaceae 73. Cordiline sp. h *
30. Loganiaceae 74. Fragacea blumei G.Don p
31. Malvaceae 75. Urena lobata L. s *
32. Melastomaceae 76. Melastoma malabathricum s *

77. Astronia spectabilis Bl. p
33. Moraceae 78. Ficus religiosa L. p

79. Ficus parietalis Bl. p
80. Ficus padana Burm. f. p
81. Ficus glandulifera (Miq.) Wall ex King p
82. Ficus sinuata Tunb. p

34. Myrsinaceae 83. Ardisia javanica D.C. s
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Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan Spermatophyta di hutan Jobolarangan, Gunung Lawu (Lanjutan).

No FAMILI NAMA SPESIES HABITUS Ket.
35. Orchidaceae 84. Bulbophyllum bakhuizenii Stenn. h

85. Coelogyne miniata Lindl. h
86. Coelogyne rochussenii de Vr. h
87. Dendrobium bigibbum Lindl. h *
88. Dendrochilum longifolium h
89. Eria bogoriensis J.J.S. h *
90. Liparis caespitosa (Thou.) Lindl. h
91. Liparis pallida (Bl.) Lindl. h
92. Pholidota globosa (Bl.) Lindl. h
93. Polystachya flavescens (Bl.) J.J.S h
94. Spathoglottis plicata Bl. h
95. Trichoglottis sp h *

36. Oxalidaceae 96. Oxalis curniculata h *
37. Pandanaceae 97. Freycinetia javanica Bl. s
38. Papilionaceae 98. Clitoria sp. h *
39. Piperaceae 99. Peperomea tetraphylla (Forst. F.) Hook. & Arn. h

100. Peperomea laevifolia (Bl.) Miq. h
101. Piper sulcatum Bl. s
102. Piper sp. s *

40. Plantaginaceae 103. Plantago major L. h
41. Podocarpaceae 104. Podocarpus neriifolius D.Don p
42. Ramnaceae 105. Rhamnus napalensis (Wall) Laws. s
43. Ranunculaceae 106. Ranunculus blumei Stend. h

107. Clematis lechenaultiana D.C. h
44. Rosaceae 108. Rubus chrysophillus Miq. s

109. Rubus fraxinifolius Poir. s
110. Rubus lineatus Bl. s

45. Rubiaceae 111. Lasianthus stercorarius Bl. h
112. Mycetia cauliflora Reinw. p
113. Rubia cordifolia L. p

46. Saurauriaceae 114. Saurauria bracteosa D.C. p
47. Sapindaceae 115. Dodonaea viscosa Jacq. s
48. Scrophulariaceae 116. Ruselia sp. h *

117. Wightia borneensis Hook.f. p
49. Solanaceae 118. Solanum mammosum L. Magn. s
50. Theaceae 119. Schima wallichi (DC.) Korth. p
51. Urticaceae 120. Debregeasia longifolia (Burm. F.) Wedd. s

121. Elatostema strigosum (Bl.) Hassk. h
122. Pilea sp. s *

52. Verbenaceae 123. Lantana camara L. s *
124. Diodia sp s *

53. Violaceae 125. Viola pilosa Bl. h
54. Zingiberaceae 126. Hedychium roxburghii Bl. h
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KESIMPULAN

Di Hutan Jobolarangan Gunung Lawu,
setidaknya terdapat 142 spesies
Spermatophyta, dimana 126 spesies yang
berasal dari 54 familia telah teridentifikasi,
tediri dari 78 herba, 26 semak dan 21 pohon.
Secara ekologi vegetasi tumbuhan mengatur
fungsi hidrologi, menjaga erosi, pergerakan
tanah dan lain-lain, sedangkan secara
ekonomi vegetasi tumbuhan bermanfaat
sebagai bahan bangunan, kayu bakar, bahan
baku arang, penggembalaan lebah madu,
tumbuhan obat dan lain-lain.
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Potensi Gunung Lawu sebagai Taman Nasional
Possibilities of Mount Lawu to be a National Park
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ABSTRACT

National Park is an area of natural conservation that having indigenous ecosystem managed with zonation system
and can be utilized for education, research, crop development and recreation. This concept seems still to be the most
suitable technique for biodiversity conservation, and can be applied in Indonesia, where the high biodiversity richness
taken place. Mount Lawu and surrounding areas are ideal location to be developed in to National Park. This is due to
all criteria needed such as: the width was mare than 10.000 ha, the natural ecosystem and endemic species are still
existing, having ancient sites, spiritual and aesthetic value; having typical physiography and physiognomy, as well as
the high chance of developing tourism industries. Jobolarangan area is a natural ecosystem that represents the whole
ecosystem and problems of Lawu Mountains. This area having quite high diversity and richness consisted of plants,
animals and microbes. That development of National Park at Mount Lawu need to be supported by the formation of
biodiversity conservation centers, i.e. botanical garden, wild live sanctuary, agro-tourism park, etc., so that becomes
an integrated biodiversity conservation area.
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PENDAHULUAN

Dimulai dengan Yellowstone Nasional Park
di Amerika Serikat pada abad ke-19, taman
nasional kini diadopsi banyak negara sebagai
model utama untuk konservasi sumberdaya
alam hayati dan ekosistemnya. Konsep yang
mulai diterapkan di Indonesia pada akhir tahun
1970-an ini, tentu saja belum dapat dianggap
sebagai magnum opus umat manusia dalam
upaya perlindungan keanekaragaman hayati,
namun diakui oleh banyak kalangan konsep ini
masih merupakan cara yang paling sesuai.
Kegagalan perlindungan ekosistem alami di
bebepara taman nasional, baik di Brazil,
Indonesia maupun negara-negara Afrika, lebih

disebabkan kegagalan dalam penegakan
hukum dari pada kesalahan pemilihan konsep.

Taman nasional merupakan kawasan
perlindungan tertinggi dalam manajemen
perlindungan biodiversitas di Indonesia, di
samping itu terdapat pula cagar alam, suaka
margasatwa dan hutan lindung. Pada masa
lalu, taman nasional merupakan kawasan
tertutup terhadap kegiatan ekonomi
masyarakat dan pengelolaannya sama sekali
terpisah dengan kepentingan masyarakat di
sekitarnya. Sehingga nilai positif taman
nasional terhadap masyarakat di sekitarnya
relatif minim, bahkan seringkali terjadi
benturan antara kepentingan perlindungan
dan ekonomi masyarakat. Sistem pengelolaan
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ini menyebabkan terjadinya perusakan besar-
besaran terhadap taman nasional, ketika
legitimasi aparat pemerintah merosot seiring
arus reformasi. Pada masa kini, telah menjadi
kesadaran umum bahwa pengelolaan taman
nasional harus lebih integratif, dimana
kepentingan ekonomi masyarakat dan
kepentingan konservasi harus berjalan seiring.
Salah satu contoh menarik adalah pengakuan
eksistensi masyarakat Katu yang telah
bermukim selama puluhan tahun di taman
nasional Lore Lindu sebagai bagian dari
ekosistem kawasan tersebut (Kompas
14/6/1999).

KONSERVASI BIODIVERSITAS

Dalam Undang-undang No 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan
bahwa: taman nasional adalah kawasan
pelestarian alam yang mempunyai ekosistem
asli yang dikelola dengan sistem zonasi dan
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, pengembangan
budidaya dan rekreasi/pariwisata.

Salah satu fungsi taman nasional, adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di sekitarnya, misalnya melalui
pariwisata, selain untuk tujuan pendidikan,
penelitian dan kebudayaan. Dalam rangka
mewujudkan fungsi ini, pengelolaan taman
nasional dibagi menjadi beberapa zona, yaitu
zona inti, zona pelindung, zona pemanfaatan
dan zona penyangga. Zona inti merupakan
kawasan yang sama sekali tidak boleh
dijamah kecuali untuk penelitian. Zona
pelindung merupakan kawasan yang dapat
dimanfaatkan, misalnya untuk pariwisata alam,
dengan tidak merubah keaslian ekosistem.
Zona penyangga dapat dilakukan
pengambilan asli dengan batasan tertentu,
sedang zona pemanfaatan dapat dilakukan
budidaya pertanian dengan tidak mengganggu
keseluruhan ekosistem (Setiono dan Sensudi
2000; Yusuf, 1987).

Anggapan bahwa taman nasional harus
steril dari aktivitas manusia adalah tidak
benar. Masyarakat lokal beserta kearifan
budayanya seringkali menjadi bagian tak
terpisahkan dari ekosistem alam. Sehingga
kerap kali pemindahan mereka dari tempat
asalnya, bukan hanya gagal memindahkan
orang setelah puluhan tahun, tetapi juga

mempermiskin masyarakat secara struktural
dan turun-temurun. Meskipun harus diakui
pula budaya konsumerisme telah mulai
menggerogoti kearifan tradisional sebagian
anggota masyarakat lokal, sehingga sikap
mereka terhadap kelestarian lingkungan
dikhawatirkan oleh banyak pemerhati
biodiversitas.

Kawasan konservasi di Indonesia meliputi
areal seluas hampir 20 juta ha (Yusuf, 1987),
bahkan menurut Isma’il (2000) luasnya hampir
mencapai 22,4 juta ha, terdiri dari taman
nasional, cagar alam, suaka margasatwa,
hutan wisata dan taman buru.

Indonesia memiliki sekurang-kurangnya 30
taman nasional di darat dan enam taman
nasional di laut dengan total luas sekitar 15
juta ha (Isma’il, 2000). Di Jawa terdapat
sembilan taman nasional, yakni tujuh di darat
dan dua di laut. Di Propinsi Jawa Barat dan
Banten terdapat tiga taman nasional yaitu: TN
Ujung Kulon (122.956 ha), TN Gunung Gede
Pangrango (15.000 ha) dan TN Gunung
Halimun (40.000 ha). Di Propinsi Jawa Timur
terdapat empat taman nasional yaitu: TN
Bromo, Tengger, Semeru (50.276,2 ha), TN
Meru Betiri (58.000 ha), TN Baluran (25.000
ha) dan TN Alas Purwo (43.420 ha). Di
samping itu terdapat pula dua taman nasional
laut, yaitu TNL Kepulauan Seribu di DKI
Jakarta (108.000 ha) dan TNL Kepulauan
Karimunjawa di Jawa Tengah (111.625 ha)
(Anonim, 1993). Akan tetapi Propinsi Jawa
Tengah yang terletak di tengah-tengah pulau
Jawa tidak memiliki taman nasional di
daratannya, meskipun kondisi ekosistemnya
sangat khas karena merupakan daerah
peralihan.

Propinsi Jawa Tengah secara ekologi
memiliki perbedaan dengan Jawa Timur serta
dengan Jawa Barat dan Banten. Propinsi ini
merupakan daerah peralihan antara iklim di
Jawa Timur yang cenderung kering dan
gersang dengan iklim di Jawa Barat dan
Banten yang cenderung basah dan lembab,
sehingga di propinsi ini ditemui spesies-
spesies tumbuhan, hewan atau mikrobia yang
melimpah di Jawa Timur namun tidak
ditemukan secara alami di Jawa Barat,
misalnya pohon cemara gunung (Casuarina
junghuhniana) atau sebaliknya melimpah di
Jawa Barat dan Banten tetapi tidak dijumpai
secara alami di Jawa Timur, misalnya pohon
rasamala (Altingia exselsa) (Steenis, 1972).
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Hingga kini mimpi lama masyarakat Jawa
Tengah untuk memiliki taman nasional di
daratan, guna disandingkan dengan TNL
Karimunjawa, belum berakhir (Anonim, 2001).
Sebenarnya gagasan pembentukan taman
nasional di daratan Jawa Tengah telah lama
digulirkan. Pada tahun 1990-an telah
diupayakan mendorong pembentukan taman
nasional di Pegunungan Dieng (Rombang dan
Rudyanto, 1999), meskipun pada akhirnya
secara teknis sulit dilaksanakan, mengingat
tingginya eksploitasi alam dan perubahan
ekosistem di tempat tersebut. Salah satu
lokasi di Jawa Tengah yang sangat potensial
untuk tujuan ini adalah Gunung Lawu, yang
terletak di perbatasan propinsi Jawa Tengah
dan Jawa Timur (Anonim, 2001).

PERSYARATAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG LAWU

Gunung Lawu, gunung ketiga tertinggi di
Pulau Jawa, merupakan pegunungan vulkanik
yang tidak aktif lagi. Secara geografi terletak di
sekitar 111o15’ BT dan 7o30’LS. Lereng barat
termasuk Propinsi Jawa Tengah, meliputi
Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri,
sedang lereng timur termasuk Propinsi Jawa
Timur, meliputi Kabupaten Magetan dan
Ngawi. Gunung ini memanjang dari utara ke
selatan, dipisahkan jalan raya penghubung
propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur,
dengan Cemoro Sewu sebagai dusun teratas.
Topografi bagian utara berbentuk kerucut
dengan puncak Argo Dumilah (3.265 m), sedang
bagian selatan sangat kompleks terdiri dari
bukit dan jurang dengan puncak Jobolarangan
(2.298 m) (US Army Map Services, 1963).
Hutan di lereng barat gunung ini dikelola
Perum Perhutani KPH Surakarta (Unit I Jawa
Tengah), sedang lereng timur dikelola KPH
Lawu dan sekitarnya (Unit II Jawa Timur).

Menurut Setiono dan Sensudi (2000),
terdapat beberapa persyaratan agar suatu
kawasan dapat diusulkan menjadi taman
nasional, dan tampaknya semua persyaratan
tersebut dapat dipenuhi oleh Gunung Lawu.

Pertama: Secara keseluruhan hutan di
Gunung Lawu (> 1200 m.) meliputi areal
seluas lebih dari 15.000 ha. Luas ini dapat
bertambah apabila diikutsertakan hutan pada
ketinggian yang lebih rendah. Oleh karena itu
kawasan ini memenuhi persyaratan untuk
dijadikan taman nasional, mengingat
peraturan di Indonesia menetapkan luas

taman nasional minimal 10.000 ha.
Kedua: Vegetasi hutan Gunung Lawu

relatif mapan karena tidak adanya aktifitas
vulkanik dalam jangka panjang; serta masih
dijumpai banyak lokasi yang memiliki
ekosistem alami tanpa campur tangan
manusia atau gangguan alam seperti
kebakaran. Juga terdapat spesies-spesies
biota yang khas, misalnya jalak lawu yang
belum masuk dalam buku-buku panduan
lapangan dan cemara gunung (Casuarina
junghuhniana) yang secara alami tidak pernah
dijumpai pada gunung-gunung di sebelah
barat gunung ini. Ekosistem alami dan spesies
biota yang khas merupakan salah satu
persyaratan pembentukan taman nasional.

Ketiga: Gunung Lawu memiliki banyak
situs purbakala karena merupakan tempat
pengasingan penguasa Majapahit terakhir,
Raja Brawijaya V yang tidak bersedia
mengikuti putranya, Raden Fatah ke Demak.
Situs-situs ini tersebar mulai dari kaki gunung,
misalnya Candi Sukuh dan Candi Cetho,
hingga puncak gunung, seperti “makam” Argo
Dalem. Dalam kepercayaan tradisional Jawa
“mataraman”, gunung ini dipercaya memiliki
makna spiritual tertentu, sehingga sejak
ditetapkannya penanggalan hijriyah oleh
Sultan Agung Hanyokrokusumo pada abad ke-
16, setiap tahun baru hijriyah (1 Suro)
masyarakat Jawa menziarahi gunung ini. Pada
dekade terakhir, setiap tahun baru hijriyah
jumlah peziarah lebih dari 10.000 orang,
begitu pula pada tahun baru masehi dan hari
ulang tahun kemerdekaan RI. Adanya
peninggalan purbakala, nilai spiritual dan nilai
estetis merupakan persyaratan pembentukan
taman nasional.

Keempat: Bentangan topografi Gunung
Lawu sangat khas, sehingga mampu
mengkondensasi angin tenggara yang basah
menjadi hujan. Hal ini menyebabkan lereng
selatan relatif subur dengan vegetasi yang
rapat, sekalipun musim kemarau. Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar di
lereng barat daya memperoleh cukup air untuk
pertanian, sedang Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan di lereng tenggara yang
tanahnya porous terbentuk telaga Sarangan
yang luas. Selain topografi yang khas, taman
nasional memerlukan bentang geomorfologi
yang beraneka. Kekayaan geomorfologi
Gunung Lawu antara lain berupa mata air/air
terjun, gua, sumber air panas dan lubang-
lubang kawah solfatara.
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Kelima: Kelebihan-kelebihan di atas sangat
memungkinkan tumbuhnya industri pariwisata,
yang merupakan persyaratan terakhir berdiri-
nya taman nasional. Bahkan pengembangan
pariwisata di kawasan ini telah dimulai sejak
sebelum kemerdekaan, khususnya di Tawang-
mangu. Pada masa kini pengembangan
pariwisata alami terpadu di sekitar Gunung
Lawu, sebagaimana di Puncak, Jawa Barat
sangat mungkin dilakukan. Di samping taman
nasional, kawasan ini berpotensi pula
mendukung berdirinya pusat-pusat konservasi
biodiversitas seperti: kebun raya, taman hutan
raya, taman safari, taman bunga, taman buah
dan lain-lain, termasuk agrowisata kebun teh,
karet, pinus, sayuran, buah dan lain-lain.

TAMAN SURGA DI JOBOLARANGAN
DAN PERMASALAHANNYA

Jobolarangan (atau dilafalkan masyarakat
setempat sebagai Jogolarangan) merupakan
kawasan bukit, jurang dan tebing yang sangat
kompleks di lereng selatan Gunung Lawu.
Kawasan ini merupakan salah satu contoh
lokasi di Gunung Lawu yang ekosistemnya
masih sangat alami dan keanekaragaman
hayati cukup tinggi, dengan berbagai
permasalahannya.

Bagian dalam hutan Jobolarangan berupa
hutan primer, berisi pohon-pohon tua dan
besar, dengan tinggi dapat mencapai 40-60
meter dan garis tengah sekitar 1½ meter.
Intensitas sinar matahari di lantai hutan sangat
rendah dan hanya memungkinkan
pertumbuhan herba dan semak-semak
tertentu. Sayangnya beberapa puncak bukit
sempat mengalami kebakaran hebat pada
tahun 1997, sehingga pertumbuhan vegetasi
hanya didominasi rerumputan dan semak-
semak, menunjukkan perjalanan suksesinya
masih terus berlangsung. Bagian luar berupa
hutan tanaman industri yang didominasi pohon
pinus, puspa, sejenis Araucaria dan Acacia
decurrens, yang membatasai lahan budidaya
masyarakat dengan hutan alam.

Keanekaragaman hayati kawasan
Jobolarangan sangat tinggi. Dalam penelitian
pendahuluan yang dilaporkan dalam jurnal ini
ditemukan lebih dari 150 spesies tumbuhan
Spermatophyta (Sutarno dkk., 2001),
termasuk di dalamnya 12 spesies anggrek
epifit (Marsusi dkk., 2001). Hal ini melengkapi
penelitian sebelumnya yang menemukan 77

spesies Cryptogamae (Setyawan dan Sugiyarto,
2001). Dalam jurnal ini juga dilaporkan adanya
sekitar 20 spesies plankton (Susilowati, 2001),
12 familia larva insekta akuatik (Mahajoeno,
2001), 6 kelompok mesofauna tanah
(Sugiyarto dkk., 2001) dan 5 tipe spora
Endogone (Listyawati dkk., 2001). Penelitian
lebih mendalam diyakini akan menambah
jumlah spesies yang ditemukan.

Pengamatan secara acak di lapangan
menunjukkan bahwa nilai penutupan setiap
spesies tumbuhan berkisar 10-60%, sehingga
dapat dibayangkan seluruh permukaan tanah
tertutup kanopi tumbuhan, termasuk lantai
hutan yang terbuka karena runtuhnya pohon
tua atau bekas kebakaran. Tumbuhan tidak
hanya dijumpai di permukaan tanah, tetapi
juga merambat atau epifit pada pohon dan
dinding jurang berbatu. Di hutan ini ditemukan
pula berbagai spesies serangga dan laba-
laba, burung, ular, kadal dan katak. Menurut
penduduk setempat di lokasi ini dapat pula
dijumpai beberapa mamalia besar, seperti
anjing hutan, macan, kucing hutan, rusa,
celeng, lutung dan kera.

Menurut Setyawan dan Sugiyarto (2001),
tingginya keanekaragaman hayati di
Jobolarangan disebabkan karena letaknya di
lereng selatan Gunung Lawu yang curah
hujannya tinggi; tidak pernah terbakar, kecuali
beberapa puncak bukit; topografinya berupa
bukit-bukit dan jurang dalam yang sulit
dijangkau; merupakan area latihan rutin
pasukan elit yang pada masa lalu sangat
disegani; serta adanya kesadaran penduduk
setempat untuk menjaga kelestarian hutan
yang merupakan sumber air kehidupan sehari-
hari.

Salah satu jejak manusia yang paling
menyolok di hutan Jobolarangan adalah jalan
setapak yang dibuat untuk memasang pipa air
dan jalan setapak penghubung dua desa yang
berseberangan bukit. Jalan setapak ini penuh
dengan serasah dan pada tempat terbuka
tertutup oleh semak-semak, menunjukkan
jarang dilalui manusia. Meskipun demikian
Jobolarangan bukan kawasan yang steril dari
gangguan manusia dan alam.

Kebakaran hutan merupakan momok yang
terus mengancam walaupun diakui sebagai
bagian siklus alamiah ekosistem hutan
pegunungan di Jawa. Pengambilan pohon
secara ilegal untuk bahan bangunan, kayu
bakar dan bahan baku pembuatan arang
masih dilakukan masyarakat setempat,
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sedangkan masyarakat luar kadang-kadang
datang untuk menembak rusa, celeng dan
ayam hutan sekedar untuk olah raga.
Kealamiahan hutan ini juga mendorong
berbagai kelompok pecinta alam melakukan
jungle survival selama berhari-hari dengan
mengkonsumsi hewan dan tumbuhan liar,
sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu
kelestarian ekosistemnya, mengingat semakin
hari kelompok yang datang semakin banyak,
tidak hanya dari kota-kota di sekitarnya,
bahkan lintas propinsi.

REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan berbagai
potensi dan permasalahan yang ada, maka
“Semiloka Nasional Konservasi Biodiversitas
untuk Perlindungan dan Penyelamatan
Plasma Nutfah di Pulau Jawa, 17-20 Juli
2000” yang dilaksanakan oleh Panitia
Konservasi Biodiversitas Flora dan Fauna di
Gunung Lawu, Jurusan Biologi FMIPA UNS
Surakarta merekomendasikan visi dan misi
pengelolaan Gunung Lawu dan kawasan
sekitarnya sebagai berikut (Anonim, 2001):
Visi:
1. Mempertahankan status Gunung Lawu

sebagai sumber air bagi masyarakat di
sekitarnya pada khususnya dan di Pulau
Jawa pada umumnya.

2. Melestarikan sumber daya alam hayati dan
ekosistem (keanekaragaman hayati) di
Gunung Lawu sebagai modal dasar
pembangunan yang berkelanjutan.

Misi:
1. Melakukan upaya konservasi sumber daya

alam dan lingkungan di Gunung Lawu
melalui pendekatan bioprospecting.

2. Mengupayakan perubahan status hutan
produksi di sekitar Gunung Lawu menjadi
hutan lindung untuk memperluas kawasan
konservasi, serta sebagai langkah awal
peningkatan status perlindungan kawasan
tersebut hingga tingkat taman nasional.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Kerusakan kawasan konservasi
biodiversitas seringkali berkorelasi positif
dengan tingkat pendapatan, jenis pekerjaan,
pertambahan penduduk dan budaya baru
yang berkembang pada masyarakat di

sekitarnya. Secara tradisional masyarakat di
sekitar kawasan konservasi umumnya telah
dibekali oleh para leluhurnya dengan rambu-
rambu kearifan tradisional untuk mencegah
kerusakan lingkungan dan menjaga
tercukupinya kebutuhan hidup secara
berkesinambungan, akan tetapi perubahan
kultur dan tekanan ekonomi seringkali
mengubah pandangan hidup tersebut
sehingga eksploitasi sumber daya alam dan
ekosistemnya dilakukan melebihi daya dukung
untuk memulihkan diri, akibatnya terjadi
kerusakan yang tidak terbaharui. Oleh karena
itu konservasi biodiversitas di suatu kawasan
tidak dapat meninggalkan upaya peningkatan
kesejahteraan hidup masyarakat di sekitarnya.

Salah satu bidang usaha yang sangat erat
kaitannya dengan upaya konservasi adalah
pengembangan pariwisata berbasiskan
kelestarian ekosistem. Hal ini sejalan dengan
kecenderungan pariwisata dunia yang
menghendaki kembali ke alam (back to
nature). Pembentukan taman nasional
memungkinkan pengembangan kawasan
wisata terpadu yang meliputi kebun raya,
taman safari, taman hutan raya, taman
agrowisata dan bahkan kawasan wisata
modern seperti Disneyland, Dufan, TIJA, TMII
dan lain-lain. Tentu dengan tetap
mempertahankan ekosistem alamiah sebagai
daya tarik utamanya.

Selama ini upaya pengembangan
pariwisata di Gunung Lawu seolah-olah
mandeg di lereng barat dengan maskotnya
Tawangmangu, Karanganyar dan di lereng
timur dengan maskotnya Telaga Sarangan,
Magetan. Namun pada masa mendatang tidak
tertutup kemungkinan pengembangan
pariwisata ke lereng selatan, Wonogiri dan
lereng utara, Sragen dan Ngawi. Terlebih
pengembangan pariwisata di Telaga Sarangan
akhir-akhir ini mengalami kendala karena
surutnya debit air telaga akibat perubahan
ekosistem gunung (Soenarto, 2000), sedang
pengembangan pariwisata di Tawangmangu
beberapa kali menanggung berita tidak sedap
akibat adanya kasus tanah. Meskipun
demikian, kota terakhir ini dalam setahun
masih dikunjungi sekitar 700.000 wisatawan.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun
1999 tentang otonomi daerah, tampaknya
setiap pimpinan wilayah, tidak mempunyai
pilihan lain kecuali bersikap proaktif
memfasilitasi investor yang bermaksud
mengembangkan wilayah ini.
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PENUTUP

Pembentukan taman nasional Gunung
Lawu, tidak sekedar mendirikan pintu gerbang
yang dibenarkan secara hukum, namun harus
pula diperhatikan aspek sosial, budaya,
ekonomi masyarakat, serta aspek-aspek
kelembagaan lainnya. Terbentuknya kawasan
konservasi ini diharapkan dapat menjaga
kelestarian sumberdaya alam hayati dan
ekosistem di sekitarnya, serta dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
menjadi sarana pendidikan dan penelitian,
menjaga fungsi sosial-budaya, pariwisata dan
lain-lain. Secara praktis, ekosistem Gunung
Lawu yang lestari memungkinkan berlanjutan-
nya pasokan air untuk pertanian dan
kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Upaya mengangkat kawasan ini menjadi
taman nasional memerlukan kerjasama para
pihak (stakeholders), baik pemerintah,
perguruan tinggi, masyarakat setempat, LSM,
pengusaha dan Perum Perhutani. Kesertaan
dan kerelaan Perum Perhutani sangat pokok,
mengingat Gunung Lawu merupakan hutan
lindung di bawah pengelolaannya dan menjadi
salah satu senjata dalam menghadapi isu
ecolabelling. Pembentukan taman nasional,
berarti hilangnya puluhan ribu hektar kawasan
konservasi dari peta hutan lindung Perum
Perhutani, mengingat pengelolaan taman
nasional di bawah Direktorat Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
(PHKA), Departemen Kehutanan RI.

Akhirnya tergantung kepada semua pihak
untuk pengupayakan perlindungan sumber
daya alam hayati dan ekosistem di Gunung
Lawu dan kawasan di sekitarnya, sehingga
memberikan sumbangan yang berarti bagi
keberlanjutan kehidupan liar yang alami dan
peningkatan taraf hidup masyarakat.
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