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MspI polymorphism of bovine growth hormone gene on locus-2 and its effect on daily
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ABSTRACT

The objectives of the research were to identify growth hormone gene variation of Indonesian native cattle, PO cattle, and to know the effect
of the variation on growth rate (daily gain) of the cattle. White blood cells were extracted from the samples of total blood by buffy coat
method. DNA was then extracted from white blood cells using Wizard Genomic Purification kit. PCR-RFLP using MspI restriction enzyme
was employed to detect polymorphic site on locus 2 of GH gen continued with sequencing for some representative genotypes. Phenotypic
data of growth rate (daily gain) measured for 90 days, while sex and age were used as supporting phenotypic data. All data were then
analysed statistically using Anova model implemented in JMP program from SAS. The result of the analysis indicated that MspI
polymorphism affect growth rate significantly (P=0.01), in which MspI (+-) genotype resulted in best growth of PO cattle. Age and sex were
also affect growth of the cattle.

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta

Key words: PO cattle, PCR-RFLP, GH gene, growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan merupakan indikator terpenting dalam
produksi daging pada sapi pedaging, sehingga memiliki
nilai ekonomi penting dalam budidaya sapi pedaging. Sapi
PO/ Peranakan Ongole/ Benggala merupakan salah satu
sapi pedaging lokal Indonesia yang memiliki kelebihan
berupa kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap
lingkungan Indonesia baik terhadap iklim, ketersediaan
makanan alami, ketersediaan air dan juga ketahanan
terhadap bakteri maupun parasit yang ada di lingkungan
Indonesia. Meskipun sapi jenis ini mampu berkembang biak
dengan baik di Indonesia, namun kualitas dan kuantitas
produksinya masih kalah dengan sapi impor.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi daging
bagi sapi lokal Indonesia akan lebih tepat bila dilakukan
melalui seleksi yang tidak hanya berdasarkan pada
penampakan luar (fenotip), melainkan melalui seleksi
langsung pada tingkat DNA yang mengkodekan fenotip
yang ingin diperbaiki kualitasnya. Peta DNA pada sapi
(bovine genome map) yang dibuat berdasarkan marker
pada aras DNA menggunakan teknik molekuler seperti
RFLP, microsatellite, minisatellite, PCR-RFLP, PCR-SSCP
dan RAPD telah memungkinkan untuk mengidentifikasi
lokus-lokus gen yang bertanggung jawab terhadap variasi
sifat yang memiliki nilai ekonomi penting (quantitative trait
loci; disingkat QTL). Berdasarkan peta semacam inilah

muncul suatu pendekatan molekuler untuk melakukan
pemuliaan hewan guna memperoleh suatu individu unggul.
Teknik ini dikenal dengan Marker Assisted Selection (MAS),
suatu pendekatan langsung untuk memperoleh hewan-
hewan yang secara genetik superior. Efisiensi dari MAS
dalam peningkatan kualitas hewan produksi tergantung
pada beberapa faktor antara lain heritabilitas sifat yang
akan ditingkatkan, proporsi varian sifat tambahan (additive
genetic variance) yang disebabkan oleh marker dan
ketepatan teknik seleksi. Namun demikian, Edwards dan
Page (1994) serta Lande dan Thompson (1990)
menyatakan bahwa peningkatan sifat genetik sampai 50%
dapat dipastikan terjadi dengan MAS ini. Peningkatan ini
terjadi karena lebih akuratnya teknik seleksi dengan MAS,
dan pengurangan waktu seleksi antar generasi karena gen
dapat diidentifikasi sejak awal kelahiran atau bahkan
semasa masih dalam embryo.

Pertumbuhan sapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan
dan faktor genetis. Faktor lingkungan meliputi: pakan, baik
hijauan maupun konsentrat, air, iklim dan fasilitas
pemeliharaan yang lain. Pengaruh pertumbuhan yang
disebabkan faktor lingkungan ini tidak diturunkan kepada
anakan. Sedangkan faktor genetis yang dikendalikan oleh
gen akan diturunkan kepada keturunannya. Pertumbuhan
dikendalikan oleh beberapa gen, baik yang pengaruhnya
besar/utama (major gene) sampai yang pengaruhnya kecil
(minor gene). Salah satu gen yang diduga merupakan gen
utama dalam mempengaruhi pertumbuhan adalah gen
pengkode hormon pertumbuhan yang mempengaruhi
sekresi hormon pertumbuhan.

Sampai beberapa tahun yang lalu, seleksi untuk
memperoleh bibit unggul umumnya dilakukan hanya
berdasarkan penampakan luar (data fenotip). Individu yang



BIODIVERSITAS  Vol. 6, No. 2, April 2005, hal. 77-8178

memiliki fenotip baik dikawinkan dengan individu lain yang
fenotipnya juga baik dengan harapan diperoleh keturunan
yang fenotipnya baik. Namun demikian ternyata teknik ini
kurang tepat. Keadaan lingkungan yang menguntungkan,
misalnya faktor makanan, air dan pemeliharaan dapat
menjadikan suatu individu memiliki penampakan luar yang
baik, namun faktor ini tidak dapat diturunkan. Dengan
demikian, perlu adanya seleksi yang didasarkan pada gen
yang bertanggung jawab terhadap munculnya sifat fenotip
yang diinginkan.

Hormon pertumbuhan pada sapi (bovine growth
hormone) mempunyai peran utama pada pertumbuhan,
laktasi dan perkembangan kelenjar susu (Cunningham,,
1994; Hoj et al., 1993). Gen hormon pertumbuhan sapi
(bovine growth hormone gene) telah dipetakan terletak
pada kromosom 19 dengan lokasi q26-qtr (Hediger et al.,
1990). Sekuen gen ini terdiri dari 1793 bp yang terbagi
dalam lima ekson dan dipisahkan oleh 4 intron. Intron A, B,
C dan D berturut-turut terdiri dari 248 bp, 227 bp, 227 bp
dan 274 bp. Variasi gen pengkode hormon pertumbuhan
telah dilaporkan pada sapi Eropa, misalnya sapi perah jenis
Red Danish (Hoj et al., 1993), sapi pedaging jenis Bavarian
Simental (Schlee et al., 1994a), serta sapi pedaging jenis
Hereford dan Composite (Sutarno, 1998; Sutarno et al.,
1996).

Penelitian yang dilakukan pada sapi jenis Hereford dan
Composit di Wokalup Research Station Australia Barat oleh
Sutarno et al., (1996) dan Sutarno (1998) menunjukkan
bahwa variasi pada lokus gen hormon pertumbuhan secara
signifikan berhubungan dengan terjadinya variasi rerata
pertumbuhan. Sebelumnya, Schlee et al. (1994b)
menemukan bahwa perbedaan genotip dari gen hormon
pertumbuhan mempengaruhi konsentrasi sirkulasi hormon
pertumbuhan dan IGF-I pada sapi Eropa jenis Simental.
Rocha et al. (1991) juga telah menemukan hubungan
signifikan antara allele hormon pertumbuhan dengan berat
badan waktu lahir serta lebar punggung saat lahir pada sapi
jenis Brahman. Meskipun variasi-variasi ini telah dilaporkan
pada beberapa jenis sapi Eropa, sampai saat ini belum ada
laporan mengenai terjadinya variasi gen pengkode hormon
pertumbuhan pada sapi pedaging lokal Indonesia. Lebih
jauh lagi, belum ada laporan mengenai pengaruh variasi
gen ini terhadap sifat fenotip pertumbuhan.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan alat
Sebanyak 114 sapi PO dari kelompok ternak sapi

potong Ds Glinggo, Ds Samigaluh dan Ds Ringin, Kec.
Kalibawang, Kab. Kulonprogo Yogyakarta dan Ds. Wolo,
Kec. Penawangan, Kab. Grobogan digunakan dalam
penelitian ini. Sampel darah diambil secara
venepuncture, menggunakan venoject. Darah yang
diperoleh dimasukkan ke dalam 50ml tabung reaksi
berisi heparin yang berfungsi sebagai antikoagulon.
Sepuluh mililiter darah ini di ambil dan disimpan pada
suhu –70oC untuk referensi dikemudian hari,
sedangkan sisanya digunakan langsung dalam
penelitian ini untuk diekstrak sel darah putihnya.

Pemisahan sel darah putih dari sampel darah
Sel darah putih diekstrak menggunakan teknik Buffy

coat. Total darah dimasukkan ke dalam tabung
sentrifus, dan kemudian disentrifugasi pada kecepatan
1500 g selama 15-20 menit. Buffy coat yang diperoleh
kemudian diambil dengan menggunakan pipet,

dipindahkan ke dalam 20mL tabung sentrifus dan
dipenuhi dengan larutan buffer TE1, dan kemudian
disentrifugasi pada kecepatan 2000 g selama 10-15
menit. Pellet yang diperoleh kemudian diresuspensikan
dalam 1mL bufer TE2, dan kemudian dipindahkan ke
dalam tabung penyimpan (Nunc) untuk disimpan pada
suhu –80oC sampai saat digunakan untuk proses
selanjutnaya.

Ekstraksi DNA
DNA diekstraksi dari sel darah putih dengan

menggunakan teknik Wizard Genomic Purification
System (Promega, Madison USA).

PCR-RFLP
DNA yang diperoleh langsung digunakan untuk

reaksi PCR yang dilakukan dalam mesin PCR
(thermocycler Perkin Elmer 2400/ 9700). Reaksi ini
digunakan untuk mengamplifikasi 2 gen hormon
pertumbuhan. Reaksi dilakukan dalam suatu volume
campuran sebanyak 25μL yang berisi 200μM dari
masing-masing dNTPs, 2mM MgCl2, 10x bufer dan 1,5
unit Taq DNA polymerase dalam 0.6ml tabung PCR.

Amplifikasi gen hormon pertumbuhan
Lokus 2 gen hormon pertumbuhan (GH-L2), yang terdiri

dari 329bp meliputi Exon III dan IV diamplifikasi dengan
PCR menggunakan primer GH5/GH6 (Sutarno, 1998)
dengan urutan oligonukleotida sebagai berikut:

GH5: 5’-CCCACGGGCAAGAATGAGGC-3’
GH6: 5’-TGAGGAACTGCAGGGGCCCA-3’
Kondisi reaksi amplifikasi PCR adalah: satu tahap

reaksi denaturasi awal pada suhu 94oC selama 5 menit,
diikuti dengan 30 siklus amplifikasi yang masing-
masing siklus terdiri dari: denaturasi pada 94oC selama
45 detik, annealing pada 60oC selama 45 detik, dan
extension pada 72oC selama 1 menit; diikuti dengan
satu tahap polymerasi final pada 72oC selama 5 menit.

RFLP analisis
Hasil dari amplifikasi dengan menggunakan reaksi

PCR langsung digunakan dalam reaksi digesti dengan
menggunakan enzim restriksi. Fragmen dari gen
hormon pertumbuhan lokus 2 gen hormon pertumbuhan
hasil amplifikasi didigesti dengan menggunakan enzim
MspI untuk mengidentifikasi situs polymorfisme MspI.

Sequensing
Beberapa tahap sebelum proses sekuensing

dilakukan di Sub-lab Biologi, Lab Pusat MIPA UNS,
kemudian tahap sekuensing dilakukan oleh Eijkman
Institute of Molecular Biology Jakarta.

Pengambilan data fenotip
Data fenotip utama yang dikoleksi pada penelitian

ini adalah berat badan (bobot) awal dan setelah hari ke
90 setelah pengambilan data fenotip pertama,
sedangkan data fenotip pendukung adalah jenis
kelamin dan umur.

Analisis data
Analisis menyeluruh terhadap data-data genotip, fenotip

dan data-data pendukung tersebut dilakukan dengan
menggunakan model Anova:

Yijklmn = μ + Bi + Sj + Dl + Ym + Gn + eijklmn
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Gambar 1. Hasil amplifikasi dengan PCR menggunakan primer GH-5 dan GH-6 untuk mengamplifikasi fragmen 329bp dari lokus II gen
hormon pertumbuhan.

Gambar 2. Foto gel hasil elektrolisis terhadap hasil analisis PCR-RFLP menggunakan enzim restriksi MspI lokus 2 gen hormone
pertumbuhan sapi PO yang diamplifikasi dengan PCR. Kolom 1 = MspI (+-), 2 = MspI (-), 3 = MspI (++), dan 4 = Uncut.

Pada model tersebut μ  adalah nilai rata-rata least
square, Bi adalah efek dari perkawinan (breed), Sj adalah
efek dari jenis kelamin (sex), Dl adalah efek dari umur, Ym
adalah tahun lahir (year), Gn adalah efek dari genotip
(genotype) and eijklmn faktor kesalahan (error). Model ini
diimplementasikan dalam suatu program JMP dari SAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis PCR - RFLP (genotipe)
Amplifikasi DNA menggunakan primer GH-5 dan GH-6

menghasilkan fragmen yang sangat spesifik sepanjang 329
bp lokus 2 gen hormon pertumbuhan (Gambar 1). Hasil
RFLP menggunakan enzim restriksi MspI terdapat 3
genotipe yang diperoleh: MspI (++), MspI (+-) dan MspI (--)
(Gambar 2.).

Lokus-lokus gen hormon pertumbuhan hasil amplifikasi
dengan menggunakan polymerase chain reaction kemudian
digunakan dalam reaksi digesti menggunakan enzim
restriksi (restriction endonuclease). Dalam melakukan

reaksi ini semua kondisi inkubasi yang diperlukan
disesuaikan dengan petunjuk dari masing-masing producer
enzim, dan semuanya diusahakan dalam kondisi yang
optimal. Untuk mengetahui penyebab terjadinya
polymorfisme ini, maka langkah selanjutnya dilakukan
sekuensing, sehingga pasti genotype yang dimiliki oleh
individu yang bersangkutan. Secara garis besar, genotipe-
genotipe yang diperoleh dari nalisis pola pemotongan oleh
enzim restriksi MspI terhadap fragmen 329bp tersebut
menghasilkan allel dan ukuran fragmen seperti ditunjukkan
pada Table 1.

Tabel 1. Situs restriksi MspI pada fragmen 453 bp lokus 2 (GH L2)
gen hormone pertumbuhan.

Enzim Allele Jumlah situs
restriksi

Ukuran fragmen
(bp)

Msp I Msp I + 1 224,105

Msp I - 0 329

10
0 

bp
m

ar
ke

r

329 bp
100bp

600bp

10
0b

p
m

ar
ke

r
1234

329bp

100bp

600bp

224bp

105bp



BIODIVERSITAS  Vol. 6, No. 2, April 2005, hal. 77-8180

Variasi genetik di tingkat jenis atau varitas adalah
sangat penting, karena pengetahuan tentang variasi
genetik ini dalam penerapannya dapat dijadikan dasar
dalam melakukan penyilangan. Polymorfisme pada
situs restriksi oleh enzim MspI pada lokus 2 gen
hormon pertumbuhan telah dilaporkan sebelumnya
pada sapi penghasil susu (Hoj et al., 1993; Lucy et al.,
1993; Schwerin et al., 1995; Soller, 1994), Bavarian
Simmental (Schlee et al., 1994a) dan sapi India (Mitra
et al., 1995). Sutarno (1998; 2004b) menunjukkan
terjadinya polymorfisme pada situs restriksi oleh enzim
restriksi AluI yang disebabkan oleh adanya substitusi
antara Leusin/Valin pada posisi 127 pada sapi
Hereford, composit dan benggala. Sedangkan
terjadinya polymorfisme MspI pada sapi Hereford dan
composit disebabkan oleh adanya transisi C menjadi T
pada posisi +837 (Sutarno, 1998).

Hasil sequensing
Sequensing terhadap berbagai genotipe (MspI (+/+),

MspI (+/-) dan MspI (-/-), baik ke arah forward maupun
backward dilakukan di Eijkman Institute of Molecular
Biology Jakarta (Data lengkap pada Sutarno, 2004a).

Frekuensi gen dan genotip
Frekuensi gen yang dihitung berdasar prinsip

keseimbangan Hardy-Weinberg diperoleh angka sebesar
0.74 untuk allel MspI (+), dan 0.26 untuk MspI (-).
Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa
frekuensi allel MspI (-) dalam populasi sapi PO sangat
rendah (0.26). Penelitian terhadap 8 jenis sapi di Australia
barat (Sutarno, 1998) menunjukkan adanya kemiripan
dengan hasil penelitian ini, dimana sapi-sapi jenis Fresian,
Simental, Charolais memiliki frekuensi allel MspI (-) yang
rendah berkisar antara 0.1 – 0.2, sedangkan sapi Limousin
memiliki frekuensi allel MspI (-) yang tinggi yaitu 0.46.
Dalam penelitian ini diperoleh genotipe MspI (+-) pada
populasi sapi PO sebesar 50%, genotip MspI (--) sebesar
7%, sedangkan genotipe MspI (++) sebesar 43%.
Penyebaran genotip ini ternyata sangat berarti dalam
hubungannya dengan tingkat pertumbuhan.

Pengaruh MspI terhadap fenotip pertumbuhan
Hasil analisis statistik pengaruh polimorfisme MspI pada

lokus 2 gen hormon pertumbuhan terhadap pertumbuhan
sapi PO disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisis statistik (menggunakan 2 model) pengaruh
polimorfisme MspI pada lokus gen hormon pertumbuhan terhadap
pertumbuhan (daily gain) sapi jenis PO (α = 0.05). * berbeda
secara signifikan.

Nilai signifikansiJenis sapi Model I Model II
Benggala 0.01* 0.003*

Dua model berbeda yang digunakan (model I dan II)
menunjukkan bahwa MspI berpengaruh nyata pada
pertumbuhan sapi jenis PO. Penemuan ini sejalan dengan
hasil penelitian pada sapi composit dan Hereford (Sutarno,
1998).

Pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap pertumbuhan
Hasil analisis statistik pengaruh data pendukung (umur

dan jenis kelamin) terhadap daily gain sapi PO disajikan
pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap pertumbuhan
(daily gain) sapi jenis PO (α = 0.05). * berbeda secara signifikan.

Nilai signifikansiJenis sapi Model I Model II
Benggala

Umur

Jenis kelamin

0.000*

0.000*

0.000*

0.010

Sesuai dengan hasil analisis pengaruh umur dan jenis
kelamin terhadap daily gain sapi jenis PO ternyata dua
variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan. Berdasarkan hasil tersebut, untuk tujuan
usaha penggemukan misalnya, perlu dipertimbangkan
faktor umur serta jenis kelamin untuk mendapatkan hasil
yang maksimal.

Uji lanjut genotip, umur dan jenis kelamin
Hasil analisis lanjut pengaruh MspI pada pertumbuhan

menunjukkan bahwa genotip MspI (+-) merupakan genotipe
individu superior dalam pertumbuhan, memberikan nilai DG
yang lebih besar dan berbeda secara signifikan (P = 0.001)
dibandingkan dengan genotip lainnya. Penemuan ini
memiliki arti yang sangat penting dalam seleksi sapi PO
dalam rangka untuk memperoleh sapi yang unggul dalam
produksi daging (pertumbuhan). Dengan penemuan ini
dapat digunakan sebagai dasar dalam deteksi awal suatu
bibit berdasarkan marken gen, apakah selanjutnya apabila
bibit dipelihara dapat memberikan pertumbuhan yang baik
atau tidak. Keputusan dini yang dapat diambil akan sangat
berarti dalam menekan kerugian biaya pemeliharaan, yang
berarti dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi
pengusaha. Penemuan ini juga dapat dijadikan dasar dalam
perbaikan genetic populasi sapi PO, mengingat frekuensi
gen MspI (-) terhitung sangat rendah dalam populasi sapi
tersebut.

Uji lanjut terhadap hasil analisis data pendukung
menunjukkan bahwa sapi PO jantan memberikan nilai rata-
rata pertumbuhan harian (DG) yang lebih besar dan
berbeda secara signifikan (P = 0.000) bila dibandingkan
dengan sapi betina. Sedangkan untuk umur, diperoleh
bahwa pada sapi Benggala yang berumur antara 18-27
bulan memberikan nilai DG yang lebih besar dan berbeda
secara signifikan (P = 0.001) bila dibandingkan dengan sapi
yang sama pada tingkat umur yang lainnya. Berdasarkan
hal ini maka genotip bibit, ketepatan umur dan jenis kelamin
perlu diperhatikan dalam memilih sapi bakalan untuk usaha
penggemukan.

KESIMPULAN

Polimorfisme gen hormon pertumbuhan ditemukan pada
sapi PO dengan menggunakan enzim MspI. Variasi MspI
berpengaruh nyata pada pertumbuhan sapi PO yang mana
Individu bergenotipe MspI (+-) merupakan individu yang
unggul dalam pertumbuhan. Umur dan jenis kelamin juga
berpengaruh pada pertumbuhan (berat capaian harian) sapi
PO.
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ABSTRACT

The eleven soil samples have been isolated and characterized. The aims of the study were to get the pure culture and some data which
described about enumeration and especially their characters in relation to the acids and bases reaction in their growth. The isolation of the
bacteria use Yeast Extract Mannitol Agar medium (YEMA) while the characterization by using YEMA medium mixed with Brom Thymol
Blue and Congo Red indicators respectively. The results showed that eighteen isolates have been isolated which consisted of three low
growing and fifteen fast growing bacteria. Two isolates were not indicated Rhizobium and sixteen were Rhizobium. Density of Rhizobium
enumeration was varied which related to soil organic matter content. The enumeration bacteria in YEMA medium were in the range of 0.6 x
105 and 11.6 x 105 CFU /g soil. The highest population was found in soil sample of Wieb vegetation.
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PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang
sebagian besar wilayahnya berupa hutan. Hutan ini memi-
liki keanekaragaman hayati sangat tinggi dengan tingkat
endemik yang tinggi pula, sehingga merupakan aset negara
yang bermanfaat pada masa sekarang maupun mendatang.
Kondisi hutan Papua pada tahun-tahun terakhir ini berva-
riasi dari hutan primer yang masih utuh hingga yang sudah
terganggu akibat berbagai aktivitas manusia. Tindakan
penghutanan kembali menggunakan jenis-jenis tumbuhan
yang dapat tumbuh dengan cepat merupakan satu pilihan
tepat, misalnya weki (Paraserianthes falcataria) anggota
suku Leguminosae. Pengembangan tumbuhan legum
tumbuh cepat ini akan berdampak pada perbaikan tingkat
kesuburan tanah secara cepat pula. Selain itu tanaman ini
mampu beradaptasi pada tanah yang miskin hara, tahan
terhadap kekeringan, dan merupakan tanaman penghasil
kayu yang mempunyai kualitas cukup baik.

Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi beberapa faktor
antara lain keanekaragaman mikroba tanah; faktor iklim
seperti suhu, curah hujan, kelembaban; faktor nutrisi dan
lingkungan, serta populasi mikroba yang merupakan
indikator tingkat kesuburan tanah (Allen dan Allen, 1981).
Banyak jenis mikroba tanah mampu meningkatkan
kesuburan tanah, misalnya Rhizobium. Bakteri ini mampu
menambat nitrogen udara menjadi unsur hara nitrogen
yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang.
Di samping itu bakteri tersebut mempunyai dampak positif,
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat

fisik dan kimia tanah, sehingga mampu meningkatkan
kesuburan tanah (Alexander, 1977), namun kehidupan dan
populasi bakteri ini sangat dipengaruhi beberapa faktor
seperti pH, kelembaban, iklim, kondisi fisik, dan kimia tanah
(Sprent, 1976).

Dalam simbiosisnya dengan tanaman legum, Rhizobium
diperkirakan mampu menambat nitrogen sebanyak hampir
2 juta ton per tahun di Amerika Serikat. Di Selandia Baru
kemampuan penambatannya dapat mencapai 800 kg per
hektar dalam setahun (Foth dan Turk, 1972). Peoples et al.,
(1997 dalam Prayitno dkk., 2000) menyatakan bahwa
penambatan secara biologis diperkirakan mampu
menyumbang lebih dari 170 juta ton nitrogen ke biosfer per
tahun, 80% di antaranya merupakan hasil simbiosis antara
bakteri Rhizobium dengan tanaman legum. Suatu jumlah
yang pantas dipertimbangkan dalam upaya pengembangan
kesuburan tanah.

Proses pembangunan tapak konservasi ex-situ biota
pegunungan, Kebun Biologi Wamena, Papua masih
berlangsung. Dilihat secara kasat mata terdapat berbagai
variasi tanah berdasarkan warnanya. Juga terdapat bagian
lahan yang didominasi alang-alang atau siluk (Imperata
cylindrica). Lahan ini perlu ditanami aneka tumbuhan
koleksi dari hutan di sekitar Wamena. Berkaitan dengan ini,
perlu dicari informasi ilmiah tentang kandungan bakteri
Rhizobium serta enumerasinya, sehingga dapat menunjang
keberhasilan pengembangan tumbuhan koleksi nantinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan
penelitian tentang koleksi, isolasi dan karakterisasi bakteri
Rhizobium dari Kebun Biologi Wamena dengan vegetasi
yang berbeda-beda. Hasil isolasi diharap mendapatkan
isolat murni, yang dapat digunakan kembali di kawasan
tersebut. Mikroba ini berperan penting dalam penyediaan
unsur hara nitrogen bagi tanaman, sehingga diharapkan
mampu meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan
pertumbuhan tanaman.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data
enumerasi dan isolat yang murni, dan selanjutnya dilakukan
karakterisasi untuk mengetahui isolat yang berpotensi untuk
digunakan sebagai pupuk hayati guna meningkatkan
kesuburan tanah.

BAHAN DAN METODE

Pengambilan tanah
Sebanyak 1 kg tanah diambil dari kedalaman 0-25 cm

secara acak pada daerah perakaran, kemudian dimasukkan
dalam polibag, dibawa ke laboratorium dan disimpan dalam
almari es. Sebanyak 11 contoh tanah yang diambil dari
Kebun Biologi Wamena yang terdiri dari (i) Tanah yang
didominasi pohon munika (Pittosporum ramiflorum), (ii)
Tanah didominasi pohon wieb (Grevillea papuana), (iii)
Tanah didominasi pohon seno (Castanopsis accuminatis-
sima), (iv) Tanah didominasi perdu duaga (Vaccinium
varingiaefolium), (v) Tanah coklat kemerahan, didominasi
alang-alang (Imperata cylindrica), (vi) Tanah merah,
didominasi alang-alang, (vii) Tanah kuning, didominasi
alang-alang, (viii) Tanah abu-abu, didominasi alang-alang,
(ix) Tanah hitam, bervegetasi pohon campuran, (x) Tanah
coklat, bervegetasi pohon campuran, (xi) Tanah dengan
partikel kapur, didominasi alang-alang. Tanah ini dianalisis
kandungan C dan unsur makro N, P dan K, serta dilakukan
isolasi dan enumerasi bakteri Rhizobium lebih lanjut.

Isolasi bakteri
Isolasi bakteri Rhizobium yang berasal dari tanah

dilakukan dengan metoda cawan hitung (plate count), yaitu
1 gram tanah dari masing-masing contoh tanah dimasukkan
dalam 9 ml larutan NaCl 0,85% dalam tabung reaksi,
kemudian digojog dengan menggunakan vortex, diperoleh
seri pengenceran 10-1. Pengenceran dilanjutkan hingga
diperoleh seri pengenceran 10-1 sampai 10-5, kemudian
dipipet 0,1 ml suspensi dari pengenceran 10-1 hingga 10-5,
dimasukkan dalam cawan petridish yang telah berisi media
YEMA (Yeast Extract Mannitol Agar) sebagai media dasar
(Vincent, 1970), komposisi media sebagai berikut: 0,5 g
K2HPO4, 0,2 g MgSO4, 0,1 g NaCl, 3 g CaCO3, 10 g
Manitol, 3 g Yeast Ekstrak, 20 g agar, aquadest 1 liter, pH
6,8, kemudian diratakan dengan spatula. Inkubasi dilakukan
pada temperatur kamar (270 sampai 280 C). Setiap hari
diamati pertumbuhannya dan dihitung jumlah koloninya.
Pengamatan dilakukan sampai umur 7 hari.

Pemurnian dan karakterisasi
Bakteri yang telah didapat dimurnikan dengan

cara koloni diambil dengan Ose dimasukkan ke
dalam aquadest steril (5 ml), kemudian digojog
dengan menggunakan vortex, dipipet 0,1 ml
dimasukkan dalam petridish yang berisi media
YEMA, dan diratakan dengan spatula, kemudian
diinkubasikan pada suhu kamar, koloni yang
tumbuh terpisah dengan baik dipilih dan ditanam
pada media YEMA miring dalam tabung reaksi
(sebagai kultur murni) Untuk pengujian
karakterisasi isolat tersebut ditumbuhkan pada
media selektif yang dibuat dengan cara
memodifikasi media dasar dengan penambahan
beberapa jenis pewarna sebagai indikator yaitu
Brom Thymol Blue (BTB) dan Congo Red
(Somasegaran dan Hoben, 1984), kemudian
diamati pertumbuhan dan perubahan warnanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode pengenceran, bakteri
Rhizobium telah berhasil diisolasi dari 11 contoh tanah.
Semua isolat menunjukkan pertumbuhan yang subur dan
sangat subur pada media YEMA, YEMA + Brom Thymol
Blue, YEMA + Congo Red. Bakteri pada tiga macam media
tersebut merupakan bakteri Rhizobium yaitu berwarna putih
keruh seperti susu atau jernih seperti air, dan bentuk
koloninya bulat, dalam media Congo Red berwarna merah
muda yang berarti tidak menyerap warna merah. Seperti
dilaporkan oleh Soekartadiredja (1992), bahwa ciri-ciri
bakteri Rhizobium adalah bulat dengan permukaan seperti
kubah atau kerucut, dan berwarna putih seperti susu atau
jernih seperti air, serta tidak menyerap warna merah.

Jumlah/populasi bakteri Rhizobium dari 11 contoh tanah
sangat bervariasi (Tabel 1.), baik dari contoh tanah yang
didominasi tanaman maupun yang tidak ada tanaman. Dari
11 contoh tanah yang diisolasi didapatkan 18 isolat yang
murni, isolat tersebut disimpan dalam media YEMA miring
dalam tabung reaksi sebagai kultur murni.

Pada tanah yang didominasi oleh sejumlah tumbuhan
antara lain munika (Pittosporum ramiflorum), wieb
(Grevillea papuana), seno (Castanopsis acuminatissima)
dan duaga (Vaccinium varingiaefolium), ternyata populasi
bakteri Rhizobium lebih tinggi dibandingkan dengan tanah
yang tidak ada tumbuhan. Alexander (1977)
mengemukakan bahwa jumlah bakteri di daerah perakaran
tanaman berlimpah hingga 109 sel per gram tanah daerah
perakaran. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tanah yang
ditumbuhi aneka tumbuhan tentunya mengandung bahan-
bahan organik dalam jumlah memadai. Aneka macam
bahan organik tersebut sangat dibutuhkan untuk
kelangsungan hidup bakteri, seperti halnya penambat
nitrogen. Makin banyak bahan organik yang tersedia,
ternyata populasi bakteri makin tinggi. Pendapat ini
ditunjang hasil penelitian Hoffman (1914 dalam Waksman,
1952) bahwa 27 dari 30 tanah permukaaan dan sekitar
perakaran mempunyai populasi bakteri lebih banyak
dibandingkan dengan tanah di luar perakaran. Selain itu,
faktor kesuburan tanah seperti pH, kandungan O2, unsur
hara, serta faktor-faktor fisik dan biologi tanah juga
mempengaruhi populasi bakteri penambat nitrogen.

Jumlah bakteri Rhizobium tertinggi ditemukan pada
contoh tanah yang didominasi oleh pohon wieb (Tabel 1.)
yaitu sebesar 11,6 x 105 CFU/g tanah, diikuti tanah yang
diidominasi oleh perdu duaga, pohon seno, pohon munika,
tanah merah, tanah coklat kemerahan, tanah kuning, tanah

Tabel 1. Kepadatan enumerasi dan jumlah isolat bakteri Rhizobium yang
didapat dari contoh tanah Kebun Biologi Wamena, Papua serta kandungan
hara utama.

Jenis sampel
Populasi

Rhizobium
(CFU/g

tanah x 105)

Jumlah
isolat

N
(%)

P
ppm

K
Me/

100 g

C
(%)

1. Tanah munika 6,3 1 0,21 4,8 0,53 2,54
2. Tanah wieb 11,6 2 0,30 3,9 0,36 3,05
3. Tanah seno 7,3 1 0,22 1,6 0,15 3,12
4. Tanah duaga 9,3 1 0,23 3,3 0,26 3,85
5. Tanah coklat kemerahan 3,6 2 0,06 0,2 0,07 0,69
6. Tanah merah 4,3 2 0.06 0,3 0,07 0,62
7. Tanah kuning 3,3 1 0,05 0,4 0,05 0,51
8. Tanah abu-abu 1,0 2 0,04 1,6 0,13 0,36
9. Tanah hitam 3,3 2 0.25 2,1 0,06 2,76
10. Tanah coklat 1,6 3 0,23 2,7 0,07 2,47
11. Partikel kapur 0,6 1 0,03 0,1 0,05 0,36



BIODIVERSITAS  Vol. 6, No. 2, April 2005, hal. 82-8484

hitam, tanah coklat, tanah abu-abu dan yang paling rendah
pada tanah partikel kapur yaitu sebesar 0,6 x 105 CFU/g
tanah. Gray dan Williams (1971) mengemukakan bahwa
bakteri Rhizobium dalam tanah dapat berkembang apabila
ada tumbuhan legum, dan populasinya akan menurun
apabila tidak ada tumbuhan legum sehingga dapat mati
dalam waktu sekitar 10 tahun. Juga dikemukakan bahwa
adanya perakaran legum dapat merangsang pertumbuhan
dan populasi bakteri Rhizobium mencapai 105-107 sel per
gram tanah. Dengan demikian kandungan bakteri
Rhizobium di sejumlah contoh tanah dari Kebun Biologi
Wamena umumnya cukup tinggi.

Kesuburan tanah dapat diprediksi dari jumlah populasi
mikroba yang hidup di dalamnya. Tingginya jumlah mikroba
merupakan pertanda tingginya tingkat kesuburan tanah,
karena mikroba berfungsi sebagai perombak senyawa
organik menjadi nutrien yang tersedia bagi tanaman dan di
dalam tanah terkandung cukup bahan organik dan senyawa
lainnya untuk pertumbuhan mikroba. Gray dan Williams
(1971) mengemukakan bahwa kelembaban tanah
berpengaruh pada aerasi, suhu dan reaksi di dalam tanah,
namun masih sedikit peneliti yang mempertimbangkan
secara akurat perilaku mikroba tanah terhadap setiap faktor
lingkungan tanah. Organisme lain turut berpengaruh pada
populasi bakteri Rhizobium seperti dikemukakan oleh
Holland dan Parker dalam Gray dan William (1971) bahwa
terjadi gagal perbintilan di tanah bukaan baru di Australia
Barat karena pertumbuhan bakteri Rhizobium dihambat
oleh zat penghambat yang dihasilkan jamur yang tumbuh
berlimpah di tumpukan bahan organik.

Tanah yang dirajai tumbuhan memiliki kandungan
bahan organik dan unsur hara makro lebih tinggi dibanding-
kan tanah tanpa tumbuhan. Tanah yang ada tumbuhan
pohon mengandung bahan organik atau unsur C yang
umumnya di atas 2,5% sedangkan C pada tanah tidak ada
tumbuhan pohon, tetapi didominasi alang-alang adalah di
bawah 0,7% (Tabel 1.). Hal ini disebabkan antara lain
bahan organik yang dihasilkan pohon lebih mudah
mengalami perombakan, bahan organik ini dihasilkan
dalam jumlah banyak, sehingga cukup tersedia untuk
pertumbuhan dan perkembangan mikroba tanah.

Hasil pertumbuhan bakteri Rhizobium pada media
selektif, dapat dilihat pada Tabel 2. Delapan belas isolat

murni dikarakterisasi menggunakan media YEMA, YEMA +
Brom Thymol Blue, YEMA + Congo red. Pertumbuhan
bakteri dalam media YEMA menunjukkan bahwa empat
isolat termasuk tumbuh subur (ditandai +), dan empat belas
termasuk tumbuh sangat subur (ditandai ++). Pada media
YEMA + Congo Red dua isolat berwarna merah dan enam
belas isolat berwarna merah muda, untuk yang berwarna
merah kemungkinan bukan bakteri Rhizobium, karena
bakteri tersebut menyerap warna merah dari media yang
mengandung Congo Red, seperti telah disebutkan di atas
bahwa ciri-ciri bakteri Rhizobium tidak menyerap warna
merah pada media YEMA + Congo Red. Sedangkan pada
media YEMA + Brom Thymol Blue tiga isoalat termasuk
dalam kelompok tumbuh lambat yang ditandai dengan
reaksi basa yang berwarna biru, dan lima belas isolat
termasuk dalam kelompok tumbuh cepat dengan ditandai
reaksi asam yang berwarna kuning.

Hasil ini menunjukkan bahwa contoh tanah dari Kebun
Biologi Wamena mengandung sejumlah isolat bakteri
Rhizobium yang perlu diuji lebih lanjut responnya terhadap
sejumlah faktor lingkungan agar dapat diaplikasikan dalam
peningkatan kesuburan tanah. Alexander (1977) mengemu-
kakan bahwa faktor lingkungan tersebut adalah tipe legum,
biak yang efektif, kandungan nitrogen anorganik dalam
tanah, ketersediaan fosfor dan kalium, serta pH dan
ketersediaan nutrisi sekunder yang dapat diserap oleh
tanaman. Dengan demikian akan diketahui isolat-isolat
yang sesuai dengan tanaman legum yang akan
dikembangkan di Kebun Biologi Wamena maupun di
kawasan penyangga Kebun Biologi Wamena tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa contoh
tanah yang berasal dari Kebun Biologi Wamena, Papua
mengandung bakteri Rhizobium dengan kepadatan
populasi yang bervariasi. Populasi terpadat pada contoh
tanah yang didominasi oleh tumbuhan wieb (Grevillea
papuana), diikuti oleh duaga (Vaccinium varingiaefolium).
Kandungan bahan organik merupakan salah satu faktor
yang turut berperan pada kepadatan atau jumlah bakteri
Rhizobium dalam tanah. Bakteri Rhizobium dalam jumlah
banyak dijumpai pada tanah yang mengandung bahan
organik tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, M. 1977. Introduction to Soil Microbilogy. New York: John Wiley
and Sons.

Allen, O.N. and E.K. Allen. 1981. The Leguminosae. A source book of
characteristics. Uses and Nodulation. Winconsin: The University of
Winconsin Press.

Foth, H.D. and L.M. Turk. 1972. Fundamentals of Soil Science. New York:
John Wiley and Sons.

Gray, T.R.G. and S.T. Williams. 1971. Soil Microorganisms. London:
Longman Group Limited.

Prayitno. J., J.J. Weinman, M.A. Djordjevic, dan B.G. Rofle. 2000.
Pemanfaatan protein pendar hijau (green fluorescent protein) untuk
mempelajari kolonisasi bakteri Rhizobium. Prosiding Seminar Nasional
Biologi XVI: 372-377.

Soekartadiredja, E.M. 1992. Perubahan Inefektivitas dan Efektivitas
Penambatan Nitrogen pada Galur Rhizobium setelah Perlakuan Pasasi
in Vivo. [Tesis]. Bandung: Universitas Pajajaran.

Somasegaran, P. and H.J. Hoben. 1984. Methods in Legume Rhizobium
Tehnology. Hawaii: University of Hawaii. NIFTAL. Project and Mircen.

Sprent, J.L. 1976. Symbiotic Nitrogen Fixation in Plants. In: Nutman, P.S.
(ed). London: Cambridge University Press.

Vincent, J.M. 1970. A manual for the Practical Study of the Root Nodule
Bacteria.. London: International Biological Programme Handbook. No 15

Waksman, S.A. 1952. Soil Microbilogy. New York.: John Willey and Sons Inc.

Tabel 2. Pertumbuhan bakteri Rhizobium pada media YEMA,
YEMA + CR dan YEMA + BTB.

Kode isolat YEMA YEMA + CR YEMA+ BTB
1 wy (1) ++ Merah muda Kuning
2 wy (1) ++ Merah muda Kuning
2 wy (2) ++ Merah muda Kuning
3 wy (1) ++ Merah muda Kuning
4 wy (1) ++ Merah muda Kuning
5 wy(1) ++ Merah muda Kuning
5 wy (2) ++ Merah muda Kuning
6 wy (1) + Merah muda Biru
6 wy (2) ++ Merah muda Kuning
7 wy (1) ++ Merah muda Kuning
8 wy (1) ++ Merah muda Kuning
8 wy (2) + Merah Biru
9 wy (1) ++ Merah muda Kuning
9 wy (2) ++ Merah muda Kuning
10 wy (1) ++ Merah muda Kuning
10 wy (2) ++ Merah muda Kuning
10 wy (3) + Merah Biru
11 wy(1) + Merah muda Kuning
Keterangan: + = tumbuh subur, ++ = tumbuh sangat subur; BTB =
Brom Thymol Blue, CR = Congo Red; biru = reaksi basa, kuning =
reaksi asam; YEMA = Yeast Ekstract Manitol Agar.
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ABSTRACT

The objective of study was to investigate the enzymatic activities of cellulolytic Actinomycetes. The soil sample was collected from Bukit
Duabelas National Park, Jambi. Actinomycetes was isolated by Casein Agar Medium, and its cellulolytic capacity was determined by
measuring the activity of CMC-ase. Two isolates of cellulolytic Actinomycetes belonged to genus Streptomyces were isolated. The CMC-
ase activity was 7.7 unit and 13.4 unit for isolate I and isolate II respectively. The Km of isolate I and isolate II were 1.356x 10-3 and 1.595x
10-3 (% b/v) respectively. Vmaks of isolate I and II was 1.658 x10-4 and 6.166x 10-4 µg glukosa/mL enzyme /minute, respectively.
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PENDAHULUAN

Actinomycetes merupakan mikroorganisme tanah yang
umum dijumpai pada berbagai jenis tanah. Populasinya
berada pada urutan kedua setelah bakteri, bahkan kadang-
kadang hampir sama (Alexander, 1961; Elberson et al.,
2000). Actinomycetes hidup sebagai safrofit dan aktif
mendekomposisi bahan organik, sehingga dapat
meningkatkan kesuburan tanah (Nonomura dan Ohara,
1969a,b). Actinomycetes merupakan salah satu
mikroorganisme yang mampu mendegradasi selulosa di
samping bakteri, kapang, dan khamir (Abe et al., 1979;
Nakase et al., 1994; Xu et al., 1996).

Jenis Actinomycetes tergantung pada tipe tanah (Davies
dan Williams, 1970), karakteristrik fisik, kadar bahan
organik, dan pH lingkungan (Xu et al., 1996). Jumlah
Actinomycetes meningkat dengan adanya bahan organik
yang mengalami dekomposisi (Nonomura dan Ohara,
1971a,b,c,d). Pada umumnya Actinomycetes tidak toleran
terhadap asam dan jumlahnya menurun pada keadaan
lingkungan dengan pH di bawah 5,0 (Jiang dan Xu,  1985;
Jiang et al., 1988). Rentang pH yang paling cocok untuk
perkembangbiakan Actinomycetes adalah antara 6,5-8,0.
Tanah yang tergenang air tidak cocok untuk pertumbuhan
Actinomycetes, sedangkan tanah gurun yang kering atau
setengah kering dapat mempertahankan populasi dalam
jumlah cukup besar, karena adanya spora (Nonomura dan
Ohara, 1971a,b,c,d; Alexander, 1961). Temperatur yang
cocok untuk pertumbuhan Actinomycetes adalah 25-30oC,
tetapi pada suhu 55-65oC Actinomycetes masih dapat
tumbuh dalam jumlah cukup besar, khususnya genus
Thermoactinomyces dan Streptomyces   (Rao, 1994).

Berdasarkan klasifikasinya, Actinomycetes termasuk
kelas Schizomycetes, ordo Actinomycetales yang
dikelompokkan menjadi empat familia, yaitu:
Mycobacteriaceae, Actinomycetaeceae, Streptomyceae,
dan Actinoplanaceae. Genus yang paling banyak dijumpai
adalah Streptomyces (hampir 70%), Nocardia, dan
Micronospora. Koloni Actinomycetes muncul perlahan,
menunjukkan konsistensi berbubuk dan melekat erat pada
permukaaan media. Pengamatan di bawah mikroskop
menunjukkan adanya miselium ramping bersel satu yang
bercabang membentuk spora aseksual untuk perkembang
biakannya (Lechevalier dan Lechevalier, 1967; Nonomura
dan Ohara, 1971a).

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari karakteristik
aktivitas enzim CMC-ase dari Actinomycetes tanah asal
Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBDB), Jambi .

BAHAN DAN METODE

Isolasi dan pengamatan Actinomycetes
Sebanyak 1 g sampel tanah dimasukkan secara aseptik

ke dalam tabung berisi 5 mL media soluble-casein cair
steril. Media soluble-casein terdiri dari:  1 g soluble starch,
0,03 g casein, 0,2 g KNO3, 0,2 g K2HPO4, 0.005 g
MgSO4.7H2O, 0,002 g CaCO3, dan 0,001 g FeSO4,7H2O.
Senyawa tersebut dilarutkan dalam 100 mL akuades sambil
diaduk di atas magnetic stirer. Setelah itu, diambil sebanyak
5 mL ke dalam tabung reaksi untuk membuat media
soluble-casein cair, sisanya di tambah dengan 2,4 g agar
bacto untuk pembuatan media soluble-casein agar.
Inokulan dishaker selama 3-5 hari. Inokulan diambil
sebanyak 0,2 mL dan diinokulasikan ke dalam media
soluble-casein agar dengan metode cawan sebar.
Kemudian diinkubasi pada suhu 30oC selama 3 hari atau
lebih sampai koloni Actinomycetes tumbuh. Setelah
tumbuh, koloni yang terpisah dan memiliki penampakan
berbeda diambil sebanyak satu mata ose, diinokulasikan ke
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dalam tabung reaksi berisi 5 mL media NA steril, kemudian
di shaker selama 2 hari.

Pengujian kemampuan selulolitik
Media CMC yang digunakan untuk pengujian

kemampuan selulolitik ada dua macam, yaitu: media padat
dan cair. Media padat untuk mengisolasi Actinomycetes,
sedangkan media cair digunakan untuk kultivasi dan
analisis pertumbuhan sel, serta uji aktivitas enzim.
Sebanyak 0,1 g (NH4)2SO4, 0,1 g MgSO4,7H2O, 0,1 g
MnSO4, 0,1 g FeCl3, 0,01 g glukosa, 0,1 g yeast extract, dan
1 g CMC ditimbang. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke
dalam labu erlenmeyer 250 mL yang berisi 100 mL akuades
sambil diaduk dengan magnetic stirrer (pH 6,8-7,5). Derajat
pH diatur dengan penambahan larutan HCl atau NaOH.
Untuk medium padat ditambah 2% agar serbuk.

 Biakan Actinomycetes dipindahkan ke dalam media
CMC padat menggunakan metode gores, dan diinkubasi
pada suhu 30oC selama 2 hari. Setelah itu dilakukan
pengujian ada atau tidaknya zona bening yang terbentuk
pada medium CMC. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
ada atau tidaknya aktivitas enzim dari Actinomycetes.
Pengujian zona bening dilakukan dengan menggunakan
larutan congo red 1 M sebagai larutan penguji dan NaCl 0,1
N sebagai larutan pencuci. Sebanyak 2 mL larutan congo
red dituangkan ke dalam media yang berisi isolat, kemudian
didiamkan selama 10 menit. Larutan dibuang kemudian
dibilas dengan larutan NaCl 0,1 N, setelah itu diamati
keberadaan zona bening.

Parameter karakteristik enzim selulolitik yang diamati
Parameter yang diamati untuk mengetahui karakteristik

enzim CMC-ase ini meliputi pengukuran biomassa, pH, dan
aktivitas enzim yang dinyatakan dalam unit, yaitu: jumlah
mikromol gula pereduksi yang terbentuk/mL enzim/menit,
penentuan Km (konstanta Michaelis), dan Vmaks
(kecepatan maksimum reaksi enzim ).

Pengukuran pH
Pengukuran pH dilakukan setiap kali pengambilan

sampel yang berisi biomassa Actinomycetes, yaitu:   setiap
24 jam sampai diperoleh pH optimum untuk pertumbuhan
sel dan aktivitas enzim.

Pengukuran biomassa
 Biomassa Actinomycetes yang telah diukur pH-nya,

diukur biomassanya berdasarkan metode kerapatan optik
(optical density) dengan spektrofotometer (Spectronic,
Gynesis 20) pada panjang gelombang 600 nm. Hal ini
dilakukan setiap pengambilan sampel biomasa
Actinomycetes.

Pengukuran aktivitas enzim
Sebelum mengukur aktivitas enzim terlebih dahulu

dibuat substrat CMC 1%, pereaksi DNS, dan kurva standar.
Substrat CMC 1% dibuat dengan melarutkan 1 g CMC
dalam 100 mL akuades. Pereaksi DNS (dinitrosalycilic acid)
yang spesifik untuk gula pereduksi dibuat dengan
melarutkan 1 g DNS di dalam 100 mL akuades, ditambah
12,5 mL NaOH 2N di atas pengaduk magnetik. Untuk
membuat kurva standar terlebih dahulu dibuat larutan
glukosa dengan konsentrasi 0-500 ppm. Setelah itu, diambil
1 mL dari setiap konsentrasi dan dimasukkan ke dalam
tabung reaksi bertutup, ditambah 1mL akuades dan 1mL
DNS, dipanaskan dalam air mendidih selama 7 menit.
Selanjutnya diukur absorbansinya dengan spektrofotometer
pada panjang gelombang 540 nm.

Penentuan aktivitas enzim CMC-ase diawali dengan
memisahkan biomassa Actinomycetes dengan media
kultivasi dengan sentrifus pada kecepatan 6000 rpm
selama 30 menit. Setelah itu, larutan enzim yang
mengandung CMC-ase hasil sentrifus diambil 1 mL ke
dalam tabung reaksi bertutup, lalu di tambah 1 mL substrat
CMC 1%. Untuk pengukuran gula reduksi awal (Go), 1 mL
supernatan langsung ditambah 1 mL substrat dan 1 mL
pereaksi DNS, lalu dipanaskan. Sedangkan pada
penentuan gula pereduksi akhir (Gt), sebelum ditambah
pereaksi DNS larutan enzim ditambah 1 mL substrat lalu
diinkubasi selama 2 jam. Setelah itu ditambah 1 mL DNS,
dipanaskan selama 7 menit pada air mendidih. Setiap
larutan pada tabung diukur absorbansinya dengan
spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm.
Perlakuan untuk blanko sama dengan gula reduksi, namun
sampel diganti dengan akuades. Satu unit aktifvitas enzim
adalah jumlah mikromol glukosa yang dihasilkan 1 mL
enzim CMC-ase setiap  menit (Dwiati dkk., 1999).

Penentuan Km dan Vmaks
Prosedur pengukuran Km dan Vmaks pada dasarnya

sama dengan prosedur pengukuran aktivitas enzim.
Perbedaannya, pada pengukuran Km dan Vmaks
konsentrasi substrat CMC yang digunakan bervariasi, yaitu:
0,3%, 0,6%, 0,9%, dan 1,2% CMC; pH yang digunakan
pada pengukuran adalah pH optimum dari kerja aktivitas
enzim.

Pengujian dilakukan dengan mengambil sebanyak 1 mL
larutan enzim dari media uji lalu ditambahkan 1 mL substrat
dari masing-masing konsentrasi substrat dan diinkubasi
pada suhu 37ºC selama 1,5 jam setelah itu ditambahkan
NaN3 1 mL dan pereaksi DNS 1 mL, dipanaskan pada air
mendidih selama 7 menit. Glukosa yang dibebaskan diukur
dengan spektrofotometer pada panjang gelombang (λ) 540
nm. Dalam menentukan kinetika enzim digunakan
persamaan Michelis-Menten (Abe et al., 1979):

Vo = d(produk)
 dt

1    = Km       x    1    +  1 
Vo     Vmaks      (S)      Vmaks 

Km = konstanta michelis
S = konsentrasi substrat
Vo = kecepatan reaksi awal
Vmaks = kecepatan reaksi maksimum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik isolat Actinomycetes selulolitik hasil isolasi
Dari 31 isolat Actinomycetes didapatkan dua isolat yang

membentuk zona bening pada media CMC. Karakteristik
morfologi dari kedua isolat tersebut berbeda. Koloni
Actinomycetes yang diperoleh memiliki bentuk hampir bulat,
tepiannya rata, dan permukaannya licin. Sedangkan warna
koloni yang tampak berbeda adalah abu-abu kusam dan
abu-abu terang. Perbedaan ukuran koloni kemungkinan
disebabkan perbedaan usia koloninya. Menurut Lechevalier
dan Lechevalier (1980) warna yang muncul pada koloni
Actinomycetes ini terjadi akibat pigmentasi, sehingga timbul
warna koloni yang berbeda sesuai jenis Actinomycetes
yang diperoleh.
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Pengamatan koloni Actinomycetes di bawah mikroskop
dilakukan untuk mengetahui morfologi miselia dan
kemurnian dari koloni yang diperoleh. Dari hasil
pengamatan diketahui bahwa koloni yang diperoleh dari
isolasi tanah hutan TNBDB, Jambi ini memiliki bentuk
miselium panjang bercabang seperti bentuk akar; miselium
berkembang dari cabang miselia vegetatif membentuk
serabut. Kedua biakan bersifat gram positif, katalase positif,
miselium bercabang. Kedua biakan tersebut termasuk
dalam genus Streptomyces (Shirling dan Gottlieb, 1966;
Nonomura dan Ohara, 1960; Lechevalier dan Lechevalier,
1980; Hanka dan Schaadt, 1988; Hayakawa dan Ohara,
1987; Hayakawa et al., 1988). Xu et al.,  (1996) dan Jiang
et al.,  (1988) menyatakan bahwa Streptomyces merupakan
genus dominan Actinomycetes di tanah hutan. Untuk
menentukan jenis kedua biakan tersebut perlu dilakukan
analisis komponen sel (Lechevalier dan Lechevalier, 1980)
dan analisis DNA (Liesack et al., 1991; Pace et al., 1986).
Pengamatan terhadap pembentukan zona bening pada
daerah di sekitar koloni menunjukkan adanya zona bening,
yang berarti bahwa isolat yang diperoleh aktif
mendegradasi selulosa (CMC).

Konfirmasi isolat Streptomyces
Kultivasi isolat dilakukan pada saat koloni yang

diperoleh akan dipindahkan dari satu media ke media lain,
dalam hal ini dari media SCA ke media CMC atau pada
saat akan dilakukan uji aktivitas. Berdasarkan pengamatan
pada saat propagasi, isolat yang dimasukkan ke dalam
tabung reaksi berisi media CMC cair steril diketahui
menyebabkan perubahan warna media CMC cair dari
merah kekuningan menjadi kuning pucat (koloni I) dan
kehitaman (koloni II). Hal ini menunjukkan bahwa koloni
yang diperoleh dari hasil isolasi adalah Actinomycetes,
genus Streptomyces, karena genus ini mampu berubah
warna sesuai dengan komposisi media yang digunakan
(Hayakawa dan Ohara, 1987; Zhang et al., 1984; Liu et al.,
1984; Jiang et al., 1991).

Profil pH
 Pengukuran pH media untuk kultivasi dilakukan untuk

mengetahui besarnya pH yang dapat menghasilkan
aktivitas enzim tertinggi (maksimum) dan optimum untuk
pembentukan biomassa. Nilai pH tersebut selanjutnya
digunakan untuk menentukan aktivitas enzim, Km dan
Vmaks. Hasil pengukuran pH selama waktu inkubasi dapat
dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Perubahan pH media CMC cair selama inkubasi isolat
Actinomycetes.

Derajat pH meningkat pada awal inkubasi, dan menurun
pada akhir waktu kultivasi. Nilai pH maksimum dari kedua
kultur berbeda, yaitu: 7,3 untuk kultur I dan 7,2 untuk kultur
II. Hal ini berarti bahwa enzim selulase yang diperoleh dari
koloni Actinomycetes dapat bekerja maksimum pada pH di
atas (Joson dan Coronel, 1986; Coughlan dan Mayer,
1992).

Pola pertumbuhan isolat Actinomycetes
Pengukuran biomassa dilakukan dengan metode

kerapatan optik (optical density). Pengukuran biomassa
bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan dari isolat
Actinomycetes yang diperoleh. Banyaknya biomassa
Actinomycetes di dalam larutan sebanding dengan
besarnya absorbansi yang diperoleh dari hasil pengukuran
spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm.
Semakin besar absorbansi larutan yang diperoleh, maka
jumlah biomassa Actinomycetes di dalam larutan semakin
banyak. Hasil pengukuran biomassa disajikan pada
Gambar 2. Pada awal pengukuran, terbentuk daerah kurva
yang konstan antara absorbansi dengan pertambahan
waktu inkubasi. Daerah ini dikenal sebagai daerah
penyesuaian; Actinomycetes beradaptasi terhadap media.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengukuran waktu inkubasi (hari)

A
bs

or
ba

ns

Isolat I

Isolat II

Gambar 2. Kurva pertumbuhan isolat Actinomycetes.

Setelah fase penyesuaian, bertambahnya waktu
inkubasi menyebabkan peningkatan absorbansi yang cukup
besar menyerupai kurva logaritmik. Pada fase ini jumlah
biomassa Actinomycetes di dalam larutan media meningkat
pesat hingga mencapai maksimum. Hal ini disebabkan
nutrisi Actinomycetes yang ada pada media CMC cair
masih cukup melimpah. Selanjutnya sintesis sel menjadi
cepat, karena rangkaian aktivitas metabolisme sel yang
dimulai dari absorpsi produk hidrolisis CMC oleh CMC-ase
yang dihasilkan oleh Actinomycetes, dan konversi produk
hidrolisis menjadi material sel melalui proses metabolisme
yang kompleks (Dees et al., 1995). Setelah biomassa
maksimum tercapai, bertambahnya waktu inkubasi
menyebabkan absorbansi menurun yang mungkin
disebabkan banyaknya kematian biomassa dalam media
CMC cair. Hal ini disebabkan nutrisi yang terdapat di dalam
media CMC sudah tidak sebanding dengan jumlah
biomassa, sehingga semakin lama biomassa semakin
berkurang.

Aktivitas enzim selulase
Gula pereduksi yang dihasilkan dari hidrolisis enzim

terhadap substrat persatuan waktu inkubasi dapat
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digunakan sebagai ukuran aktivitas enzim. Pengukuran
aktivitas enzim dilakukan selama 9 hari hingga tercapai
aktivitas maksimum. Besarnya aktivitas enzim selulase
yang diperoleh dari hasil pengukuran disajikan pada
Gambar 3.

Pada awal pengukuran, jumlah gula pereduksi yang
terhidrolisis relatif sedikit. Hal ini disebabkan jumlah
selulase yang terdapat pada larutan enzim yang diuji masih
sedikit, sehingga jumlah substrat yang dapat dihidrolisis
persatuan waktu inkubasi juga rendah (Blackall et al., 1985;
Belaich et al., 1997). Bertambahnya waktu pengukuran
inkubasi menyebabkan aktivitas enzim selulase meningkat
sampai tercapainya waktu inkubasi optimum. Pada saat
inkubasi optimum, kecepatan reaksi enzimatik maksimum
(Gal et al., 1997). Setelah itu, aktivitas enzim kembali
menurun seiring dengan bertambahnya waktu inkubasi.
Dari hasil pengukuran didapat aktivitas enzim selulase
mencapai maksimum pada saat pengukuran inkubasi
menginjak hari keempat, dengan aktivitas maksimum untuk
isolat 1 dan 2 masing-masing sebesar 7.7x10-3 (μg
glukosa/mL/menit) dan 13.4x10-3 (μg glukosa/mL/menit).
Berdasarkan data pada Gambar 2 dan 3 diketahui pH
optimum pertumbuhan sel dan waktu optimum untuk
mendapatkan aktivitas maksimum, selanjutnya data
tersebut digunakan untuk penentuan Km dan Vmak .
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Gambar 3. Profil aktivitas enzim selama kultivasi.

Km dan Vmaks
Km (konstanta Michaelis) dan Vmaks (kecepatan

maksimum reaksi) merupakan dua parameter kinetika
enzim. Nilai Km tidak tergantung pada besarnya konsentrasi
enzim, sedangkan Vmaks besarnya dipengaruhi oleh
besarnya konsentrasi enzim. Km dapat diartikan sebagai
ukuran afinitas enzim terhadap substrat. Semakin kecil nilai
Km, aktivitas enzim semakin tinggi dan afinitasnya semakin
besar. Vmaks dapat diartikan sebagai kecepatan reaksi
pada saat enzim telah jenuh oleh substrat (Kim, 1995;
Schinner et al., 1996).

 Pengaruh perubahan konsentrasi substrat CMC
terhadap kecepatan reaksi enzimatik dapat dilihat pada
kurva Michaelis-Menten pada Gambar 4. Menurut Enari
(1983), pada konsentasi substrat yang rendah sampai
tercapai nilai Km, kecepatan reaksi meningkat secara tajam.
Hal ini disebabkan substrat telah berikatan dengan enzim
membentuk komplek enzim-substrat (ES), tetapi masih
belum jenuh dengan substrat. Sedangkan setelah nilai Km
tercapai dan sebelum tercapainya nilai batas kecepatan
kerja enzim, peningkatan kecepatan reaksi enzim berjalan
secara perlahan sampai tercapai kecepatan maksimum.
Setelah titik ini peningkatan konsentrasi substrat relatif tidak
dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Hal ini disebabkan

sisi katalitik enzim telah jenuh terisi oleh substrat, sehingga
tidak dapat berfungsi lebih cepat lagi.

Berdasarkan hasil pada Gambar 4, besarnya kecepatan
reaksi enzimatik hampir sebanding dengan kenaikan
konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang
rendah, kecepatan reaksi relatif rendah dan pada
konsentrasi yang tinggi kecepatan reaksi enzimatik pun
berjalan dengan cepat.
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Gambar 4. Konsentrasi substrat dengan aktivitas enzim pada
penentuan optimasi kerja enzim.

 

Gambar 5. Kurva Lineaweaver-Burk pada penentuan Km dan
Vmaks.

Penentuan harga Km dan Vmaks ditentukan berdasar-
kan persamaan Michaelis-Menten yang menyatakan
bahwa: 1/v = Km/Vmaks (1/[S])+1/Vmaks. Karena Km dan
Vmaks suatu konstanta, maka persamaan ini dapat
dianalogikan dengan persamaan regresi: y = a+bx, dengan
y = 1/v,x = 1/[S], a = 1/Vmaks, dan b = Km/Vmaks,
sehingga jika dimasukkan ke dalam grafik diperoleh
persamaan garis lurus. Penentuan Km dan Vmaks dengan
kurva garis lurus ini dikenal sebagai metode Lineweaver-
Burk seperti terlihat pada Gambar 5. Berdasarkan
perhitungan menggunakan persamaan di atas diperoleh
nilai Km untuk isolat I dan II masing-masing sebesar
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1.356x10-3 dan 1.595x10-3 (% b/v). Sedangkan nilai Vmaks
dari isolat 1 dan 2 masing-masing sebesar 1,658x10-4 dan
6,166x10-4 µg glukosa/mL enzim/menit.

Data aktivitas enzim di atas menunjukkan bahwa kedua
biakan mampu tumbuh dengan cepat dan aktif mem-
produksi enzim CMC-ase. Kemampuan biakan tersebut
mendegradasi selulosa dapat membantu siklus karbon di
dalam tanah hutan, sehingga populasi Actinomycetes
sangat berperan dalam menjaga kelangsungan ekosistem
hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Di samping
itu, oleh karena kemampuan selulolitik biakan II cukup
tinggi, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui potensinya sebagai agen pembentuk enzim
selulase.

KESIMPULAN

Didapatkan dua isolat Actinomycetes dari genus
Streptomyces yang berasal dari Taman Nasional Bukit
Duabelas Jambi. Aktivitas enzim CMC-ase dari kedua
biakan tersebut sekitar 7,2-7,3 unit enzim. Isolat 2
mempunyai aktivitas CMC-ase lebih tinggi dibandingkan
dengan isolat 1. Kedua biakan tersebut berperan dalam
degradasi selulosa di Taman Nasional Bukit Duabelas. Km
untuk isolat I dan II masing-masing adalah 1.356x 10-3 dan
1.595x 10-3 (% b/v), sedangkan besarnya Vmaks dari isolat
1 dan 2 masing-masing sebesar 1.658 x10-4 dan 6.166x 10-

4 µg glukosa/mL enzim/menit.
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ABSTRACT

The study was intended to observe the diversity and the distribution of mangrove plants species on southern and northern coast of Central
Java Province. This research was conducted in July till December 2003, at 20 sites. Laboratory assay was conducted in Laboratory of
Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, and Central Laboratory of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas
Maret University (UNS) Surakarta. Plant specimens were collected by using survey method, than it was identified and preserved as
herbaria. The result indicated that there was 55 species (27 families) of mangrove plants in Central Java, composed by major (17), minor
(12), and association (26) plants, with habits i.e. trees (32), bushes (13), and herbs (10). The species of major mangrove plant with the
broadest range of site distribution were R. mucronata (16), followed by S. alba (15), N. fruticans (12), A. alba and A. marina (each was 11).
The species of minor mangrove plant with the broadest range of site distribution was A. aureum (11). The associative plant of mangrove
with the broadest range of site distribution was A. ilicifolius (16), D. trifoliata (15), C. gigantea (13), H. tiliaceus (11), T. catappa (11), and I.
pes-caprae (10). The other species were distributed in less than 10 sites. The location with the most varied species diversity was Wulan
(35), the next was Motean and Muara Dua (each was 29), Bogowonto (19), Pasar Banggi (18), Tritih (17), Sigrogol (15), Juwana and Ijo
(each was 14), Cakrayasan (12), Lasem and Serang (each was 11), Bulak, Telukawur, Cingcingguling and Bengawan (each was 9),
Pecangakan (8), Serang (6), and the last was Tayu (5).
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Key words: mangrove plants, species diversity, Central Java Province.

PENDAHULUAN

Tumbuhan mangrove memiliki ciri-ciri (i) tumbuhan
berpembuluh (vaskuler), (ii) beradaptasi pada kondisi salin,
dengan mencegah masuknya sebagian besar garam dan
mengeluarkan atau menyimpan kelebihan garam, (iii)
beradaptasi secara reproduktif dengan menghasilkan biji
vivipar yang tumbuh dengan cepat dan dapat mengapung,
serta (iv) beradaptasi terhadap kondisi tanah anaerob dan
lembek dengan membentuk struktur pneumatofor (akar
napas) untuk menyokong dan mengait, serta menyerap
oksigen selama air surut (Nybakken, 1993; Whitten dkk.,
2000; Odum, 1971). Komunitas mangrove terdiri dari
tumbuhan, hewan, dan mikrobia, namun tanpa kehadiran
tumbuhan mangrove, kawasan tersebut tidak dapat disebut
ekosistem mangrove (Jayatissa et al., 2002). Ekosistem
mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai
tumbuhan, hewan, dan mikrobia yang berinteraksi dengan
lingkungan di habitat mangrove (SNM, 2003).

Tumbuhan mangrove di Indonesia terdiri dari 47 spesies
pohon, 5 spesies semak, 9 spesies herba dan rumput, 29
spesies epifit, 2 spesies parasit, serta beberapa spesies
algae dan bryophyta (MoE, 1997). Formasi hutan mangrove
terdiri dari empat genus utama, yaitu Avicennia, Sonneratia,

Rhizophora, dan Bruguiera (Nybakken, 1993; Chapman, 1992),
terdapat pula Aegiceras, Lumnitzera, Acanthus illicifolius,
Acrosticum aureum, dan Pluchea indica (Backer dan
Bakhuizen van den Brink, 1965). Pada perbatasan hutan
mangrove dengan rawa air tawar tumbuh Nypa fruticans
dan beberapa jenis Cyperaceae (Sukardjo, 1985; Odum,
1971). Hutan mangrove alami membentuk zonasi tertentu.
Bagian paling luar didominasi Avicennia, Sonneratia, dan
Rhizophora, bagian tengah didominasi Bruguiera gymnor-
rhiza, bagian ketiga didominasi Xylocarpus dan Heritieria,
bagian dalam didominasi Bruguiera cylindrica, Scyphiphora
hydrophyllacea, dan Lumnitzera, sedangkan bagian transisi
didominasi Cerbera manghas (de Haan dalam Steenis,
1958). Pada masa kini pola zonasi tersebut jarang
ditemukan karena tingginya laju perubahan habitat akibat
pembangunan tambak, penebangan hutan, sedimentasi/
reklamasi, dan pencemaran lingkungan (e.g. Walsh, 1974;
Lewis, 1990; Primavera, 1993; Nybakken, 1993), meskipun
masih dapat dirujuk pada pola zonasi tersebut (Sasaki dan
Sunarto, 1994).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaneka-
ragaman dan lokasi sebaran vegetasi mangrove di pantai
utara dan pantai selatan Jawa Tengah.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.

Desember 2003. Penelitian lapangan dilakukan pada 20
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habitat mangrove di pantai utara dan selatan Jawa Tengah.
Keduapuluh lokasi tersebut meliputi: (1) Wulan, Demak (2)
Sigrogol, Demak (3) Serang, Demak (4) Bulak, Jepara, (5)
Telukawur, Jepara, (6) Tayu, Pati, (7) Juwana, Pati, (8)
Pecangakan, Rembang, (9) Pasar Bangi, Rembang, (10)
Lasem, Rembang, (11) Bogowonto, perbatasan Kulonprogo
dan Purworejo, (12) Cakrayasan, Purworejo, (13) Lukulo,
Purworejo, (14) Cincingguling, Kebumen, (15) Ijo,
Kebumen, (16) Bengawan, Cilacap, (17) Serayu, Cilacap,
(18) Tritih, Cilacap (19) Motean, Cilacap, dan (20) Muara
Dua, Cilacap. Lokasi ke-4, 5, 9, dan 10 terletak langsung di
tepi pantai dan jauh dari muara sungai besar, lokasi ke-18,
19, 20 terletak di laguna Segara Anakan, sedangkan lokasi
sisanya terletak di muara sungai. Penelitian laboratorium
dilakukan di Laboratorium Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Laboratorium Pusat
MIPA UNS Surakarta.

Alat dan bahan
Koleksi. Alat yang digunakan adalah: ransel, gunting

tanaman, pisau, beliung, pensil, buku lapangan, etiket gan-
tung, peta topografi, kompas dan teropong. Dalam hal ini
diperlukan pula perahu motor sebagai sarana transportasi
di kawasan mangrove, khususnya di Wulan dan Segara
Anakan yang luas.

Identifikasi. Alat yang digunakan adalah: mikroskop,
mikroskop stereo, lampu penyorot, lensa pembesar, cawan
petri, jarum pemisah, pisau, pinset, dan buku identifikasi.

Pembuatan herbarium. Alat dan bahan yang
diperlukan dalam pembuatan herbarium kering adalah:
sasak, kertas koran, kertas kardus, tali, gunting, pisau,
oven, kertas herbarium, label herbarium, amplop herbarium,
etiket herbarium dan lem/selotip bening. Sedangkan pada
pembuatan herbarium basah adalah: botol kaca bening,
gelas ukur, alkohol 70%, dan air.

Cara kerja
Koleksi. Koleksi dilakukan dengan metode survei (pen-

jelajahan), baik bersamaan dengan pelaksanaan sampling
vegetasi atau sendiri. Spesimen segar hasil koleksi segera
diidentifikasi dan dicatat sifat-sifat morfologinya. Sebagian
diawetkan, difoto penampakan umum, bunga, dan buah,
serta dibuat deskripsinya.

Identifikasi. Identifikasi spesies mangrove mayor,
minor, dan tumbuhan asosiasi merujuk pada pustaka-
pustaka: Backer dan Bakhuizen van den Brink (1963; 1965;
1968), Kitamura dkk. (1997), Ng dan Sivasothi (2001), serta
Tomlison (1986). Identitas tumbuhan yang meragukan
dicocokkan dengan koleksi Herbarium Bogoriense, Bogor.

Pembuatan herbarium. Herbarium dibuat dari spesi-
men yang telah dewasa, tidak terserang hama, penyakit
atau kerusakan fisik lain. Tumbuhan berhabitus pohon dan
semak disertakan ujung batang, daun, bunga dan buah,
sedang tumbuhan berbentuk herba disertakan seluruh
habitus. Herbarium kering digunakan untuk spesimen yang
mudah dikeringkan, misalnya daun, batang, bunga dan
akar. Sedang herbarium basah digunakan untuk spesimen
yang berair, lembek, dan sulit dikeringkan, misalnya buah
(Lawrence, 1951).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Dari 20 lokasi yang diamati dalam penelitian ini, ditemu-

kan 55 spesies tumbuhan mangrove yang terdiri mangrove
mayor (17), mangrove minor (12), dan tumbuhan asosiasi
(26). Sebagian besar tumbuhan tersebut berhabitus pohon
(32), diikuti berhabitus semak (13), dan herba (10). Secara

taksonomi tumbuhan tersebut tergolong dalam 27 familia,
familia dengan jumlah spesies terbanyak adalah
Rhizophoraceae (9), diikuti Avicenniaceae, Sonneratiaceae,
Meli-aceae, Verbenaceae, Cyperaceae, dan Gramineae,
masing-masing dengan tiga spesies. Lokasi penelitian
dengan keanekaragaman spesies tumbuhan mangrove
terbanyak adalah Wulan (35), diikuti Motean dan Muara
Dua (laguna Segara Anakan), masing-masing dengan 29
spesies. Adapun lokasi dengan keanekaragaman jenis
tumbuhan terendah adalah Tayu (5). Hasil selengkapnya
disajikan pada Tabel 1.

Keanekaragaman tumbuhan
Dalam penelitian ini, jumlah spesies tumbuhan

mangrove mayor, minor, dan asosiasi paling banyak
ditemukan di Wulan (35) yang terletak di pantai utara Jawa
Tengah, diikuti Motean dan Muara Dua (masing-masing 29)
yang terletak di Segara Anakan, pantai selatan Jawa
Tengah. Urutan selanjutnya adalah Bogowonto (19), Pasar
Banggi (18), Tritih (17), Sigrogol (15), Juwana dan Ijo
(masing-masing 14), Cakrayasan (12), Lasem dan Serayu
(masing-masing 11), Bulak, Telukawur, Cingcingguling dan
Bengawan (masing-masing 9), Pecangakan (8), Serang (6),
serta Tayu (5) (Tabel 1.).

Luas kawasan mangrove sangat menentukan keaneka-
ragaman spesies tumbuhan di dalamnya. Area yang luas
memungkinkan adanya ruang yang cukup untuk tumbuh
dan mengurangi kompetisi antar spesies dalam mempere-
butkan ruang, unsur hara, dan cahaya matahari. Area yang
luas juga memungkinkan menyebarnya aktivitas manusia
dalam memanfaatkan kawasan mangrove, sehingga
disturbansi terhadap ekosistem ini dapat teredam. Apabila
di suatu lokasi terjadi kerusakan vegetasi, misalnya akibat
pembabatan hutan, maka pada saat yang sama di tempat
lain sedang terjadi penyembuhan (restorasi), sehingga
pertumbuhan dan keanekaragaman mangrove dapat
dipertahankan.

Kawasan mangrove yang luas juga memungkinkan
terjadinya pertukaran genetik di dalam populasi secara
luas. Banyaknya individu anggota populasi memungkinkan
terbentuknya kombinasi gen-gen baru, yang diperlukan
sebagai tanggapan adaptasi terhadap perubahan
lingkungan. Pada kawasan mangrove yang luas,
kemungkinan untuk menerima sumber biji (propagul) dari
kawasan mangrove lain juga besar, sebagai penyuplai
sumber genetik baru. Adanya mutasi di dalam populasi dan
masukan gen baru dari luar populasi memungkinkan
tingginya daya adaptasi tumbuhan mangrove, sehingga
pada kawasan mangrove yang luas keberadaan dan
kelestarian suatu spesies lebih terjaga.

Pada masa lalu Segara Anakan dikenal sebagai lokasi
mangrove paling kaya dan paling luas di pulau Jawa,
namun seiring dengan berjalannya waktu luasannya mulai
menyusut, terutama akibat penebangan hutan dan
sedimentasi berlebih dari sungai Citanduy, Cimeneng/
Cikonde, dan lain-lain. Sedimentasi menyebabkan naiknya
dasar laguna dan menyempitnya luasan laguna, serta
cenderung berubahnya menjadi ekosistem daratan (ECI,
1994; Suara Pembaruan, 09/04/2002). Sebaliknya pada
masa lalu Wulan hanyalah sebuah kanal yang dibuat pada
awal abad ke-19 untuk mengeringkan banjir pada musim
hujan yang selalu menggenangi kawasan di selatan
Gunung Muria (Pati, Demak, dan Kudus). Oleh karena itu,
berkebalikan dengan kawasan mangrove di Segara Anakan
yang menyusut akibat sedimentasi, di Wulan sedimentasi
menyebabkan akresi pantai yang memungkinkan terus
meluasnya kawasan mangrove ke arah laut.
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Tabel 1. Keragaman spesies tumbuhan mangrove di pantai utara dan selatan Jawa Tengah.

P a n t a i   U t a r a P a n t a i   S e l a t a n

Nama Spesies Familia

Ha
bi

tu
s

W
ul

an

Si
gr

og
ol

Se
ra

ng

Bu
la

k

Te
lu

ka
wu

r

Ta
yu

Ju
wa

na

Pe
ca

ng
ak

an

Pa
sa

r B
an

gi

La
se

m

Bo
go

wo
nt

o

Ca
kr

ay
as

an

Lu
ku

lo

Ci
ng

ci
ng

gu
lin

g

I j
 o

Be
ng

aw
an

Se
ra

yu

Tr
iti

h

Mo
te

an

Mu
ar

a 
Du

a

Ju
m

lah

Mangrove mayor
1. Avicennia alba Avicenniaceae p + + + - + - + + + + - - - - + - - + + + 12
2. Avicennia marina Avicenniaceae p + + + + - + + + + - - - - - + - - - + + 11
3. Avicennia officinalis Avicenniaceae p + - - - - - - - + + - - - - - - - - + + 5
4. Bruguiera cylindrica Rhizophoraceae p + - - - - - - - + - - - - - - - - + + + 5
5. Bruguiera gymnorrhiza Rhizophoraceae p + - - - - - - - + - - - - - - - - + + + 5
6. Bruguiera parviflora Rhizophoraceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 1
7. Bruguiera sexangula Rhizophoraceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2
8. Ceriops decandra Rhizophoraceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2
9. Ceriops tagal Rhizophoraceae p + - - - - - - - + - - - - - - - - - + + 4
10. Lumnitzera littorea Combretaceae p + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
11. Nypa fruticans Araceae p + + - - + - - - + - + - - + + + + + + + 12
12. Rhizophora apiculata Rhizophoraceae p + - - - - - - - + - - - - - - - - + + + 5
13. Rhizophora mucronata Rhizophoraceae p + + + + + + + + + + + - - - + + - + + + 16
14. Rhizophora stylosa Rhizophoraceae p + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
15. Sonneratia alba Sonneratiaceae p + + - + + - + - + - + + + - + + + + + + 15
16. Sonneratia caseolaris Sonneratiaceae p + - - - - - - - + - - - - - - - - - + + 4
17. Sonneratia ovata Sonneratiaceae p - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 1

Mangrove minor
18. Acrostichum aureum Pteridaceae s + + - - - - - - + - + + - + + - + + + + 11
19. Acrosticum speciosum Pteridaceae s - - - - - - - - - - - - - - + - - + + + 4
20. Aegiceras corniculatum Lythraceae p + + - + + - - - - - + - - - - - - - + + 7
21. Aegiceras floridum Lythraceae p - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 1
22. Excoecaria agallocha Euphorbiaceae p + - - + - - + - - - - - - - - - - + + + 6
23. Heritiera littoralis Sterculiaceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2
24. Osbornia octodonta Myrtaceae s + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
25. Pemphis acidula Lythraceae s - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 1
26. Scyphiphora hydrophyllacea Rubiaceae s + - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 3
27. Xylocarpus granatum Meliaceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2
28. Xylocarpus moluccensis Meliaceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2
29. Xylocarpus rumphii Meliaceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2

Tumbuhan asosiasi
30. Acanthus ilicifolius Acanthaceae s + + - - - + + + + + + + + - + + + + + + 16
31. Barringtonia asiatica Lecythideceae p - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 1
32. Calophyllum inophyllum Guttiferae p + - - - - - - - - - + + + + + - - + - - 7
33. Calotropis gigantea Asclepiadaceae s + + + + + - + - + - + + - + - - + - + + 13
34. Cerbera manghas Apocynaceae p - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 2
35. Cynodon dactylon Gramineae h - - - - - - + + - - + - - - - - - - - - 3
36. Clerodendrum inerme Verbenaceae s - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + 3
37. Cyperus sp. Cyperaceae h - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - 3
38. Derris trifoliata Leguminosae s + + - - - + + - + + + + - + + + + + + + 15
39. Ficus microcarpa Moraceae p - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 1
40. Fimbristylis ferruginea Cyperaceae h - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + 3
41. Finlaysonia maritima Asclepiadaceae s + + - - - - - - - - - - - - + - - - - - 3
42. Hibiscus tiliaceus Malvaceae p + - + + - - - - - + + - + + + + + + - - 11
43. Ipomoea pescaprae Convolvulaceae h + + - + - - - - - - + + + + + + + - - - 10
44. Pandanus tectorius Pandanaceae s + - - - - - - - - + + + + + - - + - - - 7
45. Paspalum spp Gramineae h - - + - - - - - - - + - + - - - - - - - 3
46. Pongamia pinnata Leguminosae p + - - - - - - - - - + - - - + - - - - - 3
47. Phragmites karka Gramineae h - - - - - - + + - - + - + - - - - - - - 4
48. Scaevolia taccada Goodeniaceae s + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
49. Scirpus sp Cyperaceae h + - - - + - - - - - - + - - - - - - + + 5
50. Sesuvium portulacastrum Aizoaceae h + + - - + + + + + + - - + - - - - - - - 9
51. Spinifex littoreus Gramineae h + - - + - - - - - + + + + - - - + - - - 7
52. Stachytarpheta jamaicensis Verbenaceae h + + - - - - + - - - + - + - - - - - - - 5
53. Terminalia catappa Combretaceae p + - - - + - - - - + + + + + + + + + - - 11
54. Thespresia populnea Malvaceae p + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
55. Vitex ovata Verbenaceae s + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Jumlah 27 35 15 6 9 9 5 14 8 18 11 19 12 13 9 14 9 11 17 29 29
Keterangan: “+”hadir; “-“ tidak hadir.  p = pohon, s = semak, h = herba/rumput.
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Besarnya jumlah spesies di Wulan dibandingkan di
Segara Anakan (Motean dan Muara Dua), lebih
disumbangkan oleh tumbuhan asosiasi, bukan oleh
tumbuhan mangrove mayor dan minor. Hal ini kemungkinan
disebabkan Wulan terletak di pesisir pantai sedangkan
Segara Anakan terletak di dalam laguna. Tumbuhan
asosiasi umumnya merupakan tumbuhan pantai.
Tumbuhan ini merupakan bentuk peralihan (ekoton) antara
formasi hutan pantai dan hutan mangrove, sehingga
tumbuh pada tepian hutan mangrove yang berbatasan
dengan daratan pantai. Keterbatasan jumlah jenis
mangrove di Segara Anakan juga disebabkan posisi
geografinya yang khas. Secara geografi kawasan ini telah
terisolasi dalam jangka panjang, mengingat besarnya
ombak laut selatan yang menghambat datangnya propagul
dari lokasi mangrove lain, serta tidak adanya kawasan
mangrove yang cukup luas di sekitarnya. Kawasan
mangrove cukup luas yang paling dekat denga Segara
Anakan terletak di TN Alas Purwo (Teluk Grajakan), di
ujung timur Pulau Jawa, dan di TN Ujung Kulon, di ujung
barat Pulau Jawa. Adapun kawasan mangrove Wulan,
merupakan bagian dari kawasan mangrove yang sangat
luas di pantai utara Jawa. Kawasan ini terletak pada area
antara Jepara hingga Teluk Banten, pada masa lalu
merupakan ekosistem mangrove yang bersambung terus
menerus tanpa putus, sehingga suplai tumbuhan baru dari
ekosistem mangrove di sekitarnya lebih terjamin (Whitten
dkk., 2000).

Sedikitnya jumlah spesies mangrove di luar kawasan
Wulan dan Segara Anakan, disebabkan besarnya pengaruh
antropogenik yang mengubah habitat mangrove untuk
kepentingan lain, sehingga luasan ekosistem ini terbatas. Di
pantai utara Jawa Tengah, habitat mangrove banyak
dikonversi menjadi lahan tambak dan sawah, sedangkan di
pantai selatan biasanya dikonversi menjadi sawah. Di
pantai selatan keterbatasan luasan mangrove dapat pula
merupakan akibat alamiah, mengingat hanya kawasan
laguna yang sangat sempit di muara sungai yang dapat
ditumbuhi mangrove.

Keanekaragaman tumbuhan mangrove yang tinggi juga
dapat disebabkan pemeliharaan oleh manusia. Secara
nyata hal ini dapat diamati di Pasar Banggi, salah satu
kawasan yang tingkat keperdulian masyarakat (kelompok
tani-nelayan) terhadap mangrove paling tinggi dibandingkan
kawasan lain yang diteliti. Di kawasan ini, pemerintah
membentuk kelompok-kelompok tani yang masing-masing
“menguasai” luasan mangrove tertentu. Para petani-
nelayan diperbolehkan memanfaatkan kayu dan hasil lain
dari kawasan mangrove dengan tetap menjaga
kelestariannya. Pengikutsertaan masyarakat ini tampaknya
berhasil dalam memelihara kelestarian ekosistem
mangrove setempat.

Sebaran lokasi pertumbuhan
Dalam penelitian ini spesies tumbuhan mangrove mayor

dengan sebaran lokasi tumbuh yang paling luas adalah R.
mucronata (16 lokasi), diikuti S. alba (15 lokasi), N.
fruticans (12 lokasi), A. alba (11 lokasi) dan A. marina (11
lokasi). Spesies mangrove minor paling luas sebarannya
adalah Acrostichum spp. (11 lokasi). Tumbuhan asosiasi
mangrove yang paling luas sebarannya adalah A. ilicifolius
(16 lokasi), diikuti D. trifoliata (15 lokasi), C. gigantea (13
lokasi), H. tiliaceus (11 lokasi), T. catappa (11 lokasi), dan I.
pes-caprae (10 lokasi). Sedangkan spesies-spesies lainnya
ditemukan kurang dari 10 lokasi (Tabel 1.). Luasnya
sebaran tumbuhan tergantung pada faktor lingkungan
abiotik, biotik, dan budaya masyarakat.

Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan yang
berbeda-beda dalam beradaptasi terhadap faktor biotik
(kompetisi dan herbivori) dan faktor lingkungan abiotik,
sehingga sebaran setiap spesies tidak selalu sama.
Tumbuhan mangrove memilih habitat di kawasan pantai
sebagai strategi untuk memenangkan kompetisi dengan
tumbuhan darat pada umumnya, di samping untuk
menghindari herbivori dari hama dan penyakit yang biasa
menyerang tumbuhan darat. Pada dasarnya tumbuhan
mangrove dapat hidup pada perairan tawar yang jauh dari
pantai. Dalam penelitian ini penanaman S. alba di Solo
yang ditujukan bagi penyediaan ekstrak daun pada
pengujian isozim (data tidak disajikan) menunjukkan bahwa
tumbuhan ini mampu tumbuh dengan baik selama
dilakukan perawatan, terutama untuk menjaga ketersediaan
air serta memberantas hama dan penyakit yang
menyerang. Di Kebun Raya Bogor terdapat beberapa
koleksi tumbuhan mangrove yang telah ditanam selama
lebih dari 100 tahun (Ng dan Sivasothi, 2001).

Sebaran spesies tumbuhan mangrove juga terkait
dengan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi
lingkungan (faktor abiotik). Tumbuhan mangrove umumnya
memiliki bentuk morfologi dan mekanisme fisiologi tertentu
untuk beradaptasi terhadap lingkungan mangrove. Bentuk
adaptasi ini umumnya terkait dengan adaptasi terhadap
garam, adaptasi sistem reproduksi (propagul), dan adaptasi
terhadap tanah yang gembur dan bersifat anoksik
(anaerob). Spesies mangrove mampu tumbuh pada
lingkungan dengan salinitas rendah hingga tinggi.
Kemampuan ini disebabkan adanya mekanisme ultrafiltrasi
pada akar untuk mencegah masuknya garam, adanya
sistem penyimpanan garam dan adanya sistem ekskresi
pada daun untuk membuang garam yang terlanjur masuk
ke jaringan tubuh. Mekanisme terakhir ini menyebabkan
kebanyakan daun tumbuhan mangrove berasa asin,
misalnya daun A. illicifolius. Propagul beberapa spesies
tertentu seperti Rhizophora spp. umumnya telah tumbuh
sejak masih menempel pada batang induknya (vivipari),
sedang pada beberapa spesies lainnya belum tumbuh
(kriptovivipari), seperti N. fruticans. Propagul umumnya
dapat mengapung dan tersebar pada kawasan yang
luas.Tumbuhan mangrove juga memiliki sistem perakaran
yang khas untuk beradaptasi terhadap tanah lumpur yang
lembut dan anaerob, berupa akar napas (pneumatofora)
yang bentuknya beragam tergantung spesiesnya.
Pneumatofora dapat berbentuk penyangga (Rhizophora
spp.), pensil (Avicennia spp., Sonneratia spp.), lutut
(Xylocarpus spp.), dan banir/papan (Bruguiera spp.).
Bentuk-bentuk adaptasi di atas tidak dimiliki tumbuhan
darat pada umumnya, sehingga kebanyakan tumbuhan
darat tidak dapat tumbuh di lingkungan mangrove.
Sejumlah kecil tumbuhan darat yang mampu tumbuh di
daerah ekoton antara lingkungan mangrove dan darat
dikenal sebagai tumbuhan asosiasi mangrove, yang
umumnya merupakan tumbuhan pantai.

Secara kultural, kehidupan masyarakat dapat
mempengaruhi keberadaan tumbuhan mangrove di suatu
lokasi. Masyarakat pantai utara yang mengembangkan
pertambakan dan pertanian, serta masyarakat pantai
selatan yang mengembangkan pertanian, tentunya memiliki
persepsi berbeda terhadap ekosistem mangrove
dibandingkan dengan masyarakat Kampung Laut di Segara
Anakan, yang secara subsisten menggantungkan mata
pencahariannya pada ekosistem mangrove. Masyarakat
petani dan petambak umumnya cenderung mengkonversi
ekosistem mangrove, sedangkan masyarakat Kampung
Laut cenderung mempertahankan eksistensi eksositem ini.
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Sehingga jumlah spesies mangrove di Segara Anakan (29)
lebih tinggi dari tempat-tempat lain, kecuali Wulan (35),
suatu kawasan akresi mangrove yang sedang bertumbuh.
Kebutuhan masyarakat terhadap spesies tertentu juga
dapat mempengaruhi keberadaannya, seperti kebutuhan
terhadap N. fruticans.

Dalam penelitian ini R. mucronata memiliki daerah
penyebaran paling luas (16 lokasi). Sebaran ini jauh lebih
luas dari dua kerabat dekatnya, yaitu R. apiculata (5 lokasi)
dan R. stylosa (1 lokasi). Hal ini boleh jadi disebabkan
bentuk propagul R. mucronata jauh lebih besar dengan
cadangan makanan lebih banyak, sehingga memiliki
kesempatan hidup lebih tinggi dan dapat disebarkan arus
laut secara lebih luas. S. alba tersebar di 15 lokasi, jauh
lebih luas dari pada kedua kerabat dekatnya, yaitu S.
caseolaris (4 lokasi) dan S. ovata (1 lokasi). Hal ini
kemungkinan juga disebabkan sistem penyebaran
propagulnya, dimana ukuran biji buah S. alba lebih besar
dari pada ukuran biji buah S. caseolaris dan S. ovata,
sehingga memiliki kemungkinan tumbuh lebih tinggi. S. alba
memiliki sebaran merata baik di pantai utara maupun
selatan, sedangkan R. mucronata sebarannya lebih merata
di pantai utara dari pada pantai selatan. Hal ini disebabkan
S. alba mampu tumbuh pada lingkungan bertanah pasir
maupun lumpur, sedangkan R. mucronata cenderung
hanya tumbuh pada lingkungan bertanah lumpur yang terus
tergenang (becek). Pantai utara umumnya didominasi
lumpur sedangkan pantai selatan banyak dijumpai pasir.

A. alba (12 lokasi) dan A. marina (11 lokasi) tersebar
lebih luas dari pada A. officinalis (5 lokasi). Mengingat
ketiganya merupakan satu genus yang pada dasarnya
sama-sama dapat tumbuh pada lokasi yang sama, maka
perbedaan ini kemungkinan juga disebabkan perbedaan
kemampuan biji dalam menyebar. A. alba memiliki ukuran
buah lebih besar dengan cadangan makanan lebih banyak
dari dua kerabatnya tersebut, sehingga memiliki
kemungkinan tumbuh lebih besar. Adapun keberhasilan N.
fruticans (12 lokasi) untuk tumbuh pada lokasi yang luas,
selain disebabkan kemampuannya untuk berkembangbiak
secara vegetatif dan membentuk massa yang rapat, juga
disebabkan pemeliharaan oleh manusia, seperti di
Cingcingguling, Ijo, Serayu, Segara Anakan, dan Wulan.
Pemeliharaan ini ditujukan untuk memperkuat tanggul
sungai, sumber pangan dari buah, dan atap bangunan dari
daunnya.

Aktivitas antropogenik dapat menyebabkan rusaknya
ekosistem mangrove secara permanen. Di pantai selatan
Jawa Tengah, antara muara Sungai Bogowonto dan laguna
Segara Anakan, habitat reliks tumbuhan mangrove hanya
tidak dijumpai di muara Sungai Wawar, Purworejo.
Kawasan muara tersebut mengandung pasir bijih besi
cukup tinggi dan dikeruk untuk keperluan bahan baku
industri, sehingga ekosistem muara di kawasan tersebut
rusak, termasuk musnahnya sisa-sisa vegetasi mangrove.
Tanpa campur tangan manusia tampaknya akan sulit
mengembalikan mangrove di kawasan ini. Di muara Sungai
Serayu, aktivitas pertanian dan penambangan pasir besi
menyebabkan jumlah jenis tumbuhan mangrove sangat
sedikit (11), dibandingan luas kawasan muara tersebut.

KESIMPULAN

Di pantai utara dan selatan Jawa Tengah ditemukan
tumbuhan mangrove sebanyak 55 spesies (27 familia),
terdiri dari mangrove mayor (17), minor (12), dan tumbuhan

asosiasi (26), dengan bentuk habitus pohon (32), semak
(13), dan herba (10). Tumbuhan mangrove mayor dengan
lokasi sebaran paling luas adalah R. mucronata (16), diikuti
S. alba (15), N. fruticans (12), A. alba (11) dan A. marina
(11). Tumbuhan mangrove minor paling luas lokasi
sebarannya adalah Acrostichum spp. (11). Tumbuhan
asosiasi mangrove yang lokasi sebarannya paling luas
adalah A. ilicifolius (16), D. trifoliata (15), C. gigantea (13),
H. tiliaceus (11), T. catappa (11), dan I. pes-caprae (10).
Sedangkan spesies-spesies lainnya ditemukan kurang dari
10 lokasi. Lokasi dengan keanekaragaman spesies paling
banyak adalah Wulan (35), diikuti Motean dan Muara Dua
(masing-masing 29), Bogowonto (19), Pasar Banggi (18),
Tritih (17), Sigrogol (15), Juwana dan Ijo (masing-masing
14), Cakrayasan (12), Lasem dan Serang (masing-masing
11), Bulak, Telukawur, Cingcingguling dan Bengawan
(masing-masing 9), Pecangakan (8), Serang (6), dan Tayu
(5).

DAFTAR PUSTAKA

Backer, C.A. and R.C. Bakhuizen van den Brink, Jr. 1963. Flora of Java. Vol.
I. Groningen: P.Noordhoff

Backer, C.A. and R.C. Bakhuizen van den Brink, Jr. 1965. Flora of Java. Vol.
II. Groningen: P.Noordhoff

Backer, C.A. and R.C. Bakhuizen van den Brink, Jr. 1968. Flora of Java. Vol.
III. Groningen: P.Noordhoff

Chapman, V.J. 1992. Wet coastal formations of Indo Malesia and Papua-
New Guinea. In Chapman, V.J. (ed.). Ecosystems of the World 1: Wet
Coastal Ecosystems. Amsterdam: Elsevier.

ECI. 1994. Segara Anakan Conservation and Development Project. Jakarta:
Asian Development Bank.

Jayatissa, L.P., F. Dahdouh-Guebas, and N. Koedam. 2002. A review of the
floral composition and distribution of mangroves in Sri Lanka. Botanical
Journal of the Linnean Society 138: 29-43.

Kitamura, S., C. Anwar, A. Chaniago, and S. Baba. 1997. Handbook of
Mangroves in Indonesia; Bali & Lombok. Denpasar: The Development of
Sustainable Mangrove Management Project, Ministry of Forest
Indonesia and Japan International Cooperation Agency.

Lawrence, G.H.M. 1951. Taxonomi of Vascular Plants. New York: Joh Wiley
and Sons.

Lewis, R.R. 1990. Creation and restoration of coastal wetlands in Puerto
Rico and the US Virgin Islands. In Kusler J.A. and M.E. Kentula (ed.)
Wetland Creation and Resto-ration: The Status of Science, Vol. I:
Regional Reviews. Washington: Island Press.

MoE (Minister of Environment). 1997. National Strategy for Mangrove
Management in Indonesia. Volume 2 (mangrove in Indonesia current
status). Jakarta: Office of the Minister of Environment, Departement of
Forestry, Indonesian Institute of Science, Department of Home Affairs
and The Mangrove Foundation.

Ng, P.K.L. and N. Sivasothi (ed.). 2001. A Guide to Mangroves of Singapore.
Volume 1: The Ecosystem and Plant Diversity and Volume 2: Animal
Diversity. Singapore: The Singapore Science Centre.

Nybakken, J.W. 1993. Marine Biology, An Ecological Approach. 3rd edition.
New York: Harper Collins College Publishers.

Odum, E.P., 1971. Fundamental of Ecology. 3rd edition. Philadelphia: W.B.
Sounders Co.

Primavera, J.H. 1993. A critical review of shrimp pond culture in the
Philippines. reviews in fisheries. Science 1 (2): 151-201

Sasaki, Y. and H. Sunarto. 1994. Mangrove forest of Segara Anakan lagoon.
In Takashima, F. and K. Soewardi (eds.) Ecological Assessment for
Management Planning of Segara Anakan Lagoon, Cilacap, Central
Java. Tokyo: NODAI Center for International Program, Tokyo University
of Agriculture and JSPS-DGHE Program.

SNM (Strategi Nasional Mangrove). 2003. Strategi Nasional Pengelolaan
Mangrove di Indonesia (Draft Revisi); Buku II: Mangrove di Indonesia.
Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Steenis, C.G.G..J. van. 1958. Ecology of mangroves. In: Flora Malesiana.
Djakarta: Noordhoff-Kollf.

Suara Pembaruan, 09/04/2002. Segara Anakan Kian Dangkal.
Sukardjo, S., 1985. Laguna dan vegetasi mangrove. Oseana 10 (4): 128-137
Tomlison, P.B. 1986. The Botany of Mangrove. London: Cambridge

University Press.
Whitten, T., R.E. Soeriaatmadja, and S. Afiff. 2000. Ecology of Java and Bali.

Singapore: Periplus.
Walsh, G.E. 1974. Mangroves: A review. In Reinhold, R. J. and W.H. Queen

(ed.). Ecology of Halophytes. New York: Academic Press.



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X
Volume 6, Nomor 2 April 2005
Halaman: 95-99

♥ Alamat korespondensi:
Jl. Ir. H. Juanda 22, Bogor 16002.
Tel.: +62-251-322035. Fax.: +62-251-336538.
e-mail: ewidjaja@indo.net.id

Keanekaragaman Bambu di Pulau Sumba

Bamboo Diversity in Sumba Island

ELIZABETH A. WIDJAJA♥, KARSONO
"Herbarium Bogoriense", Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor 16002

Diterima: 15 Juli 2004. Disetujui: 18 Agustus 2004.

ABSTRACT

Bamboo is one of the economic plant which grow widely in the villages and have been used by the local people in the villages. Indonesia
has about 10% of the world bamboo, 50% among them was endemic to Indonesia. According Widjaja (2001) Lesser Sunda Island which
consists of Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Sumba and other small island eastern of Flores has 14 bamboo species, however, the
information from the Sumba Island was lacking because of lacking data from this area except one species which was proposed by S.
Soenarko in 1977 where the type specimens was collected by Iboet 443 in 1925. To fullfill data from the Sumba Island, an exploration to
this area has been conducted on July 2003. The observation was done in West Sumba and East Sumba District, especially in two natioal
parks at both districts.  According to this inventory study in the Sumba Island, there were 10 bamboo species in Sumba Island, 1 species
among them (Dinochloa sp.) was a new species which has not been collected before, whereas the other species (Dinochloa
kostermansiana) has a new addition record from this area. The bamboo species in Sumba Island were Bambusa blumeana,  Bambusa
vulgaris, Dendocalamus asper, Dinochloa kostermansiana, Dinochloa sp.,  Gigantochloa atter,  Nastus reholtumianus, Phyllostachys
aurea, Schisotachyum brachycladum and Schizostachyum lima.  From 10 recorded species, the genera Dinochloa and Nastus grow wild in
the forest, whereas another species grow widly or cultivated in the garden. Furthermore, the genus Dinochloa was the only genus grow
climbing. The endemic species found in Sumba Island was Nastus reholttumianus, whereas Dinochloa kostermansiana was also found in
Flores Island.

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta

Keywords: biodiversity, bamboo, Sumba Island.

PENDAHULUAN

Bambu merupakan salah satu hasil hutan non kayu
yang banyak tumbuh di hutan sekunder dan hutan terbuka,
walaupun ada diantaranya yang tumbuh di hutan primair.
Bambu juga merupakan salah satu tanaman ekonomi
Indonesia yang banyak tumbuh di kebun masyarakat dan di
pedesaan. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan secara
intensif, namun tumbuhan ini belum menjadi tumbuhan
yang dapat meningkatkan nilai devisa negara.

Indonesia diperkirakan memiliki 157 jenis bambu yang
merupakan lebih dari 10% jenis bambu di dunia. Jenis
bambu di dunia diperkirakan terdiri atas 1250-1350 jenis. Di
antara jenis bambu yang tumbuh di Indonesia,  50% di
antaranya merupakan bambu endemik dan lebih dari 50%
merupakan jenis bambu yang telah dimanfaatkan oleh
penduduk dan sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Menurut Widjaja (2001) bambu di Kepulauan Sunda
Kecil yang termasuk di antaranya Lombok, Sumbawa,
Flores, Timor, Sumba dan pulau-pulau di sebelah timur
Flores terdiri atas 14 jenis, namun sebenarnya informasi
dari P. Sumba belum direkam dengan teliti karena
kurangnya data dari daerah ini kecuali jenis yang diusulkan
oleh S. Soenarko pada tahun 1977 yang dikoleksi oleh
Iboet 443 tahun 1925.  Selain P. Sumba, flora termasuk

bambu di pulau-pulau kecil disebelah timur P. Flores
sangatlah sedikit diketahui. Jenis Nastus reholttumianus ini
dilaporkan dikoleksi dari daerah Mangiliwari dekat Mao
Marroe, P. Sumba dan jenis ini dideskripsi hanya dari tipe
specimen tanpa ada informasi lagi sejak tahun 1925.
Karena kurangnya informasi dari P. Sumba maka penelitian
di daerah sangat diperlukan untuk melengkapi data jenis-
jenis bambu di Kepulauan Sunda Kecil. Diharapkan data
yang diperoleh dapat dipergunakan untuk melengkapi
inventarisasi keanekaragaman bambu Kepulauan Sunda
Kecil secara umum dan P. Sumba secara khusus. Koleksi
dilakukan ke seluruh pelosok P. Sumba, dengan harapan
keanekaragaman jenis bambu di pulau ini dapat terekam
dengan baik.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2003, dengan
mengadakan eksplorasi keseluruh daerah P. Sumba.
Perjalanan dilakukan ke kabupaten Sumba Barat terutama
di daerah Taman Nasional (TN) Manupeu-Tanah Daru, dan
Kabupaten Sumba Timur di daerah TN Laiwangi-
Wanggameti. Masing-masing taman nasional tersebut
mempunyai luas 87,984.09 ha dan 47,014 ha. Selain pada
kedua taman nasional tersebut, perjalanan juga dilakukan
ke daerah pedesaan di bagian barat, utara, timur dan
selatan. Hasil eksplorasi di bawa ke Herbarium Bogoriense,
Bogor untuk dilakukan penelitian melalui pengamatan
morfologi dan menggunakan acuan spesimen herbarium
maupun pustaka yang ada, yaitu: Widjaja (1998, 2001), dan
Soenarko (1977).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi lokasi penelitian
Perjalanan ke P. Sumba diawali dengan pengumpulan

data yang diperoleh dari penduduk setempat. Secara garis
besarnya, P. Sumba terbagi dalam 2 kabupaten yaitu
Sumba Barat dan Sumba Timur. Kedua kabupaten tersebut
sangat berbeda baik dari segi iklimnya maupun budaya
setempat. Di Sumba Barat, kebudayaannya sangat
bervariasi karena hampir setiap kecamatan mempunyai
suku yang sangat berbeda dengan kecamatan lain,
demikian pula bahasanya. Karena itu tidaklah
mengherankan bila diketemukan pula penduduk yang
masih menganut agama animisme.  Di P. Sumba Timur
hanya ada satu kebudayaan dan bahasa. Sumba Barat
mempunyai curah hujan yang lebih tinggi dari pada Sumba
Timur karena itu di Sumba Barat tampak lebih banyak
hutan dan lebih subur dibanding Sumba Timur. Walaupun
di Sumba Barat juga dijumpai beberapa areal padang
rumput tetapi tidak seluas di Sumba Timur. Di kedua
kabupaten tersebut masing-masing mempunyai taman
nasional yang baru saja dibentuk pada tahun 1998 yaitu TN
Manupeu-Tanah Daru di Sumba Barat dan TN Laiwangi-
Wanggameti. Masing-masing mempunyai 87,984.09 ha dan
47,014 ha. Kedua taman nasional tersebut masih dikepalai
oleh seorang kepala taman nasional karena belum ditunjuk
kepala taman nasional pada masing-masing lokasi. Untuk
menuju ke dua lokasi taman nasional tersebut tidaklah
mudah, walaupun untuk TN Tanah Daru relatif lebih mudah
karena taman nasional ini dilintasi jalan raya antara
Waingapu dan Waikabubak.

Pengumpulan spesimen bambu dilakukan pada kedua
taman nasional tersebut terutama di daerah yang terbuka
atau di pinggir hutan karena sifat bambu yang umumnya
tumbuh di pinggir hutan atau di sepanjang sungai.
Mengingat akan keamanan di kabupaten Sumba Barat
yang belum terjamin maka pengumpulan spesimen bambu
di TN Manupeu-Tanah Daru dilakukan di sepanjang jalan
lintas Waingapu-Waikabubak, demikian pula pengumpulan
di desa Rara, Pela, Mamboru dilakukan sepanjang
perjalanan saja.  Sedangkan untuk daerah Sumba Timur,
hutan-hutan umumnya terdapat di lembah-lembah bukit
padang rumput, selain itu juga diperoleh di pinggir hutan
yang secara kebetulan berdekatan dengan jalan utama ke
desa Wanggameti. Daerah yang dikunjungi selama
pengumpulan spesimen bambu disajikan pada Gambar 1.

Keanekaragaman jenis bambu
Adapun hasil spesimen yang dikumpulkan dari P.

Sumba berupa spesimen herbarium berjumlah 71 nomor
(400 specimen). Jenis-jenis bambu yang diketemukan di P.
Sumba adalah:
1. Bambusa blumeana J.A. & J. H. Schultes
2. Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendl.
3. Dendrocalamus asper (Schult.) Backer ex Heyne
4. Dinochloa kostermansiana S. Dransf.
5. Dinochloa sp.
6. Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz
7. Nastus reholttumianus S. Soenarko
8. Phyllostachys aurea Carr.  ex A. & C. Riv.
9. Schizostachyum brachycladum Kurz
10. Schizostachyum lima (Blanco) Merr.

Gambar 1. Peta lokasi koleksi bambu di P. Sumba.

Pela

Wanggameti

Tanah daru Mangili wari
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Bambusa blumeana
Rebungnya dengan miang hitam, seringkali dengan

garis kuning pada pelepahnya. Batang mudanya berlilin
putih sehingga tampak berwarna abu-abu, dengan cabang
yang penuh duri sehingga tampak rumpun sangat padat.
Percabangan tumbuh di atas tanah dengan cabang utama
lebih besar daripada cabang sampingnya. Pelepah
buluhnya mudah luruh dengan kuping pelepah buluh
bercuping hingga 5 mm tingginya dan berbulu kejur hingga
25 mm panjangnya, ligula seperti bingkai pendek dengan
tinggi mencapai 3 mm dan berbulu kejur hingga  6 mm
panjangnya, daun pelepah buluhnya tegak hingga
menyebar.

Bambu ini diketemukan dalam bentuk menggerombol
hanya 4 rumpun. Menurut informasi jenis ini ditemukan
cukup banyak di bukit-bukit daerah utara P. Sumba. Bambu
ini hanya diketemukan di Sumba Barat di Desa Cendana,
Kec. Mamboro dan selama perjalanan ini jenis ini belum
diketahui keberadaannya di kabupaten Sumba Timur.

Nama daerah: O’o karet (bahasa Mamboro) atau O’o
patara (patara = berduri), sedangkan di Kupang disebut o’o
kaka, to’e (Manggarai), au fuik (Viqueque, Timor Lorosae)
(Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: di tanah kering, dekat bukit padang
rumput.

Bambusa vulgaris
Rebung hijau dengan ujung yang kekuningan dan miang

hitam. Batangnya licin dengan warna hijau atau kuning
dengan garis hijau. Percabangan tumbuh di atas tanah
dengan cabang utama lebih besar daripada cabang lainnya.
Pelepah buluhnya mudah luruh, dengan kuping pelepah
buluh bercuping melengkung keluar, tinggi hingga 2 cm
dengan bulu kejur mencapai 8 cm panjangnya, ligula
menggerigi dengan tinggi hingga 4 mm tingginya dan bulu
kejur mencapai 3 mm panjangnya, daun pelepah buluhnya
menyegitiga melebar dan tegak bentuknya.

  Bambu ini tumbuh tersebar di P. Sumba dan
merupakan jenis yang merajai  daerah P. Sumba, dan
dimanfaatkan oleh penduduk untuk membuat kandang
kerbau/sapi, tempat karantina hewan, tempat penanaman
rumput laut, untuk tempat penangkapan ikan di laut. Karena
bambunya yang kuat dibandingkan jenis lain yang ada di P.
Sumba, jenis ini sangat besar manfaatnya. Oleh sebab itu
jarang dijumpai dalam rumpun bambu  ini terdapat batang
yang sangat tua.

 Nama daerah: Hijau: Au bata (Sumba Timur), O’o pata,
gurung (Manggarai), guru (Bajawa), oo todo (Bima), au dian
(Tetun). Kuning: Oo muncar (Bima), au bata kuning (Sumba
Timur) (Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: sepanjang pinggir sungai atau pinggir
jalan.

Dendrocalamus asper
Rebungnya kehitaman dengan  miang coklat kehitaman

menutupi seluruh rebungnya. Bagian pangkal batang
mudanya ditutupi oleh bulu coklat membeludru, sedangkan
batang bagian atas keputihan ditutupi lilin putih sehingga
warna batang menjadi hijau keputihan. Lilin putih akan
menghilang ketika batang menjadi menua. Percabangan
muncul pada bagian tengah hingga atas buluhnya. Pelepah
buluhnya ditutupi bulu hitam, kuping pelepah buluh
membulat sampai agak melengkung keluar dengan bulu
kejur yang panjangnya mencapai 6 mm, ligulanya
menggerigi tidak beraturan dengan tinggi hingga 6 mm.

Bambu ini diketemukan dalam jumlah yang lebih sedikit
daripada Bambusa vulgaris dan Gigantochloa atter.
Menurut informasi penduduk bambu ini ada bersamaan
dengan masuknya agama islam ke P.Sumba. Bambunya
dimanfaatkan penduduk untuk membuat dinding rumah,
serta rusuk atap rumah. Jenis ini paling banyak tumbuh di
kabupaten Sumba Barat terutama di daerah sekitar
Waikabubak ke Rara, walaupun kadang-kadang masih
diketemukan juga di desa Pela ke arah Mamboru.

Nama daerah: Au tiring, Au piting (Sumba Timur), O’o
potto (Loli), patto rodha  (Elopada), betung, beto
(Manggarai), bheto (Bajawa), oo patu (Bima), patung
(Tetun) (Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: sepanjang jalan, atau pinggir sungai
atau di kebun penduduk yang lembab.

Dinochloa kostermansiana
Bambunya merambat hingga di pucuk pohon yang

berdekatan, rebungnya ungu ditutupi oleh lilin putih dan
gundul tanpa miang. Buluhnya merambat, berbuku-buku,
diameter hingga 2 cm seringkali padat tidak berlubang.
Percabangan tumbuh di atas permukaan tanah, jika batang
utama terpotong maka cabang utama akan tumbuh sebesar
batang utama. Pelepah buluh gundul, mudah luruh, kuping
pelepah buluh membulat dan terkeluk balik, mencapai 4
mm tingginya dengan bulu kejur panjangnya hingga 9 mm,
ligulanya rata, tingginya 1 mm, gundul, daun pelepah buluh
terkeluk balik, menyegitiga dengan pangkal menyempit.

Bambu ini pertama ditemukan tumbuh di P. Flores
(Manggarai) oleh ahli Botani Kostermans dan selanjutnya
ditemukan pula oleh seorang rohaniwan Jerman Schmutz di
daerah Flores barat. Pada tahun 1984 jenis ini pernah
dikoleksi dari P. Sumba di hutan Manupeu oleh Sulistiarini
dan Tahan Uji 136. Sejak itu tidak ada data baru yang
menunjukkan bahwa jenis ini memang tumbuh tersebar di
P. Sumba. Dari koleksi terakhir ini ditemukan bahwa bambu
ini banyak tumbuh di sepanjang jalan dari Lewa ke TN
Tanah Daru.

Nama daerah: wada (Loli), wesang (Manggarai)
(Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: Sepanjang jalan hutan primair,
umumnya mencari tempat yang terbuka untuk tumbuhnya.
Tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 500 m dpl.

Dinochloa sp.
Bambunya merambat hingga pucuk pohon, rebungnya

hijau dengan lilin putih, pada batang muda ditutupi bulu
putih melekat yang tersebar tapi mudah gugur,  batangnya
yang muda ditutupi oleh lilin putih dan berbulu putih.
Pelepah berbulu tersebar putih, melekat tapi  mudah gugur
dan ditutupi oleh lilin putih ketika masih muda, berkuping
membulat besar, terkeluk balik, hingga 7 mm tingginya,
dengan bulu kejur yang panjang seperti bulu mata yang
lentik hingga panjangnya 12-15 mm, ligula bergerigi
tingginya sampai 3 mm, dengan bulu kejur panjang hingga
8 mm, daun pelepah buluh terkeluk balik.

Bambu ini secara sepintas hampir serupa dengan yang
pernah diketemukan di Papua Nugini dan Papua oleh E.A.
Widjaja pada tahun 1993, tetapi berbeda pada rebungnya
yang ungu berlilin putih dengan pelepah buluh mempunyai
kuping yang besar membulat berkeluk balik dan berbulu
kejur yang panjang. Pelepah daunnyapun mempunyai
kuping pelepah daun yang besar terkeluk balik, sangat
berbeda dengan jenis yang ditemukan di P. Sumba ini yang
tidak berkuping pelepah buluh walaupun pada ligulanya
tampak berbulu panjang.
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Sejak diketemukannya bambu ini belum dapat
diidentifikasi, karena tidak dilengkapi dengan bunganya.
Melihat cara pertumbuhannya jenis ini dapat digolongkan
dalam marga Dinochloa karena mempunyai sisa pelepah
yang sangat kasar dan  melekat pada buku-bukunya.
Sedangkan yang berasal dari Papua Nugini dan Papua
masih diragukan kedudukan marganya karena selama ini
tidak pernah dilaporkan marga Dinochloa tumbuh di Papua
Nugini.

Nama daerah: Oru (Sumba Timur)
Tempat tumbuh: Sepanjang jalan ke TN Wanggameti

pada ketinggian 800-1000 m, tetapi juga diketemukan pada
Km 28 jalan dari Waingapu ke arah Lewa pada ketinggian
450 m dpl. Diduga keberadaannya di dataran rendah
karena bambu ini tumbuh mengikuti aliran sungai yang
berasal dari TN. Wanggameti.

Sebagai catatan, bambu marga Dinochloa belum
diketemukan ada di Papua, Maluku dan pulau-pulau di
sebelah timur P. Sumba, sehingga tampak kalau
persebarannya seperti terputus. Oleh sebab itu penelitian
selanjutnya perlu dilanjutkan terutama mengungkapkan
keberadaannya di pulau-pulau sebelum timur Flores.

Gigantochloa atter
Rebung warna hijau keunguan dengan miang coklat tua

hingga hitam. Batangnya tegak berwarna hijau kebiruan,
licin, dengan percabangan tumbuh di bagian tengah hingga
atas buluh. Pelepah buluhnya mudah luruh, ditutupi oleh
bulu hitam merata, kuping pelepah buluhnya membulat
dengan ujung agak melengkung keluar dengan bulu kejur
diujungnya yang mencapai 6 mm panjangnya, ligula
menggerigi tidak beraturan dengan tinggi mencapai 6 mm.

Bambu ini merupakan jenis kedua yang merajai P.
Sumba. Bambu ini banyak tumbuh di kabupaten Sumba
Barat daripada Sumba Timur, walaupun jenis ini juga
diketemukan di kabupaten Sumba Timur. Penduduk
mengatakan bahwa bamboo ini bukanlah bambu asli P.
Sumba, karena itu disebutnya bambu jawa yang artinya
merupakan bambu asing di P. Sumba. Bambu ini banyak
dimanfaatkan untuk membuat bilik (dinding bamboo).

Nama daerah: Au jawa, O’o jawa, Wo’o jawa (Loli),
pering (Manggarai), peringura (Bajawa), au oro (Tetun), oo
pa’i (Bima) (Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: sepanjang jalan dari Waingapu hingga
Rara, dari ketinggian 0 m dpl. hingga ketinggian 1000 m
dpl.

Nastus reholttumianus
Rebungnya hijau keunguan, ditutupi oleh miang gatal

yang hitam,  dengan buluh muda yang keputihan hingga
batang tampak berwarna hijau abu-abu. Batangnya bagian
bawah tegak, tapi bagian atas panjang  sehingga mencari
tempat bersandar. Batangnya panjang dan tipis,
percabangan ada sejak dipermukaan tanah tapi kadang-
kadang tidak tumbuh baru setelah 1-2 m dari atas tanah
tumbuh cabang, cabang utama lebih besar dari cabang
lainnya. Pelepah buluh mudah luruh, berwarna coklat
ditumbuhi bulu yang tumbuhnya tegak pada pelepah
buluhnya, kuping pelepah buluh kecil hingga 3 mm
tingginya, dengan bulu kejur panjang hingga 10 mm
panjangnya, ligulanya bergerigi, dengan tinggi hingga 3 mm
dan gundul, daun pelepah buluh menggaris panjang
sehingga terkeluk balik.

Bambu ini banyak tumbuh di jurang-jurang atau lembah-
lembah dari Tanah Rara ke Wanggameti. Penduduk kurang
memanfaatkannya walaupun banyak dijumpai di jurang-
jurang. Jenis ini pertama kali diketemukan di Mangili wari

dekat Mae Marru, sebenarnya nama lokasinya agak salah
karena desa yang sebenarnya adalah Mangili wari kira-kira
2 km dari Mao Morru. Menurut informasi bambu ini juga
diketemukan di Km 8 dari Waingapu ke arah Lewa, tetapi
pada waktu koleksi tidak diketemukan karena hutan bekas
terbakar, sehingga tidak tampak ada sisa rumpun bambu
tumbuh di daerah ini.

Nama daerah: Oru (Sumba Timur).
Tempat tumbuh: lembah dan jurang sepanjang jalan

dari Tanah Rara ke Wanggameti, dari Wanggameti ke Mao
Marru hingga pertengahan ke arah Melolo. Tumbuhnya
pada ketinggian 600-800 m dpl.

Sebagai catatan, jenis ini pertama kali dipertelakan oleh
Soejatmi Soenarko pada tahun 1977 dari satu-satunya
koleksi Iboet 443 yang dibuat pada tahun 1925. Sejak itu
tidak pernah ada lagi koleksi bambu jenis ini dibuat,
walaupun jenis ini sebenarnya tersebar luas di kabupaten
Sumba Timur di jurang-jurang antara padang rumput.
Koleksi yang sekarang dibuat dapat dipakai untuk
melengkapi koleksi yang ada karena rebungnya tidak
diperoleh pada koleksi Iboet 443 (Soenarko, 1977).

Phyllostachys aurea
Rebungnya hijau dengan pelepah coklat bertutul-tutul

hitam tanpa ada miang. Batangnya tegak dengan
percabangan terletak di bagian atas buluhnya.
Percabangannya hanya 2 dan dibawah percabangan dekat
buku-bukunya terdapat cekungan yang dalam, baik pada
buluh muda maupun buluh tua. Buluh muda ditutupi oleh
lilin putih. Pelepah buluhnya tipis, bertutul hitam, gundul,
kuping pelepah buluh tidak berkembang atau sangat kecil
dengan beberapa bulu kejur yang mudah luruh; ligula
tingginya sampai 3 mm, dengan bulu kejur yang
panjangnya hingga 2 mm, daun pelepah buluh menggaris,
panjang, terkeluk balik.

Bambu ini hanya diketemukan tumbuh di halaman
rumah penduduk di Waikabubak. Asal mula bambu ini tidak
diketahui, namun hanya sebuah rumah yang mempunyai
tanaman ini. Agaknya bambu ini cocok tumbuh di
Waikabubak yang mempunyai ketinggian 450 m dpl.

Nama daerah:  tidak diketahui.
Tempat tumbuh: sebagai tanaman pagar kebun.
Sebagai catatan, bambu ini merupakan data baru untuk

Kepulauan Sunda Kecil, karena sebelumnya tidak pernah
dijumpai ditanam di Kepulauan Sunda Kecil (Widjaja, 2001).

Schizostachyum brachycladum
Rebungnya hijau atau kuning dengan pelepah coklat

tertutup oleh miang coklat. Buluhnya tegak berwarna hijau
cerah atau kuning dengan garis hijau, seringkali diliputi
oleh miang putih. Buluh yang sudah tua licin, dengan
percabangan tumbuh pada bagian tengah buluh hingga ke
atas. Percabangannya sama besar dan banyak. Pelepah
buluhnya ditutupi miang coklat dengan daun pelepah buluh
tegak menyegitiga dan tidak mudah luruh, kuping pelepah
buluh seperti bingkai dan keil, tampak dengan jelas,
tingginya mencapai 6 mm dengan bulu kejur yang
panjangnya hingga 8 mm, ligulanya rata, tingginya 2 mm.

Bambu ini tumbuh dalam jumlah tidak terlalu banyak
dan tumbuh terpencar. Menurut penduduk bambu ini
banyak dicari orang untuk membuat nasi bambu atau
lemang.

Nama daerah: Pollo (Sumba Barat), Kaliwu (Sabu),
belang (Manggarai), bela (Bajawa) (Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: ditanam sepanjang jalan dari
Waingapu hingga Waikabubak, dan tidak diketemukan ada
di Kabupaten Sumba Timur.
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Schizostachyum lima
Rebungnya hijau kecil, bermiang coklat sangat gatal.

Buluhnya juga kecil, tipis dengan ruas yang panjang oleh
sebab itu tidak mengherankan bila banyak dimanfaatkan
untuk membuat seruling. Percabangan letaknya dibagian
tengah hingga atas buluh, bentuknya sama besar. Pelepah
buluhnya tidak mudah luruh, ditutupi oleh miang coklat
keputihan sangat gatal, kuping pelepah buluh tidak tampak
dengan bulu kejur yang panjang mencapai 12 mm,
ligulanya rata tingginya 1 mm dengan bulu kejur yang
panjangnya hingga 10 mm, daun pelepah buluh menggaris
dan terkeluk balik.

Nama daerah: Au tamiang (Sumba Timur), tame (Loli),
helang (Manggarai), wula (Bajawa) (Widjaja, 2001).

Tempat tumbuh: tumbuh sepanjang jalan dalam jumlah
tidak banyak. Bambunya sering digunakan untuk pancing,
dan sumpit burung.

Kunci identifikasi jenis-jenis bambu di P. Sumba
Berikut ini dikemukakan kunci identifikasi jenis-jenis

bambu di P. Sumba untuk dapat dipergunakan dalam
mengidentifikasi.

1. a. Buluh merambat atau serabutan ……….........…………….. 2
b. Buluh tegak ………………………………….......……………. 4

2. a. Buluh merambat, rebung berlilin putih dan tanpa miang … 3
b. Buluh serabutan, rebung hijau dengan miang tegak hitam

…......................................………........Nastus reholttumianus

3. a. Rebung hijau, kuping pelepah buluh membulat, hingga 7 mm
tingginya dengan bulu kejur mencapai 15 mm, ligulanya
bergerigi, tingginya 3 mm, dengan bulu kejur hingga 8 mm
panjangnya …………………............................. Dinochloa sp.

b. Rebung hijau keunguan, kuping pelepah buluh membulat,
hingga 4 mm tingginya, dengan bulu kejur mencapai hingga
9 mm panjangnya, ligulanya rata, tingginya 1 mm, gundul
……………............……................ Dinochloa kostermansiana

4. a. Cabang utama sama besar dengan cabang lainnya …....... 5
b. Cabang utama lebih besar daripada cabang lainnya ...…... 6

5. a. Rebung dengan pelepah coklat tegak menyegitiga, batang
berdiameter lebih dari  5 cm ...................................................
...............................................Schizostachyum brachycladum

b. Rebung dengan pelepah hijau terkeluk balik menggaris,
batang berdiameter kurang dari 2.5 cm ................................
..............................................................Schizostachyum lima

6. a. Percabangan tumbuh di atas tanah, batang tidak lurus agak
berbengkok-bengkok .............................................………... 7

b. Percabangan tumbuh di tengah hingga atas buluh, batang
lurus tegak………………...................................................…. 8

7. a. Batang berduri, batang muda berwarna hijau dengan lilin
putih, pelepah buluh dengan kuping pelepah buluh berbulu
kejur panjang dan terkeluk balik ............  Bambusa blumeana

b. Batang tidak berduri, batang muda berwarna hijau atau
kuning dengan garis hijau, licin mengkilat, pelepah buluh
dengan kuping pelepah buluh bercuping melekuk keluar dan
berbulu kejur pendek……………................ Bambusa vulgaris

8. a. Batang muda di bagian pangkal berbulu coklat membeludru,
batang muda bagian atas ditutupi  lilin keputihan....................
.......…..……...... ...................................Dendrocalamus asper

b. Batang muda bermiang coklat, tidak berbulu membeludru,
batang muda bagian atas hijau, licin, tidak ditutupi lilin .........
…………………………............................… Gigantochloa atter

Tingkat kelangkaan bambu di P. Sumba
Bambu di P. Sumba yang terdiri atas 10 jenis

merupakan jenis-jenis yang umum tersebar luas kecuali D.
kostermansiana, Dinochloa sp. dan Nastus reholttumianus.
Jenis D. kostermansiana pertama ditemukan di Manggarai
(Flores) dan sejak tahun 1984 dilaporkan juga ada di hutan
Manupeu. Jenis ini tumbuh tersebar luas dan sangat
berlimpah, walaupun keberadaannya sangat tergantung
daripada keadaan hutan disekitarnya karena bambu ini
membutuhkan naungan dari pohon besar dan juga sebagai
tempatnya bergantung.  Jenis kedua Dinochloa sp.
merupakan jenis yang baru diketemukan pada ketinggian
800-1000 m dpl. Jenis ketiga adalah Nastus reholttumianus,
yang merupakan jenis endemik dari pulau ini. Jenis yang
terakhir ini diketemukan sejak tahun 1925 oleh Iboet
dengan spesimen yang kurang lengkap. Koleksi kedua ini
merupakan pelengkap dari koleksi Iboet. Jenis ini masih
tumbuh tersebar di dataran tinggi dan umumnya di jurang-
jurang atau lembah di padang rumput.

KESIMPULAN

Ditemukan 10 jenis bambu di P. Sumba, yaitu: Bambusa
blumeana, B. vulgaris, Dendrocalamus asper, Dinochloa
kostermansiana, Dinochloa sp., Gigantochloa atter, Nastus
reholttumianus, Phyllostachys aurea, Schizostachyum
brachycladum, dan S. lima. Dari kesepuluh jenis bambu
yang diketemukan di atas, jenis Dinochloa kostermansiana
merupakan data tambahan untuk P. Sumba sedangkan
jenis Dinochloa sp. merupakan jenis baru dan data baru
untuk P. Sumba. Jenis Nastus reholttumianus merupakan
satu-satunya jenis endemik yang tumbuh tersebar di jurang
daerah padang rumput. Jenis asli yang ada di P. Sumba
menurut informasi dari penduduk dan berdasarkan
jumlahnya yang berlimpah adalah jenis Bambusa vulgaris,
walaupun sebenarnya jenis ini merupakan jenis yang
tumbuh tersebar luas di daerah tropika. Penelitian lanjutan
dari jenis Dinochloa sp.yang belum diketahui namanya
perlu dilanjutkan, untuk itu diperlukan bunga dari spesimen
ini.
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ABSTRACT

Taxonomic study on Micromelum Blume was conducted at Herbarium Bogoriense (BO) and Kew Herbarium (K) and using 84 collections
number of herbarium specimen. This research used descriptive method based on morphological characters. Terminology by Stearn (1983)
was used, whereas the revision method as described by Rifai (1976) and Vogel (1987) were used. Based on this study were produced two
species only of Micromelum respectively which occurred in Indonesia. They were Micromelum diversifolium Miq. and M. minutum (Forst. f.)
Wight. & Arn. M. diversifolium had two varieties, i.e. M. diversifolium Miq. var. diversifolium and M. diversifolium Miq. var. cuneata Miq.
Whereas M. minutum had three varieties, i.e. M. minutum (Forst. f.) Wight. & Arn. var. minutum, M. minutum (Forst. f.) Wight & Arn. var.
tomentosum Tan. and M. minutum (Forst. f.) Wight & Arn. var. villosum Tan. New record specimen collections of M. diversifolium from Biak
Island (Papua) was reported also.
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Keywords: Micromelum spp., taxonomy, Rutaceae, Indonesia.

PENDAHULUAN

Marga Micromelum (suku Rutaceae) mempunyai jumlah
jenis yang relatif tidak banyak. Diperkirakan hanya terdapat
9 jenis, tersebar mulai dari India, Asia Tenggara, Srilanka,
Malesia, Melanesia dan ke arah timur sampai Fiji, Tonga,
Samoa, Kaledonia Baru, dan Australia (Stone, 1985). Di
kawasan Malesia terdapat tidak lebih dari 6 jenis
Micromelum, yaitu Micromelum minutum (Forst.) Wight. &
Arn., M. pubescens Bl., M. diversifolium Miq., M. hirsutum
Oliv., M. compressum Merr., dan M. scandens Zoll.
(Swingle, 1967). Di Indonesia pernah dilaporkan oleh
Tanaka (1931; 1932) terdapat 4 jenis Micromelum, yaitu M.
minutum (Forster) W. & A., M. pubescens Bl., M.
diversifolium Miq., dan M. integerrimum (Roxb.) W. & A..
Namun jenis yang disebut terakhir ini (M. integerrimum)
ternyata merupakan jenis tanaman introduksi dari luar
Indonesia yang ditanam di Kebun Raya Bogor dan
sekarang tanaman tersebut sudah mati.

Sampai saat ini taksonomi marga Micromelum masih
memiliki masalah yang cukup rumit terutama menyangkut
konsep batasan jenis dan taksa di bawahnya serta daerah
penyebarannya. Penyebabnya antara lain adalah besarnya
variasi dalam setiap jenisnya dan variasi-variasi tersebut
tidak hanya menyangkut pada satu atau beberapa ciri-ciri
morfologi tetapi dalam banyak ciri. Di samping itu juga
terdapat ciri-ciri morfologi yang tumpang tindih atau bentuk-
bentuk peralihan antar jenis.

Berdasarkan permasalahan di atas dan ditunjang keter-
sediaan koleksi spesimen herbarium marga Micromelum
yang mewakili daerah penyebarannya di Indonesia, maka

penulis bermaksud melakukan penelitian taksonominya.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui dengan
pasti jumlah jenis dan takson di bawahnya yang dimiliki
marga Micromelum di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di Herbarium Bogoriense (BO) dan
Herbarium Kew (K). Jumlah spesimen yang diamati 84
nomor koleksi spesimen herbarium yang mewakili daerah
persebaran di Indonesia. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif yang didasarkan pada ciri-ciri morfologi
daun (anak daun), bunga, dan buah. Langkah kerja
penelitian taksonomi didasarkan pada tahapan revisi
menurut Rifai (1976) dan de Vogel (1987). Penggunaan
istilah dalam terminologinya menggunakan cara Stearn
(1983).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi marga Micromelum Blume
Bijdr. 3: 137. 1825, nom. cons.; Thw., Enum. Pl. Zeyl.

46. 1858; Trimen, Handb. Fl. Ceylon 1: 218. 1893; Alston in
Trimen, Handb. Fl. Ceylon 6: 37. 1931; Swing., Citrus Ind.
1: 197: 1967. Type: M. pubescens Blume.

Pohon kecil atau perdu, tidak berduri dan berbau tidak
enak. Daun majemuk menyirip gasal, beranak daun 1-23
(umumnya lebih dari 5), berseling; anak daun agak
melontar sampai menjangat tipis; pangkal anak daun tidak
simetris. Perbungaan memalai, menggundung dan terminal.
Bunga kecil, 5-merous, daun kelopak kecil dan mendelta,
daun mahkota saling mengatup; benang sari 10, tangkai
kepala sari yang panjang berselingan dengan yang pendek;
bakal buah terdiri atas 2-6 sel, tangkai putik ramping dan
sama panjangnya dengan bakal buah, kepala putik
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mementol. Buah bani agak membulat atau melonjong
dengan perikarp tipis. Biji 1-2, bulat panjang.

Taksonomi
Tanaka (1931) dan Swingle (1967) menganggap bahwa

M. minutum dan M. pubescens merupakan 2 jenis yang
berbeda berdasarkan atas ukuran bunga, kuat tidaknya
gagang perbungaan, tebal tipisnya anak daun, dan panjang
tangkai putik. Backer dan Bakhuizen van den Brink. (1965)
dan Stone (1985) berpendapat bahwa konsep jenis M.
pubescens sudah tercakup dalam M. minutum, karena pada
koleksi spesimen di Jawa ditemukan adanya beberapa
bentuk peralihan terutama dalam ukuran bunga dan
indumentum daunnya. Hasil penelitian terakhir dengan
menggunakan metoda diagram sebar (Uji, 1988)
mendukung pendapat yang kedua bahwa konsep jenis M.
minutum yang ada di Jawa sudah mencakup jenis M.
pubescens.

Swingle (1967) telah membuat kunci identifikasi jenis
untuk membedakan M. diversifolium dengan jenis-jenis
Micromelum lainnya (termasuk M. minutum), namun kunci
identifikasi jenis tersebut hanya didasarkan pada
perbedaan jumlah anak daunnya saja. Pada M.
diversifolium anak daunnya 1-3 sedangkan pada jenis
Micromelum lainnya (termasuk M. minutum) anak daunnya
lebih dari 3. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan
beberapa spesimen M. diversifolium yang beranak daun
mencapai 6 atau 7. Demikian pula sebaliknya, beberapa
spesimen M. minutum yang berasal dari Maluku ada yang
hanya beranak daun 1-3. Dengan kata lain bahwa untuk
membedakan M. diversifolium dengan jenis Micromelum
lainnya (termasuk M. minutum) tidak dapat hanya
didasarkan pada perbedaan jumlah anak daunnya saja.
Penggunaan ciri-ciri morfologi lain khususnya bunga adalah
lebih penting. Hasil pengamatan terhadap ciri-ciri morfologi
bunga menunjukkan bahwa bentuk kuncup bunga dan
kepala putik, ada tidaknya bulu pada mahkota bunga, dan
panjang putik merupakan ciri-ciri morfologi yang penting
untuk membedakan M. diversifolium dengan M. minutum.

Adanya ciri morfologi jumlah anak daun yang
bertumpang tindih antara M. diversifolium dan M. minutum
yang ditemukan di Maluku  kemungkinan disebabkan
terjadinya proses hibridisasi alami antara M. diversifolium
dan M. minutum. Kebetulan kedua jenis ini mempunyai
daerah persebaran yang sama di Maluku. Kasus
kemungkinan terjadinya hibridisasi alami ini menarik untuk
diteliti lebih lanjut.

Berikut adalah kunci identifikasi jenis-jenis Micromelum
di Indonesia:

1.a. Perdu, tinggi 2-3 meter. Anak daun jorong melonjong sampai
membundar telur sungsang, beranak daun 1-3 tetapi kadang-
kadang mencapai 6 (-7); perbungaan meggundung; kuncup
bunga agak membulat, kelopak memangkuk dan bergigi 5
pendek, mahkota bunga bagian ventral ujung tidak berbulu
balig, panjang putik 1-2,4 mm, kepala putik cembung ................
…………………………………..….... Micromelum diversifolium

1.b. Perdu atau pohon, tinggi 3-15 meter. Anak daun membundar
telur miring sampai lanset melebar, beranak daun 6-16 tetapi
kadang-kadang hanya 1 (-3); perbungaan majemuk terbatas
sampai memalai; kuncup bunga melonjong, kelopak
memangkuk dan bergigi 5 agak dalam, mahkota bunga bagian
ventral ujung berbulu balig, panjang putik 2-4,8 mm, kepala
putik mementol …………………......…… Micromelum minutum

Miquel (1867)  menemukan dan mempertelakan satu
varietas hasil koleksi Teysmann dari P. Bacan (Maluku)
yaitu M. diversifolium var. cuneata Miq. Varietas ini berbeda

dengan jenisnya karena mempunyai permukaan anak daun
yang lebih gundul, pangkal anak daun terminal runcing
sampai membaji, pangkal anak daun lateral agak runcing
dan jumlah tulang rusuk anak daun 8-10 pasang.

 Tanaka (1931)  menemukan dan mempertelakan suatu
varietas yang dikoleksi dari Kerinci (Sumatra) yaitu M.
pubescens Bl. var. villosum Tanaka. Namun karena konsep
jenis untuk M. minutum sudah mencakup dalam M.
pubescens, maka nama yang valid untuk varietas tersebut
adalah M. minutum (Forst. f.) Wight & Arn. var. villosum
Tanaka. Varietas ini ditandai oleh bagian anak daunnya
yang ditutupi oleh bulu-bulu yang membeledu. Sebelumnya,
Guillaumin (1909) pernah melaporkan ditemukannya M.
hirsutum Oliv. di Lampung (Sumatra). Temuan ini
didasarkan pada koleksi Forbes nomor 1524. Namun
berdasarkan hasil pengamatan terutama pada ciri-ciri
morfologi anak daun yang berbulu membeledu maka
spesimen koleksi Forbes nomor 1524 tersebut bukan M.
hirsutum Oliv. tetapi sangat mirip (identik) dengan M.
minutum (Forst. f.) Wight & Arn. var. villosum Tanaka. Di
kawasan Malesia, M. hirsutum hanya ditemukan di
Semenanjung Malaya (Swingle, 1967).

Tanaka (1932) juga  menemukan satu varietas lagi yang
dikoleksi dari Timor yaitu M. minutum (Forst. f.) Wight &
Arn. var. tomentosum Tanaka. Varietas ini ditandai oleh
hampir semua bagian tumbuhan ditutupi oleh bulu-bulu
yang menggimbal.

Berikut adalah kunci identifikasi varietas pada M.
diversifolium dan M. minutum:

1. Micromelum diversifolium
1.a. Permukaan bagian atas anak daun lokos, pangkal anak

daun lateral membundar sampai sedikit bercabik, jumlah
tulang rusuk anak daun 4-8 pasang ……. var. diversifolium

1.b. Permukaan bagian atas anak daun berbulu balig, pangkal
anak daun lateral agak runcing, jumlah tulang rusuk anak
daun 8-10 pasang ……………........................ var. cuneata

2. Micromelum minutum
2.a. Seluruh bagian daun gundul sampai berbulu balig ..............

….................................................................. var. minutum
2.b. Seluruh bagian daun ditutupi bulu-bulu membeledu ..........

…..………………………………...........…….…  var. villosum
2.c. Seluruh bagian daun ditutupi bulu-bulu menggimbal .........

……..……………………..........……..…… var. tomentosum

Deskripsi jenis dan varietas
Micromelum diversifolium Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd.

Bat. 1: 211. 1863; Tan., Med. v. Rijks. Herb. 69: 1. 1931;
Swing., Citrus Ind. 1: 204-205. 1967.

Perdu, tinggi 2-3 meter, cabang-cabang ranting berbulu.
Panjang rakis 3,5-21 cm dan berbulu, beranak daun 1-3
dan kadang-kadang mencapai 6 (-7). Anak daun elip
melonjong-membundar telur sungsang, ujung runcing atau
membaji-agak tumpul, pangkal membundar atau sedikit
bercabik-bergubang, tepi rata dan agak bergelombang-
berpicisan, permukaan atas gundul dan berbintik-bintik
kelenjar, permukaan bawahnya berbulu rapat, tulang rusuk
daun 4-8 pasang. Perbungaan terminal, tersusun
meggundung, panjang gagang 2-6 cm dan berbulu. Bunga
kuncup agak membulat dan berbulu keemasan; pedisel
berbulu, berdaun gantilan sepasang yang memita dan
berbulu; kelopak bunga memangkuk dan bergigi 5 pendek,
berbulu balig, panjang 0,7-1,3 mm; mahkota bunga terdiri
atas 5 cuping, mengatup, berbulu balig pada bagian luar
sedangkan bagian ventral tidak berbulu, panjang cuping
1,5-2,5 mm; benang sari 10, berselingan antara yang
bertangkai panjang dan pendek, kepala sari bulat telur-
menjantung; panjang putik 1-2,4 mm, bakal buah
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menggada sampai melonjong, berbulu balig, tangkai putik
lokos, kepala putik cembung. Buah bani, jorong melonjong-
agak membulat, menggimbal-gundul, panjang gantilan 3-5
mm.

Habitat dan persebaran: hutan sekunder dan primer
pada ketinggian 2-200 m. dpl. di P. Halmahera, P. Sula
(Maluku) dan P. Biak (Papua).

Koleksi spesimen yang berasal dari Pulau Biak (Papua)
merupakan new record untuk daerah persebaran M.
diversifolium.

Nama daerah: kayu besi (Maluku).
Spesimen yang diteliti: Teysmann 5219 (tipe), 5538;

Nedi 173; Bloembergen 4609; Pitae 2260; De Haan 1782;
Anang 468, 623; Idjan & Mochtar 158.

var. cuneata Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 211.
1863; Tan., Med. v. Rijks. Herb. 69: 1. 1931; Swing., Citrus
Ind. 1: 205. 1967.

Ciri khusus varietas: permukaan anak daun lebih gundul
dibandingkan dengan yang dimiliki jenisnya, pangkal anak
daun terminal runcing sampai membaji, pangkal anak daun
lateral agak runcing dan jumlah tulang rusuk anak daun 8-
10 pasang.

Habitat dan persebaran: hutan primer sampai pada
ketinggian 400 m. dpl. di P. Bacan dan P. Obi (Maluku).

Spesimen yang diteliti: Teysmann 5612 (tipe); Nedi 529,
692; Saanan 132; Atasrip 43.

Micromelum minutum (Forst.f.) Wight & Arn., Prod. 1:
448. 1834; Tan., Med. v. Rijks. Herb. 69: 1. 1931; Backer &
Bakhuizen van den Brink Jr., Fl. Java 2: 103. 1965; Swing.,
Citrus Ind. 1: 203. 1967; Stone, dalam Dassanayake, Rev.
Handb., Fl. Ceylon 5: 454. 1985.-Limonia minuta Forst.f.,
Prod. 33. 1786.-Micromelum pubescens Blume, Bijdr. 1:
137. 1825; Tan., Med. v. Rijks. Herb. 69: 3. 1931; Swing.,
Citrus Ind. 1: 199. 1967.

Perdu atau pohon, tinggi 3-15 meter, cabang-cabang
ranting berbulu. Panjang rakis 6-32 cm dan berbulu. Anak
daun membundar telur miring-lanset melebar, beranak
daun 6-16 dan kadang-kadang hanya 1-3 (-5), ujung
runcing atau meruncing-tumpul, pangkal tumpul-runcing
miring, tepi rata agak bergelombang, permukaan atas dan
bawah gundul sampai berbulu rapat dan berbintik-bintik
kelenjar pada permukaan atas, tulang rusuk daun 4-9
pasang. Perbungaan terminal, majemuk terbatas-memalai,
panjang gagang 5-25 cm dan berbulu. Bunga kuncup
melonjong dan berbulu keemasan, pedisel berbulu,
berdaun gantilan sepasang yang memita dan berbulu;
kelopak bunga memangkuk dan bergigi 5 agak dalam,
berbulu balig, panjang 0,8-1,8 mm; mahkota bunga terdiri
atas 5 cuping, mengatup, berbulu balig pada bagian luar
dan bagian ventral ujung, panjang cuping 2-5 mm; benang
sari 10, berselingan antara yang bertangkai panjang dan
pendek, kepala sari melonjong-agak membulat; panjang
putik 2-4,8 mm, bakal buah silindris-melonjong, berbulu
balig, tangkai putik lokos sampai gundul, kepala putik
mementol. Buah bani, elip melonjong-agak membulat,
menggimbal, panjang gantilan 3-5 mm.

Habitat dan persebaran: hutan sekunder dan primer
pada ketinggian 20-1250 meter dpl., tersebar di Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan
Papua (Irian).

Nama daerah: kayu sirit-sirit manuk (Tapanuli); sesi
(Lampung); ki mangkok (Sunda); mentanen (Jawa), dan
kasie (Papua).

Spesimen yang diteliti: Blume 599 (tipe); Amdjah 182;
Koorders 7010, 22397, 26994, 30300, 34939; J. Sinclair

10017; Bakhuizen van den Brink 3139; Winekel 3; Backer
18928, 23171, 30498; Noeltee 4606; Warburg 17041;
Wirawan 13; Iboet 116; Elbert 3501, 3822; Wiriadinata 426;
Kooy 309; Toroes 5584; Maradjo 426; Meijer 3384; Jacobs
4626, 8333; Lorzing 4417, 6834, 15002; Bartlett & La Rue
31, 421, 458; Krukoff 4072, Kasik 91; van Steenis 9809; de
Vogel 1428; Atmodjo 488; Cuming 597; Afriastini 766;
Meijer 3771; Abbas 86058; Cuadra 3264; Clements 32133,
32213; Brand 24597; Bakar 25039; Tan & Wright 27267;
Chai 30414; Balgooy 3510; Chin 3414; Elbert 3452; Lam
3046; Meijer 10180; Toxopeus 416; Koestermans 1499;
Bloembergen 4404; Kornassi 475; Jensen 9, 192; Borssum
3318; Nedi 3199; Menusefer 8169; Kalkman 3540; Vink
12026;

var. villosum Tan., Med. v. Rijks. Herb. 69: 3. 1931.
Ciri khusus varietas: seluruh daunnya tertutupi oleh

bulu-bulu membeledu.
Habitat dan persebaran: hutan primer pada ketinggian

1000 m. dpl. di Kerinci dan Lampung (Sumatra).
Spesimen yang diteliti: Robinson & Kloos 19. III. 14

(tipe); Forbes 1524.

var. tomentosum Tan., Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa
22: 419. 1932; Swing. Citrus Ind. 1: 203-204. 1967.

Ciri khusus varietas: seluruh bagian tumbuhan ditutupi
oleh bulu-bulu yang menggimbal.

Habitat dan persebaran: tumbuh di hutan sekunder
pada ketinggian sampai 200 m. dpl. di Flores dan Timor.

Spesimen yang diteliti: Forbes 3754 (tipe), 4111;
Loeters 2123, 2224; Afriastini 1522.

KESIMPULAN

Di Indonesia hanya ditemukan 2 jenis Micromelum, yaitu
M. minutum (Forst.f.) Wight & Arn. dan M. diversifolium Miq.
M. minutum (Forst.f.) Wight & Arn. terdiri atas 3 varietas,
yaitu: M. minutum (Forst.f.) Wight & Arn var. minutum, M.
minutum (Forst.f.) Wigth & Arn. var. villosum Tan., dan M.
minutum (Forst.f.) Wight & Arn var. tomentosum Tan.
Sedangkan M. diversifolium Miq. terdiri atas 2 varietas,
yaitu: M. diversifolium Miq. var. diversifolium dan M.
diversifolium Miq. var. cuneata Miq.
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ABSTRACT

Gunung Simpang Nature Reserve is located in West Java Province. It covers a 15.000 hectare area of highland forest, the altitude range
between 800 to 1823 m asl. Orchid inventory and exploration were conducted to study orchid diversity in this conservation areas. Living
plant was collected for ex situ conservation purpose in Botanic Garden. Observation on the population of terrestrial and epiphyte orchid
was also done to study the dominant orchid in that area. It was recorded that there were 137 orchid species belonging to 51 genera, 95
species of which were epiphytes and 42 other species were terrestrial orchids. 134 species of which were collected in Cibodas Botanic
Garden, which is suitable place for highland plant. The most dominant terrestrial orchid was Plocoglottis javanica. Other species were also
abundantly found, such as Phaius pauciflorus, Liparis rheedii, Diglyphosa latifolia, Neuwiedia zollingeri var. javanica, Calanthe ceciliae, C.
speciosa and Phaius callosus. Some epiphyte orchids were very common found, that are Agrostophyllum majus, Coelogyne speciosa,
Dendrobium mutabile, Agrostophyllum bicuspidatum, Pholidota ventricosa and Eria javanica. Some attractive orchids are potential for
ornamental plant, such as Vanda tricolor, Phaius callosus, Phaius tankervilleae, Arundina graminifolia, Bulbophyllum lobbii, Coelogyne
speciosa, Calanthe ceciliae, Calanthe triplicata and Calanthe speciosa.
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PENDAHULUAN

Sebagai tumbuhan yang unik, anggrek mendapat lebih
banyak perhatian dibandingkan tumbuhan lainnya terutama
setelah kelompok tumbuhan anggrek ini diakui mempunyai
nilai ekonomi yang cukup baik. Meskipun peran anggrek
hanya sebagai tanaman hias dan bukan tanaman pokok
yang diperlukan manusia, tetapi perhatian akan
kepunahannya cukup tinggi karena adanya konversi habitat
alamnya untuk pemukiman, peladangan, sarana
transportasi dan pembangunan fisik lainnya. Disadari atau
tidak, manusia turut berperan dalam proses kepunahan
suatu jenis tumbuhan dan hewan. Di lain pihak manusia
juga satu-satunya yang patut diharapkan dapat mengurangi
laju kepunahan sumber daya hayati tersebut di bumi ini.

Kegiatan eksplorasi khususnya anggrek saat ini
dirasakan sangat penting karena banyak habitat anggrek
alam yang rusak. Laju kerusakan habitat alami anggrek ini
semakin dipercepat oleh berbagai kegiatan seperti
pembangunan perumahan, industri dan perkebunan. Data
dari World Conservation Monitoring Center (1995)
menunujukkan bahwa jika dibandingkan dengan jenis
tumbuhan asli Indonesia yang berstatus terancam lainnya
maka anggrek merupakan tumbuhan yang menerima
ancaman kepunahan tertinggi yaitu sebanyak 203 jenis
(39%). Bahkan tidak tertutup kemungkinan bila sudah
banyak anggrek yang punah sebelum sempat dideskripsi

atau didokumentasikan. Di Jawa, areal hutan sudah banyak
yang terkonversi menjadi pemukiman atau perkebunan
sehingga populasi anggrek di alam mulai terancam. Selain
itu para pedagang anggrek alam secara ilegal yang mema-
nen di alam tanpa ada usaha untuk membudidayakannya,
turut memacu penurunan jumlah populasi anggrek alam.

Kegiatan inventarisasi dan eksplorasi flora di seluruh
kawasan Indonesia merupakan salah satu tugas penting
kebun raya. Tujuan kegiatan tersebut selain menyelamat-
kan keanekaragaman flora, juga melakukan inventarisasi
kekayaan flora di suatu kawasan. Salah satu kegiatan
eksplorasi yang utama adalah melakukan pengoleksian
flora untuk dikonservasikan secara ex-situ. Eksplorasi yang
ditujukan untuk menggali potensi serta konservasi baik
secara in situ maupun ex situ perlu segera dilakukan.

Comber (1990) melaporkan bahwa di Jawa terdapat
kurang lebih 731 jenis anggrek dan 231 jenis diantaranya
dinyatakan endemik. Persentase kekayaan anggrek paling
banyak ada di Jawa Barat (642 jenis), sementara itu di
Jawa Timur kurang lebih ada 390 jenis sedangkan di Jawa
Tengah hanya 295 jenis. Dilihat dari habitat tumbuhnya
maka dataran tinggi dengan ketinggian 500 m –1500 m
merupakan tempat yang cocok untuk anggrek karena
keragaman jenis anggreknya lebih banyak dibanding di
dataran rendah. Masing-masing habitat memiliki kekayaan
jenis yang berbeda, anggrek dataran rendah berbeda
jenisnya dengan anggrek yang hidup di dataran tinggi,
sehingga setiap tempat akan memiliki keunikan jenis
tersendiri. Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk
menginventarisasi keragaman jenis-jenis anggrek tanah
dan epifit yang terdapat di kawasan konservasi Cagar Alam
Gunung Simpang.
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BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 15 hari
mulai tanggal 17 Juni 2002 sampai dengan 1 Juli 2002.
Kawasan yang menjadi tujuan eksplorasi adalah kawasan
Cagar Alam Gunung Simpang Resort Simpang Barat.
Pendakian Gunung Simpang Resort Simpang Barat
ditempuh dari berbagai titik blok. Titik blok yang dilalui
adalah blok Kerdut, Cisimpang, Citengkor, Datar Kole,
Cidaun, Datar Tamiang, Kubang Bodas, Bobok dan
Cijenjing. Dalam kegiatan eksplorasi dan inventarisasi ini
dilakukan beberapa tahapan kerja:

Eksplorasi. Eksplorasi dilakukan dengan metode
jelajah secara acak terwakili, kawasan yang dijelajahi baru
sebatas di wilayah Resort Simpang Barat. Jenis-Jenis
anggrek yang ditemui diambil koleksinya untuk
dikonservasikan secara ex situ di Kebun Raya Cibodas.

Identifikasi. Identifikasi dilakukan selama di lapangan.
Identifikasi tingkat marga dilakukan dengan cara melakukan
pengamatan morfologi tumbuhan. Untuk mengidentifikasi
sampai tingkat jenis diperlukan pengamatan morfologi
bunganya. Metode identifikasi dilakukan dengan cara
penelusuran pustaka dan pembuatan herbarium basah
untuk kemudian dideterminasi di Kebun Raya Bogor
dengan cara membandingkan spesimen koleksi dan acuan
pustaka.

Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan secara
eksploratif. Untuk melihat dominasi anggrek tanah yang
tumbuh di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang
dilakukan pengamatan jumlah individu maupun
frekuensinya. Pengamatan dilakukan pada setiap kali
penjumpaan. Jadi setiap kali berjalan dijumpai anggrek,
maka pada saat itu pula dilakukan pengamatan populasi
dan pengulangan penjumpaan dihitung sebagai
frekuensinya. Persentase kemelimpahan dihitung dari
penjumlahan persentase jumlah individu dan persentase
frekuensi keterdapatannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan umum lokasi
Kawasan Hutan Gunung Simpang ditetapkan sebagai

cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pertanian Nomor: 41/Kpts/Um/1/79 tanggal 11-1-1979,
seluas 15.000 Ha (Novianto, 1999). Cagar Alam Gunung
Simpang termasuk didalam dua wilayah Kabupaten, yaitu:
Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Bandung. Kawasan Cagar Alam Gunung Simpang dibagi
menjadi 4 resort, yaitu Resort Simpang Barat, Resort
Simpang Selatan, Resort Simpang Timur dan Resort
Simpang Utara. Kawasan tersebut dikelilingi oleh 12 desa
yang secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan
Naringgul dan Kecamatan Cidaun. Hanya kawasan resort
Simpang Barat saja yang lokasinya dekat dengan jalan raya
Ciwidey-Cidaun, selebihnya masuk kawasan hanya dapat
ditempuh melalui jalan setapak yang menghubungkan antar
desa. Di dalam kawasan juga terdapat enclave, yaitu
daerah kantung pemukiman penduduk dalam suatu
kawasan yang terisolasi (Odang, 2002, komunikasi pribadi
dengan petugas lapangan).

Topografi kawasan Cagar Alam Gunung Simpang
bergelombang, berbukit terjal serta bergunung dengan
ketinggian tempat berkisar antara 800-1823 m di atas
permukaan laut. Puncak tertinggi adalah Gunung Simpang,
dengan ketinggian sekitar 1823 m dpl. Pada ketinggian 500
m umumnya lahan sudah digunakan untuk ladang pertanian

atau sawah (Odang, 2002, komunikasi pribadi dengan
petugas lapangan).

Kemiringan lereng di punggung gunung hanya berkisar
antara 20-30%, tetapi di bagian tengah gunung kemiringan
dapat mencapai 60-70°. Pada sisi-sisi lereng tertentu,
lerengnya sangat curam dan berbatu cadas sehingga
sangat sulit didaki. Kawasan Gunung Simpang memiliki
sumber air yang cukup berlimpah sehingga di sela-sela
pegunungan akan tampak beberapa air terjun yang cukup
tinggi dan deras. Secara hidrologis kawasan ini mempunyai
arti penting bagi kehidupan manusia disekitarnya. Dengan
banyaknya mata air dari gunung maka terbentuklah aliran
sungai, salah satunya adalah Sungai Cidaun (Odang, 2002,
komunikasi pribadi dengan petugas lapangan).

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson iklim
kawasan ini termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-
rata per tahun antara 2000-3500 mm (Novianto, 1999).
Suhu rata-rata antara 15-25°C dengan kelembaban udara
dapat mencapai 80% (Novianto, 1999).

Jenis tanahnya berupa tanah lempung liat hingga
lempung berpasir yang gembur dan berwarna coklat.
Ketebalan serasah dan akar-akar pohon cukup tebal
sehingga membantu untuk mempertahankan struktur tanah
yang gembur. Berdasar pengukuran pH meter, derajat
kemasaman tanahnya masih tergolong agak asam yaitu
berkisar antara 4.5–5.5. Hal tersebut dikarenakan bahan
organik di dalam tanah cukup banyak sehingga tanahnya
cenderung bersifat asam.

Keragaman anggrek
Dari hasil inventarisasi anggrek di kawasan Cagar Alam

Gunung Simpang Resort Simpang Barat telah ditemukan
137 jenis anggrek yang terdiri dari 95 jenis anggrek epifit
dan 42 jenis anggrek tanah. Populasi anggrek tanah
maupun epifitnya cukup melimpah. Sebagian besar
anggrek ditemukan tumbuh pada ketinggian diatas 800 m di
atas permukaan laut. Pada ketinggian di bawah 800 m,
keragaman anggreknya makin berkurang. Hal ini karena
tanahnya telah dimanfaatkan sebagai ladang atau
persawahan. Kurang lebih hanya 14 jenis anggrek yang
ditemukan di ketinggian kurang dari 800 m.

Anggrek tanah/terestrial
Di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang terdapat 42

jenis anggrek tanah, baik yang sifatnya saprofit maupun
terrestrial. Jenis-jenis anggrek yang diinventaris tersebut
dapat dikatakan sebagai anggrek dataran tinggi, karena
banyak dijumpai tumbuh di ketinggian lebih dari 900 m dpl.
Hanya Goodyera rubicunda yang ditemukan pada
ketinggian 500-600 m dpl. Anggrek tersebut juga pernah
dijumpai tumbuh di ketinggian 700 m dan mendominasi di
kawasan Cagar Alam Panjalu, Tasikmalaya.

Jenis anggrek tanah yang dominan di kawasan Cagar
Alam Gunung Simpang Resort Barat adalah Plocoglottis
javanica. Jenis ini hampir tumbuh di setiap bukit, populasi
yang paling berlimpah ditemukan di blok Kubang Bodas.
Jenis tersebut juga merupakan anggrek tanah yang
dominan di kawasan Suaka Margasatwa Gunung Sawal
(Puspitaningtyas, 2001a). Tidak hanya di dataran tinggi, di
dataran rendahpun anggrek ini juga mudah tumbuh, antara
lain di Kebun Raya Bukit Sari Jambi pada ketinggian tempat
100 m dpl. (Puspitaningtyas, 2002). Jenis lainnya yang
ditemukan adalah Collabium simplex yang bentuk
perawakan tanamannya mirip dengan Plocogottis tetapi
daunnya bertotol-totol hijau gelap dan permukaan bawah
daunnya berwarna keunguan. Populasi C. simplex tidak
semelimpah P. javanica. Meskipun tidak sedang berbunga,
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corak daun anggrek tersebut sudah dapat digunakan untuk
mengenali jenisnya.

Tabel 1. Persentase dominasi anggrek tanah

Jenis anggrek Jml Frek %Jml %Frek %Dom
Acanthepippium striatum 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Apostasia wallichii 8 3 1,0217 1,1450 2,1667
Appendicula alba 2 1 0,2554 0,3817 0,6371
Arundina graminifolia 21 5 2,6820 1,9084 4,5904
Calanthe ceciliae 27 13 3,4483 4,9618 8,4101
Calanthe speciosa 19 11 2,4266 4,1985 6,6250
Calanthe taenioides 2 2 0,2554 0,7634 1,0188
Calanthe triplicata 12 9 1,5326 3,4351 4,9677
Corymborkis veratrifolia 7 3 0,8940 1,1450 2,0390
Cymbidium ensifolium 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Cymbidium lancifolium 9 3 1,1494 1,1450 2,2945
Cyrtosia javanica 3 3 0,3831 1,1450 1,5282
Diglyphosa latifolia 35 16 4,4700 6,1069 10,5769
Goodyera colorata 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Goodyera reticulata 2 1 0,2554 0,3817 0,6371
Goodyera rubicunda 23 1 2,9374 0,3817 3,3191
Goodyera sp. 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Goodyera ustulata 20 5 2,5543 1,9084 4,4627
Goodyera waitziana 2 1 0,2554 0,3817 0,6371
Habenaria sp. 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Habenaria undulata 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Hetaria sp. 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Lepidogyne longifolia 2 2 0,2554 0,7634 1,0188
Liparis javanica 10 1 1,2771 0,3817 1,6588
Liparis rheedii 58 18 7,4074 6,8702 14,2776
Macodes petola 12 4 1,5326 1,5267 3,0593
Malaxis sp. 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Nephelaphyllum tenuiflorum 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Neuwidia veratrifolia 17 8 2,1711 3,0534 5,2246
Neuwiedia zollingeri var. javanica 24 14 3,0651 5,3435 8,4086
Perystilus 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Phaius callosus 11 11 1,4049 4,1985 5,6033
Phaius pauciflorus 48 27 6,1303 10,3053 16,4356
Phaius tankervilleae 5 4 0,6386 1,5267 2,1653
Plocoglottis acuminata 17 7 2,1711 2,6718 4,8429
Plocoglottis javanica 348 66 44,4444 25,1908 69,6353
Spathoglottis plicata 20 7 2,5543 2,6718 5,2260
Tainia angustifolia 2 2 0,2554 0,7634 1,0188
Tainia pauciflora 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Tainia speciosa 1 1 0,1277 0,3817 0,5094
Tropidia curculigoides 3 1 0,3831 0,3817 0,7648
Vrydagzynea cf. tristriata 2 1 0,2554 0,3817 0,6371
Jumlah 783 262 100 100 200

Tabel 2. Persentase dominasi anggrek epifit.

Jenis anggrek Jml Frek % Jml % Frek % Dom
Acriopsis javanica 4 4 0,8850 1,6064 2,4914
Agrostophyllum bicuspidatum 29 17 6,4159 6,8273 13,2432
Agrostophyllum laxum 3 3 0,6637 1,2048 1,8685
Agrostophyllum majus 52 35 11,5044 14,0562 25,5606
Agrostophyllum tenue 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Appendicula cornuta 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Appendicula longa 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Appendicula pauciflora 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Appendicula pendula 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Appendicula ramosa 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Appendicula reflexa 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Appendicula undulata 10 1 2,2124 0,4016 2,6140
Bulbophyllum maximum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Bulbophyllum angustifolium 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Bulbophyllum binnendijkii 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Bulbophyllum cernuum 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Bulbophyllum lobbii 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Bulbophyllum obtusipetalum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Bulbophyllum odoratum 4 4 0,8850 1,6064 2,4914
Bulbophyllum pahudii 3 3 0,6637 1,2048 1,8685
Bulbophyllum sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228

Tabel 2. Persentase dominasi anggrek epifit (lanjutan).

Jenis anggrek Jml Frek % Jml % Frek % Dom
Bulbophyllum sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Bulbophyllum sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Bulbophyllum undecifilum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Ceratostylis capitata 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Ceratostylis sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Ceratostylis subulata 26 2 5,7522 0,8032 6,5554
Chelonistele sulphurea 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Coelogyne miniata 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Coelogyne rochussenii 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Coelogyne sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Coelogyne speciosa 59 17 13,0531 6,8273 19,8804
Cymbidium bicolor 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium hymenophyllum 4 3 0,8850 1,2048 2,0898
Dendrobium kuhlii 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium lobulatum 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Dendrobium montanum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium mutabile 35 18 7,7434 7,2289 14,9723
Dendrobium nudum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium priangense 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium rugosum 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Dendrobium salaccense 3 3 0,6637 1,2048 1,8685
Dendrobium sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrobium spathilingue 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrochillum cornutum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrochillum longifolium 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrochillum palideflavens 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrochillum smilliae 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Dendrochillum sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Epigeneium geminatum 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Eria djaratensis 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Eria flavescens 13 7 2,8761 2,8112 5,6874
Eria hyacinthoides 9 2 1,9912 0,8032 2,7944
Eria iridifolia 3 2 0,6637 0,8032 1,4669
Eria javanica 14 11 3,0973 4,4177 7,5150
Eria monostachya 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Eria oblitterata 9 4 1,9912 1,6064 3,5976
Eria retusa 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Eria sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Flickingeria angustifolia 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Flickingeria fimbriata 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Flickingeria luxurians 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Liparis caepitosa 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Liparis compressa 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Liparis gibbosa 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Liparis latifolia 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
liparis parviflora 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Malaxis oculata 5 2 1,1062 0,8032 1,9094
Malleola baliensis 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Malleola ligulata 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Microsaccus sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Oberonia 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Oberonia dissitiflora 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Oberonia humilis 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Oberonia microphylla 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Pholidota carnea 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Pholidota gibbosa 4 4 0,8850 1,6064 2,4914
Pholidota globbosa 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Pholidota imbricata 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Pholidota ventricosa 34 9 7,5221 3,6145 11,1366
Phreatia densiflora 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
phreatia sp. 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Podochillus gracilis 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Pteroceras teysmanii 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Renanthera matutina 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Schoenorchis juncifolia 23 3 5,0885 1,2048 6,2933
Thecostele alata 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Thelasis pygmaea 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Thrixspermum purpurascens 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Thrixspermum raciborskii 7 4 1,5487 1,6064 3,1551
Trichotosia ferox 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Tuberolabium odoratissimum 2 2 0,4425 0,8032 1,2457
Vanda helvola 1 1 0,2212 0,4016 0,6228
Vanda tricolor 10 2 2,2124 0,8032 3,0156
Jumlah 452 249 100 100 200
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Diglyphosa latifolia masih termasuk jenis yang dominan
di Gunung Simpang. Jenis ini juga memiliki perawakan
tanaman yang agak mirip dengan Plocoglottis, tetapi masih
dapat dibedakan dari tekstur daunnya yang sedikit sukulen
dan ukuran daunnya yang lebih lebar dan sedikit membulat.
Bentuk bunga yang berbeda akan membedakan kedua
jenis anggrek tersebut (Comber, 1990; Puspitaningtyas
dkk., 2003).

Marga Phaius yang ditemukan tumbuh di kawasan ini
ada 3 jenis, yaitu Phaius pauciflorus, P.callosus dan P.
tankervilleae. Diantara ketiga jenis Phaius tersebut, jenis P.
pauciflorus yang paling banyak populasinya di kawasan
Gunung Simpang. Phaius callosus dan P. pauciflorus lebih
menyukai tumbuh di habitat yang teduh, sementara itu P.
tankervilleae hidup di tempat yang terbuka dan terkena
cahaya matahari langsung, diantara alang-alang maupun
semak Paku Andam (Gleichenia linearis).

Jenis anggrek Liparis rheedii populasinya juga cukup
banyak, penyebarannya meliputi Blok Cisimpang, Kerdut,
Datar Tamiang dan Kubang Bodas. Anggrek tanah ini
memiliki perawakan tanaman yang mirip dengan Malaxis
latifolia, sehingga ketika ditemukan dalam keadaan tanpa
bunga kesalahan identifikasi seringkali terjadi. Bunga
menjadi kunci penting untuk identifikasi anggrek. Untuk
membandingkan dominasi suatu jenis anggrek terhadap
jenis anggrek lainnya telah disajikan pada Tabel 1.

Marga Neuwiedia yang tumbuh di kawasan ini ada dua
jenis, yaitu N. zollingeri var. javanica dan N. veratrifolia.
Kedua anggrek tersebut memiliki perawakan yang sama,
tetapi N. veratrifolia berperawakan lebih besar dan tinggi
dibandingkan dengan N. zollingeri var. javanica. Dari warna
bunganya, keduanya dapat mudah dibedakan karena N.
zollingeri var. javanica bunganya berbulu dan berwarna
putih, sedangkan N. veratrifolia bunganya berwarna kuning.
N. zollingeri var. javanica dapat dijumpai di blok Datar
Tamiang dan Kubang Bodas. Sedangkan N. veratrifolia
hanya ditemukan di Blok Datar Tamiang. Di tempat ini
populasi kedua jenis anggrek tersebut cukup banyak.

Marga lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan
Neuwiedia adalah Apostasia. Hanya di kawasan Blok
Kubang Bodas Apostasia wallichii yang berbunga kuning
ditemukan, dan populasinya tidak sebanyak marga
Neuwiedia. Di Suaka Margasatwa Gunung Sawal, populasi
A. wallichii yang ditemukan lebih banyak dan tumbuh di
lantai hutan yang lembab dan teduh, dengan intensitas
cahaya hanya sekitar 10% (Puspitaningtyas, 2001a).

Marga Calanthe yang ditemukan tumbuh di kawasan ini
ada 4 jenis, yaitu C. ceciliae. C. speciosa, C. taenioides dan
C. triplicata. Dari empat jenis Calanthe tersebut, C. ceciliae
yang paling banyak populasinya. C. ceciliae yang terdapat
di kawasan Gunung Simpang berbunga putih kekuningan.

Cymbidium lancifolium yang termasuk jenis anggrek
dataran tinggi, tumbuh juga di kawasan ini. Kehadiran jenis
ini seringkali bersamaan dengan Cymbidium ensifolium
seperti yang pernah ditemui di Kebun Raya Cibodas, Cagar
Alam Dolok Sibual-buali, Hutan Lindung Cakrabuana (Pus-
pitaningtyas, 2001b), dan di Suaka Margasatwa Gunung
Sawal (Puspitaningtyas, 2001a). Kemelimpahan populasi C.
lancifolium masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan
populasi yang ada di Gunung Sawal (Puspitaningtyas,
2001a), bahkan C. ensifolium hanya ditemukan sekali.
Kedua jenis anggrek tersebut dapat dikatakan tidak
dominan di kawasan Cagar Alam Gunung Simpang.

Jenis anggrek yang ditemukan tumbuh di tempat
terbuka selain Phaius tankervilleae adalah Spathoglottis
plicata dan Arundina graminifolia. Umumnya jenis tersebut
tumbuh di lereng-lereng gunung yang terkena cahaya

matahari langsung. Spathoglottis plicata yang dijumpai
memiliki variasi bunga dari ungu pucat hingga ungu tua,
tetapi jenis yang berbunga putih belum ditemukan di
kawasan ini. A. graminifolia lebih banyak dijumpai di tebing-
tebing persawahan atau kebun teh yang terbuka, diluar
Cagar Alam.

Macodes petola yang lebih dikenal sebagai anggrek Ki
Aksara merupakan jenis anggrek yang unik karena
daunnya hijau bercorak kuning keemasan seperti ukir-
ukiran. Jenis tersebut tidak mudah terlihat karena tumbuh
dibawah serasah daun-daun yang gugur, dan baru
ditemukan di Blok Datar Tamiang. Habitatnya hampir
serupa dengan anggrek saprofit berbuah merah, Cyrtosia
javanica. Jenis ini dijumpai di dua lokasi yaitu Blok Datar
Tamiang dan Kubang Bodas.

Nephelaphyllum tenuiflorum sangat melimpah di
kawasan Cakrabuana (Puspitaningtyas, 2001b) maupun di
Gunung Sawal (Puspitaningtyas, 2001a), tetapi di kawasan
Gunung Simpang jenis tersebut hanya sedikit populasinya
dan baru ditemukan sekali. Tropidia curculigoides juga
terdapat di kawasan ini, akan tetapi populasinya termasuk
sangat jarang. Sementara itu Acanthepippium yang
ditemukan di kawasan ini masih diduga sebagai A. striatum,
karena tanaman yang dijumpai tidak sedang berbunga.

Anggrek epifit
Jenis anggrek epifit yang paling sering dijumpai adalah

Agrostophyllum majus, umumnya menempel di pohon aren
(Arenga pinnata). Anggrek tersebut banyak sekali tumbuh
di ketinggian 900-1000 m dpl dan tersebar di setiap bukit.
Selanjutnya jenis lain yang juga cukup dominan adalah
Coelogyne speciosa dan Dendrobium mutabile. C. speciosa
paling banyak ditemukan di Blok Cidaun, Datar Tamiang
dan Bobok. D. mutabile lebih merata penyebarannya dan
dapat dijumpai hampir di setiap Blok.

Agrostophyllum majus dan A. bicuspidatum yang
menggerombol di pohon inangnya, tumbuh menyebar rata
di setiap blok. Jenis lainnya yang juga terinventaris di
kawasan tersebut adalah A. tenue dan A. laxum, tetapi
populasinya tidak sebanyak A. majus ataupun A.
bicuspidatum. Pholidota ventricosa hanya dijumpai tumbuh
menempel di pohon-pohon sepanjang aliran sungai Cidaun.
Habitat di sepanjang sungai itu itu cukup dingin dan
lembab, sehingga di sepanjang batang pohon banyak
ditumbuhi lumut daun. Kondisi tersebut sangat cocok bagi
pertumbuhan anggrek epifit. Secara umum persentase
kemelimpahan populasi anggrek epifit disajikan pada Tabel
2. Schoenorchis juncifolia merupakan salah satu jenis
anggrek epifit yang agak unik. Daunnya bulat panjang,
kecil-kecil seperti lidi, bunganya berwarna putih keunguan,
dan berukuran kecil. Jenis ini merupakan anggrek yang
sering ditemukan tumbuh di dataran tinggi (Puspitaningtyas
dkk., 2003).

Berbagai jenis anggrek dari marga Dendrobium tumbuh
di kawasan G. Simpang. Kurang lebih ada 14 jenis yang
diidentifikasi terdapat di kawasan tersebut. Seksi
Calcarifera yang terdiri dari D. mutabile, D. nudum, D.
hymenophyllum, D. prianganensis, D. spathilingue dan D.
montanum memiliki perawakan tanaman yang hampir
serupa dan hanya dapat dibedakan dari bentuk bunganya.
D. prianganensis merupakan jenis endemik yang hanya
terdapat di Jawa Barat. Comber (1990) menemukan jenis
tersebut di kawasan Cibarengkok (Bandung Selatan), tetapi
daerah tersebut sekarang ini sudah beralih fungsi menjadi
hutan produksi. Satu-satunya jenis yang berasal dari seksi
Aporum yang dapat dijumpai hanya Dendrobium lobulatum,
dan belum ditemukan jenis lain yang serupa perawakannya.
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Seksi Aporum di Jawa yang sudah diinventaris oleh
Comber (1990) kurang lebih ada 6 jenis, dengan ciri khas
bentuk daun yang berselang-seling dan saling bertindihan
seperti kepang rambut.

Bulbophyllum binnendijkii merupakan jenis yang
menarik di kawasan ini. Jenis tersebut tumbuh merambat di
pohon tetapi kadang-kadang dapat juga menjalar di atas
tanah. Daunnya bulat lonjong, agak mengkilat, umbinya
memanjang dan setiap umbi berjarak 15-20 cm, sehingga
jenis ini dapat menjalar kemana-mana. Bunganya seperti
gurita dan melingkar seperti payung, hijau bertotol-totol
merah, muncul dari dasar umbinya. Ada 2 jenis lainnya
yang memiliki perawakan serupa B. binnendijkii, yaitu B.
pahudii dan B. maximum.

Marga Appendicula juga cukup beragam, beberapa
jenis diantaranya diidentifikasi sebagai A. alba, A. cornuta,
A. longa, A. pendula, A. ramosa dan A. reflexa. Hanya A.
alba satu-satunya yang berhabitus terestrial, sedangkan
yang lainnya berhabitus epifit.

Marga Coelogyne yang tumbuh di kawasan ini ada 4
jenis, yaitu C. speciosa yang paling banyak populasinya, C.
miniata, C. rochussenii dan satu lagi masih belum
teridentifikasi jenisnya. Jenis lain yang kekerabatannya
dekat dengan Coelogyne, yaitu Chelonistele sulphurea juga
dijumpai tumbuh di kawasan tersebut.

Vanda tricolor masih dapat tumbuh di kawasan ini pada
ketinggian tempat 850-950 m dpl. Jenis yang dijumpai
memiliki warna dasar bunga kuning kecoklatan dengan pola
totol-totol coklat, sehingga memberi kesan warna lebih
gelap. Tipe ini juga pernah dikoleksi dari kawasan Cianjur
Selatan dan dataran tinggi Dieng. V. tricolor var. suavis
memiliki warna lebih terang yaitu warna dasar putih dengan
totol-totol kecoklatan. V. tricolor var. suavis lebih sering
ditemukan di sepanjang Pulau Jawa sampai Bali
dibandingkan dengan Vanda tricolor yang berwarna gelap
(Puspitaningtyas dkk., 2003)..

Terdapat beberapa jenis marga Eria yang tumbuh di
kawasan tersebut, antara lain E. djaratensis, E. flavescens,
E. hyacinthoides, E. iridifolia, E. javanica, E. oblitterata dan
E. retusa. Diantara ketujuh jenis Eria tersebut, E. javanica
adalah jenis yang paling dominan. Sedangkan di kawasan
Gunung Sawal, anggrek Eria iridifolia yang paling banyak
populasinya (Puspitaningtyas, 2001a).

KESIMPULAN

 Kawasan Cagar Alam Gunung Simpang memiliki
keragaman anggrek kurang lebih 137 jenis yang termasuk
dalam 51 marga, terdiri dari 95 jenis anggrek epifit dan 42
jenis anggrek tanah. Plocoglottis javanica merupakan
anggrek tanah yang dominan tumbuh di kawasan Cagar
Alam Gunung Simpang. Jenis anggrek tanah lainnya yang
cukup banyak populasinya adalah Phaius pauciflorus,
Liparis rheedii, Diglyphosa latifolia, Neuwiedia zollingeri var.
javanica, Calanthe ceciliae, Calanthe speciosa dan Phaius
callosus. Jenis-jenis anggrek epifit yang banyak ditemukan
adalah Agrostophyllum majus, Coelogyne speciosa,
Dendrobium mutabile, Agrostophyllum bicuspidatum,
Pholidota ventricosa dan Eria javanica. Beberapa jenis
anggrek yang menarik sangat potensial untuk
dikembangkan sebagai tanaman hias, antara lain Vanda
tricolor, Phaius callosus, Phaius tankervilleae, Arundina
graminifolia, Bulbophyllum lobbii, Coelogyne speciosa,
Calanthe ceciliae, C. triplicata dan C. speciosa.
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ABSTRACT

The aim of the research was to find out palms species diversity in Mioswaar Island, Teluk Wondama Regency, West Irian Jaya (Papua).
The research result indicated that the forest of Mioswaar Island had been 3 sub families of palms, i.e. Arecoideae, Calamoideae, and
Coryphoideae, consist of 12 genera, namely: Areca, Arenga, Calamus, Caliprocalix, Caryota, Gronophyllum, Gulubia, Licuala, Orania,
Metroxylon, Pigafetta, and Pinanga. The most common species palm was Arenga microcarpa, Gulubia costata, and Gronophyllum
pinangoides. In this island, palms grew at 2-200 asl.
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PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu kawasan di Indonesia
yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan
tipe hutan yang lengkap dari hutan mangrove hingga
vegetasi alpin (LPPM UGM, 1991). Luas daratan Papua
mencapai 418.800 km2, 83,3% (328.868 km2) di antaranya
adalah hutan dengan keanekaragaman hayati yang lengkap
(DP-KTI, 1996). Petocz (1987), mengemukakan bahwa
flora yang terdapat di Papua merupakan sumber plasma
nutfah yang paling kaya dan beragam di seluruh Indonesia.
Kekayaan flora Papua lebih dari 20.000 jenis, beberapa
jenis memiliki sifat yang khas dan tidak ditemukan di daerah
lain di dunia.

Palem merupakan salah satu komponen penyusun
vegetasi hutan di antara tumbuhan yang hidup di hutan
Papua. Palem merupakan jenis tumbuhan yang menarik
dari segi bentuk, keragaman jenis dan manfaat serta dari
segi ilmu tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya tumbuhan
palem sangat penting bagi kehidupan manusia. Beberapa
jenis palem merupakan tumbuhan serba guna dan
bermanfaat bagi manusia, misalnya sagu dan aren sebagai
sumber karbohidrat, kelapa dan kelapa sawit sebagai
sumber minyak, rotan, kelapa dan nipa sebagai bahan
anyaman. Wanga, kelapa dan pelepah sagu dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, Areca catechu dan
Arenga pinanga sebagai sumber bahan penyegar dan
banyak jenis palem digunakan sebagai tanaman hias dan
obat tradisional (Sastrapradja dkk., 1978; Edy dkk., 1995).

Tumbuhan palem tersebar hampir di setiap daerah di
Papua, baik pada daerah dataran rendah maupun pada

daerah dataran tinggi, namun belum semua daerah di
Papua dilakukan penelitian. Salah satu daerah tersebut
adalah kawasan hutan Pulau Mioswaar yang berada dalam
pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih
(BTNTC, 2000).

Tahun 1993/1994 Sub Balai Inventarisasi dan
Perpetaan Hutan Manokwari melakukan penataan batas
kawasan hutan Pulau Mioswaar. Hasil penataan diperoleh
luas kawasan hutan sebesar 7.212,3 ha dengan panjang
59,974 km. Pulau Mioswaar ditetapkan sebagai zona
pemanfaatan dalam strategi pengelolaan kawasan Taman
Nasional Teluk Cenderawasih yang memiliki
keanekaragaman hayati tinggi. Dalam rangka pengelolaan
kawasan secara terpadu, perlu dilakukan penelitian guna
mengetahui informasi tentang keanekaragaman hayati agar
dapat menunjang kegiatan penelitian, latihan dan
pendidikan serta konservasi plasma nutfah (BIPHUT, 2000;
BTNTC, 2000; Suryadi, 2001; Maturbongs, 1999). Kajian
keanekaragaman hayati semakin mendapat dorongan kuat
sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman
jenis palem yang terdapat pada kawasan hutan Pulau
Mioswaar. Penelitian ini berguna sebagai informasi tentang
keberadaan palem dan penelitian-penelitian selanjutnya di
Pulau Mioswaar.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan menurut prosedur penelitian
deskriptif dengan teknik observasi, yaitu dengan cara
melakukan pengamatan terhadap variabel pengamatan ciri
morfologi dan tempat tumbuh palem serta pemanfaatannya.
Penentuan jenis palem yang diambil sebagai contoh diten-
tukan secara purposif berdasarkan pengetahuan masyara-
kat setempat tentang keberadaan jenis-jenis palem.



RAHAWARIN – Jenis palem di Pulau Mioswar 109

Pada tempat yang dijumpai tumbuhan palem
selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap karakter-
karakter beserta habitatnya. Semua data yang diperoleh
dicatat dalam tally sheet seperti tanggal dan tempat koleksi,
nomor koleksi, tempat tumbuh, nama kolektor, nama
marga, nama daerah serta catatan khusus dalam hal
warna, bagian dalam tanah, tinggi tempat dan banyaknya
tumbuhan tersebut. Selanjutnya diambil spesimen guna
pembuatan herbarium, setiap jenis palem yang ditemukan
dibuatkan spesimen sebanyak 5 (lima) duplikat spesimen.
Bagian-bagian yang diambil untuk spesimen diupayakan
dapat mewakili tumbuhan tersebut guna memudahkan
pengenalan jenis atau identifikasi. Identifikasi mengacu
pada pustaka-pustaka: Jhons dan Hay (1984), Uhl dan
Dransfield (1987), Steenis (1992), serta beberapa penelitian
palem di Papua terdahulu seperti: Rusmiati (1996), Prasasti
(1999), dan Desianto (2001).

Bagian tumbuhan untuk spesimen herbarium dipotong
sesuai dengan ukuran herbarium yaitu panjang 30-40 cm
kemudian diberi label gantung dan dimasukan dalam
kantong plastik. Pengeringan spesimen dan identifikasi
palem dilakukan di Herbarium Manokwariense (MAN) Pusat
Penelitian Keanekaragaman Hayati (PPKH) Universitas
Negeri Papua (UNIPA) Manokwari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekaragaman jenis palem
Hasil penelitian pada kawasan hutan Pulau Mioswaar,

diketahui terdapat 12 genera palem yang tegolong dalam 3
sub famili, yaitu sub famili Arecoideae, Calamoideae dan
Coryphoideae. Genera tersebut adalah Areca, Arenga,
Calamus, Caliprocalix, Caryota, Gronophyllum, Gulubia,
Licuala, Orania, Metroxylon, Pigafetta serta Pinanga. Jenis-
jenis palem yang ditemukan pada kawasan hutan pulau
Mioswaar disajikan pada Tabel 1.

Distribusi jenis-jenis palem
Kawasan hutan Pulau Mioswaar merupakan suatu tipe

hutan tropis dataran rendah yang memiliki
keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam kawasan hutan
Pulau Mioswaar dapat dijumpai berbagai jenis flora maupun
fauna serta terdapat ekosistem pantai, sumber air panas
dan gua-gua alam. Secara umum, Pulau Mioswaar memiliki
topografi yang bervariasi mulai datar, bergelombang ringan
sampai berat. Pada daerah pegunungan terdapat lipatan

yang membentuk jurang dan tebing.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan Palem

di Pulau Mioswaar dijumpai terserbar pada ketinggian 2-
200 m dpl.dari ke-12 jenis palem yang ditemukan, 11 jenis
di antaranya ditemukkan pada ketinggian 2-140 m dpl.
Jenis-jenis palem tersebut adalah Areca macrocalyx,
Arenga microcarpa, Calamus sp., Caryota rumphiana,
Gronophyllum pinangoides, Gulubia costata, Licuala sp.,
Metroxylon sagu, Orania sp., pigafetta filaris dan Pinanga
punicea. Jenis Calyptrocalyx sp. ditemukan pada ketinggian
180-200 m dpl.

Jenis palem yang sering ditemukan pada kawasan
hutan Pulau Mioswaar adalah jenis A. microcarpa, G.
pinangoides, G. costata dan M. sagu. Jenis A. microcarpa,
G. pinangoides dan G. costata dijumpai pada ketinggian
antara 60-140 m dpl didalam kawasan hutan Pulau
Mioswaar. M. sagu dijumpai pada daerah pesisir pantai (± 2
m dpl) dan sekitar perkampungan masyarakat, namun jenis
ini masih dapat dijumpai pada sampai pada ketinggian 70
mdpl. Pada pesisir daerah aliran sungai.

Jenis palem yang jarang dijumpai pada saat penelitian
antara lain Licuala sp. yang ditemukan pada ketinggian
120-200 m dpl yang tumbuh pada daerah lereng dan
lembah. Jenis lain yang jarang dijumpai adalah Pigafetta
filaris, yang tumbuh pada ketinggian 100-120 m dpl dan
Calyptrocalix sp. pada ketinggian 180-200 m dpl serta jenis
Orania sp. pada ketinggian 10 m dpl.

Di antara 12 jenis palem yang ditemukan, 2 jenis di
antaranya dibudidayakan oleh masyarakat setempat yaitu
Metroxylon sagu dan Orania sp. Metroxylon sagu
dibudidayakan sebagai bahan baku pembuatan senjata
tradisional.

Deskipsi jenis palem
Areca macrocalyx ex. Blume.

Perawakan: Palem berukuran kecil hingga mencapai
sedang dengan crown shaft, tipe pertumbuhan tegak.
Tinggi pohon mencapai 10-15 m. Batang: Berbentuk bulat
dengan diameter antara 3-5 cm dengan panjang ruas 10-15
cm. Tekstur permukaan batang halus dengan warna hijau
saat muda dan coklat saat tumbuhan dewasa. Daun:
Berwarna hijau muda dan berbentuk menyirip (pinnate)
dengan permukaan bergelombang halus. Panjang daun
mencapai 100-133 cm, lebar 46-65 cm. Ujung daun
berbentuk bifid (terbelah dua), tepi daun bergelombang.
Anak daun: Berjumlah 40-46 helai. Berbentuk lanceolate
dengan ujung anak daun acute. Tata letak daun berseling

dengan panjang tangkai daun 2-5 cm.
Pelepah: Memiliki pelepah daun yang
berwarna hijau muda dengan bintik-bintik
putih. Pembungaan: Infrapoliar, tumbuh
dibawah crown shaft yang tersusun dalam
tandan, tangkai bunga memeluk batang
berwarna putih kekuningan. Bunga
berumah tunggal yang mencapai panjang
20-30 cm. Bunga betina terletak pada
pangkal rachilla sedangkan bunga jantan
terletak pada rachilla. Buah: Berbentuk
elips, bergerombol pada tangkai buah,
panjang buah dapat mencapai 2-5 cm
dengan diameter 0,15-0,17 mm. Tekstur
permukaan buah licin/halus dan memiliki
lapisan tengah yang berserabut. Buah
yang telah matang akan berwarna hijau
yang masih muda berwarna kuning
kehijauan. Biji: Berbiji tunggal, berbentuk
bulat dengan endocarp licin dan

Tabel 1. Jenis-jenis palem pada kawasan hutan pulau Mioswaar.

Sub famili Marga Jenis Nama daerah

Arecoideae Areca Areca macrocalyx ex. Blume Kaisendei
Arenga Arenga microcarpa Becc. Kawias betina
Calyptrocalyx Calyptrocalyx sp. Makwak
Caryota Caryota rumphiana Som
Gulubia Gulubia costata Kawias jantan
Gronopylum Gronophylum pinangoides Apiam
Orania Orania sp. Apai moi
Pinanga Pinanga punicea Wereng

Calamoideae Calamus Calamus sp. Abraiwon
Metroxylon Metroxylon sagu Sagu
Pigafetta Pigafetta filaris Nibun

Coryphoideae Licuala Licuala sp. Wanaw
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endosperm ruminate serta embrio lateral. Perakaran: Aerial
root. Habitat: Tumbuh pada ketinggian 10-60 m dpl, pada
tanah kering atau berbatu, umumnya hidup dibawah
naungan Intsia sp., Callophyllum sp., dan Canarium sp.
Pemanfaatan: Buah muda digunakan sebagai pengganti
pinang (Areca catechu).

Nama daerah: Kainsendei
Arenga microcarpa Becc.

Perawakan: Palem berukuran sedang dan tumbuh
berumpun. Tinggi pohon mencapai 7-10 m. Batang:
Berbentuk bulat dengan diameter 4-6 cm dan panjang ruas
7-8,5 cm, berwarna coklat keputihan, permukaan bersisik.
Daun: Berbentuk pinnate dan tidak memiliki seludang,
pelepah daun berserabut hitam, bersisik dengan panjang
>50 cm, lebar 3-4 cm. Tekstur permukaan daun bersisik
dengan crown shaft membentuk pelepah, berwarna hijau
pada permukaan daun dan putih kehijauan pada bagian
bawah daun. Panjang daun mencapai 258-262 cm, lebar
116-120 cm. Anak daun: Berjumlah 72-76 helai, ujung anak
daun bergerigi, tersusun teratur. Bunga dan Buah: Tidak
ditemukan pada saat penelitian. Perakaran: Dalam tanah.
Habitat: Tumbuh pada ketinggian 100-110 m dpl, pada
tanah kering, dibawah naungan pohon yang tidak terlalu
rapat. Berasosiasi dengan Intsia bijuga dan Macaranga sp.
Pemanfaatan: Daun dimanfaatkan untuk pembuatan atap
rumah dan batang dimanfaatkan sebagai lantai rumah
(rumah panggung).

Nama daerah: Kawias betina

Caliptrocalyx sp.
Perawakan: Palem berukuran kecil dengan crown shaft

berbentuk tidak sempurna, tumbuh berumpun, tinggi 5-8 m.
Batang: Berbentuk bulat silindris dengan diameter 1-2 cm,
panjang ruas 3-6 cm, warna batang coklat dan bertekstur
halus namun keras, arah tumbuh tegak. Daun: Berbentuk
pinnate, berwarna hijau untuk daun dewasa dan berwarna
merah untuk daun yang masih muda, permukaan daun
halus/licin. Tata letak daun tersusun teratur dengan panjang
90-95 cm, lebar 30-40 cm. pada tumbuhan dewasa. Anak
daun: Menghadap kebawah dengan ujung berbentuk
acuminate hingga acute dan tersusun teratur yang tumbuh
berseling dengan jumlah 13-16 helai atau bahkan lebih.
Pelepah daun berwarna hijau dengan jaringan serabut,
memiliki permukaan yang halus. Pembungaan: Hermafrodit
dengan panjang 55-62 cm berbentuk spicate, panjang
tangkai bunga 30-40 cm, pembungaan tersusun tunggal,
berbentuk spiral, dan berwarna kuning. Penducular branch
berbulu coklat muda, penduncle berwarna hijau, prophyll
pipih, bunga berwarna coklat. Buah: Bebentuk elips dengan
permukaan licin. Panjang buah 1-1,5 cm dengan diameter
0,8-1 cm, warna buah hijau pada saat masih muda dan
berwarna merah pada saat buah matang. Biji: Berbiji
tunggal, berbentuk bulat, mesocarp kasa/keras, endosperm
ruminate serta embrio bassal. Perakaran: Dalam tanah.
Habitat: Tumbuh pada ketinggian 180-200 m dpl, pada
tanah kering pada kondisi kelembaban tinggi. Berasosiasi
dengan Intsia bijuga, Arthocarpus sp. dan Sterculia
parkinsonii. Pemanfaatan: Batang dimanfaatkan sebagai
tiang pagar dan tangkai senjata berburu (tombak) serta
penyangga atap bangunan.

Nama daerah: Makwak

Calamus sp.
Perawakan: Merupakan tumbuhan menjalar dengan

panjang dapat mecapai 25-100 m. Batang: Berdiameter
0,5-1,5 cm, berbentuk bulat dan berwarna coklat putih
kekuningan dengan panjang ruas 30-50 cm. Seludang

berwarna hijau yang membungkus batang, tekstur
permukaan batang halus dan seludang halus yang
ditumbuhi duri. Daun: Berbentuk pinnate dan berwarna
hijau, tumbuh pada setiap ruas dengan panjang mencapai
75-80 cm dan lebar 20-30 cm, Pada ujung daun terdapat
sirus dengan panjang 45-50 cm. Anak daun: Berbentuk
lanceolate, ujung anak daun berbentuk runcing (acute),
berjumlah 17-20 helai, tata letak daun tersusun berseling
dengan panjang 8-22 cm, lebar 2-4 cm. Duri: Tumbuh pada
pelepah dan sepanjang rachilla, panjang 0,5-0,8 cm.
Pangkal daun terdapat duri-duri halus dengan panjang 0,2-
0,4 cm. Pembungaan: Infrafoliar, tumbuh pada ketiak daun,
panjang 66-70 cm. Pada saat penelitian tidak ditemukan
bunga. Buah: Tidak ditemukan pada saat penelitian.
Perakaran: Aerial root. Habitat: Tumbuh pada ketinggian
10-20 m dpl, pada tanah berair, berasosiasi dengan
tumbuhan bambu (Bamboosa). Pemanfaatan: Batang
dimanfaatkan untuk pembuatan tali busur panah dan
sebagai pengikat pada konstruksi bangunan.

Nama daerah: Abraiwon

Caryota rumphiana
Perawakan: Palem berukuran besar, tumbuh tunggal

tanpa crown shaft. Tinggi pohon mencapai 12-15 m.
Batang: Berbentuk bulat dengan diameter 13-16 cm, tekstur
permukaan batang kasar, berwarna abu-abu, panjang ruas
10-12. Daun: Bersirip ganda (bipinate), ujung daun
bergerigi, berwarna hijau kusam. Panjang daun 400-410
cm, lebar 230-233 cm. Anak daun: Warna hijau pucat dan
berjumlah 15-20 helai. Anak daun memiliki anak daun yang
berjumlah sangat banyak, tepi anak daun bergerigi, panjang
anak daun 14-24 cm, lebar 11-16 cm berbentuk kipas
(flabellate) dengan tata letak daun berseling. Tangkai Daun:
Berwarna hijau tua hingga kecoklatan, berbulu dan
bergetah, getahnya dapat menyebabkan iritasi pada kulit
manusia. Panjang tangkai daun 10-20 cm. Bunga: Tidak
ditemukan saat penelitian. Buah: Berbentuk bulat, dengan
dua biji didalamnya dengan diameter 0,5-1 cm. Kulit buah
berwarna hijau saat muda dan merah ketika matang. Biji:
Berbentuk pipih dan bertekstur halus serta berwarna coklat
tua. Perakaran: Root boos. Habitat: Tumbuh pada
ketinggian 60-110 m dpl, pada tanah berbatu dan tempat
terbuka. Berasosiasi dengan tumbuhan Macaranga sp.
Pemanfaatan: Jenis ini tidak dimanfaatkan karena
mengandung getah yang dapat menyebabkan iritasi pada
kulit manusia.

Nama daerah: Som

Gronophyllum pinangoides
Perawakan: Palem berukuran sedang dengan tipe

tumbuh berumpun dan memiliki crown shaft. Tinggi pohon
4-7 m pada tumbuhan dewasa. Batang: Berbentuk bulat
dengan diameter 5-6,5 cm, panjang ruas (noides) 4-8 cm,
batang berwarna kehitaman atau coklat dengan tekstur
halus. Daun: Berbentuk pinnate (menyirip), berwarna hijau
saat tumbuh dan berwarna merah kecoklatan saat masih
muda, permukaan daun halus dengan panjang 30-50 cm,
lebar 20-40 cm, ujung daun bifid (terbelah dua), tangkai
bersisik dengan panjang 30 cm. Anak daun: Bejumlah 16-
20 helai, ujung anak daun melebar, dengan pinggiran
bergerigi, anak daun tersusun teratur. Pelepah: Bersisik
dan berwarna hijau, panjang pelepah 100 cm.
Pembungaan: Infrafoliar, keluar di bawah pelepah, berumah
tunggal yang tampak seperti ekor kuda dengan panjang
pembungaan 20 cm. Bunga: Berwarna merah muda atau
ungu saat mekar dan berwarna merah terang saat masih
kuncup, petal berjumlah 3 dengan ujung meruncing, sepal
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berjumlah 3 dan benang sari (stamen) berjumlah 6, panjang
tangkai bunga 3 cm. Buah: Berbentuk lonjong dan terdapat
stigma pada puncak buah dengan diameter 1-1,5 cm dan
panjang 2-3 cm, buah muda berwarna hijau dan merah
kehitaman saat buah matang. Berkulit luar licin, memiliki
lapisan kulit tengah yang berserabut dan berwarna kuning.
Biji: Berbentuk lonjong dengan tekstur permukaan licin biji
halus, panjang 11 cm dengan diameter 0,5 cm,
endosperma ruminate. Perakaran: Aerial root. Habitat:
Tumbuh pada ketinggian 120-140 m dpl, pada tanah kering
dan dibawah naungan berat. Berasosiasi dengan Intsia
bijuga, Pometia coriaceae. dan Arthocarpus sp.
Pemanfaatan: Daun dimanfaatkan untuk atap rumah,
batang untuk permukaan busur dan panah dan kulit dipakai
sebagai pengikat rumah.

Nama daerah: Apiam

Gulubia costata
Perawakan: Palem besar, tumbuh tunggal dengan

crown shaft. Tinggi pohon 10-12 m, pada saat tumbuh
dewasa. Batang: Berbentuk bulat dan berwarna hitam
keputihan dengan diameter 5-8 cm dan panjang ruas 0.5-5
cm. Bagian ujung batang beruas-ruas sangat pendek
berwarna abu-abu dengan tekstur beralur dangkal. Daun:
Berbentuk pinnate (menyirip) dengan warna hijau dengan
panjang tangkai daun ≥ 40 cm, panjang daun mencapai
325-350 cm, lebar 126-130 cm. Anak daun: Menghadap ke
bawah dengan ujung berbentuk acute dan acuminate
dengan tulang daun tunggal, jumlah anak daun 120-130
helai, susunan anak daun teratur dengan tata letak daun
terpisah, panjang anak daun 60-90 cm, lebar 3-4.5 cm.
Pembungaan: Infrafoliar, berbentuk bulir atau mayang
(spicate), memiliki seludang yang besar dan berlapis dua,
bunga triad, berwarna kuning muda saat muda dengan
sepal berbentuk segitiga, panjang pembungaan 60-65 cm
jumlah percabangan 5-10, panjang tangkai 10-15 cm dan
berwarna hijau. Buah: Buah muda berwarna kehitaman
sedangkan buah matang berwarna hitam kemerahan dan
berbentuk lonjong, panjang buah 1-2 cm dengan diameter
0,5-1 cm saat buah telah matang, daging buah sangat tipis,
tangkai buah sangat pendek dengan ukuran yang besar,
jumlah percabangan 9 dengan panjang mencapai 60 cm.
Perakaran: Root boss. Habitat: Tumbuh pada ketinggian
60-120 m dpl, pada tanah kering dan bebas naungan. Jenis
vegetasi disekitar tempat tumbuh adalah Pometia
coriaceae. dan Arthocarpus sp. Pemanfaatan: Batang
dimanfaatkan sebagai lantai rumah dan daun dimanfaatkan
untuk atap.

Nama daerah: Kawias jantan

Licuala sp.
Perawakan: Palem dengan bersifat pohon tanpa crown

shaft dan tumbuh tunggal. Batang: Berwarna coklat
kehitaman, berbentuk bulat dan berdiameter 5-7,5 cm
dengan panjang ruas 1-3 cm, bertekstur halus. Daun:
Berjumlah 12-16 helai, panjang 29-40 cm, lebar 46-58 cm,
berbentuk menjari (palmate) dan ujung daun bergerigi,
warna daun hijau dan tekstur permukaan daun
bergelombang dengan tepi daun bergelombang. Tangkai
Daun: Licin, tepi tangkai daun berwarna hijau, pangkal
tangkai daun berduri, panjang tangkai daun 40-58 cm, lebar
0,5-0,8 cm. Anak daun: Berwarna hijau dengan bentuk
lanceolate, dasar anak daun auracle. Pelepah Daun:
Berserabut dan berwarna coklat. Duri: Terletak sepanjang
tepi pelepah daun dan pangkal tangkai daun, berwarna
coklat dengan ukuran 0,1-0,3 cm. Bunga dan Buah: Tidak
ditemukan pada saat penelitian. Perakaran: Dalam tanah.

Habitat: Tumbuh pada ketinggian 120-200 m dpl, pada
tanah kering dengan kelembaban udara cukup tinggi. Jenis
vegetasi yang terdapat tumbuhan adalah Pometia
coriaceae. Pemanfaatan: Merupakan tumbuhan hias yang
paling disukai oleh masyarakat setempat dan merupakan
salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pembuatan
senjata tradisional.

Nama daerah: Wanaw

Metroxylon sagu
Perawakan: Palem berukuran besar, tumbuh berumpun

tanpa crown shaft, tinggi mencapai 10-30 m. Batang:
Berwarna coklat dengan bentuk bulat, diameter batang 30-
40 cm dengan panjang ruas 30-60 cm. Daun: Berwarna
hijau dengan bentuk daun pinnate, ujung daun acute atau
acuminate, tepi daun berduri, panjang daun 350-400 cm,
lebar 230-250 cm, tekstur permukaan daun halus, tata letak
daun teratur. Anak daun: Berjumlah 46 helai (23 pasang)
dengan ujung berbentuk acuminate dan susunan anak
daun tersusun teratur. Pelepah Daun: Berwarna coklat,
memiliki duri, yang nampak seperti sisir dengan panjang
antara 10-30 cm dan berbentuk jarum. Bunga dan Buah:
Tidak ditemukan pada saat penelitian. Perakaran: Dalam
tanah. Habitat: Tumbuh pada ketinggian 2-70 m dpl, pada
tanah berair dan pada daerah sepanjang pesisir pantai.
Pemanfaatan: Tumbuhan Metroxylon sagu dimanfaatkan
oleh masyarakat sebagai bahan makanan pokok yaitu aci
sagu. Kulit batang dimanfaatkan untuk pembuatan titian,
daun dimanfaatkan sebagai dinding rumah dan atap.

Nama daerah: Sagu

Orania sp.
Perawakan: Palem berukuran besar tanpa crown shaft

dengan tinggi mencapai 20-25 m. Batang: Berwarna hijau
kehitaman dengan bintik-bintik putih, berbentuk bulat
dengan diameter batang 10-15 cm, tekstur permukaan
batang kasar dengan panjang 10-15 cm. Daun: Berwarna
hijau dan hijau keabu-abuan pada bagian bawahnya,
berbentuk menyirip (pinate), tidak memiliki seludang,
pelepah berserabut, tangkai daun berwaran coklat dan
berbulu dengan panjang mencapai 300 cm, lebar 200 cm.
Anak daun: Menghadap ke bawah, jumlah anak daun,
mencapai 100 pasang. Ujung daun berbentuk bifid dan
bergerigi, anak daun tersusun teratur. Pembungaan:
Infrafoliar, keluar pada, ketiak daun, bunga, hermafrodit
berbentuk cabang yang nampak seperti sikat yang
berjumlah 35 cabang, panjang pembungaan mencapai 100
cm dan panjang tangkai bunga 30 cm, bunga berwarna,
putih kekuningan, seludang (prophill) keras, berkayu,
dengan ujung runcing, dan berwarna coklat. Buah:
Berbentuk oval, dengan kulit buah licin, diameter buah 2,5-
4 cm, panjang 2,5-4 cm dan berwarna hijau, daging buah
berwarna hitam dan berbentuk elips. Perakaran: Dalam
tanah. Habitat: Tumbuh pada ketinggian 10 m dpl, pada
tanah kering dan berbatu. Pemanfaatan: Batang
dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan senjata
tradisional berupa panah dan tombak.

Nama daerah: Apai Moi

Pigafetta filaris
Perawakan: Palem berukuran sangat besar tanpa crown

shaft dengan tinggi mencapai 20-25 m. Batang: Berbentuk
bulat dengan diameter batang 30-40 cm pada saat
tumbuhan dewasa, panjang ruas 10-30 cm pada saat
tumbuhan masih muda, batang berwarna hijau dan
berwarna merah kecoklatan pada saat tumbuhan dewasa,
tekstur permukaan batang halus/licin namun pangkal
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batang bertekstur kasar. Daun: Berwarna hijau dengan
tekstur permukaan halus, bentuk pinnate, berjumlah 18-20
helai, panjang daun 280-300 cm, lebar 220-250 cm. ujung
daun terbelah dua (bifid). Anak daun: Berjumlah 110-120
helai dengan panjang 90-100 dan lebar 6-8 cm, bentuk
anak daun lanceolate (meruncing), dengan ujung acute,
anak daun teletak berhadapan. Tangkai Daun: Berwarna
hijau dengan panjang 7-8 cm, lebar 6-8 cm dan memiliki
duri-duri halus berwarna kuning pucat dengan panjang 5-20
mm. Pembungaan: Interfoliar, tumbuh pada ketiak pelepah
daun dengan jumlah percabangan 18-20, branch berwarna
coklat tua yang membentuk corong dan bertekstur halus.
Bunga: Pada saat penelitian tidak ditemukan. Buah:
Berbentuk oval dengan panjang 0,7-1,5 cm, diameter buah
0,3-0,4 cm, buah muda berwarna hijau dan buah matang
berwarna putih kekuningan. Biji: Berwarna coklat
kehitaman, bertekstur mengkerut, endosperm ruminate dan
letak embrio lateral. Perakaran: Dalam tanah. Habitat:
Dijumpai pada ketinggian 100-120 m dpl, pada tanah kering
dengan sedikit serasah dan berasosiasi dengan tumbuhan
Intsia sp. dan Pometia sp. Pemanfaatan: Batang digunakan
untuk lantai rumah, daun untuk atap dan dinding rumah.

Nama daerah : Nibun

Pinanga punicea
Perawakan: Palem berukuran sedang, tumbuh tunggal

dengan tinggi mencapai 8-12 m dan terdapat crown shaft.
Batang: Bertekstur halus, berwarna coklat pada tumbuhan
tua dan hijau pada tumbuhan muda, diameter batang 8-12
cm, berbentuk bulat, panjang ruas 5-15 cm. Daun:
Berwarna hijau dengan seludang berwarna merah bata dan
bertekstur halus, panjang daun mencapai 260 cm,
bertangkai halus yang berwarna hijau, panjang mencapai
140 cm, bentuk daun menyirip (pinnate), ujung daun
terbelah dua (bifid), permukaan daun bergelombang, tepi
ujung daun berlekuk. Anak daun: Panjang mencapai 80 cm,
lebar 60 cm, berjumlah 30-34 helai, permukaan halus
dengan ujung bergelombang berbentuk acuminate.
Pembungaan: Infrafoliar, hermafrodit, berbentuk bulir
(spicate). Panjang pembungaan mencapai 50 cm, panjang
tangkai bunga 30 cm, dasar tangkai bunga membungkus
batang, tumbuh dibawah seludang dan berwarna kuning
atau jingga, percabangan berjumlah 6-8. Buah: Berbentuk
oval, memiliki kulit yang licin dengan bagian tengah
berserabut, diameter buah 0,5-1 cm, panjang 1,5-2,5 cm,
berwarna jingga atau merah pada buah muda dan hitam
pada buah tua. Biji: Berbentuk bulat telur, halus dan ditutupi
serabut. Perakaran: Dalam tanah. Habitat: Tumbuh pada
ketinggian 60-120 m dpl, pada tanah kering, berasosiasi
dengan tumbuhan Macaranga sp, Arthocarpus sp, Intsia sp.
dan Pometia coriaceae. Pemanfaatan: Batang dipakai pada
pembuatan pagar pekarangan dan kebun.

Nama daerah: Wereng

KESIMPULAN

Hasil penelitian ditemukan 12 genera palem yang
tersebar di Pulau Mioswaar khususnya antara kampung
Yomber dan kampung Waprak. Ke-12 genera palem
tersebut digolongkan ke dalam 3 sub famili yaitu sub famili
Arecoideae, Calamoideae dan Coriphoydeae. Genera
tersebut terdiri dari Areca, Arenga, Calamus, Calyptrocalyx,
Caryota, Gulubia, Gronophyllum, Licuala, Metroxylon,
Orania, Pigafetta dan Pinanga.

Jenis-jenis palem yang ditemukan pada kawasan hutan
Pulau Mioswaar tersebar pada ketinggian antara 2-200 m
dpl. Jenis-jenis palem tersebut paling sering dijumpai pada
ketinggian 2-140 m dpl. Di antara 12 jenis palem yang
ditemukan, terdapat 2 jenis yang dibudidayakan oleh
masyarakat setempat yaitu Metroxylon sagu sebagai bahan
makanan pokok dan Orania sp. sebagai bahan baku
pembuatan senjata tradisional.
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ABSTRACT 
 

This study was conducted to obtain information the anatomical characteristics of 20 rattan species from Central Sulawesi and to use it for 
anatomical identification of rattan species. The rattan comprised 16 Calamus species, three Daemonorops species and one Korthalsia 
species. For anatomical observation 10-15 mm pieces of the mature stem from shares of tip do not have frond were processed with 
polyethilene glycol 2000, cut at 18-32 µm and stained with a combination of acridin-cryzoidin red and astrablue. Cleared preparation were 
used to observe stegmata, and macerated material was used to measure the length of fibers and vessel elements. Anilin sulfate was used 
to confirm the existence of lignin. Anatomical characteristics used in identification were shape and will thickening of epidermal cells and the 
position stomata at epidermal; the arrangement of sub epidermal parenchyma; composition of vascular bundles and their distribution; the 
shape and arrangement of central ground parenchyma and the occurrence of fiber bundles. The research result indicated that the 
anatomical character can be compiled to a key identify the rattan at genus and species level. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
 
Key words: rattan, identification, anatomical characteristics. 

 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Rotan tumbuh subur di daerah tropik, termasuk 

Indonesia. Di Indonesia rotan tumbuh secara alami dan 
tersebar luas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
dan Irian Jaya (Papua). Khusus di Sulawesi, rotan banyak 
ditemukan di Kendari, Kolaka, Tawuti, Donggala, Poso, 
Buol Toli-toli, Gorontalo, Palopo, Buton dan Pegunungan 
Latimojong (Alrasjid, 1980). Dalam klasifikasi tumbuhan, 
rotan termasuk suku Palmae, umumnya digolongkan dalam 
anak suku Lepidocaryoideae. Dransfield (1974) dan Menon 
(1979) mengemukakan bahwa di Asia Tenggara 
diperkirakan terdapat lebih dari 516 jenis rotan yang berasal 
dari sembilan marga, yaitu Calamus, Daemonorops, 
Korthalsia, Plectocomia, Plectocomiopsis, Myrialepis, 
Calosphata, Bejaudia, dan Ceratolobus. Furtado (1951) 
menambahkan marga Carnera dan Scizophata. 

Pengelompokan jenis-jenis rotan lazimnya didasarkan 
atas persamaan ciri-ciri karakteristik morfologi organ 
tanaman, yaitu: akar, batang, daun, bunga, buah, dan alat-
alat tambahan. Dransfield (1974) menjelaskan bahwa 
penentuan jenis rotan dapat dilakukan dengan mengamati 
jumlah batang pada setiap rumpun, sistem perakaran, 
bentuk dan jenis alat pemanjat, serta bentuk dan 
perkembangan daun, bunga dan buah. Namun penerapan 
sifat morfologi saja kadang-kadang menemui kelemahan, 

sehingga penempatan suatu takson dalam klasifikasi 
diragukan. Sebagai contoh, terdapat empat jenis rotan yang 
secara morfologi sama dan digolongkan jenis Tohiti, namun 
setelah diteliti struktur anatominya ternyata ditemukan 
perbedaan yang mendasar sehingga keempatnya harus 
dibedakan sekurang-kurangnya pada tingkat varietas. 
Dengan demikian struktur anatomi merupakan salah satu 
petunjuk yang dapat digunakan sebagai alat 
pengidentifikasi jenis atau varietas, mengingat adanya 
variasi anatomi yang bersifat khas (Siripatanadilok, 1974; 
Cutler, 1978; Yudodibroto, 1984b; Manokaran, 1985).  

Pengetahuan tentang ciri-ciri rotan masih terbatas. 
Belum semua jenis rotan diketahui ciri-cirinya, terutama ciri 
anatomi dan fisiologinya. Untuk itu penelitian tentang 
berbagai aspek biologi rotan perlu ditingkatkan dengan 
meneliti lebih banyak jenis rotan (Dransfield, 1974; Culter, 
1978; Menon (1979); Manokaran, 1985). Penelitian secara 
khusus tentang anatomi rotan, hingga sekarang belum 
banyak dilakukan, walaupun sejak tahun 1845, oleh Mohl 
(dalam Weiner dan Liese, 1988a) telah diawali penelitian 
anatomi terhadap marga Calamus, dan menyimpulkan 
bahwa pembuluh kayu metaxilem yang besar di dalam 
ikatan pembuluh merupakan suatu karakter pembeda 
dengan marga lainnya dalam anak suku Lepidocaryoidae. 

Solereder dan Meyer (1928, dalam Weiner dan Leise, 
1988a) telah melanjutkan penelitian Mohl terhadap marga 
Calamus dan Daemonorops dan Tomlinson (1961) telah 
membahas sembilan marga rotan. Keduanya menyatakan 
bahwa terdapat suatu hubungan antara ciri anatomi dengan 
perilaku batang. Di antara jenis rotan yang sama terdapat 
sifat memanjat yang sama pula, tetapi kemungkinan 
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mempunyai ciri anatomi batang yang berbeda, sebaliknya 
di sisi lain jenis rotan yang berbeda sifat memanjatnya 
dapat memiliki kemiripan ciri anatomi.  

Penjelasan lebih terperinci mengenai anatomi batang 
rotan telah dilakukan oleh Siripatanadilok (1974) terhadap 
lima marga rotan di Jawa. Ia menyimpulkan bahwa bentuk 
dan ukuran sel epidermis dapat dijadikan karakter yang 
khas dan penting dalam taksonomi. Tomlinson (1961), 
Yudodibroto (1984a), serta Parameswaran dan Liese 
(1985) mengemukakan bahwa kualitas rotan, terutama 
daya tahan batang berhubungan dengan struktur 
anatominya. Beberapa jenis rotan, misalnya C. caeseus, 
apabila dilengkungkan batangnya meka akan terjadi retak-
retak dan terkelupas, karena adanya kristal silika pada 
bagian epidermis. Yudodibroto (1984b) membedakan jenis 
rotan berdasarkan ada atau tidaknya kristal silika pada 
lapisan kulit luar. Weiner dan Leise (1988b, 1990) 
menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan struktur batang 
di antara marga rotan, sehingga hal ini dapat dijadikan 
sebagai salah satu karakter untuk mengidentifikasi jenis 
rotan. Sedangkan Astuti (1990) dalam penelitiannya 
terhadap marga Calamus, Daemonorops, dan Plectocomia 
menyimpulkan bahwa ciri anatomi yang dapat digunakan 
untuk membedakan ketiganya terutama adalah pola 
parenkim jaringan dasar, letak floem, dan jumlah pembuluh 
kayu dalam satu ikatan pembuluh. 

Penelitian di atas menunjukkan adanya indikasi 
perbedaan sifat anatomi pada setiap jenis rotan, yang dapat 
digunakan untuk kepentingan taksonomi. Menurut Liese 
dan Weiner (1987) struktur anatomi batang memiliki variasi 
yang penting dalam membedakan jenis rotan. Oleh karena 
itu sifat anatomi dapat dijadikan sebagai petunjuk 
penyusunan kunci determinasi tambahan bagi rotan 
sebagai pelengkap dari kunci determinasi yang didasarkan 
karakter morfologi. Penelitian secara anatomis terhadap 
jenis-jenis rotan yang tumbuh di Sulawesi belum pernah 
dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai 
stuktur anatomi sebagai bahan pembuatan kunci identifikasi 
terhadap jenis-jenis rotan yang tumbuh di Sulawesi Tengah.  
 
 

BAHAN DAN METODE  
 
Bahan dan alat 

Bahan utama penelitian adalah batang rotan yang 
dikoleksi langsung dari hutan alami di Sulawesi Tengah 
sebanyak 20 jenis. Tergolong dalam tiga marga, yaitu 
Calamus 16 jenis, Daemonorops tiga jenis, dan Korthalsia 
satu jenis (Tabel 1). Sedangkan bahan kimia yang 
digunakan antara lain polyethylene glycol (PEG), alkohol, 
xilol, pewarna acridin, cryzoidin red, astrablue dan anilin 
sulfat. 
 
Cara kerja 

Pembuatan preparat untuk pengamatan struktur 
anatomi dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (i) metode PEG 
yang diikuti pewarnaan, (ii) metode maserasi, dan (iii) 
metode pembeningan.  

Metode polyethylene glycol (PEG). Metode PEG yang 
diikuti pewarnaan merujuk pada prosedur kerja dari Liese 
dan Weiner (1987). Bahan diambil dari ruas batang rotan 
paling ujung yang sudah tidak berpelepah minimal tiga 
sampel, dipotong sepanjang 10-15 mm, lalu direbus dalam 
akuades yang telah mendidih hingga bahan tenggelam 
untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Bahan 
dimasukkan dalam campuran larutan 20 ml PEG (BM 2000) 
dan 100 ml akuades, lalu disimpan dalam oven bersuhu 

60oC selama 10x10 jam, atau hingga seluruh akuadesnya 
menguap. Selanjutnya bahan dicetak dalam kotak-kotak 
blok karton yang telah berisi PEG murni cair hingga seluruh 
bahan terbenam, lalu disimpan dalam ruangan dengan 
suhu 18-20oC selama kurang lebih satu jam atau hingga 
PEG mengeras. Bahan bersama blok PEG dikeluarkan dari 
kotak cetakan, lalu disayat dengan mikrotom sorong setebal 
18-24 μm. Sayatan dibuat dalam bentuk melintang dan 
membujur. Sayatan yang baik dicuci dengan akuades untuk 
menghilangkan PEG, lalu diwarnai dengan pewarna 
kombinasi acridin-cryzodin red 5% dan astrablue 5%, 
kemudian didehidrasi dengan seri alkohol dan disimpan 
dalam xilol. Sayatan yang terwarnai dengan baik 
ditempelkan pada kaca obyek yang telah ditetesi kanada 
balsam, lalu ditutup dengan kaca penutup. Preparat siap 
diamati.  
 
Tabel 1. Jenis-jenis rotan Calamus, Daemonorops, dan Korthalsia 
yang diteliti. 
 
Calamus 1. C. didymocarpus  (Mart.) Becc. 
 2. C. inops Becc. 
 3. C. insingnis  Griff. 
 4. C. koordersianus  Becc. 
 5. C. lajocaulis  Becc. 
 6. C. minahasae  Warb. (dato) 
 7. C. minahhasae Warb. (ronti) 
 8. C. ornatus var. celebicus  Becc. (lambang) 
 9. C. ornatus var. celebius  Becc. (buku dalam) 
 10. C. orthostachyus  Becc. 
 11. Calamus sp. (sambuta) 
 12. Calamus sp. (tohiti) 
 13. Calamus sp. (uweepe) 
 14. C. symphysipus Becc. 
 15. C. trachycoleus  Warb. 
 16. C. zollingerii Becc. 
Daemonorops 17. D. robusta Becc. 
 18. Daemonorops sp. 
 19. D. lamprolepsis Becc. 
Korthalsia 20. K. celebica Becc. 
 
 

Pengujian kandungan lignin, sayatan yang telah dicuci 
dengan aquades ditetesi dengan anilin sulfat. Bila serapan 
berwarna kuning hingga merah berarti dinding sel atau 
jaringan tersebut mengandung lignin (McLean dan Cook, 
1963). 

Metode maserasi. Metode ini dilakukan untuk 
pengukuran panjang dan lebar sel-sel serat, trakeid, dan 
trakea, dilakukan dengan merujuk pada Sass (1958). 
Batang rotan dipotong-potong kecil setebal 3 mm. 
Potongan batang dimasukkan dalam tabung reaksi berisi 
20% KOH dan direbus hingga mendidih selama 2-5 menit. 
Bahan dicuci dengan air mengalir selama 15 menit, lalu 
dimasukkan dalam campuran 20% asam kromat dan 20% 
asam nitrat dengan perbandingan 1 : 1 selama 2-3 jam 
(hingga bahan menjadi lunak). Bahan yang telah lunak 
dicuci dengan air selama 20 menit, lalu didehidrasi dengan 
seri alkohol, dimulai dari alkohol 30% hingga 100%, 
kemudian dimasukkan dalam xilol murni dan diganti 
sebanyak dua kali. Pewarnaan dilakukan dengan safranin 
1% dalam alkohol 50% selama 16 jam. Bahan yang telah 
terwarnai dengan baik dipisah-pisahkan di atas kaca obyek, 
ditetesi kanada balsam, dan ditutup dengan kaca penutup. 
Preparat siap diamati.  

Metode pembeningan. Metode ini digunakan untuk 
mengamati kristal silika (SiO2), dilakukan dengan merujuk 
pada Ter Welle (1976, dimodifikasi Ritcher 1981, dalam 
Weiner dan Liese 1988a). Sayatan melintang dan 
membujur dicuci dengan akuades untuk menghilangkan 
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PEG. Sayatan dimasukkan dalam campuran larutan 
pemutih klorox dan akuades dengan perbandingan 1 : 1 
selama kurang lebih tiga menit. Sayatan dicuci lalu 
didehidrasi dengan seri alkohol hingga 100%, dan 
dimasukkan dalam minyak cengkeh hingga bahan nampak 
bening. Sayatan yang baik ditempel pada kaca obyek yang 
telah ditetesi minyak cengkeh dan ditutup dengan kaca 
penutup. Untuk menjaga agar bahan tetap bening dan 
minyak cengkehnya tidak menguap, tepi kaca penutup 
diberi kanada balsam. Preparat siap diamati. 

Pengamatan. Pengamatan anatomi dilakukan terhadap 
bentuk dan ukuran sel-sel penyusun jaringan. Parameter 
pengamatan meliputi: sel epidermis, jaringan sub-
epidermis, struktur ikatan pembuluh, jaringan dasar 
(parenkim), dan berkas pembuluh. Setiap karakter diamati 
sebanyak 30 kali pada bahan yang berbeda.  
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Perbandingan karakter anatomi 

Karakter anatomi yang dapat dijadikan pembeda tingkat 
marga mencakup sifat parenkim dan ada tindaknya yellow 
cap (tudung kuning), sebagaimana penelitian Liese dan 
Weiner (1987). Sedangkan bentuk epidermis, letak 
stomata, ada tidaknya berkas serat (pembuluh), struktur 
ikatan pembuluh, dan penyebaran stegmata dapat dijadikan 
sebagai pembeda pada tingkat jenis (periksa kunci 
determinasi), sebagaimana dengan pernyataan Dransfield 
(1979), Teoh (1928 dalam Dransfield 1979), Yudodibroto 
(1984b), serta Parameswaran dan Liese (1985). Salah satu 
contoh bentuk anatomi irisan melintang rotan disajikan 
pada Gambar 1. dan 2. 

Perbandingan ukuran radial dan tangensial sel 
epidermis pada ketiga marga yang diteliti menunjukkan 
adanya perbedaan berdasarkan jenisnya. Pada marga 

Calamus perbandingan radial dan tangensial antara 2-6, 
8:1; Daemanorops 2,2-2,9:1; dan Khortalshia 2:1. Hasil ini 
tidak sesuai dengan penelitian Weiner dan Liese (1988a) 
yang menyatakan bahwa perbandingan radial dan 
tangensial sel epidermis jenis-jenis rotan marga Calamus, 
Daemonorops, dan Khortalsia adalah 4:1. Perbedaan ini 
diduga karena jenis-jenis rotan yang diamati dalam kedua 
penelitian tersebut berbeda, hanya dua jenis yang sama 
yaitu C. symphysipus dan C. trachycoleus. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Dransfield (1979), Yudodibroto (1984a), 
serta Parameswaran dan Liese (1985) bahwa ketebalan 
dinding sel epidermis bervariasi menurut jenis dan sering 
dipenuhi silika. Keadaan tersebut penting artinya dalam 
taksonomi dan kualitas rotan. Bentuk dan ukuran sel 
epidermis merupakan aspek yang sangat penting untuk 
membedakan jenis rotan dan bersifat khas pada setiap 
jenis, sehingga dapat dijadikan pembeda ketiga marga 
yang diteliti. Hal ini sesuai dengan penelitian Siripatanadilok 
(1983) dan Astuti (1990) bahwa ciri anatomi lapisan 
epidermis batang merupakan salah satu ciri yang penting 
dalam taksonomi, terutama untuk tingkat jenis.  

Penebalan dinding dan kandungan lignin serta bentuk 
lumen juga menunjukkan perbedaan di antara jenis rotan 
yang diteliti. Menurut Liese dan Weiner (1987) dinding sel 
epidermis rotan yang ditelitinya tidak mengandung lignin, 
namun dalam penelitian ini kebanyakan mengandung lignin. 
Hal tersebut telah dibuktikan disamping dengan uji 
kombinasi acridin-crizoidyn red, juga dengan uji anilin 
sulfat. Menurut Liese dan Weiner (1987) dinding sel-sel 
parenkim sub-epidermis tidak mengalami lignifikasi, namun 
dalam penelitian ini ditemukan beberapa jenis dari marga 
Calamus dan Korthalsia dinding selnya mengandung lignin. 
Sedang pada marga Daemonorops tidak mengandung 
lignin. Penyebab perbedaan tersebut masih belum dapat 
dijelaskan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Struktur anatomi potongan melintang batang 
(pembesaran 94x). E= epidermis, SE= sub-epidermis, S= stoma, 
JD= jaringan dasar. IP= ikatan pembuluh, MX= pembuluh kayu 
metaxilem, PX= pembuluh kayu protoxilem, F= floem, SR= serat. 

Gambar 2. Preparat pembeningan (pembesaran 243x). Tanda 
panah menunjukkan stegmata. 
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Semua jenis rotan yang diteliti memiliki stomata bertipe 

kriptopor dengan posisi tenggelam dalam epidermis atau 
sub-epidermis. Tipe stomata ini sebenarnya khas untuk 
tumbuhan daerah kering, bukan tumbuhan daerah tropik 
basah. Hal ini kemungkinan disebabkan plastisitas jenis 
tumbuhan rotan. 

Khusus pada K. celebica terdapat suatu struktur khas 
pada batas antara jaringan sub-epidermis dengan daerah 
tengah, yaitu adanya suatu struktur bersambungan 
membentuk lingkaran, menyerap warna kuning muda 
dengan kristal silika berjejer rapat pada bagian luarnya, hal 
ini dikenal sebagai yellow cap. Struktur ini menunjukkan 
hasil yang sama pada uji anilin sulfat. Terbentuknya tudung 
kuning ini diduga disebabkan bagian tersebut memiliki 
dinding sel yang lebih tebal dibandingkan dengan seludang 
serat di sebelah dalamnya. Struktur ini tidak ditemukan 
pada Calamus dan Daemonorops. Sifat kimiawi yellow cap 
perlu diteliti lebih lanjut karena menunjukkan sifat khas tidak 
hanya pada Korthalsia, tetapi juga pada Plectocomia dan 
Plectocomiopsis (Weiner dan Liese, 1987; Astuti (1990). 

Dalam penelitian ini, C. ornatur var. celebicus (buku 
dalam), C. ornatus var. celebicus (lambang), C. 
shymphysipus, C. trachycoleus, Calamus sp. (tohiti), D. 
robusta, dan Daemonorops sp. kadang-kadang memiliki 
dua pembuluh kayu metaxilem, tetapi ukurannya agak kecil. 
Hal ini berbeda dengan penelitian Astuti (1990) yang 
menemukan bahwa hanya terdapat satu pembuluh kayu 
metaxilem. Khusus pada K. celebica jumlah pembuluh kayu 
metaxilem umumnya 1-2, tetapi kadang-kadang 3. Jumlah 
ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Liese dan Wainer 
(1987) yang menemukan hanya terdapat 1-2 pembuluh 
kayu metaxilem pada K. celebica. Perbedaan tersebut 
mungkin disebabkan plastisitas pada rotan. Pembuluh kayu 
protoxilem dan metaxilem mengandung lignin. Hasil 
tersebut tidak sesuai dengan penelitian Liese dan Weiner 
(1987), yakni protoxilem untuk semua jenis rotan tidak 
mengandung lignin. Penyebab perbedaan tersebut masih 
belum dapat dijelaskan. 

Dalam penelitian ini semua jenis rotan memiliki floem 
yang terdiri atas dua kelompok. Setiap kelompok tersusun 
dalam satu baris, tetapi pada beberapa jenis kadang-
kadang tersusun dalam dua baris, seperti C. inops, C. 
minahasae (dato), C. symphysipus, Calamus sp. (uweepe), 
Calamus sp. (tohiti), D. lamprolepsis, D. robusta, dan 
Daemonorops sp., sedangkan pada K. celebica kadang-
kadang tiga baris. Hasil tersebut tidak sesuai dengan 
penelitian Liese dan Weiner (1987) dan Astuti (1990) yang 
menemukan bahwa pada marga Calamus dan 
Daemonorops setiap kelompok floem pembuluh tapis 
tersusun dalam satu baris. 

Ikatan pembuluh bagian tepi beberapa jenis rotan, yakni 
C. didymocarpus, C. inops, C. minahasae (dato), C. ornatus 
var. celebicus (buku dalam), C. ornatus var. celebicus 
(lambang), C. zollingerii dan Camaus sp. (tohiti),  kedua 
kelompok floemnya bersatu, sehingga nampak hanya 
tersusun dalam satu kelompok, tetapi susunannya tetap 
seperti dalam dua kelompok, hanya tidak dipisah oleh sel-
sel seludang serat. Dalam satu satuan pandang terdapat 
kecenderungan bahwa jenis yang memiliki jumlah ikatan 
pembuluh lebih sedikit, akan memiliki  ukuran ikatan 
pembuluh yang lebih besar. Di samping itu rendahnya 
jumlah ikatan pembuluh juga diakibatkan oleh jaringan 
dasar yang lebih luas. Dengan demikian, semakin sedikit 
jumlah ikatan pembuluh berarti semakin besar ukuran 
ikatan pembuluhnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Teoh 
(1928 dalam Dransfield,  1979) bahwa jumlah ikatan 

pembuluh dalam satu-satuan luas tergantung pada besar 
kecilnya ikatan pembuluh.  

Dalam penelitian ini marga Korhalsia memiliki parenkim 
yang membentuk jalinan bunga karang, misalnya Calamus, 
sedangkan penelitian Liese dan Weiner (1987) 
menunjukkan adanya jalinan seperti jala. Namun karena 
hanya satu jenis dari marga Korthalsia yang diteliti, maka 
perbedaan tersebut belum dapat dijelaskan lebih lanjut. 
Pada Calamus dan Daemonorops terdapat struktur jala, 
sama dengan hasil penelitian Liese dan Weiner (1987) dan 
Astuti (1990). Pada ketiga marga yang diteliti, ditemukan 
adanya rongga-rongga berdinding tipis berisi gumpalan zat 
di antara sel-sel parenkim. Sel-sel seperti itu dianggap 
sama dengan sel lendir atau saluran lendir yang telah 
disebutkan sebelumnya oleh Tomlinson (1961), Liese dan 
Weiner (1987) dan Astuti (1990). 

Ukuran trakea, trakeid dan serat bervariasi menurut 
jenis, namun tampaknya tidak ada suatu pola tertentu, 
sehingga sulit dijadikan sebagai dasar kunci identifikasi 
yang representatif. Ukuran trakea, trakeid dan serat tidak 
dapat dijadikan ciri pembeda tingkat marga, melainkan di 
tingkat jenis.  

Stegmata untuk semua jenis rotan yang diteliti 
menunjukkan variasi yang khas pada setiap jenis, sehingga 
dapat dijadikan sebagai salah satu karakter pembeda jenis 
rotan. 

 
Kunci determinasi 

Mengacu uraian di atas, dapat disusun kunci 
determinasi tambahan berdasarkan ciri anatomi rotan, baik 
pada tingkat marga maupun jenis. Kunci pada tingkat jenis, 
yang disusun hanya untuk marga Calamus, sedangkan 
marga Daemonorops dan Korthalsia tidak disusun, karena 
jumlah jenis yang diteliti sedikit, sehingga kurang 
representatif untuk kedua marga tersebut. 

 
Kunci identifikasi tingkat marga 
1. Parenkim jaringan dasar tersusun secara tidak beraturan, terdiri 

dari sel-sel parenkim dengan atau tanpa penebalan dinding. 
2. Ikatan pembuluh lengkap pada bagian terluar menam-

pakkan tudung kuning (yellow cap) ……................Korthalsia 
2. Ikatan pembuluh lengkap pada bagian terluar tidak 

menampakkan tudung kuning (yellow cap) … Daemonorops  
1. Parenkim jaringan dasar tersusun dalam pola jalinan bunga 

karang (spons), terdiri dari sel-sel parenkim yang umumnya 
mengalami penebalan dinding …….........................…  Calamus 
 

Kunci identifikasi tingkat jenis untuk marga Calamus 
1. Sel epidermis berbentuk segi empat panjang dengan ratio radial 

(R) : tangensial (T) < 4 : 1. 
2. Stomata tertanam sebatas epidermis. 

3. Memiliki berkas serat (pembuluh) 
4. Penyebaran stegmata merata-agak merata. 

5. Memiliki ratio serat seludang daerah tepi R>T 
berbentuk kerucut) ……….......... Calamus zollingerii 

5. Memiliki ratio serat seludang daerah tepi R dan T 
berbentuk ladam) …..........… Calamus sp. (sambuta) 

4. Penyebaran stegmata tidak merata 
6. Jumlah pembuluh kayu metaxilem satu, ratio serat 

seludang daerah tepi umumnya R<T ………… 
…………...……........................  Calamus insingnis. 

6. Jumlah pembuluh kayu metaxilem 1-2, ratio serat 
seludang daerah tepi R>T … Calamus symphysipus 

3. Tidak memiliki berkas serat. 
7. Dinding sel epidermis tidak berlignin, floem 

terpisah dalam dua kelompok dan tersusun 
dalam satu baris ...Calamus minahhasae (ronti) 

7. Dinding sel epidermis berlignin, floem terpisah 
dalam dua kelompok dan tersusun dalam 1-2 
baris …………………...  Calamus sp. (uweepe) 
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2. Stomata tertanam sampai beberapa sel parenkim jaringan 
sub-epidermis. 

8. Penyebaran stegmata merata …......…......…… 
…….…...........................  Calamus trachycoleus 

8. Penyebaran stegmata tidak merata ............ 
………………...........…  Calamus orthostachyus 

1. Sel epidermis berbentuk tiang, dengan ratio radial dan 
tangensial R:T > 4:1. 

9. Stomata tertanam sebatas epidermis 
10. Memilik berkas serat ............................ 

.................................... Calamus lajocaulis 
10. Tidak memilik berkas serat  

11. Penyebaran stegmata tidak merata 
……………….........…Calamus ornatus 
var. celebicus (lambang) 

11. Penyebaran stegmata tidak merata 
……………........…  Calamus sp. (tohiti) 

9. Stomata tertanam sampai beberapa lapis 
sel parenkim jaringan sub-epidermis. 

12. Memiliki berkas serat ………..… 
……………. Calamus koordersianus 

12. Tidak memiliki berkas serat. 
13. Penyebaran stegmata merata. 

14. Sel epidermis menebal penuh 
± 4/5 bagian dengan lumen 
berbentuk oblom, floem 
terpisah dalam dua kelompok 
dan tersusun dalam satu baris 
……………...Calamus ornatus 
var. celebius (buku dalam) 

 14. Sel epidermis menebal penuh 
± 1/8 bagian dengan lumen 
berbentuk tombak, floem 
terpisah dalam dua kelompok 
dan tersusun dalam 1-2 baris 
……........………  Calamus inops 

13. Penyebaran stegmata tidak merata. 
15. Jumlah pembuluh kayu 

metaxilem satu, ratio serat 
seludang daerah tepi R<T … 
…..... Calamus didymocarpus 

15. Jumlah pembuluh kayu 
metaxilem 1-2, ratio serat 
seludang daerah tepi R>T … 
...Calamus minahasae (dato) 

 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ciri anatomi memegang peranan penting dalam 
taksonomi tumbuhan. Ciri anatomi yang dapat digunakan 
untuk membedakan marga Calamus, Daemanorops dan 
Korthalsia terutama adalah susunan parenkim jaringan 
dasar, baik pada penampang lintang maupun bujur, ukuran 
sel epidermis dan struktur jaringan sub-epidermis. Pada 
penampang melintang, parenkim jaringan dasar Calamus 
dan Korthalsia menampakkan pola susunan seperti jalinan 
bunga karang dengan sel-sel berbentuk tidak beraturan dan 
memiliki ruang-ruang antar sel. Sedangkan pada 
Daemonorops menampakkan pola susunan seperti batu 
koral dengan sel-sel berbentuk bulat, bersudut, dan 
terdapat ruang antar sel yang kecil. Penampang membujur 

Calamus dan Daemonorops menampakkan susunan sel 
parenkim seperti tumpukan uang logam, sedangkan pada 
Korthalsia menampakkan susunan sel panjang bergantian 
dengan sel pendek. Struktur ikatan pembuluh bagian 
tengah pada batang marga Calamus, Daemonorops dan 
Korthalsia adalah sama, masing-masing memiliki floem 
yang terpisah dalam dua kelompok dan satu pembuluh 
kayu metaxilem. Sedangkan pada bagian tepi floem pada 
beberapa jenis tertentu hanya satu kelompok dan kadang 
ditemukan dua pembuluh kayu metaxilem. 
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ABSTRACT

The objectives of this research were to know important value, diversity index, evenness index, and similarity index species of tree in Taman
Wisata Alam of Ruteng. This research use Centered Quatered Method with transek longly is band follow the example of 200 m with parallel
direction of contour. At entire all area specified by 7 station of perception that is station I area of Mocok with height 600 m asl, station II area
of Ponggeok with height 750 m asl, station III area of Lempang Paji with height 900 m asl, station IV area of Uluwae with height 1050 m asl,
station V area of Nggalakleleng 1200 m asl, station VI area of Gololalong with height 1350 m asl, and station VII area of Mano with height
1500 m asl. From result data analysis hence can be taken by some conclusion of the following: (i) In each height perceived by species
having highest important value different each other. Species having high important value at entire all station of present is Elaeocarpus
floribundus, Podocarpus amarus, Ehretia timorensis, Knema cinerea, Elaeocarpus sp., Prunus sp., and Litsea sp. (ii). Diversity index was
between 0,98-1,51, the value enter in low category. (iii). Eveness index of species at entire all station of perception relative is of equal was
between 0,847-1,020. (iv). According of similarity index at entire all station which compared of generally lowering. There are no combination
of station of perception which compared yield value of similarity index at > 75%.
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PENDAHULUAN

Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng terletak di Pulau
Flores, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, pada ketinggian 500-2.350 m dpl. TWA Ruteng
awalnya berstatus hutan lindung seluas 17.876 ha dan
hutan produksi terbatas seluas 14.388 ha, karena keunikan
lingkungannya selanjutnya ditunjuk menjadi kawasan
konservasi alam terpadu sebagai Taman Wisata Alam
seluas 32.264 ha (SK Menhut No.456/Kpts.II/1993, tanggal
24 Agustus 1993). Tujuan pengelolaan kawasan konservasi
terpadu adalah untuk mempertahankan kelestarian dan
keanekaragaman sumberdaya hayati serta keunikannya
sebagai salah satu tipe ekosistem hutan tropis dunia yang
terdapat di Indonesia agar mampu memberikan manfaat
pembangunan bagi masyarakat lokal khususnya dan bagi
pembangunan ekonomi wilayah pada umumnya.

Sampai saat ini TWA Ruteng telah memiliki Rencana
Pengelolaan, periode 1995-2020 yang sedang diimplemen-
tasikan, salah satu kegiatan prioritasnya adalah penelitian
keanekaragaman sumberdaya hayati (biodiversitas); hasil
penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dalam
merumuskan kebijakan dalam pengembangan fungsi TWA
Ruteng. Untuk mengelola keanekaragaman hayati secara
optimal diperlukan strategi yang disusun berdasarkan
kondisi dan masalah yang terkait dengan keanekaragaman

hayati. Strategi yang dapat dikembangkan mencakup tiga
aspek, yaitu: melindungi (save it), mempelajari (study it),
dan memanfaatkannya (use it).

Berdasarkan hasil penelitian keanekaragaman hayati
TWA Ruteng yang pernah dilakukan, dapat diinformasikan
bahwa daerah tersebut ditemukan tipe hutan alam dataran
rendah, tipe hutan alam sub pegunungan dan tipe hutan
alam pegunungan. Keanekaragaman jenis flora dan fauna
di berbagai tipe hutan sangat tinggi, dari segi flora tercatat
252 jenis (mencakup 19 marga dan 94 suku) tumbuhan
tingkat tinggi dan rendah, sedangkan fauna yang ditemukan
21 jenis mamalia (3 jenis diantaranya endemik), 9 jenis
reptil, 13 jenis amfibi, dan 65 jenis burung (7 jenis
diantaranya endemik) (PT. Citra Permata Eka Pratama dan
LIPI, 1994).

Mengingat keanekaragaman hayatinya yang tinggi
khususnya flora di TWA Ruteng, maka sudah selayaknya
dilakukan penelitian untuk mengetahui kharakteristik flora
khususnya spesies pohon pada kawasan tersebut;
menyangkut distribusi dan komposisinya berdasarkan
ketinggian, sehingga dapat ditentukan strategi pengelolaan
yang paling relevan dengan kondisi alamnya.

BAHAN DAN METODE

Dalam pengambilan contoh areal dalam penelitian ini
dibuat tujuh lokasi pengamatan (wilayah contoh) dari barat
ke timur dan mewakili kawasan yang lebar dan sempit. Di
setiap lokasi pengamatan dibuat jalur-jalur contoh
berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dari
ketinggian 600-1500 m dpl, panjang jalur contoh 200 m
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dengan arah sejajar kontur. Lokasi pengamatan dan jalur
contoh antara lain: stasiun I daerah Mocok (600 m dpl.),
stasiun II daerah Ponggeok (750 m dpl.), stasiun III daerah
Lempeng Paji (900 m dpl.), stasiun IV daerah Uluwae (1050
m dpl.), stasiun V daerah Nggalakleleng (1200 m dpl.),
stasiun VI daerah Gololalong (1350 m dpl.), dan stasiun VII
daerah Mano (1500 m dpl.).

Analisis vegetasi untuk spesies pohon menggunakan
Point Centered Method, spesies pohon yang teramati
dicatat, dideterminasi, dan diidentifikasi, contoh tumbuhan
dibuat herbarium, selain itu dicatat juga tempat tumbuhnya.
Sejumlah spesimen herbarium diambil untuk identifikasi
lebih lanjut menggunakan buku acuan: Backer dan
Bakhuizen van den Brink (1963, 1965, 1968). Pada analisis
vegetasi dihitung parameter berikut: nama spesies, jumlah
individu, jumlah titik, diameter batang untuk menghitung
luas bidang dasar, dan tinggi pohon. Penentuan spesies
dominan didasarkan pada indeks nilai penting (INP) (Cox,
1978) yang mengacu pada nilai kerapatan relatif (KR),
frekuensi relatif (FR), dan dominansi relatif (DR) setiap
spesies. Selanjutnya indeks keanekaragaman spesies (H)
ditentukan dengan rumus berikut (Krebs, 1978; Barbour et
al., 1987; Ludwig dan Reynolds, 1988):

H = - Σpi log pi; dengan: pi = 
N
ni

H = indeks keanekaragaman Shannon-Weaver
ni = Indeks nilai penting satu jenis atau jumlah individu

satu jenis.
N = Jumlah indeks nilai penting dari seluruh jenis atau-

pun jumlah individu seluruh jenis.
Indeks kemerataan (e) ditentukan dengan rumus berikut

(Barbour et al., 1987):
e = 

LogS
H

H = indeks keanekaragaman spesies
S = Jumlah spesies
Indeks similaritas (IS) dan indeks desimilaritas (ID)

dihitung dengan rumus Similaritas-Jaccards (Barbour et al.,
1987; Syafei, 1994; Greig-Smith, 1983) berikut:

%100x
CBA

CIS
−+

=

 A = Jumlah jenis yang hanya dijumpai pada stasiun I
 B = Jumlah jenis yang hanya terdapat pada stasiun II
 C = Jumlah jenis yang terdapat pada stasiun I dan II

HASIL DAN PEMBAHASAN

nilai penting spesies
Hasil perhitungan nilai penting untuk spesies pohon

yang dominan disajikan pada Tabel 1, sedangkan nilai
penting untuk seluruh spesies disajikan pada Tabel 2.
Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa setiap
ketinggian tempat yang berbeda didominasi oleh spesies
yang berbeda pula, dengan demikian kemampuan spesies
untuk hidup pada suatu tempat sangat tergantung
kemampuannya beradaptasi terhadap
kondisi lingkungan di tempat tersebut.
Oleh karenanya lingkungan sangat
berperan dalam menyeleksi spesies
untuk dapat bertahan pada suatu
habitat. Secara ekologi dapat
dikemukakan bahwa nilai penting
(NP) yang diperlihatkan oleh setiap
spesies merupakan indikasi bahwa
spesies yang bersangkutan dianggap
dominan di tempat tersebut, yaitu

mempunyai nilai frekuensi, densitas, dan dominansi lebih
tinggi dibandingkan spesies lain. Mengacu pada Tabel 1
Litsea sp. merupakan spesies dengan nilai penting paling
tinggi, yaitu 87,01%.

Nilai penting yang ditunjukkan pada Tabel 1 secara
ekologi merupakan spesies yang dominan menguasai
habitat dan dapat digunakan sebagai indikator habitat di
setiap ketinggian yang berbeda di areal hutan TWA Ruteng.
Satu hal yang menarik dari hasil perhitungan nilai penting
bahwa sebagian besar spesies mempunyai nilai penting
relatif rendah. Gejala demikian umum dijumpai pada tipe
vegetasi yang mengarah kepada kondisi klimaks dan stabil.
Menurut Mueller dan Ellenberg (1974) komposisi vegetasi
hutan alami yang telah terbentuk dalam jangka panjang
akan memperlihatkan fisiognomi, fenologi, dan daya
regenerasi yang lambat dan cenderung mantap, sehingga
dinamika floristik komunitas hutan tidak terlalu nyata dan
menyolok. Pergantian generasi atau regenerasi spesies
seakan-akan tidak tampak, akibatnya jarang dijumpai
spesies tertentu yang dominan, karena semua spesies
telah beradaptasi dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan kemampuan adaptasi spesies tingkat
pohon pada empat tingkat ketinggian, diketahui terdapat 4
spesies yang mampu tumbuh pada empat ketinggian, yaitu:
Ficus fistulosa (600, 750, 900, dan 1050 m dpl),
Decaspermum fruticosum (600, 750, 900, 1050, dan 1200
m dpl), Prunus arborea (600, 900, 1050, dan 1200 m dpl),
dan Adinandra javanica (1050, 1200, 1350, dan 1500 m
dpl.). Secara ekologi spesies ini mempunyai daya adaptasi
dan toleransi yang relatif lebih baik dibandingkan spesies
lainnya, terutama terhadap faktor ketinggian tempat,
sedangkan spesies lain cenderung hanya mampu hidup
pada satu ketinggian tertentu. Selanjutnya tidak ada
spesies yang mampu hidup pada seluruh (tujuh) ketinggian.

Komposisi famili di wilayah penelitian
Jumlah spesies pohon yang hadir pada seluruh stasiun

pengamatan sebanyak 84 spesies, tergolong ke dalam 40
famili. Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa
sebagian besar famili hanya diwakili 1-4 spesies. Famili
yang memiliki jumlah spesies relatif banyak, 5-8 spesies,
adalah Sapotaceea, Myrtaceae, dan Euphorbiaceae;
sehingga berdasarkan dominansi familinya, maka TWA
Ruteng hanya didominasi oleh ketiga famili tersebut.
Secara ekologi tentunya anggota dari famili ini mempunyai
kemampuan adapatasi dan toleransi relatif lebih baik
dibandingkan famili lain. Famili Sapotaceae terdiri dari
spesies Planchonella obovatum, Palaquium odoratum,
Planchonella obovata, dan Planchonella sp., famili
Myrtaceae terdiri dari Decaspermum friticosum,
Leptospermum flavescens, Syzigium sp., Decasapermum
sp., Eugenia polyantha, dan Eugenia jamboides; dan famili
Euphorbiaceae terdiri dari Macaranga tanarius, Glochidion
parakense, Mallotus philipinensis, Bishofia javanica,
Melanolepsis multiglandulosa, Homalanthus peltatus,
Mollatus sp., dan Antidesma bunius.

Tabel 1. nilai penting (NP) tingkat pohon untuk spesies yang dominan di setiap stasiun
pengamatan.

Lokasi Ketinggian
(m dpl)

Jumlah
spesies

Persentase
(%) Spesies dominan Nilai

penting (%)
1. Mocok
2. Ponggeok
3. Lempang Paji
4. Uluwae
5. Nggalakleleng
6. Gololalong
7. Mona

600
750
900

1050
1200
1350
1500

16
17
22
22
24
17
15

19,05
20,24
26,19
26,19
28,57
20,24
17,86

Elaeocarpus floribundus
Podocarpus amarus
Ehretia timorensis
Knema cineria
Elaeocarpus sp.
Prunus sp.
Litsea sp.

63,63
64,29
38,07
59,11
37,35
32,80
87,01
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Tabel 2. nilai penting terinci setiap spesies pada setiap stasiun pengamatan di TWA Ruteng (berlanjut).

nilai penting spesies pada stasiun pengamatanSpesies Famili MO PO LP UL NG GO MA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Saurauia verheyenii
Buchanania arborescens
Rhus taetensis
Pagiantha sphaerocarpa
Radermachera gigantea
Heliotropium indicum
Ehretia sp.
Ehretia timorensis
Terminalia catapa
Weinmannia sp.

Actinidiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Bignoneaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Combretaceae
Cononaceae

-
-
-

7,27
-
-
-
-
-

6,92

16,10
-
-

9,63
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

14,45
-
-

38,07
-
-

-
-

7,96
-
-

12,56
5,69

-
11,76

-

-
9,17

-
-
-

6,60
-
-
-

5,98

-
-
-

21,00
-
-
-
-
-

30,20

-
7,62

-
-
-
-
-
-
-
-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Calophyllum soulatri
Elaeocarpus floribundus
Elaeocarpus sp.
Elaeocarpus sphaericus
Macaranga tanarius
Glochidion parakense
Mallotus phillipinensis
Bishofia javanica
Melanolepsis multiglandulosa
Homalanthus peltatus

Clusiaceae
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

-
63,63

-
-
-
-

7,40
-
-
-

-
-
-
-

6,32
6,35

-
-
-
-

7,13
-
-

10,41
-
-
-
-
-

14,99

-
12,86
14,75

-
-
-
-
-

14,06
-

-
-

37,35
-
-

7,84
-
-
-
-

-
13,47

-
19,92

-
-
-
-
-
-

-
-

6,97
-
-
-
-
-
-
-

21. Mallotus sp. Euphorbiaceae - - 6,74 - - -
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Antidesma bunius
Flacourtia sp.
Gompandra mappioides
Litsea glutinosa
Litsea sp.
Cryptocarya sp.
Litsea velutina
Fragraea sellanica
Manglitia glauca
Kadsura scandens

Euphorbiaceae
Flacourtiaceae
Icacinaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Loganiaceae
Magnoliaceae
Magnoliaceae

-
-

7,80
-
-
-
-
-

8,60
-

-
-
-

19,41
-
-
-
-

19,11
-

8,91
-
-
-
-
-
-

15,45
-
-

-
7,19

-
-

5,78
-

6,08
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,56

-
-
-
-

14,30
8,45

-
-

14,30
24,57

-
-

8,66
-

87,01
-
-
-
-
-

32.
33.
34.
35.

Dysoxylum caulostachyum
Dysoxylum sp.
Toona sureni
Dysoxylum nutans

Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae

-
9,96

-
-

20,75
-
-
-

-
-
-

8,39

-
-
-
-

-
14,89

-
-

-
16,10
11,43

-

-
-
-
-

36.
37.
38.
39.
40.

Ficus fistulosa
Artocarpus elasticus
Ficus variegata
Ficus sp.
Albizia procera

Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Mimosaceae

16,22
72,25

-
-
-

6,32
-
-
-
-

-
-
-

5,91
14,71

5,68
5,72

-
-
-

7,21
-

29,76
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Pithecelebium umbellatum
Decaspermum friticosum
Leptospermum flavescens
Decaspermum sp.
Syzigium sp.
Eugenia laxiflora
Eugenia polyantha
Eugenia jamboides

Mimosaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

-
7,92

32,29
-
-
-
-
-

-
15,10

-
-
-
-
-
-

18,04
-
-
-
-

8,71
7,05

-

-
-

22,00
-

12,25
-
-
-

-
7,64

-
-

25,36
-
-
-

-
12,18

-
-
-
-
-

6,75

-
25,80

-
86,19

-
-
-
-

49.
50.

Myrica esculenta
Knema cinerea

Myricaceae
Myristicacea

-
-

-
6,33

-
-

7,26
59,11

-
-

-
-

-
-

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Fraxinus griffithii
Deris elliptica
Pitossporum sp.
Freycinettia scandens
Podocarpus amarus
Helicia sp.
Prunus arborea
Prunus sp.
Coffea canephora
Weinlandia paniculata

Oleaceae
Papilionaceae
Pittosporaceae
Pandanaceae
Podocarpaceae
Proteaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

-
-
-
-
-

15,22
-
-
-
-

-
-
-
-

64,29
-

13,73
-
-
-

-
-
-

12,52
-
-
-
-
-

15,51

15,31
23,71

-
-
-

8,04
-
-

5,74
-

18,13
-
-
-
-
-

7,07
-
-
-

-
-
-
-
-
-

16,43
32,80

-
-

-
-

15,56
-
-
-

24,46
-
-
-

61. Evodia spiciosa Rutaceae - - 10,78 - - - -
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Meliosma pinnata
Meliosma simplicifolia
Salix tetraspermum
Arytera litoralis
Schleichera oleasea
Mischocarpus sundaicus
Planchonella firma
Palaquium obovatum
Palaquium odoratum

Sabiaceae
Sabiaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae

-
23,54

-
6,98

-
-
-
-
-

6,67
-
-
-
-
-

28,10
35,83

-

-
-

14,25
-
-

14,71
23,82

-
-

-
6,52

-

-
-
-
-
-

8,21
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

14,86

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Tabel 2. nilai penting terinci setiap spesies pada setiap stasiun pengamatan di TWA Ruteng (lanjutan).

nilai penting spesies pada stasiun pengamatanSpesies Famili MO PO LP UL NG GO MA
 71.
 72.

Planchonella obovata
Planchonell sp.

Sapotaceae
Sapotaceae

-
-

-
-

-
-

-
-

-
17,01

16,66
-

-
10,98

 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.

Itea macrophylla
Turpinia sphaerocarpa
Kleinhova hospita
Sterculia oblongata
Pterospermum diversifolium
Symplocos cochinchinensis
Adinandra javanica
Eurya acuminata

Saxifragaceae
Staphyleaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Symplocaceae
Theaceae
Theaceae

6,85
-

7,14
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
11,73

-
6,87
7,90

-
-
-

-
-
-
-
-
-

15,83
-

-
-
-
-
-

8,64
10,29
28,24

-
-
-
-
-
-

12,95
-

-
-
-
-
-

26,76
-

 81.
 82.
 83.
 84.

Celtis tetandra
Trema orientalis
Bochmeria sp.
Leucosyke capitella

Ulmaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Urticaceae

-
-
-
-

-
-

6,56
6,43

-
-
-
-

-
5,97

-
-

11,07
8,16

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Keterangan: MO = Mocok (600 m dpl.); PO = Ponggeok (750 m dpl.); LP = Lempang Paji (900 m dpl.); UL = Uluwae (1050 m dpl.); NG =
Nggalakleleng (1200 m dpl.); GO = Golotalong dengan eketinggian 1350 m dpl.); MA = Mano (1500 m dpl.).

Indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan spesies
Dari Tabel 3 diketahui bahwa indeks keanekaragaman

spesies pada seluruh stasiun pengamatan relatif sama,
berkisar antara 0,98-1,51. Menurut Barbour et al., (1987)
nilai indeks keanekaragaman dapat berkisar antara 0-7,
dengan kriteria: 0-2 (rendah), 2-3 (sedang), dan > 3 (tinggi),
dengan demikian indeks keanekaragaman spesies tingkat
pohon di TWA Ruteng tergolong rendah.

Tabel 3. indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan spesies
pada setiap stasiun pengamatan.

Stasiun
pengamatan

Ketinggian
(m dpl)

Indeks
keanekaragaman

spesies

Indeks
kemerataan

spesies
1. Mocok 600 1,02 0,847
2. Ponggeok 750 1,35 0,911
3. Lempang Paji 900 1,33 1,009
4. Uluwae 1050 1,51 0,888
5. Nggalakleleng 1200 1,42 0,958
6. Gololalong 1350 1,35 0,911
7. Mano 1500 0,98 1,020

Dari nilai indeks keanekaragaman pada Tabel 3
diketahui bahwa faktor ketinggian tidak terlalu berpengaruh
terhadap nilai indeks keanekaragaman spesies di wilayah
penelitian, karena nilai yang dihasilkan relatif sama pada
setiap ketinggian; penambahan ketinggian tidak
menurunkan atau meningkatkan nilai indeks
keanekaragaman. Meskipun pada Tabel 3 terlihat bahwa
pada stasiun dengan ketinggian yang tertinggi (1500 m dpl.)
diperoleh nilai indeks keanekaragaman terendah, yaitu
0,98, sedangkan di tempat lain yang lebih rendah nilai
indeks keanekaragamannya tergolong rendah pula.

Menurut Barbour et al., (1987), indeks keanekaragaman
spesies merupakan informasi penting tentang suatu
komunitas. Semakin luas areal sampel dan semakin banyak
spesies yang dijumpai, maka nilai indeks keanekaragaman
spesies cenderung akan lebih tinggi. Nilai indeks
keanekaragaman yang relatif rendah umum dijumpai pada
komunitas yang telah mencapai klimaks. Untuk
mempertahankan keanekaragaman yang tinggi, komunitas
memerlukan gangguan secara teratur dan acak. Komunitas
yang sangat stabil, meluas secara regional, dan homogen,
mempunyai indeks keanekaragaman lebih rendah
dibandingkan bentuk hutan mosaik atau secara regional
diganggu secara periodik oleh api, angin, banjir, hama, dan
intervensi manusia. Biasanya setelah gangguan berlalu,
akan terjadi peningkatan keanekaragaman spesies sampai
pada suatu titik dimana komunitas mencapai klimaks.
Selanjutnya setelah klimaks ada kecenderungan indeks
keanekaragaman menurun lagi.

Data pada Tabel 3. sangat relevan dengan pendapat
Barbour et al., (1987) karena pada seluruh stasiun
pengamatan diperoleh nilai indeks keanekaragaman yang
relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi habitat
pada seluruh stasiun pengamatan relatif homogen, apabila
ditinjau dari aspek gangguan terhadap ekosistem, karena
pada semua tempat di TWA Ruteng tidak terjadi perusakan
secara periodik. Hal ini dapat dimengerti karena kawasan
tersebut merupakan kawasan konaservasi alam. Hasil
perhitungan indeks kemerataan spesies menunjukkan
bahwa nilainya relatif homogen, berkisar 0,847-1,020
(Tabel 3). Perbedaan pada setiap stasiun pengamatan
sangat kecil, dengan demikian spesies pohon yang hidup
pada seluruh ketinggian relatif sama ditinjau dari aspek
jumlah spesies (selanjutnya mohon diperiksa pembahasan
tentang indeks kesamaan spesies).

Tabel 4. Indeks similaritas (IS) dan indeks desimilaritas (ID) pada seluruh stasiun pengamatan di TWA Ruteng Nusa Tenggara Timur

Indeks similaritas (IS) / (%)Stasiun 1 2 3 4 5 6 7
1 0 44,83 42,11 33,33 30,56 37,50 58,33
2 55,17 0 43,59 41,67 34,29 41,38 60,00
3 57,89 56,41 0 50,00 48,89 56,41 68,75
4 66,67 58,33 50,00 0 39,47 51,43 65,52
5 69,44 65,71 51.11 60,53 0 50,00 62,96
6 62,50 58,62 43,59 48,57 50,00 0 52,38
7 41,67 40,00 31,25 34,48 37,04 47,62 0
Indeks desimilaritas (ID) / (%)

Keterangan: Stasiun 1. Mocok, 2. Ponggeok, 3. Lempang, 4. Uluwae, 5. Nggalakleleng, 6. Gololalong Panji, 7. Mona.



BIODIVERSITAS  Vol. 6, No. 2, April 2005, hal. 118-122122

Indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan
merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Barbour et al.,
(1987) adakalanya kekayaan spesies berkorelasi positif
dengan keanekaragaman spesies, namun kondisi
lingkungan di sepanjang wilayah penelitian bersifat
heterogen, sehingga penurunan kekayaan spesies dapat
disertai dengan peningkatan keanekaragaman. Hal ini
sangat memungkinkan karena jumlah individu pada setiap
stasiun sangat bervariasi. Kemerataan akan menjadi
maksimum dan homogen jika semua spesies mempunyai
jumlah individu yang sama pada setiap lokasi pengamatan.
Fenomena demikian sangat jarang terjadi di alam, karena
setiap spesies mempunyai kemampuan untuk beradaptasi
dan toleransi, serta pola sejarah hidup (life history pattern)
yang berbeda-beda. Di samping itu, kondisi lingkungan di
alam sangat kompleks dan bervariasi. Pada tingkat mikro
(mikrositus) lingkungan mungkin bersifat homogen, namun
pada tingkat makro (makrositus) terdiri atas mikrositus-
mikrositus yang heterogen. Mikrositus yang relatif sama
akan dapat diadaptasi oleh individu yang sama. Fenomena
ini akan dapat diketahui dengan mendeteksi pola distribusi
dan asosiasi spesies pada suatu komunitas yang biasanya
menghasilkan sebagian besar spesies dengan pola
distribusi mengelompok dan asosiasi cenderung positif
(Barbour et al., 1987; Chapman dan Moore, 1986).

indeks similaritas (IS) dan desimilaritas (ID)
Hasil perhitungan indeks similaritas dan Indeks

desimilaritas seluruh stasiun pengamatan disajikan pada
Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa sebagian
kombinasi stasiun pengamatan yang diperbandingkan
mempunyai indeks similaritas yang rendah, yaitu < 50%.
Sedangkan perbandingan antar stasiun pengamatan yang
menghasilkan nilai indeks similaritas > 50% adalah stasiun I
dengan VII (58,33%), stasiun II dengan VII (60,00%),
stasiun III dengan IV (50,00%), stasiun III dengan V
(56,41%), stasiun V dengan VII (68,75%), stasiun IV
dengan VI (51,43%), stasiun IV dengan VII (65,52%),
stasiun V dengan VI (50,00%), stasiun V dengan VII
(62,96%), dan stasiun VI dengan VII (52,38%). Secara
ekologi stasiun pengamatan yang mempunyai indeks
similaritas yang tinggi memberikan indikasi bahwa
komposisi spesies yang menyusun komunitas tersebut
relatif sama, meskipun tidak ada yang mencapai nilai IS >
75%. Berdasarkan nilai IS yang dihasilkan diketahui bahwa
sebagian besar komposisi spesies berdasarkan karakter
ketinggian menunjukkan similaritas yang rendah. Hal ini
sangat relevan dengan teori bahwa setiap ketinggian
tertentu akan memperlihatkan fisiognomi spesies penyusun
komunitas yang berbeda pula (Kershaw, 1973; Clement,
1978). Fenomena ini memberikan indikasi bahwa kehadiran
spesies yang berbeda pada tingkat ketinggian yang
berbeda menunjukkan kondisi lingkungan cenderung
berbeda pula. Oleh karenanya spesies tumbuhan dapat
digunakan sebagai indikator suatu lingkungan.

Semakin kecil nilai indeks similaritas untuk setiap
kombinasi stasiun pengamatan maka semakin rendah
tingkat similaritasnya (kesamaannya). Hal ini karena
adanya variasi kondisi lingkungan, baik fisik, kimia, maupun
interaksi antar spesies di sepanjang gradien wilayah
penelitian, sehingga spesies yang hidup bervariasi.
Akibatnya tingkat similaritas vegetasi termasuk dalam
kategori rendah. Fenomena ini akan menjadi lain apabila
kondisi lingkungan relatif homogen. Barbour et al. (1987)
mengemukakan bahwa kondisi mikrositus yang relatif
homogen akan ditempati oleh individu dari jenis yang sama,
karena spesies tersebut secara alami telah mengembang-

kan mekanisme adaptasi dan toleransi terhadap habitatnya.
Loveless (1983) mengemukakan bahwa faktor lain yang
menentukan kehadiran suatu tumbuhan atau komunitas
tumbuhan tidak hanya mencakup kondisi fisik dan kimia,
tetapi juga hewan dan manusia yang mempunyai pengaruh
besar terhadap tumbuhan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis vegetasi dapat disimpulkan bahwa: (i)
Setiap ketinggian mempunyai spesies dominan (nilai
penting tertinggi) yang berbeda-beda. Spesies dengan nilai
penting tinggi pada setiap stasiun dari ketinggian 600-1500
m dpl. secara berurutan adalah damu (Elaeocarpus
floribundus), pinis (Podocarpus amarus), bogar (Ehretia
timorensis), lru (Knema cinerea), ranggapo (Elaeocarpus
sp), kendakore (Prunus sp.), dan welu (Litsea sp.). (ii)
Indeks keanekaragaman spesies berkisar 0,98-1,51, nilai ini
termasuk dalam kategori rendah. (iii) Indeks kemerataan
spesies pada seluruh stasiun relatif sama, berkisar 0,847-
1,020. (iv) Nilai indeks similaritas pada seluruh stasiun yang
diperbandingkan pada umumnya rendah; tidak ada
kombinasi stasiun pengamatan yang menghasilkan nilai
indeks similaritas > 75%.
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ABSTRACT 
 

Forest ecological studies on some different altitude in Lore Lindu National Park, Central Sulawesi have been carried out with quadrate 
method. The plots were in altitude 500, 750 and 1000 m asl each 0.3 ha. This study would be covered on species composition, vegetation 
structure and potential plant species which used by locally people. The result from three plots recorded the totally species number as ± 85 
species, consist of 64 genera and 38 families. The common species in three plots were Dracontomelon da’o, Aglaia odoratissima, Aglaia 
tomentosa, Palaquium obovatum, Planchonella nitida, and Pterospermum celebicum. Species regeneration in this location showed that 
sapling recorded 93 species consists of 74 genera and 46 families. The common species of sapling were Mallotus laevigatus, Antiaris 
toxicaria, Celtis philippensis, Macaranga hispida, Dendrocnide stimulans, Aglaia tomentosa, and Syzygium policephalloides. The forest 
structure could be seen from diameter and height stem classes, where commonly small trees but there have been still some big tree with 
diameter > 100 cm and height 50 m tall. 

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
 
Keywords: species composition, vegetation structure, altitude, Lore Lindu National Park, Central Sulawesi. 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Pulau Sulawesi secara biogeografi termasuk dalam 

kawasan Wallacea yang dicirikan oleh perpaduan flora dan 
fauna Asia-Australia dengan tingkat endemisitas jenis yang 
tinggi (WWF, 1980). Tingginya endemisitas jenis berkaitan 
dengan sejarah geologi yaitu terpisahnya Pulau Sulawesi 
dari dataran Sunda dan Sahul dalam waktu yang lama. 
Whitmore (1975) mengatakan bahwa keendemikan dan 
populasi jenis baik flora maupun fauna sebagian berkaitan 
erat dengan isolasi geografi dan habitat.  

Salah satu kawasan di Pulau Sulawesi yang 
diperkirakan menyimpan jenis-jenis tumbuhan endemik, 
namun belum banyak diungkapkan adalah Taman Nasional 
(TN) Lore Lindu. Taman nasional ini terletak pada 
perbatasan Kabupaten Poso dan Donggala, dengan luas ± 
230.000 ha. TN Lore Lindu yang termasuk dalam 
Kabupaten Poso terdapat di Kecamatan Lore Utara dan 
Lore Selatan, sedangkan yang termasuk dalam Kabupaten 
Donggala adalah Kecamatan Kulawi, Biromaru, dan Palolo. 
Kawasan ini telah memiliki status hukum sebagai Taman 
Nasional. Penetapan kawasan ini sebagai Taman Nasional 
didasarkan pada SK Menhut. RI. No. 593/Kpts-II/93, 
tertanggal 5 Oktober 1993. Dasar hukum Lore Lindu 
sebelum menjadi Taman Nasional merupakan suaka 
konservasi yaitu (i) Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, (ii) 
Suaka Margasatwa Sungai Sopu dan Gumbasa, serta (iii) 

Hutan Wisata dan Hutan Lindung Danau Lindu. 
Pengelolaan TN Lore Lindu berdasarkan pada zonasi, 
tertuang pada Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
Sistem zonasi pada kawasan taman nasional ini terdiri atas 
zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan 
keperluan. TN Lore Lindu juga ditetapkan sebagai cagar 
alam dan cagar budaya di bawah program MAB (man and 
biosphere) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan ini 
diharapkan dapat memadukan antara kebutuhan dan 
aktivitas manusia dengan konservasi.  

Di dalam TN Lore Lindu terdapat beberapa tipe vegetasi 
antara lain hutan hujan dataran rendah (200-1000 m dpl.), 
hutan hujan pegunungan (1000-2500 m dpl.), padang 
rumput dan hutan rawa dataran tinggi (TNC, 2001). Luasan 
hutan hujan dataran rendah di kawasan TN Lore Lindu 
sudah sangat berkurang, hanya ± 10% dari seluruh area 
yang masih tertutup oleh vegetasi hutan, terutama pada 
dataran sempit di sepanjang utara-selatan taman nasional, 
pada ketinggian 200-1000 m dpl. (WWF, 1981). Penelitian 
ekologi tumbuhan di kawasan TN Lore Lindu belum banyak 
dilakukan sehingga data mengenai keadaan flora secara 
ekologis masih terbatas. Oleh karena itu hasil penelitian 
yang berkaitan dengan keanekaragaman dan populasi dari 
jenis-jenis yang potensial untuk berbagai manfaat dapat 
menjadi masukan bagi pengelolaan kawasan tersebut. 

 
 

BAHAN DAN METODE  
 

Lokasi penelitian 
TN Lore Lindu secara geografis terbentang pada 1°8’-

1°30’ Lintang Selatan (LS) dan 119°58’-120°16’ Bujur Timur 
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(BT), topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 200-
2500 m dpl. Kawasan ini mempunyai iklim tropis dengan 
rata-rata curah hujan di bagian utara antara 2.000-3.000 
mm per tahun dan bagian selatan antara 3.000-4.000 mm 
per tahun, dengan suhu udara 22-34°C.  

Komposisi flora pada hutan hujan dataran rendah (hutan 
pamah; lowland forest) agak bervariasi dan tidak terdapat 
jenis khusus yang dominan. Jenis yang banyak dijumpai 
adalah Mussaendopsis beccariana, Ficus sp., Myristica sp., 
Pterospermum celebicum, Canangium odoratum, Arenga 
pinatta, Pigafetta filiaris, Mangliatia sp., dan Dysoxylum sp. 
Hutan hujan pegunungan, dari hasil pengamatan 
didominasi jenis tumbuhan Castanopsis asgentea, 
Lithocarpus spp., Podocorpus sp., Elaeocarpus, Adinandra 
sp., Litsea spp., Calophyllum spp., Eucaliptus deglupta, 
Agathis philippinensis, dan Philoclados hypophyllus (P, 
2004, pengamatan pribadi).  

  

 
 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah. 

 
Cara kerja 

Penelitian ekologi tumbuhan dan potensinya dilakukan 
pada petak-petak cuplikan menggunakan metoda petak. 
Petak-petak cuplikan tersebut terdapat pada beberapa 
ketinggian, terdapat tiga petak dengan luas masing-masing 
0,3 ha (50x60 m2), yaitu petak I (500 m), petak II (750 m), 
dan petak III (1000 m). Setiap petak dibagi menjadi 30 sub-
petak masing-masing dengan luas 10x10 m2). Pencuplikan 
data pohon (θ > 10 cm) dilakukan pada sub petak ukuran 
10x10 m2, sedangkan anak pohon (θ 2-9,9 cm) pada sub-
petak ukuran 5x5 m2. Setiap individu pohon dan anak 
pohon yang terdapat di dalam petak diukur diameter 
batang, tinggi pohon, bebas cabang, dan koordinatnya. 
Contoh daun dari setiap pohon diambil untuk identifikasi. 
Kerapatan, frekuensi dan nilai penting di analisis 
berdasarkan rumus Cox (1976). Nilai kekayaan jenis pohon 
dihitung berdasarkan (i) indeks Menhinnieck, (ii) indeks 
diversitas Shanon (H’), dan (iii) indeks kemerataan 
(Mueller-Dombois dan Ellenberg, 1974). Adapun potensi 
tumbuhan yang terdapat di dalam petak dicatat 
berdasarkan informasi dari masyarakat setempat.  

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Area penelitian 
Lokasi penelitian di Desa Pakuli, Kecamatan Biromaru, 

Kabupaten Donggala memiliki ketinggian > 500 m dpl, dan 
terletak sekitar 3-4 km dari batas TN Lore Lindu. Desa ini 
berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, yang terletak pada 
ketinggian tempat ± 150 m dpl. (Gambar 1.). Vegetasi di 

daerah penelitian tergolong tipe hutan hujan dataran 
rendah, yang kondisinya relatif masih baik, namun semakin 
dekat dengan pemukiman tingkat kerusakan hutan semakin 
tinggi. Hal ini diperkirakan dapat menurunkan 
keanekaragaman jenisnya, meskipun luas areal yang 
dibuka relatif masih sempit. Kawasan hutan TN Lore Lindu 
yang dibuka biasanya dialihfungsikan untuk kebun coklat, 
hal ini terlihat sampai ketinggian 800 m dpl. Di dalam 
kawasan hutan terlihat beberapa kebun coklat, baik yang 
sudah lama ditanam maupun baru. Penduduk setempat 
banyak menggunakan tumbuhan hutan sebagai bahan 
bangunan dan bahan pangan seperti buah, kayu bakar dan 
kerajinan, sedangkan tumbuhan obat kebanyakan diambil 
di sekitar perkampungan dan hutan sekunder bekas kebun. 
Potensi tumbuhan hutan yang paling nyata adalah rotan, 
yang dimanfaatkan untuk keperluan sendiri ataupun 
diperjualbelikan untuk menambah penghasilan sambil 
menunggu panen dari kebun coklat. Penduduk setempat 
juga memanfaatkan nira pohon aren yang tumbuh liar di 
hutan dekat dengan perkebunan untuk dijadikan gula 
merah, sedangkan buah enau (kolang-kaling) belum 
banyak dimanfaatkan. Secara umum pada ketinggian 500-
700 m dpl. banyak dijumpai populasi Pandanus sp. 
sedangkan pada ketinggian > 700 m dpl. banyak dijumpai 
tumbuhan paku Cyathea sp. dan rotan.  
 
Komposisi jenis 

Jumlah jenis pohon di ketiga petak penelitian dengan 
luas total 0,9 ha, secara keseluruhan adalah ± 87 jenis 
yang tergolong dalam 64 marga dan 38 suku (Tabel 1.).  
 
Tabel 1. Perbandingan jumlah jenis, marga dan suku pada petak 
cuplikan di TN Lore Lindu dan pada beberapa petak pada kawasan 
lain di Sulawesi. 
 

Jumlah  Petak Luas 
(ha) Jenis Marga Suku 

R 
***) 

Petak I 0,3 30 27 18 3,05 
Petak II 0,3 47 38 28 3,59 
Petak III 0,3 41 34 27 3,14 
Total jumlah jenis  0,9 87 64 38 3,85 
Tanganga, Sulut *) 0,2 31 - - 3,42 
Dudepo, Sulut *) 0,4 64 - - 4,10 
Kosinggolan, Sulut **) - 67 49 23 2,58 
Toraut, Sulut **) - 63 46 27 2,80 
Mentayangan, Sulut **) - 54 41 21 2,48 
Keterangan:*) Rahajoe dkk, 1996; **) Purwaningsih dan Yusuf, 
1994; ***) R=Indek kekayaan jenis dari Menhinniek. 

 
Tabel 2. Beberapa parameter pohon dan anak pohon pada 
masing-masing petak di TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah. 
 

Petak I Petak II Petak III 
 P Ap P Ap P Ap 
Jumlah suku 18 20 28 37 27 23 
Jumlah marga 27 31 38 53 34 32 
Jumlah jenis 30 34 47 60 41 33 
Kerapatan per ha 323 1120 570 1307 567 800
LBD per ha 27,1 1,68 32,24 2,79 20,69 1,54
Indek kekayaan jenis 3,05 3,71 3,59 6,06 3,14 4,26
Indek diversitas 2,94 3,22 3,36 3,94 3,32 3,26
Indek kemerataan 0,87 0,91 0,87 0,96 0,89 0,93

 
 
Keanekaragaman jenis pohon di lokasi penelitian 

tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa 
areal hutan lainnya di Pulau Sulawesi. Tingginya 
keanekaragaman jenis pohon di daerah Lore Lindu juga 
terlihat dari nilai kekayaan jenis Menhinniek indeks. Jenis 
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yang umum dijumpai pada ketiga petak penelitian adalah 
Dracontomelon da’o, Aglaia odoratissima, A. tomentosa, 
Palaquium obovatum, Planchonella nitida, dan 
Pterospermum celebicum. Jenis-jenis tersebut meskipun 
selalu terdapat pada ketiga petak, namun tidak selalu 
tergolong jenis dominan, karena pada masing-masing 
ketinggian, jenis yang mendominasi berbeda. Dari 

beberapa jenis tersebut 
hanya P. nitida dan P. 
obovatum yang 
mendominasi dua lokasi 
penelitian yaitu pada 
petak I dan III.  

Dari Tabel 1. terlihat 
bahwa petak I memiliki 
jumlah jenis paling rendah 
dibandingkan kedua petak 
lainnya (34 jenis; 23 
marga; 16 suku). Jenis-
jenis yang tergolong 
dominan dengan nilai 
penting (NP) tertinggi 
adalah P. nitida (NP= 
44,5), diikuti Diospyros 
minahasae (NP= 34,1), 
Dysoxylum nutans (NP= 
20,6), Celtis tigescens 
(NP= 17,5), Pipturus 
argenteus (NP = 16,1), 
dan P. obovatum (NP= 
12,9). Potensi terbesar 
jenis-jenis pohon tersebut 
adalah sebagai bahan 
bangunan. Individu pohon 
pada petak I umumnya 
memiliki diameter batang 
relatif kecil dengan 
kerapatan lebih rendah 
(323 pohon/ha), dengan 
rata-rata kelas diameter 
berada pada kisaran ± 25 
cm, sedangkan yang 
berdiameter <20 cm 
mencapai 58% (Tabel 2).  

Petak II memiliki 
keanekaragaman jenis 
yang lebih beragam (47 
jenis; 38 marga; 28 suku). 
Dibandingkan dengan 
petak I keanekaragaman 
jenis dan kerapatan pohon 
per ha dan luas bidang 
dasarnya lebih tinggi 
(Tabel 3). Jenis yang 
cukup dominan pada 
petak ini berdasarkan NP 
tertinggi adalah pandan 
pohon (Pandanus sp.), 
dadih (Mallotus 
laevigatus) dan nunu putih 
(Chionanthus fluriflorus) 
(Tabel 1.). Pandan 
(Pandanus sp.) umumnya 
berdiameter batang relatif 
kecil jenis (rata-rata 12 
cm) tetapi tinggi batang 
dapat mencapai 15 m, 
mempunyai akar 

jangkang, semakin tinggi pohon maka semakin tinggi pula 
akarnya. Masyarakat setempat memanfaatkan daun 
tumbuhan ini untuk bahan kerajinan. Namun dalam 
beberapa tahun terakhir ini masyarakat setempat yang 
membuat kerajinan dari daun pandan mulai berkurang, 
mengingat pemasaran yang kurang berkembang. Pada petak 

Tabel 3. Kerapatan, luas bidang dasar dan nilai penting masing-masing jenis pohon di TN Lore Lindu-
Sulawesi Tengah. 

Petak-1 Petak-2 Petak-3 Suku Jenis 
K F LBD NP K F LBD NP K F LBD NP 

Alangiaceae Alangium javanicum A.Berhaman 7 7 0,09 4,68 7 7 1,07 5,87 0 0 0 0 
 Alangium rotundifolium Bloemb. 3 3 0,78 5,05 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anacardiaceae Dracontomelon da'o Merrill & Rolfe 7 7 0,09 4,68 13 13 1,18 8,75 17 17 0,99 11,40
 Semecarpus forstenii Bl. 0 0 0 0 7 7 0,60 4,42 7 7 0,04 2,84
 Spondias malayana K. 3 3 1,59 8,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
Annonaceae Cyathocalyx kingii Boerl. 0 0 0 0 13 13 0,31 6,07 10 10 0,51 6,42
 Popowia pisocarpa (Bl.) Endl. 17 10 0,10 8,95 0 0 0 0 10 7 0,05 3,48
 Popowia schefferiana Diels 17 17 0,40 12,30 13 13 0,15 5,57 0 0 0 0 
 Pseudovaria reticulata (Bl.) Miq. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0,27 5,26
Apocynaceae Alstonia scholaris K. Br. 3 3 0,13 2,65 0 0 0 0 3 3 0,60 4,21
Arecaceae Pinanga sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0,10 8,40
Cyatheaceae Cyathea contaminan Copel. 0 0 0 0 3 3 0,01 1,32 57 47 0,51 22,70
Datiscaceae Octomeles sumatrana Miq. 3 3 3,77 16,10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ebenaceae Diospyros minahasae Bakh. 43 33 2,52 34,10 7 3 1,31 5,92 0 0 0 0 
Elaeocarpaceae Elaeocarpus brevipes Merr. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0,32 4,18
 Elaeocarpus celebicus Kds. 0 0 0 0 23 23 1,66 14,1 0 0 0 0 
 Elaeocarpus littoralis T. & B. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,63 4,36
Euphorbiaceae Claoxylon sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0,14 3,32
 Croton argyratus Blume 0 0 0 0 0 0 0 0 43 23 1,37 19,40
 Drypetes longifolia Pax & K. Hoffm. 0 0 0 0 7 7 0,08 2,8 0 0 0 0 
 Macaranga hispida Muell. Arg 0 0 0 0 30 30 0,19 12,1 43 33 1,09 20,30
 Mallotus laevigatus M.A. 10 7 0,12 5,82 63 47 1,38 25 0 0 0 0 
Fagaceae Lithocarpus sundaicus Rehder 0 0 0 0 0 0 0 0 43 33 1,03 20,00
Flacourtiaceae Pangium edule Reinw. 0 0 0 0 7 7 0,19 3,15 0 0 0 0 
Gnetaceae Gnetum gnemon Linn. 3 3 0,08 2,46 10 10 0,10 4,13 0 0 0 0 
Icacinaceae Platea excelsa Blume 0 0 0 0 7 7 0,04 2,68 10 10 0,09 4,39
Lauraceae Cryptocarya affinis Merr. 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 2,49 18,70
 Cryptocarya crassinervia Miq. 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20 3,52 25,50
 Litsea affinis Blume 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0,63 7,91
 Litsea albayana Vid. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0,31 4,14
 Litsea diversifolia Bl. 0 0 0 0 7 7 0,13 2,95 0 0 0 0 
Meliaceae Aglaia odoratissima M.A. 13 13 1,00 12,40 7 7 0,04 2,68 13 10 0,19 5,46
 Chisocheton koordersii   

D.J. Mabberley 
0 0 0 0 7 3 0,24 2,61 0 0 0 0 

 Chisocheton maerophyllus King 7 7 0,46 6,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Chisocheton patens Blume 0 0 0 0 7 7 0,19 3,13 0 0 0 0 
 Dysoxyllum nutans Miq. 13 13 3,23 20,60 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moraceae Artocarpus teysmanii Miq. 0 0 0 0 7 7 6,52 22,7 0 0 0 0 
 Ficus botryocarpa Miq. 0 0 0 0 13 13 3,07 14,6 0 0 0 0 
 Ficus erithrosperma Miq. 0 0 0 0 0 0 0 0 43 27 0,94 18,10
 Ficus magnifolia F. Muell. 0 0 0 0 7 7 0,31 3,51 0 0 0 0 
Myristicaceae Gymnacranthera paniculata Warb. 13 13 0,26 9,64 7 7 0,41 3,83 0 0 0 0 
 Horsfieldia bivalvis (Hk.f.) Merr. 13 13 0,37 10,10 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Knema furfuracea Hk.f. et Th. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,31 2,82
 Syzygium polycephaloides Roxb. 0 0 0 0 7 7 0,20 3,18 10 10 0,08 4,35
Oleaceae Chionanthus fluriflorus Kiew 0 0 0 0 57 37 2,92 26,6 0 0 0 0 
Oxalidaceae Averrhoa carambola L. 3 3 0,21 2,94 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pandanaceae Pandanus polycephallus Lam. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0,18 4,83
 Pandanus sp. 0 0 0 0 73 43 0,69 24 0 0 0 0 
Proteaceae Helicia serrata Blume 0 0 0 0 7 7 0,74 4,84 0 0 0 0 
Rubiaceae Timonius koordersii Val 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0,12 4,54
Sapotaceae Palaquium obovatum Engl. 7 7 2,33 12,90 17 17 0,73 8,62 3 3 0,38 3,17
 Palaquium sp.1 2 2 0,18 2,64 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Planchonella nitida Dubard 60 43 3,01 44,50 7 7 0,09 2,81 20 17 1,52 14,60
Sterculiaceae Pterospermum celebicum Miq. 10 10 2,40 15,40 17 13 0,85 8,3 13 13 0,48 7,61
Ulmaceae Celtis lauricum  0 0 0 0 20 17 0,20 7,58 10 7 0,49 5,61
 Celtis philippensis Blanco 0 0 0 0 10 10 1,77 9,29 0 0 0 0 
 Celtis rigescens (Miq.) Planch. 7 26 1,82 17,50 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Celtis philippensis Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 0,35 7,59
Urticaceae Pipturus argenteus Wedd. 30 17 0,31 16,10 0 0 0 0 20 13 0,20 7,43
Keterangan: K = kerapatan, F = frekuensi, LBD = Luas bidang dasar, NP = nilai penting. 
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 II terdapat 2 (dua) jenis 
pohon yang mempunyai 
diameter batang > 100 cm 
yaitu Artocarpus teysmanii 
dan Octomeles sumatrana 
tetapi sebagian besar 
pohon mempunyai rata-
rata diameter batang ± 20 
cm.  

Petak III memiliki 
jumlah jenis yang tercatat 
sebanyak 42 jenis, 
tergolong dalam 32 marga 
dan 25 suku. Jenis-jenis 
yang cukup dominan 
adalah Cryptocarya 
crassinervia, Cyathea 
contaminans, Macaranga 
hispida, Lithocarpus 
sundaicus, Croton 
argyratus, dan 
Cryptocarya affinis. Di 
dalam petak ini terdapat 
sangat banyak populasi 
rotan (data tidak 
ditunjukkan), dan secara 
visual rotan berduri 
panjang menutupi ± 50% 
area di dalam petak. 
Potensi tumbuhan dalam 
petak ini sangat rendah, 
baik sebagai bahan 
bangunan maupun 
pemanfaatan lain. Apabila 
dibandingkan dengan 
kedua petak lainnya, 
maka petak ini memiliki 
luas bidang dasar lebih 
kecil, dengan diameter 
batang yang sebagian 
besar (71%) sekitar ± 18 
cm dan tidak dijumpai 
pohon berdiameter besar 
> 80 cm (Gambar 3.).  

Ketinggian tempat 
dapat mempengaruhi 
kekayaan jenis pohon, 
yaitu semakin tinggi letak 
lokasi maka kekayaan 
jenisnya semakin rendah 
(Steenis, 1984). Pendapat 
ini tampaknya hanya 
berlaku untuk kawasan 
yang belum banyak 
mengalami tekanan 
aktivitas manusia, seperti 
petak II dan III. Namun 
pada lokasi yang mudah 
dijangkau dan berdekatan 
dengan pemukiman 
penduduk, seperti petak I 
yang telah mengalami 
banyak gangguan berupa 
perambahan yang tidak 
terkendali, maka 
kekayaan jenisnya 
menjadi sangat 

Tabel 4. Kerapatan, luas bidang dasar dan nilai penting jenis anak pohon di TN Lore Lindu, Sulawesi 
Tengah (berlanjut). 
 

Petak-1 Petak-2 Petak-3 Suku Jenis 
K F LBD NP K F LBD NP K F LBD NP

Actinidaceae Saurauia sp. 13 13 0,01 2,90 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anacardiaceae Dracontomelon dao Merrill & Rolfe 40 40 0,02 8,67 13 13 0,02 2,71 13 13 0,03 4,68
Annonaceae Semecarpus forstenii Bl. 27 27 0,02 6,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Canangium odoratum King 13 13 0,06 5,99 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Cyathocalyx kingii Boerl. 0 0 0 0 40 40 0,09 9,54 0 0 0 0 
 Orophea celebica (Bl.) Miq. 0 0 0 0 13 13 0,02 2,81 0 0 0 0 
 Popowia pisocarpa (Bl.) Endl. 40 40 0,14 15,99 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Popowia schefferiana Diels 40 40 0,05 10,52 0 0 0 0 0 0 0 0 
Araliaceae Trevesia sundaica Miq. 0 0 0 0 13 13 0,01 2,52 0 0 0 0 
Arecaceae Pinanga sp. 13 13 0,02 3,73 0 0 0 0 13 13 0,05 8,59
Asteraceae Vernonia arborea 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,01 4,68
Bignoniaceae Oroxyllum indicum Vent. 0 0 0 0 13 13 0,02 2,61 0 0 0 0 
Burseraceae Canarium sp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,01 4,87
 Canarium sp.4 0 0 0 0 13 13 0,04 3,44 0 0 0 0 
 Canarium vrieseanum Engl. 13 13 0,01 3,05 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Santiria apiculata Benn. 0 0 0 0 13 13 0,05 3,90 0 0 0 0 
Clusiaceae Calophyllum soulatri Burm.f. 0 0 0 0 40 40 0,03 7,34 0 0 0 0 
 Garcinia dioica Bl. 13 13 0,02 3,49 0 0 0 0 13 13 0,01 4,51
Cyatheaceae Cyathea contaminan Copel 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0,13 4,21
Datiscaceae Octomeles sumatrana Miq. 13 13 0,01 3,06 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ebenaceae Diospyros minahasae Bakh. 93 67 0,07 15,72 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Diospyros truncata Z. et M. 0 0 0 0 13 13 0,07 4,44 0 0 0 0 
Elaeocarpaceae Elaeocarpus celebicus Kds. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,05 8,56
 Elaeocarpus macrocarpus Ridley 0 0 0 0 13 13 0,02 2,92 0 0 0 0 
Euphorbiaceae Acalypha caturus Bl. 13 13 0,01 2,88 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Antidesma celebicum Miq. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,02 4,87
 Bischofia javanica Blume 0 0 0 0 13 13 0,03 3,16 27 27 0,02 4,21
 Breynia cernua M.A. 0 0 0 0 13 13 0,08 5,05 0 0 0 0 
 Croton argyratus Blume 0 0 0 0 0 0 0 0 53 40 0,13 4,21
 Drypetes longifolia Pax &  Hoffm. 0 0 0 0 27 27 0,11 7,98 13 13 0,07 5,28
 Glochidion sp. 13 13 0,01 2,95 13 13 0,03 3,30 13 13 0,02 5,75
 Glochidion zeylanicum A.Juss 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,01 5,28
 Macaranga hispida Muell.Arg 27 27 0,01 5,73 40 40 0,16 11,92 0 0 0 0 
 Macaranga tanarius M.A. 13 13 0,01 2,80 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Mallotus laevigatus M.A. 107 93 0,19 30,15 27 27 0,03 5,36 53 27 0,08 4,21
Fabaceae Archidendron pauciflorum  

I. Nielsen 
0 0 0 0 13 13 0,01 2,52 13 13 0,02 6,85

Flourtiaceae Casearia sp. 0 0 0 0 13 13 0,02 2,71 0 0 0 0 
 Pangium edule Reinw. 0 0 0 0 27 27 0,06 6,10 0 0 0 0 
Gnetaceae Gnetum gnemon Linn. 0 0 0 0 13 13 0,03 3,16 0 0 0 0 
Lauraceae Beilschmiedia gemmiflora Kosterm. 0 0 0 0 13 13 0,01 2,52 0 0 0 0 
 Cryptocarya bicolor Merr. 13 13 0,04 5,03 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Cryptocarya sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 40 0,12 4,35
 Litsea albayana Vid. 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 0,12 4,35
 Litsea formanii Kosterman 0 0 0 0 13 13 0,02 2,71 0 0 0 0 
 Litsea noronhae Bl. 13 13 0,05 5,55 13 13 0,05 3,74 0 0 0 0 
Lecithidaceae Planchonia papuana Knuth. 0 0 0 0 13 13 0,03 3,30 0 0 0 0 
Leeaceae Leea indica (Burm.f.) Merr. 0 0 0 0 13 13 0,04 3,44 0 0 0 0 
Linacveae Ixonanthes sp. 0 0 0 0 13 13 0,06 4,08 0 0 0 0 
Loganiaceae Fagraea tacapala Lecnk. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,03 6,85
Magnoliaceae Magnolia candollii Link. 0 0 0 0 13 13 0,02 2,71 0 0 0 0 
Melastomataceae Astronia macrophylla Bl. 0 0 0 0 13 13 0,03 3,04 0 0 0 0 
Meliaceae Aglaia odoratissima Bl. 13 13 0,00 2,74 40 27 0,07 7,51 0 0 0 0 
 Aglaia sp. 0 0 0 0 27 27 0,06 6,10 0 0 0 0 
 Aglaia tomentosa Merrill 53 53 0,03 11,57 13 13 0,02 2,92 13 13 0,07 10,8
 Chisocheton macrophyllus  Harms 53 40 0,06 12,22 0 0 0 0 27 27 0,02 8,17
 Chisocheton patens Blume 0 0 0 0 53 53 0,18 14,66 0 0 0 0 
 Dysoxyllum gaudichaudianumMiq. 13 13 0,00 2,74 0 0 0 0 0 0 0 0 
Monimiaceae Kibara sp. 0 0 0 0 27 27 0,03 5,25 13 13 0,02 7,82
Moraceae Antiaris toxicaria Lesch. 13 13 0,01 2,88 27 27 0,10 7,71 13 13 0,02 7,82
 Ficus botriocarpa Miq. 0 0 0 0 40 40 0,06 8,19 0 0 0 0 
 Ficus magnoliifolia  27 27 0,04 7,37 13 13 0,04 3,58 13 13 0,02 15,7
Myristicaceae Gymnacranthera paniculata  53 53 0,15 18,70 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Horsfieldia bivalvis Merr. 67 53 0,10 17,21 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Horsfieldia glabra Warb. 0 0 0 0 53 53 0,11 12,02 0 0 0 0 
Myrtaceae Syzygium polycephaloide Merrill 13 13 0,01 3,21 27 27 0,08 7,06 67 67 0,19 4,21
 Eugenia subglauca Koord.& Valet. 0 0 0 0 53 53 0,08 11,13 0 0 0 0 
Nyctaginaceae Undet       0 0 0 0 13 13 0,02 2,61 13 13 0,01 17
Olacaceae Strombosia lucida T.et B. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,03 23,3
Keterangan: K = kerapatan, F = frekuensi, LBD = Luas bidang dasar, NP = nilai penting. 
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berkurang. Meskipun demikian, harapan agar kondisi hutan 
di sekitar ketinggian 500 m dpl. dapat dipertahankan masih 
terbuka, mengingat keperluan untuk kayu bangunan oleh 
masyarakat setempat sudah banyak yang terpenuhi dan 
penduduk jarang memanfaatkan hutan kecuali untuk 
memanen rotan. Potensi pangan dan obat dari pepohonan 
besar jarang dimanfaatkan penduduk, meskipun terdapat 
satu jenis pohon yang berpotensi obat, yaitu Alstonia 
(lengaru). Kulit batang lengaru yang direbus dapat diminum 
untuk mencegah penyakit malaria dan demam. Pada 
umumnya obat tradisional penduduk setempat diambil dari 
tumbuhan herba dan semak di sekitar perkampungan.  

Tingkat keanekaragaman jenis pohon juga dapat dilihat 
dari jumlah individu dalam setiap jenis. Semakin kecil 
jumlah individu dalam setiap jenis, maka semakin tinggi 
keanekaragaman jenisnya. Pada petak I terdapat 17 jenis 
(21%) diwakili oleh 1-7 individu dan 12 di antaranya diwakili 
oleh 1 individu. Berdasarkan kelas frekuensinya, maka 
sebanyak 20 jenis (18%) memiliki frekuensi < 10%. Hanya 1 
jenis yaitu P. nitida yang memiliki frekuensi > 50%. Jenis ini 
memiliki persebaran yang cukup luas baik di lereng maupun 
di punggung bukit. Persebaran beberapa jenis lain 
tampaknya cukup bervariasi. Berdasarkan urutan jumlah 
jenis dari masing-masing suku, maka Euphorbiaceae 
memiliki jumlah jenis paling tinggi. Suku ini merupakan 
salah satu suku terbesar di kawasan Malesia, namun 
biasanya selalu menempati lapisan/strata bawah 
(Whitmore,1975). Riswan (1987) menambahkan 
keberhasilan suku Euphorbiaceae menguasai beberapa 
areal hutan diduga, bukti daya adaptasinya yang tinggi 
terhadap berbagai kondisi lingkungan. 

 
Struktur vegetasi 

Kelas diameter pohon merupakan salah satu indikator 
dalam menggambarkan struktur hutan. Richards (1952) 

mengatakan, struktur 
hutan merupakan hasil 
dari penataan ruang oleh 

komponen-komponen 
tegakan seperti diameter 
batang, percabangan, 
tinggi pohon, keadaan 
tajuk dan stratifikasinya.  
Lebih lanjut Istomo (1994) 
menambahkan, struktur 
tegakan hutan juga dapat 
memberikan informasi 
mengenai dinamika 
populasi suatu jenis atau 
kelompok jenis, berawal 
dari tingkat semai, 
pancang, tiang dan 
pohon. Dari hasil 
pengelompokkan individu 
pohon berdasarkan kelas 
diameter dan tinggi pohon 
(Gambar 2. dan 3.) terlihat 
bahwa pada ketinggian 
750 m dpl lebih banyak 
pohon yang termasuk 
dalam strata A (lapisan 
atas). Pada lapisan atas 
ini dengan tinggi pohon > 
40m dan diameter pohon 
> 50 cm, bahkan masih 
terdapat beberapa 
individu pohon yang 
berdiameter > 100 cm. 

Walaupun masih tampak utuh, hutan tersebut sebenarnya 
sudah mengalami gangguan. Hal ini terlihat dari jumlah 
pohon kecil dengan diameter 10-20 cm dan tinggi pohon 
<15 m yang populasinya masih cukup banyak (> 50%). 
Adapun jenis pohon yang berdiameter besar diantaranya 
adalah Pterospermum celebicum Miq., A. tomentosa, 
Palaquium sp. 1, Spondias malayana K., Dysoxyllum 
nutans Miq., Octomeles sumatrana, Dracontomelon da'o, 
Artocarpus teysmanii Miq., dan Cryptocarya crassinervis 
Miq.  

Ketinggian tempat dapat berpengaruh terhadap 
kekayaan jenis pohon, yaitu semakin tinggi letak lokasi 
maka kekayaan jenis semakin rendah (Steenis, 1984). Hal 
ini tampaknya hanya dapat teramati di lokasi penelitian 
pada daerah yang belum banyak mengalami tekanan 
aktivitas manusia, seperti petak II dan III, serta tidak berlaku 
pada petak I yang lokasinya mudah dijangkau dan 
berdekatan dengan pemukiman penduduk. Di lokasi ini 
kondisi hutan telah banyak mengalami gangguan akibat 
perambahan yang tidak terkendali, sehingga kekayaan 
jenisnya menjadi sangat berkurang.  

Tingkat keanekaragaman jenis pohon juga dapat dilihat 
dari jumlah individu dalam setiap jenis. Semakin kecil 
jumlah individu dalam setiap jenis dalam petak maka 
semakin tinggi keanekaragaman jenisnya. Pada petak I 
terdapat 17 jenis (21%) diwakili oleh 1-7 individu, 12 di 
antaranya diwakili oleh 1 individu. Selain itu tingkat 
keanekaragaman jenis yang tercermin dari kelas frekuensi 
juga menunjukkan sebanyak 20 jenis (18%) memiliki 
frekuensi < 10%. Hanya 1 jenis yaitu P. nitida yang memiliki 
frekuensi > 50%. Jenis ini di lokasi penelitian memiliki 
persebaran yang cukup luas baik di lereng maupun di 
punggung bukit. Persebaran beberapa jenis lain tampaknya 
cukup bervariasi. Berdasarkan urutan jumlah jenis dari 

Tabel 4. Kerapatan, luas bidang dasar dan nilai penting jenis anak pohon di TN Lore Lindu, Sulawesi 
Tengah (lanjutan). 
 

Petak-1 Petak-2 Petak-3 Suku Jenis 
K F LBD NP K F LBD NP K F LBD NP

Oleaceae Chionanthus fluriflorus Kiew 13 13 0,02 3,49 40 40 0,14 11,39 0 0 0 0 
Rhamnaceae Ziziphus angustifolius  

Hatusima ex. van Steenis 
0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0,10 4,21 

Rubiaceae Canthium glabrum Blume 0 0 0 0 13 13 0,02 2,71 0 0 0 0 
 Nauclea purpuracens Korth. 0 0 0 0 13 13 0,01 2,44 13 13 0,01 25,4 
 Timonius koordersii Val. 0 0 0 0 40 40 0,16 11,76 0 0 0 0 
Sabiaceae Meliosma simplicifolia Bl. 0 0 0 0 13 13 0,04 3,44 27 27 0,02 4,87 
Sapindaceae Dimocarpus sp. 13 13 0,03 4,05 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Mischocarpus sundaicus Bl. 0 0 0 0 13 13 0,04 3,44 0 0 0 0 
Sapotaceae Palaquium obovatum Engl. 0 0 0 0 13 13 0,04 3,58 0 0 0 0 
 Palaquium sp.1 0 0 0 0 53 40 0,08 10,24 0 0 0 0 
 Planchonella nitida Dubard 107 107 0,30 37,76 13 13 0,05 3,74 0 0 0 0 
Sonneratiaceae Duabanga moluccana Blume 0 0 0 0 13 13 0,02 2,92 0 0 0 0 
Sterculiaceae Sterculia macrophylla Vent. 13 13 0,01 2,93 0 0 0 0 0 0 0 0 
Styracaceae Styrax benzoin Dryand. 0 0 0 0 27 27 0,02 4,81 0 0 0 0 
Symplocaceae Symplocos sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,01 20,6 
Ulmaceae Celtis philippensis Blanco 67 67 0,11 18,93 53 53 0,05 10,14 13 13 0,01 30,1 
Urticaceae Dendrocnide stimulans Chew. 13 13 0,03 4,43 27 27 0,02 4,89 0 0 0 0 
 Pipturus argenteus Wedd. 67 40 0,04 12,51 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elaeocarpaceae Elaeocarpus celebicus Kds. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,05 8,56 
 Elaeocarpus maerocarpus Ridley 0 0 0 0 13 13 0,02 2,92 0 0 0 0 
Euphorbiaceae Acalypha caturus Bl. 13 13 0,01 2,88 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Antidesma celebicum Miq. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0,02 4,87 
 Bischofia javanica Blume 0 0 0 0 13 13 0,03 3,16 27 27 0,02 4,21 
 Breynia cernua M.A. 0 0 0 0 13 13 0,08 5,05 0 0 0 0 
 Croton argyratus Blume 0 0 0 0 0 0 0 0 53 40 0,13 4,21 
 Drypetes longifolia Pax & K. Hoffm. 0 0 0 0 27 27 0,11 7,98 13 13 0,07 5,28 
 Glochidion sp. 13 13 0,01 2,95 13 13 0,03 3,30 13 13 0,02 5,75 
Keterangan: K = kerapatan, F = frekuensi, LBD = Luas bidang dasar, NP = nilai penting. 
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masing-masing suku, Euphorbiaceae memiliki jumlah jenis 
paling tinggi.  

Pohon-pohon yang dominan pada lapisan atas 
tampaknya kurang berkembang pada lapisan bawah 
(tingkat anakan pohon). Banyak jenis pohon berukuran 
besar, tetapi tidak dijumpai individu anak pohonnya. 
Sebaliknya sering dijumpai sejumlah jenis pohon hutan 
yang tidak pernah tumbuh menjadi pohon berukuran besar 
karena hanya sebagai penyusun lapisan bawah. Swaine 
et.al (1987) mengemukakan hutan yang tidak dirusak 
manusia, secara alami mampu memulihkan diri sendiri dan 
dinamika populasi pohon dipengaruhi oleh kematian, 
pertumbuhan dan rekrutmen. Hasil regenerasi hutan (anak 
pohon/belta) pada tiga petak penelitian total jumlah jenis 
tercatat 93 jenis, tergolong dalam 74 marga dan 46 suku. 
Proses regenerasi dan pertumbuhan anakan beberapa 
jenis pohon adakalanya harus dimulai dari terbentuknya 
celah/bukaan kanopi akibat tumbang atau matinya pohon 
dewasa, mengingat banyak jenis pohon hutan yang tidak 
mampu beregenerasi di bawah naungan pohon induknya 
(Manan, 1980). Jenis-jenis yang umum pada tingkat anak 
pohon adalah Mallotus laevigatus, Antiaris toxicaria, Celtis 
philippensis, Macaranga hispida, Dendrocnide stimulans, 
Aglaia tomentosa, dan Syzygium policephalloides (Tabel 4). 
Pada tingkat anak pohon kebanyakan jenis yang tumbuh 
adalah jenis yang tahan terhadap naungan, hal akan 

mempengaruhi komposisi jenis pada 
proses suksesi selanjutnya. 

 
 

KESIMPULAN 
 

Secara keseluruhan di lokasi 
penelitian TN Lore Lindu, Sulawesi 
Tengah terdapat ± 85 jenis pohon, yang 
termasuk dalam 64 marga dan 38 suku. 
Spesies (jenis) yang umum dijumpai 
adalah Dracontomelon da’o, A. 
odoratissima, Aglaia tomentosa, 
Palaquium obovatum, Planchonella 
nitida, dan Pterospermum celebicum. 
Permudaan spesies menunjukkan 
adanya anak pohon sebanyak 93 
spesies, terdiri dari 74 marga dan 46 
suku. Spesies anak pohon yang mudah 
dijumpai adalah Mallotus laevigatus, 
Antiaris toxicaria, Celtis philippensis, 
Macaranga hispida, Dendrocnide 
stimulans, Aglaia tomentosa, dan 
Syzygium policephalloides. Struktur 
hutan dapat diperiksa berdasarkan 
kelas diameter dan tinggi batang, 
dimana kebanyakan pohon berukuran 
kecil, meskipun terdapat pula beberapa 
pohon besar dengan diameter > 100 cm 
dan tinggi sekitar 50 m. 
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Tabel 5. Suku pohon dengan jumlah jenis (JJ), jumlah individu (JI) dan nilai penting suku 
(NPS) di TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah. 
 

Petak I Petak II Petak III Suku 
JJ JI LBD NPS JJ JI LBD NPS JJ JI LBD NPS 

Alangiaceae 2 10 0,87 12,97 1 7 1,07 6,62 0 0 0 0 
Anacardiaceae 2 10 1,68 15,96 2 20 1,78 13,28 2 23 1,03 13,94
Annonaceae 3 37 0,54 23,45 2 27 0,47 10,38 3 30 0,82 16,61
Apocynaceae 2 7 0,15 9,39 0 0 0 0 1 3 0,6 5,87 
Araliaceae 1 3 0,02 4,34 1 3 0,12 3,08 0 0 0 0 
Arecaceae 0 0 0 0 1 3 0,28 3,58 2 23 0,17 9,78 
Clusiaceae 0 0 0 0 1 3 0,02 2,78 0 0 0 0 
Cyatheaceae 0 0 0 0 1 3 0,01 2,76 1 57 0,51 15,03
Datiscaceae 1 3 3,77 18,17 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ebenaceae 2 47 2,67 31,07 2 10 1,34 10,14 0 0 0 0 
Elaeocarpaceae 0 0 0 0 1 23 1,66 11,35 2 10 0,95 11,24
Euphorbiaceae 1 10 0,12 6,87 6 117 2,00 39,42 4 97 2,64 39,74
Fabaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,08 3,36 
Fagaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43 1,03 15,05
Flacourtiaceae 0 0 0 0 1 7 0,19 3,9 0 0 0 0 
Gnetaceae 1 3 0,08 4,56 1 10 0,10 4,19 0 0 0 0 
Icacinaceae 0 0 0 0 1 7 0,04 3,43 1 10 0,09 4,65 
Lauraceae 1 3 0,03 4,37 2 10 0,29 6,92 4 70 6,96 55,81
Meliaceae 4 40 6,41 49,37 4 47 4,06 29,26 2 17 0,21 8,91 
Monimiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,08 3,36 
Moraceae 1 3 0,02 4,34 4 30 9,99 44,67 1 43 0,94 14,62
Myristicaceae 2 27 0,63 17,35 1 7 0,41 4,57 1 3 0,31 4,47 
Myrtaceae 0 0 0 0 3 13 0,27 9,56 2 13 0,11 7,72 
Olacaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,02 3,07 
Oleaceae 0 0 0 0 1 57 2,92 21,1 0 0 0 0 
Oxalidaceae 1 3 0,21 5,04 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pandanaceae 0 0 0 0 1 73 0,69 17,12 1 10 0,18 5,08 
Proteaceae 0 0 0 0 1 7 0,74 5,59 0 0 0 0 
Rubiaceae 0 0 0 0 1 3 0,09 3,00 1 10 0,12 4,79 
Rutaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,08 3,36 
Sabiaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,21 3,99 
Sapindaceae 0 0 0 0 1 7 0,08 3,56 0 0 0 0 
Sapotaceae 3 70 5,37 51,49 2 23 0,81 10,86 2 23 1,9 18,14
Staphyliaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,14 3,65 
Sterculiaceae 1 10 2,4 15,29 1 17 0,85 7,67 1 13 0,48 7,07 
Styracaceae 0 0 0 0 1 3 0,01 2,76 0 0 0 0 
Ulmaceae 1 7 1,82 12,22 2 30 1,97 15,61 2 27 0,84 13,73
Urticaceae 1 30 0,31 13,77 1 3 0,04 2,83 1 20 0,2 6,96 
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ABSTRACT

This research was sampled 52 main trees in the Lamedae Natural Reserve. Seedling and sapling of Syzygium cormiflorum (F. Muell.) B.
Hyland. dispersed far away from the main trees. Only 6,308 seedlings per trees and 0,903 saplings per trees was founded growth around
the main trees. The seed dispersal of S. cormiflorum was done by wild animals such as birds, mammals, etc. Analysis of the data showed
that higher of main trees more have corelation with sum of seedling or sapling was compared with diameter of main trees.

© 2005 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta

Keywords: dispersal, Syzygium cormiflorum, seedling, sapling, main trees, Lamedae natural reserve.

PENDAHULUAN

Pemencaran biji merupakan salah satu upaya adaptasi
tumbuhan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya
dari bahaya kepunahan (Whitten dkk., 1987; Polunin, 1994;
Sutarno dan Sudibyo, 1997). Salah satu tumbuhan yang
melakukan hal ini adalah Syzygium cormiflorum (F. Muell.)
B.Hayland. Jenis yang dikenal dengan nama daerah tapoco
atau ruruhi ini, cukup banyak dijumpai dalam kawasan
Cagar Alam Lamedae, Kabupaten Kolaka, Sulawesi
Tenggara. S. cormiflorum termasuk dalam suku Myrtaceae
(jambu-jambuan). Hayland (1983) menyatakan bahwa jenis
ini dijumpai di kawasan hutan hujan. Di Australia, dijumpai
di daerah Queensland Utara pada ketinggian hingga 900 m
dpl. Bunga dan buah S. cormiflorum muncul dari batang
(cauliflora). Buah yang telah matang berwarna merah tua
sampai ungu gelap, berasa masam hingga manis, dan
dapat dimakan. Berdasarkan karakter buahnya, diduga
secara alami buah ini dimakan satwa liar (Whitten dkk.,
1987; Polunin, 1994; Sutarno dan Sudibyo, 1997), seperti
burung, tupai, primata, dan lain-lain. Satwa tersebut
berpengaruh pada penyebaran biji yang selanjutnya akan
tumbuh menjadi individu baru.

CA. Lamedae ditetapkan berdasarkan SK Menteri
Kehutanan Nomor: 209/Kpts-II/1994, tanggal 30 April 1994
dengan luas 635,16 ha. Kawasan ini istimewa karena
menjadi habitat pohon kayu kuku (Pericopsis mooniana)
yang termasuk ke dalam suku Fabaceae (polong-
polongan). Secara geografis kawasan ini terletak di antara

3o57’-3o59’ lintang selatan dan 122o48’-122o50’ bujur timur.
Secara administratif kehutanan termasuk dalam wilayah
RPH Toari, BKPH Mekongga, KPH Kolaka. Sedangkan
secara administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah
Desa Lamedae, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten
Kolaka, Sulawesi Tenggara. Batas CA Lamedae di sebelah
utara adalah Desa Lamedae dan jalan poros Kolaka-
Watubangga/Toari, sebelah timur dengan blok hutan
Pundaipa, sebelah selatan dengan Desa Pettudua, dan
sebelah barat dengan Desa Mattiro Deceng (Dephut, 2001).

Kawasan CA Lemedae memiliki iklim tipe C dengan
curah hujan rata-rata 2.815 mm/tahun dengan jenis tanah
alluvial. Topografinya datar hingga berbukit dengan keting-
gian 5-200 m dpl. Di dalam kawasan terdapat beberapa
sungai kecil yang hanya berair pada musim hujan. Sungai
yang cukup besar berair sepanjang tahun adalah Sungai
Lamoiko yang airnya juga dimanfaatkan oleh masyarakat.
Di dalam kawasan juga terdapat beberapa rawa yang
tersebar di utara dan barat kawasan. Ekosistem CA Lame-
dae termasuk tipe hutan dataran rendah, yang di dalamnya
terdapat hutan primer dan sekunder. Di dalam kawasan
terdapat cukup banyak pohon dengan diameter besar,
misalnya Metrosideros sp. (kayu nona), Palaquium sp.,                    
spp., Barringtonia sp., Vitex sp. (naunga/tumira), P.
mooniana (kayu kuku), dan kayu damar (Dipterocarpa-
ceae). Hutan sekunder terbentuk pada lokasi-lokasi bekas
kebakaran tahun 2001. Vegetasi terutama didominasi
tumbuhan paku, seperti Lycopodium cernum (paku kawat),
Lygodium circinatum (paku ata), dan Gleichenia linearis.
Jenis pohon yang banyak dijumpai adalah Macaranga sp.,
dan Omalanthus gigantea. Jenis semak yang banyak
dijumpai adalah Melastoma afine dengan bunga berwarna
ungu muda. Vegetasi sekitar rawa didominasi oleh
Metroxylon sagu (sagu), dan juga banyak dijumpai
Nepenthes sp. (kantong semar) (Mudiana dkk., 2002).
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CA. Lamedae memiliki karakter tipe vegetasi hutan
dataran rendah, dengan luasan yang relatif sempit dan
dikelilingi pemukiman penduduk, sehingga sangat rentan
terhadap gangguan dan perusakan lingkungan. Informasi
tentang jenis dan perilaku serta dinamika satwa dan
tumbuhan yang hidup di dalamnya akan sangat membantu
upaya pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan ini.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui perilaku
pemencaran buah/biji dan anakan S. cormiflorum di sekitar
pohon induk di CA. Lamedae.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan selama 20 hari, pada tanggal
12-31 Agustus 2002, di kawasan hutan CA. Lamedae, Ka-
bupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan
dengan menginventarisasi pohon induk S. cormiflorum dan
menghitung jumlah anakan (tingkat semai dan pancang)
yang tumbuh di sekitarnya. Penentuan sampel pohon induk
dilakukan secara acak di dalam kawasan. Lokasi yang
diduga berdekatan dengan aktivitas manusia tidak dipilih
sebagai lokasi pengambilan sampel. Semai (seedling)
adalah anakan pohon yang memiliki ketinggian kurang dari
1,5 m, sedangkan pancang (sapling) adalah anakan pohon
yang memiliki tinggi lebih dari 1,5 m dan berdiameter
kurang dari 10 cm (Kusmana dan Istomo, 1995).

Pohon induk yang ditemukan dijadikan titik pusat petak
pengamatan. Jumlah anakan yang tumbuh di sekitar pohon
induk dihitung. Penghitungan anakan tingkat semai
dilakukan dengan jarak 1 m dari pohon induk berbentuk
persegi, sehingga petak pengamatan semai seluas 2x2 m2.
adapun pada tingkat pancang dilakukan dengan jarak 5 m
dari pohon induk, sehingga petak pengamatan pancang
seluas 10x10 m2 (Gambar 1.). Penentuan pohon induk
sedapat mungkin tidak saling berdekatan yang dapat
mengakibatkan duplikasi dalam penghitungan dan
pengamatan anakan. Data yang diamati pada pohon induk
adalah tinggi total pohon dan diameter setinggi dada (dbh),
sedangkan pada anakan hanya jumlah semai/pancang.

 

2x2m 2 

10x10 m 2 

Gambar 1. Sketsa plot pengamatan anakan di sekitar pohon induk

Analisis data menggunakan metode regresi linear dan
penghitungan nilai koefisien korelasi. Metode ini dilakukan
untuk mengetahui hubungan linear antara tinggi dan
diameter pohon induk dengan jumlah anakan, baik tingkat
semai ataupun pancang. Juga dilakukan analisis untuk
mengetahui perilaku pemencaran anakan, dengan
memperhatikan jumlah anakan di sekitar pohon induk serta
kondisi lingkungan lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan pohon induk dengan semai dan pancang
Tercatat sebanyak 52 pohon induk S. cormiflorum yang

dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, dengan posisi
tumbuh yang relatif tersebar. Dari pengamatan yang
dilakukan terdapat 328 semai dan 47 pancang, sehingga
nilai rata-rata jumlah anakan adalah 6,308 semai/pohon
induk dan 0,903 pancang /pohon induk.

Tabel 1. Jumlah semai dan pancang S. cormiflorum berdasarkan
kelas tinggi pohon induk.

Kelas tinggi
pohon induk

(m)

Jumlah
pohon
induk

Jumlah
anakan tingkat

semai
Jumlah anakan
tingkat pancang

< 5 3 6 3
5-7 18 28 15
7-9 7 24 3

9-11 4 29 1
11-13 9 80 14
> 13 11 161 11

Tabel 2. Jumlah semai dan pancang S. cormiflorum berdasarkan
kelas diameter batang (dbh) pohon induk.

Kelas diameter
pohon induk

(cm)

Jumlah
pohon
induk

Jumlah
anakan tingkat

semai

Jumlah anakan
tingkat pancang

< 10 2 0 0
10-15 11 75 7
15-20 20 108 22
20-25 11 120 9
25-30 4 7 4
> 30 4 18 5

Tabel 3. Hubungan korelasi beberapa parameter pohon induk yang
diamati dengan jumlah anakan (semai/pancang).

Semai r Pancang r

Tinggi pohon induk Y=-5,89+1,31x 0,42 y=0,04+0,09x 0,29

Diameter pohon
induk

Y=8,06-0,09x -0,14 y=0,51+0,02x 0,10

Keterangan: tinggi dan diameter sebagai peubah bebas (x), jumlah
semai dan pancang sebagai peubah tidak bebas (y), koefisien
korelasi (r).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah semai terbanyak
terdapat di sekitar pohon induk dengan kelas tinggi yang
tertinggi (> 13 m), namun kondisi ini tidak berlaku bagi
pancang. Jumlah pancang terbanyak justru berada di
sekitar pohon induk pada kelas tinggi 5-7 m. Berdasarkan
ukuran diameter batang pohon induk, maka jumlah anakan
tingkat semai paling banyak terdapat di sekitar pohon induk
yang memiliki diameter batang 20-25 cm. Sedangkan
anakan tingkat pancang paling banyak terdapat di sekitar
pohon induk berdiameter batang 15-20 cm. Hasil analisis
regresi tersaji pada Table 3.

Hubungan antara tinggi pohon induk dengan jumlah
semai terjadi secara positif, artinya semakin tinggi pohon
induk, semakin banyak jumlah semai di sekitarnya. Hal
serupa terjadi pada hubungan antara tinggi pohon induk
dengan jumlah pancang (Gambar 2. dan 3.). Namun,
hubungan tinggi pohon induk dengan jumlah semai lebih
kuat dibandingkan dengan pancang. Nilai koefisien korelasi
(r) pada tingkat semai 0.42, sedangkan pada tingkat
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pancang hanya 0.29. Pohon induk yang telah dewasa dan
tinggi, dapat menghasilkan lebih banyak buah, sehingga
jumlah buah masak/biji yang jatuh disekitarnya juga lebih
banyak. Apa lagi sifat buah S. cormiflorum yang muncul di
seluruh permukaan batang (cauliflora) pada berbagai
ketinggian, sehingga semakin tinggi pohon, semakin
banyak buah/biji yang dihasilkan.

y = 1.3058x - 5.8961 
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Gambar 2. Hubungan antara tinggi pohon induk S. cormiflorum
dengan jumlah semai.
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Gambar 3. Hubungan antara tinggi pohon induk S. cormiflorum
dengan jumlah pancang.
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Gambar 4. Hubungan antara diameter batang pohon induk S.
cormiflorum dengan jumlah semai.
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Gambar 5. Hubungan antara diameter batang pohon induk S.
cormiflorum dengan jumlah pancang.

Bentuk hubungan korelasi antara diameter batang
pohon induk dengan jumlah semai bersifat negatif, artinya

semakin besar ukuran diameter batang semakin sedikit
jumlah semai yang tumbuh disekitarnya. Nilai koefisien
korelasinya sebesar -0,14 (Gambar 4.). Sedangkan
hubungan antara diameter batang pohon induk dengan
jumlah pancang bersifat positif, dengan nilai koefisien
korelasi sebesar 0,10 (Gambar 5.).

Keadaan ini sangatlah menarik. Idealnya pohon induk
dengan diameter batang yang besar adalah pohon induk
yang juga tinggi, karena kemungkinnan untuk menghasilkan
buah/biji juga lebih banyak, namun dalam penelitian ini
hasilnya tidaklah demikian (Gambar 4 dan 5.). Hal ini
kemungkinan disebabkan jumlah sampel pohon induk
dengan ukuran diameter besar hanya sedikit, sehingga
tidak mewakili kondisi ideal tersebut. Berdasarkan nilai
koefisien korelasinya, maka hubungan antara tinggi pohon
induk dengan jumlah semai memiliki tingkat korelasi yang
lebih kuat dibandingkan dengan kombinasi hubungan yang
lain. Di sisi lain, ukuran diameter pohon induk hampir tidak
memiliki hubungan linear dengan anakan, baik tingkat
semai ataupun pancang. Bahkan hubungan antara
diameter pohon induk dengan jumlah semai bersifat negatif.
Hubungan antara diameter pohon induk dengan jumlah
semai ataupun pancang tidak memiliki tingkat hubungan
linear yang kuat (r = -0,14 dan r = 0,10), namun
kemungkinan mempunyai hubungan kuadratik (Walpole,
1990), namun hal ini memerlukan penelitian lain.

Pemencaran buah/biji
Polunin (1994), menyatakan bahwa pemen-caran

merupakan suatu aktivitas yang berbeda dengan
perpindahan. Pemencaran hanya berkaitan dengan dari
induk dan penyebaran dari satu tempat ke tempat lain yang
baru. Sedangkan perpindahan menyangkut juga
keberhasilan untuk tumbuh dan menjadi penghuni tetap.
Namun istilah pemencaran digunakan apabila masalah
penghunian daerah baru diabaikan, artinya hanya pada
proses perpindahannya saja. Istilah migrasi digunakan bila
penekanannya pada penghunian tempat baru oleh
diseminasi/diaspora. Istilah terakhir ini digunakanuntuk
bahan tumbuhan baru yang merupakan bagian/organ yang
dihasilkan tumbuhan induk.

Pemencaran merupakan salah satu upaya adaptasi
tumbuhan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya
dari kepunahan (Whitten dkk., 1987; Polunin, 1994; Sutarno
dan Sudibyo, 1997). Secara umum pemencaran tumbuhan
dapat dilakukan dengan perantara angin (anemokori), air
(hidrokori), hewan (zookori), dan tumbuhan itu sendiri
(autokori). Menurut Polunin (1994), cara pemencaran yang
dilakukan hewan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:
secara eksternal (ektozoik atau epizoik) dan secara internal
(endozoik). Setiap diseminasi/diaspora tumbuhan akan
melakukan modifikasi sifat atau bentuk agar aktivitas
pemencarannya dapat dilakukan.

Biji atau buah yang terpencar secara internal oleh
hewan pada umumnya memiliki penampakan yang menarik
(berwarna cerah), berair (juicy), organ lembaga atau bagian
vital lainnya terlindungi oleh pembungkus yang tahan
hingga tidak rusak dalam proses pencernaan, dan
umumnya menjadi pakan hewan. Sifat-sifat ini dipunyai
buah S. cormiflorum, sehingga kemungkinan jenis ini pun
dipencarkan hewan. Penampakan buah S. cormiflorum
yang berwarna merah hingga ungu tua pada saat masak,
dengan rasa masam hingga manis, merupakan daya tarik
bagi hewan untuk memakannya. Penampakan demikian
merupakan ciri-ciri dari tumbuhan yang pemencarannya
dilakukan oleh hewan (Polunin, 1994; Sutarno dan Sudibyo,
1997).
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Dalam proses pemencaran diseminasi/diaspora,
termasuk biji, kebanyakan biji-biji tersebut mati dan tidak
dapat tumbuh sebagai individu baru. Hal ini disebabkan
oleh banyak faktor, salah satunya adalah biji tersebut jatuh
pada tempat tumbuh yang tidak mendukung (Whitten dkk.,
1987; Polunin, 1994). Biji akan terpencar jauh dari pohon
induk, namun terdapat pula biji yang jatuh di sekitar pohon
induk dan tidak terpencar. Penelitian Lack serta Lack dan
Kevan (dalam Whitten dkk., 1987), pada Syzygium lineatum
di CA Morowali, Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa
hanya sedikit semai yang hidup di sekitar pohon induk.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang berbeda.
Gambar 6 dan 7 menunjukkan bahwa anakan S.
cormiflorum tidak tersebar secara merata pada semua
pohon induk, tetapi hanya melimpah pada beberapa pohon
induk saja. Pohon induk yang memiliki jumlah semai
banyak umumnya adalah pohon induk dengan tinggi 11-13
meter dan > 13 m. Sedangkan pohon induk dengan jumlah
pancang terbanyak terdapat pada pada kelas tinggi 5-7 m,
kemudian diikuti secara berurut pada kelas tinggi 11-13 m
dan > 13 m (Table 1). Kondisi ini diperkuat hasil analisis
hubungan linear antara tinggi pohon induk dengan jumlah
semai, yang menunjukan bahwa pohon induk yang tinggi
cenderung memiliki jumlah semai lebih banyak.
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Gambar 6. Pohon induk S. cormiflorum dengan jumlah semai
paling banyak hingga paling sedikit.
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Gambar 7. Pohon induk S. cormiflorum dengan jumlah pancang
paling banyak hingga paling sedikit.

Sedikitnya jumlah semai di sekitar pohon induk, yang
rata-rata hanya sebanyak 6,308 semai/pohon induk, sejalan
dengan pernyataan Becker dan Wong (dalam Whitten dkk.,
1987), bahwa biji yang jatuh di sekitar pohon induk,
walaupun jumlahnya banyak, tetapi peluang untuk tumbuh
dengan baik sangat kecil, karena terjadinya persaingan
untuk mendapatkan sumberdaya. Dengan kata lain, kondisi
lingkungan di sekitar tumbuhan induk tidak sesuai untuk
tumbuh dan berkembang calon individu baru.

Berdasarkan teori “bayangan biji” yang dikemukakan
Whitten dkk. (1987), untuk menyatakan tempat dimana biji

akhirnya terhenti dalam proses pemencarannya, maka
“bayangan biji” S. cormiflorum di CA Lamedae bersifat
heterogen. Whitten dkk. (1987) juga menyatakan bahwa
biji-biji yang dipencarkan hewan biasanya bersifat
heterogen, yakni tersebar dengan pemusatan pada tempat-
tempat tertentu, misalnya pada lokasi timbunan kotoran
hewan, bekas sarang hewan, sepanjang jalur perlintasan
hewan, dan dalam tipe-tipe vegetasi tertentu. Pemusatan
semacam ini ditunjukan pula pada Gambar 6 yang
menjelaskan bahwa hanya beberapa pohon induk yang
memiliki banyak semai, yaitu pohon induk dengan kelas
tinggi 11-13 m dan > 13 m. Di lokasi penelitian, umumnya
banyak dijumpai kotoran burung dan sisa biji dan buah
bekas gigitan hewan di sekitar pohon induk.

Di samping itu, biji dan buah atau semai S. cormiflorum
yang sudah berkecambah berkelompok pada beberapa
lokasi, jauh dari pohon induknya. Dari fenomena ini dapat
diduga bahwa S. cormiflorum di CA Lamedae dipencarkan
oleh hewan. Beberapa hewan yang dijumpai dalam
kawasan dan diduga sebagai pemencar jenis ini adalah
monyet hitam (Macaca ochreata), bajing (Callosciurus sp),
tupai hutan (Prosciurillus leucomus), dan beberapa jenis
burung seperti rangkong (Rhyticeros cassidix), merpati
hutan (Ducula aenea), nuri (Trichoglossus haemotodus),
tekukur hutan (Streptopelia chinensis), bebet (Tanygnathus
megalorhynchus). Hewan-hewan ini dijumpai dalam
kawasan (Dephut, 2001), walaupun demikian faktor
pemencar lainnya yang kemungkinan berpengaruh adalah
manusia, mengingat pada lokasi yang dekat dengan
pemukiman penduduk, jenis S. cormiflorum ini relatif
banyak dijumpai.

KESIMPULAN

Semai dan pancang S. cormiflorum yang tumbuh di
sekitar pohon induk memiliki nilai kerapatan yang kecil,
yaitu 6,308 semai/pohon induk dan 0,903 pancang/pohon
induk. Terdapat hubungan linear antara tinggi pohon induk
dengan jumlah semai yang tumbuh di sekitarnya.
Pemencaran buah/biji S. cormiflorum diduga dilakukan oleh
hewan liar, seperti burung, mamalia, dan lain-lain, karena
terjadi pemusatan sebaran anakan hanya di sekitar pohon
induk.
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ABSTRACT

A plot of 150x700 m2 was established in a mixed dipterocarps of Wanariset Semboja, East Kalimantan during the periods of 1979-1981.
The forest was dominated by Eusideroxylon zwageri (Lauraceae), Dipterocarpus cornutus (Dipterocarpaceae), Pholidocarpus majadum
(Arecaceae), and Diospyros borneensis (Ebenaceae). Since the plot establishment, the forests then had experienced three times of forest
fires, those were in 1982-1983, 1994-1995 and 1997-1998. The present paper reports the results of re-measurement of some 150x110 m2

parts of the plot in August 2003, about 23 years after plot establishment. Micro topographically, the studied plot was relatively undulating in
higher parts and relatively flat in the lower parts of the plot, while the differences between lowest sub-plot and higher sub-plot of the re-
measured plot was 26 m. Forest floor of the lower parts of the plot were humid to wet during rainy season and still humid during dry
season. Almost all of the trees within lower parts of the plot were escaped from these three times of forest fires; hence these sub-plots were
dominated by the trees of primary species that enumerated in 1980. Those sub-plots in the higher parts were burnt during the past forest
fires indicated by the charcoal of standing trees and remaining felling logs in the forest floor. These burnt sub-plots were dominated by
pioneer or secondary tree species, such as: Mallotus spp., Macaranga spp., Ficus spp. and Vernonia arborea. Local distribution of some
indicator species (such as primary tree species: Pholidocarpus majadum, Diospyros spp., Eusideroxylon zwageri and species of
Dipterocarpaceae; pioneer or secondary tree species Vernonia arborea, Macaranga spp., Mallotus spp., Ficus uncinulata, Piper aduncum,
Peronema canescens) within the plot were figured. Mortality, recruitment and growth rate during the period of 1980-2003 were also discussed.
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Key words: dynamics, mix dipterocarps forest, forest fires, mortality, recruitment and growth rate.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir kebakaran hutan tercatat
sebagai faktor yang paling mengancam keanekaragaman
hutan di Indonesia. Sejak kebakaran hutan besar pada
tahun 1983 hampir setiap tahun Indonesia mengalami
kebakaran lahan dan hutan, yang paling besar adalah
kebakaran hutan tahun 1982-1983, 1986-1987, 1991, 1994
dan 1997-1998 (Lennertz dan Panzer, 1984; Wirawan
1993; Simbolon, 2000). Dampak kebakaran hutan terhadap
biodiversitas hutan telah dilaporkan dalam　berbagai
naskah seperti Riswan et al. (1984), Riswan dan Yusuf
(1986), Ngakan (1999), dan Simbolon et al. (2002).

Musim kemarau panjang tahun 1997-1998 menye-
babkan 12,02% individu pohon mati akibat kekeringan, atau
setara dengan kehilangan 21,67% total basal area. Lebih
lanjut dikatakan bahwa kebakaran hutan memberikan
dampak yang sangat buruk terhadap struktur dan komposisi
hutan karena mati terbakarnya sekitar 36-70% individu
pohon hutan dan menurunkan kira-kira 45-85% dari total
basal area dan menyebabkan penurunan penutupan tajuk
sebesar 23-79%. Kemarau panjang dan kebakaran hutan
juga menurunkan jumlah jenis, marga dan familia masing-

masing sekitar 23-79%, 53-66%, dan 18-21% (Simbolon et
al., 2002). Hal ini juga akan mengakibatkan semakin
lamanya waktu yang diperlukan untuk pemulihan hutan
(Ngakan, 1999, Simbolon et al., 2002). Pada tahun 1979
Kartawinata et al. mulai membuat petak permanen seluas
150x700 m2 di Wanariset Semboja, Kalimantan Timur dan
selesai pada 1981. Keadaan hutan petak penelitian ini telah
dilaporkan dalam Kartawinata et al. (1981) dan Abdulhadi
dan Kartawinata (1980), tentang gapnya (Partomihardjo et
al., 1987) dan keadaan hutan setelah kebakaran 1982
dalam Riswan et al., (1984) dan Riswan dan Yusuf, (1986).
Naskah ini melaporkan dinamika hutan dipterocarp cam-
puran selama periode 1980-2003 setelah mengalami tiga
kali kebakaran, yaitu pada 1982, 1994 dan 1997. Dinamika
hutan khususnya membahas perubahan komposisi jenis,
mortalitas, rekrutmen dan kecepatan pertmbuhan.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian
Penelitian dilakukan di petak permanen di kawasan

hutan pamah Wanariset Semboja yang dikelola oleh Loka
Penelitian dan Pengembangan Satwa Primata Semboja,
Kalimantan Timur. Kawasan ini berada 1,6 km dari simpang
Semoi pada Km 38 jalan Balikpapan–Samarinda (Gambar
1.). Semua pohon berukuran batang setinggi dada lebih
dari 10  cm di dalam petak diberi nomor, diidentifikasi jenis-
nya diukur posisinya dalam petak dan diukur diameternya.
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Gambar 1. Lokasi penelitian Wanariset Semboja.

Pada musim kemarau panjang 1982-1983, sekitar 3,5
juta hektar lahan di Kalimantan Timur terbakar, ini
merupakan kebakaran hutan pertama terbesar yang pernah
dicatat di hutan hujan tropika basah Indonesia. Saat itu
petak permanen ini juga terbakar dan keadaan hutan
beberapa saat setelah kebakaran telah dilaporkan oleh
Riswan et al. (1984), serta Riswan dan Yusuf (1986).
Setelah kebakaran 1982-1983, kawasan ini (termasuk
petak permanen) juga mengalami dua kali lagi kebakaran
akibat kemarau panjang, yaitu pada tahun 1994 dan 1997.

Titik 0 petak permanen 150x700 m2 Wanariset Semboja
berada pada jarak kira-kira 50 m ke sebelah utara dari
pinggir Km 1,6 jalan Semboja-Semoi-Sepaku. Sisi 700 m
(sisi sumbu X, sebagai jalur) terbentang kira-kira dari arah
selatan ke utara dan sisi 150 m (sisi sumbu Y) membujur
kira-kira dari timur ke barat. Hutan di sepanjang sisi kiri dan
kanan jalan Semboja-Semoi-Sepaku sudah mengalami
gangguan kebakaran dan sebagian telah dirubah menjadi
lahan pertanian. Keadaan hutan sepanjang sisi jalan
sampai menuju jalur 0 (sumbu Y petak permanen) telah
berubah menjadi hutan sekunder. Beberapa hari sebelum
20 Agustus 2003, dari sisi jalan Semoi-Sepaku kearah utara
sampai jalur 20 dalam petak (sepanjang kira-kira 150-200
m) telah dibuat rintisan, jarak dari satu rintisan ke rintisan
lainnya antara 3-4 m dan telah ditanami dengan semai
Shorea sp.

Karena rintisan dan penanaman telah dilakukan sampai
jalur 20, maka sub-petak sampai jalur ke 20 tidak diukur
ulang. Pengukuran ulang pohon dalam petak penelitian
dilakukan mulai dari jalur 21 dan karena keterbatasan
waktu dan tenaga pelaksana pengukuran ulang hanya
dapat dilakukan sampai jalur 31, sehingga petak yang
berhasil diukur ulang adalah 110x150 m2 dan posisi
geografi petak penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Posisi geografi titik sudut petak penelitian 110x150 m2.

Titik Posisi dalam petak Lintang
Selatan Bujur Timur

20-0 Sudut sisi selatan dan timur 0o 59’ 26” 116o 57’ 31”
20-15 Sudut sisi selatan dan barat 0o 59’ 27” 116o 57’ 46”
31-0 Sudut sisi utara dan timur 0o 59’ 23” 116o 57’ 51”
31-15 Sudut sisi utara dan barat 0o 59’ 24” 116o 57’ 46

Cara kerja
Petak 110x150 m2 dibagi menjadi sub-petak berukuruan

10x10 m2, sehingga jumlah sub-petak yang diukur ulang
adalah 165 sub-petak atau 1,65 ha. Setiap titik sudut ke-
165 sub-petak tersebut diukur perbedaan tinggi
relative　antara satu dan lainnya lalu digambar topografi
petak. Semua pohon berukuran diameter batang setinggi
dada (130 cm) lebih dari 10 cm diberi nomor aluminium,
diambil contoh daun untuk diidentifikasi jenisnya, diukur
diameternya dan posisinya dalam setiap petak. Batas
diameter pohon terkecil yang diukur pada penelitian 1979-
81 adalah 10 cm tetapi pada pengukuran 2003 adalah 5 cm
agar beberapa pohon jenis sekunder yang tumbuh setelah
kebakaran 1997 juga terekam. Pemberian nomor aluminium
baru harus dilakukan karena sebagian besar nomor pohon
yang dibuat pada periode 1979-1981 telah hilang, hanya
sebagian kecil yang masih tetap menempel pada pohon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Topografi petak
Hasil pengukuran perbedaan tinggi relative setiap titik

sudut sub-petak memperlihatkan perbedaan titik sudut
tertinggi (yaitu titik 20-0) dan titik sudut terendah (yaitu titik
31-15) sebesar 26,01 m. Blok sub-petak antara 28-9 dan
28-15 sampai 31-9 dan 31-15 tergolong landai (Gambar 2.).
Blok sub-petak yang landai ini dan beberapa sub-petak lain
di bawah garis kontur 5 m umumnya becek sampai
tergenang pada waktu musim hujan dan masih terlihat
lembab pada musim kemarau. Hampir semua pohon di
kawasan ini tidak terbakar atau terhindar dari kebakaran
besar pada 1982-1983, 1994, dan 1997. Blok sub-petak ini
masih didominasi oleh pohon-pohon jenis primer yang
dicacah pada tahun 1980.

Sub-petak yang terletak pada permukaan di atas garis
kontur 5 m terlihat telah mengalami kebakaran pada 1982-
1983, 1994, dan 1997 yang diindikasikan oleh arang batang
pohon yang masih berdiri tegak dan yang telah tumbang.
Sub-petak ini didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan pionir
atau sekunder seperti Mallotus spp., Macaranga spp., Ficus
spp., dan Vernonia arborea.

0 3 6 9

12 15

31

25
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

C
on

to
ur

 (c
m

)

Sub-plots (E-W) N-
S

Gambar 2. Topografi sub-petak penelitian.

Struktur dan komposisi hutan
Jumlah individu, jenis, basal area dan indeks

keanekaragaman jenis pohon berdiameter lebih dari 10 cm
hasil penyarian data mentah Kartawinata (1980, komunikasi
pribadi) khusus pada petak 150x110 m2 yang dicacah ulang
disajikan pada Tabel 2. Pada periode tersebut, berdasarkan
total basal area, petak penelitian didominasi oleh

Samarinda & Balikpapan
Kalimantan Timur
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Eusideroxylon zwageri (Lauraceae), Dipterocarpus cornutus
(Dipterocarpaceae), dan Pholidocarpus majadum
(Arecaceae) sedangkan berdasarkan jumlah individu
didominasi oleh Diospyros borneensis (Ebenaceae), P.
majadum dan E. zwageri. Distribusi kelas diameter pohon
pada periode tersebut berbentuk “J” terbalik menandakan
proses regenerasi hutan pada saat itu cukup baik, seperti
dipresentasikan beberapa jenis yang paling banyak jumlah
individunya (Gambar 3.).
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Gambar 3. Distribusi kelas diamater beberapa jenis pohon dengan
jumlah individu terbanyak dalam petak penelitian pada 1979.
Keterangan: Dbor: Diospyros borneensis; Ezwa: Eusideroxylon
zwageri; Plat: Polyalthia lateriflora; Kcin: Knema cinerea; Klat:
Knema laterifolia; Psum: Palaquium sumatranum; Slep: Shorea
leprosula; Pdas: Palaquium dasyphyllum.

Pada pencacahan Agustus 2003, terlihat perubahan
komposisi jenis penyusun dengan terjadinya penurunan
drastis jumlah individu dan dengan demikian perubahan
struktur hutan, komposisi jenis dan basal area pohon
berdiameter lebih dari 10 cm (Tabel 2.). Berdasarkan total
basal area, petak didominasi oleh P. majadum, E. zwageri
dan D. cornutus, sedang berdasarkan jumlah individu
didominasi oleh P. majadum (37 individu), Macaranga
gigantea (35), D. borneensis (15) dan Mallotus paniculatus
(15). Pada 1980, basal area jenis sekunder M. gigantea
hanya merupakan tumbuhan minor (urutan ke-59), tetapi
pada 2003 menjadi utama ke-12 dalam petak.

Tabel 2. Jumlah individu, jenis dan basal area pada dua periode
penelitian serta mortalitas (Mort, D>10 cm) dan recruitment (Recr,
D>5 cm) di antara dua periode tersebut (D = diameter).

1980-2003 2003Subyek 198
0 Mort Recr D>10cm D>5cm

Jumlah Individu 955 805 1772 428 1934
Total BA (m2/ha) 28.6 22.7 6.7 13.6 16.8
Jumlah jenis 254 242 188 148 238
Indeks
keanekaragaman
Fisher’α

113 117 54 83 72

Apabila batas diameter terendah adalah 5 cm maka
terlihat perubahan yang lebih drastis dalam komposisi jenis
dan struktur hutan karena setelah dominasi basal area tiga
jenis tertinggi, urutan keempat adalah jenis pionir M.
gigantea, tetapi berdasarkan jumlah individu petak
didominasi oleh jenis pionir M. paniculatus (270 individu),
M. gigantea (262), Ficus uncinulata (224) dan Vernonia
arborea (121). Distribus kelas diameter batang pohon
terkonsentrasi pada kelas antara 5-10 yang
direpresentasikan beberapa jenis dengan jumlah individu

terbanyak (Gambar 4.). Perbedaan konsentrasi kelas
diameter yang menyolok ini memperlihatkan terjadinya
suatu periode pertumbuhan yang serentak setelah terjadi
periode mortalitas massal. Periode mortal massal ini
diperkirakan adalah periode kebakaran hutan 1997 dan
pohon pada kelas diameter 5-10 cm dan sebagian atau
semua kelas 10-15 cm adalah pohon yang tumbuh serentak
pasca kebakaran 1997.
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Gambar 4. Distribusi kelas diamater beberapa jenis pohon dengan
jumlah individu terbanyak dalam petak penelitian pada 2003.
Keterangan: Mpan: Mallotus paniculatus; Mgig: Macaranga
gigantea; Func: Ficus uncinulata; Varb: Vernonia arborea; Dellp:
Diospyros elliptica; Evod: Evodia sp.; Aela: Artocarpus elasticus;
Syzy: Syzygium spp.

Spesies-area
Pada pencacahan 1980, keanekaragaman jenis petak

penelitian tergolong tinggi seperti diindikasikan oleh index
Fisher’α (Table 2.) dan kecenderungan pertambahan jenis
dengan penambahan jumlah sub-petak (Gambar 5).
Pertambahan jumlah jenis dengan penambahan jumlah
sub-petak terlihat masih menaik tajam, yaitu setiap
penambahan 1 sub-petak masih memberikan kenaikan kira-
kira 1,5 jenis, sehingga jumlah 165 sub-petak masih belum
dapat mewakili keanekaragaman jenis pohon kawasan ini.
Pada 1980 terdapat 254 jenis pohon yang berdiameter lebih
dari 10 cm dalam petak, diman hanya 87 jenis yang tersisa
pada 2003 dan index kesamaan jenis adalah 27,7%,
tercatat 67 jenis mortal dan 61 jenis baru lain yang tidak
terdapat pada 1980 mengalami rekrutmen (Tabel 1). Tetapi
pada 2003, indeks keanekaragaman jenis pohon berukuran
diameter batang lebih dari 10 cm dalam petak yang sama
sudah sangat jauh lebih kecil (Fisher’α = 83 dan jumlah
jenis hanya 158). Pada grafik hubungan antara
pertambahan jumlah sub-plot dan jumlah jenis masih
terlihat menaik hingga pada 165 sub-petak, tetapi
kecenderungannya tidak setajam pada 1980, pada 2003
setiap penambahan 1 sub-petak hanya menambah kira-kira
0,7 jenis pohon.

Pada 2003, terdapat 238 jenis pohon berdiameter
batang > 5 cm dengan memperlihatkan pola penambahan
jumlah jenis dan jumlah sub-petak seperti pada 1980
dengan kecenderungan penambahan jenis sebesar 1,4
pada setiap penambahan 1 sub-petak (Gambar 5.), tetapi
index keanekaragaman Fisher’α jauh lebih kecil, yaitu 72.
Dari 254 jenis pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm
dalam petak pada 1980, pada 2003 pohon berdiameter
batang > 5 cm dalam petak hanya terdapat 97 jenis dan
index kesamaan jenis adalah 25.7%, tercatat 157 jenis
mortal dan 123 jenis baru lain yang tidak terdapat pada
1980 mengalami rekrutmen (Tabel 2).
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Gambar 5. Pertambahan jumlah jenis dan
jumlah sub-petak pada 1980 dan 2003.

Gambar 6. Jumlah individu dan persentase
mortalitas.

Gambar 7. Kelas diameter batang pohon
dan persentase mortalitas.

Mortalitas dan rekrutment 1980-2003
Selama periode 1980-2003 dengan tiga kali kebakaran

hutan tercatat 84% individu pohon 1980 mortal, tergolong
dalam 242 jenis, jumlah ini merupakan 79% total basal area
(Tabel 2.). Jumlah individu masing-masing jenis dan kelas
diameter batang pohon tidak memperlihatkan hubungan
dengan persentase mortalitasnya (Gambar 6. dan 7.).
Mortalitas tumbuhan di petak penelitian agaknya lebih
berkaitan dengan distribusinya di dalam sub-petak.
Tumbuhan yang tersebar di sub-petak yang landai
umumnya bertahan hidup karena terhindar dari kebakaran
sedangkan tumbuhan yang tersebar di sub-petak lainnya
sebagian besar mortal karena terbakar. Sekalipun demikian
beberapa jenis primer dengan individu berdiameter besar
dan tersebar di sub-petak bagian punggung masih tercatat
bertahan hidup pada 2003 meskipun terbakar (Gambar 8.).
Dari 242 jenis pohon yang mengalami mortalitas selama
periode 1980-2003, ada 157 jenis (merupakan 61,8% dari
total jenis 1980) dengan 336 individu yang tidak ditemukan
anakan berukuran diameter batang lebih dari 5 cm pada
2003. Selama periode 1980-2003 tercatat 1772 individu
yang tergolong dalam 188 jenis mengalami rekrutmen,
dimana 123 jenis sebagai rekrutmen baru dengan jumlah
1128 individu. Sebagian besar rekrutmen tercatat pada
jenis-jenis pionir atau sekunder seperti Macaranga spp.,
Mallotus spp., Ficus spp., Omalanthus spp., V. arborea, dan
lain-lain. Rekrutmen jenis primer yang perlu dicatat adalah
Diospyros elliptica dan D. oblonga, Croton laevifolius, dan
Cananga odorata. Berdasarkan konsentrasi kelas diameter
batang pohon diketahui bahwa rekrutmen umumnya terjadi
pasca kebakaran hutan besar terakhir pada 1997-1998.

Distribusi beberapa jenis indikator
Distribusi beberapa jenis pohon yang dianggap sebagai

indikator hutan, beberapa jenis primer adalah P. majadum,
Diospyros spp., E. zwageri, dan Dipterocarpaceae; adapun
beberapa jenis pionir atau sekunder adalah V. arborea,
Macaranga spp., Mallotus spp., dan F. uncinulata (Gambar
8). Jenis primer P. majadum dan Diospyros spp. tersebar
umumnya di sub-petak yang landai yang terhindar dari tiga
kali kebakaran selama periode 1979-2003. Jenis primer lain
seperti E. zwageri dan jenis-jenis Dipterocarpaceae tidak
tersebar di sub-petak yang landai melainkan dalam sub-
petak yang terbakar, namun masih tetap dapat bertahan
hidup. Jenis ini agaknya selain oleh diameter yang sudah
cukup besar juga memang termasuk jenis yang tahan
terbakar (Gambar 8a.) Jenis-jenis pioneer atau sekunder
lain umumnya tersebar padat di dalam sub-petak di
punggung dan di lereng menghindari sub-petak yang

lembab. Pola persebaran seperti ini terlihat jelas pada
Mallotus spp., F. Uncinulata,dan Macaranga spp. (Gambar
8b.).

Kecepatan pertumbuhan
Dari 955 individu tumbuhan dalam petak penelitian

1980, pada 2003 hanya 241 individu yang mempunyai
diameter batang lebih dari 15 cm, dimana hanya 166
individu yang dapat dipastikan merupakan individu yang
dicacah pada 1980 sedangkan 75 individu lainnya tidak
mempunyai nomor label 1980, tetapi patut diduga
merupakan individu 1980. Dari 166 tumbuhan yang
mempunyai nomor label 1980, hanya 123 individu yang
dapat dihitung kecepatan pertumbuhan relatifnya (rGR),
karena merupakan tumbuhan dikotil yang mempunyai data
diameter batang 1980 dan 2003, sedang 43 individu
sisanya mempunyai data diameter batang tetapi merupakan
monokotil suku Arecaceae. Dengan demikian, rGR
tumbuhan selama kurun waktu 1980-2003 dalam laporan ini
hanya didasarkan pada 123 individu tersebut. Dari 123
individu tersebut, jenis yang paling banyak jumlah
individunya adalah Diospyros borneensis dengan 17
individu, E. zwageri (8) Polyalthia laterifolia (6) dan lainnya
umumnya kurang dari itu.

Rata-rata kecepatan pertumbuhan diameter batang
pertahun tertinggi tercatat pada Shorea acuminatissima
(Dipterocarpaceae; 16,6 mm/tahun), diikuti Shorea parvifolia
(Dipterocarpaceae; 12,7 mm/tahun); Gironniera sp.
(Urticaceae; 10,3 mm/tahun) dan terendah tercatat pada
Knema sp. (Myristicaceae; 0,02 mm/tahun).  Rata-rata

Table 3. Rata-rata kecepatan pertumbuhan diameter batang
pertahun (mm/tahun) beberapa suku terpilih dalam petak penelitian

Suku Pertumbuhan
(mm/tahun)

Standard
deviasi

1. Anacardiaceae 2,00 1,36
2. Annonaceae 4,47 2,98
3. Bombacaceae 3,33 1,98
4. Dipterocarpaceae 6,93 4,89
5. Ebenaceae 2,49 3,83
6. Euphorbiaceae 3,03 3,00
7. Leguminosae 2,32 2,38
8. Lauraceae 5,12 4,69
9. Moraceae 4,37 4,37

10. Myristicaceae 3,42 2,41
11. Myrtaceae 3,49 2,83
12. Olacaceae 2,94 0,92
13. Sapotaceae 3,89 2,19
14. Urticaceae 3,53 3,35
15. Semua jenis 3,53 3,53
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Gambar 8. Distribusi beberapa jenis indikator dalam petak penelitian: A. jenis primer, Diosp spp: Diospyros spp., Pmajadum:
Pholidocarpus majadum, Diptero: Dipterocarpaceae, Ezwag: E. Zwageri; B. jenis sekunder, Funcin: Ficus uncinata, Macspp: Macaranga
spp., Mallspp: Mallotus spp., Varbor: Vernonia arborea) dan besar lingkaran proporsional dengan besar diameter batang.

kecepatan pertumbuhan diameter batang berdasarkan
kelompok suku, disajikan pada Tabel 3. Pertambahan
diameter batang pertahun antar masing-masing kelompok
suku sangat bervariasi dan standar deviasi dalam kelompok
suku juga tergolong tinggi bahkan hampir menyamai rata-
rata pertumbuhan tahunannya. Akan tetapi, kecepatan
pertumbuhan diameter batang pohon hutan sering dikaitkan
dengan keadaan habitat dan jenisnya. Dalam jenis sendiri
ditemukan cenderung menurun dengan pertambahan
diameter batang pohon (Kohyama dan Hotta, 1986;
Simbolon et al., 2000; Simbolon et al, 2002a). Hal ini
merupakan akibat kompetisi dalam memperebutkan sumber
daya yang ada, seperti cahaya, ruang, dan hara.
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ABSTRACT

Sugar cane or tebu (Saccharum officinarum L.) is useful in Hinduism ceremonies in Bali, so that the people plant it in the home yard. Its
population is not big but it spreads all over Bali. The farmers use it to be the merchandise at the markets, especially for the ritual
ceremonies uses. The use of sugar cane in ritual ceremonies is very popular as symbolize of wedding ceremony. The sugar cane is put in
front part of the cars when they go to the bride’s house for the permission. The sugar cane stem cut into two parts used as the parts of the
offering, as the tegen-tegenan as the offering as the earth product, raka-raka fruit for canang/offering, pedangal for tooth ceremony etc. The
research was conducted in Tabanan Bali to know the varieties of sugar cane and the function in ritual ceremony in Bali. The result showed
that people used 8 kinds of sugar cane for the ceremonies such as: tebu ratu/raja, tebu tiying, tebu kuning, tebu selem/cemeng/hitam/ireng,
tebu malem, tebu tawar, tebu salah, and tebu suwat. They had function as identities, offering, worship, protection, and food of white cows.
This showed that Balinese people had a little knowledge of sugar cane as the offering and the plantation is not maximal. The belief of the
sugar cane function in ritual ceremony in Bali supports its reservation. For that it needs to build reservation and introduce new varieties, the
clearness of the sugar cane meaning as the facilities of the ceremony and the availability of young sugar cane.

Keywords: sugar cane, Balinese, ritual ceremony.

PENDAHULUAN

Dalam buku Flora of Java disebutkan bahwa di
Indonesia terdapat 7 jenis Saccharum, suku Poaceae yakni:
S. barberi Jesw, S. bengalense Retz, S. edule Hassk, S.
robustum Brandes & Jeswiet ex Grassl, S. sinense Roxb.,
S. spontaneum L. dan S. officinarum L. (Backer dan Bakhu-
izen van den Brink, 1965). Di Bali dikenal 8 macam/varietas
(Sumantera dkk., 2002), sedangkan Surayin (1992)
menyebutkan 6 macam, dan kebanyakan orang Bali
menurut Agastia dkk. (1998) mengenal 4-5 varietas tebu.

Saccharum officinarum L. (tebu) adalah sejenis rumput
tahunan yang tingginya mencapai 6 m. Batangnya bulat
berbuku-buku, daun berbentuk pita. Berbunga malai warna
putih masa berbunga pada bulan Februari sampai bulan
Juni. Perbanyakan dapat dilakukan dengan biji, stek batang
dan stek pucuk. Dapat tumbuh pada semua jenis tanah
yang memiliki drainase dan aerasi baik, pada ketinggian
tempat 0-1300 m dpl. Tebu diduga berasal dari pulau Irian.
Kini tebu telah tersebar luas di dunia, sebagai tanaman
perkebunan, penghasil gula pasir dengan hasil sampingan
seperti spiritus, bahan bumbu masak (ajinomoto/miwon),
eternit, dan kayu bakar. Secara tradisional juga berguna
sebagai bahan gula merah, bahan obat, rujak, pakan
ternak, atap rumah, bahan minuman, dan untuk upacara
adat (Sastrapradja dkk., 1978).

Tradisi tebu dalam upacara adat dapat disaksikan pada
upacara adat Hindu di Bali. Tebu sebagai sarana
tetandingan raka-raka banten/sesajen, tiang banten taman,
tegen-tegenan, upacara potong gigi, perkawinan maupun

untuk pakan sapi putih agar mendapatkan susu “empehan”.
Bermakna simbolis memberikan rasa kehidupan, identitas
diri dan penolak bala (Dwitantra, 1984). Masyarakat Bali
mengenal 8-10 varietas tebu, dan sebanyak 8 macam
varietas tebu untuk upacara adat yakni: tebu ratu/raja, tebu
tiying, tebu kuning, tebu selem (hitam/cemeng/ireng), tebu
malem, tebu tawar, tebu swat, dan tebu salah  (Sumantera
dkk., 2002). Tradisi penanamannya pada tanah laba pura,
pekarangan rumah dan tanah tegalan sehingga mudah
mendapatkan untuk keperluan sarana upacara adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman
tebu dan tradisi pemanfaatannya di Kabupaten Tabanan,
serta upaya-upaya untuk mendukung kelestarian dan
pencerahan makna tebu dalam upacara adat Bali agar
tetap ajeg.

BAHAN DAN METODE

Penelitian tebu sebagai sarana upacara adat dilakukan
secara eksploratif di Kecamatan Baturiti dan Penebel,
Kabupaten Tabanan pada bulan Juli-Agustus 2002. Para
sulinggih, pembuat banten, prajuru desa pekraman, tetua
masyarakat, bendesa adat, dan pegawai Kantor Agama
bertindak sebagai nara sumber. Di samping itu juga
dilakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan
upacara perkawinan, pecaruan, Wana Kretih. Data yang
diperoleh disajikan secara deskriptif, sedangkan material
hidupnya dikumpulkan untuk melengkapi tanaman koleksi
Upacara Adat Kebun Raya ”Eka Karya” Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekaragaman varietas tebu
Dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tabanan

diketahui terdapat 8 varietas tebu yang digunakan sebagai
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sarana upacara adat yakni: tebu ratu/raja, tebu tiying, tebu
kuning, tebu tawar, tebu swat, tebu selem (cemeng/ireng/
hitam), tebu malem dan tebu salah. Beberapa masyarakat
Tabanan (Bali) dapat membedakan varietas tebu tersebut
dengan cara menyebutkan ciri-ciri berikut:
1. Tebu ratu/raja adalah tebu yang paling besar ukurannya,

batangnya kuat berwarna kekuningan dan banyak
mengandung air. Diameter batang dapat mencapai + 6 cm
dan tinggi mencapai + 6 m.

2. Tebu tiying adalah tebu yang kulit batangnya keras dan kaku
menyerupai tiying/bambu. Batang berwarna agak kuning,
diameter batang 3-5 cm, panjang ruas 5-11 cm dan tingginya
dapat mencapai + 5 m.

3. Tebu kuning/arjuna adalah tebu yang menyerupai tebu tiying
batangnya berwarna kuning mulus, licin, airnya banyak, dan
rasanya paling manis.

4. Tebu tawar/tabah adalah tebu yang perawakannya mirip
dengan tebu tiying dengan kulit batang berwarna kuning
kehijauan. Batang mengandung banyak air dan rasanya
tawar/tabah/blangsah.

5. Tebu swat adalah tebu yang mirip dengan tebu kuning, namun
pada ruas terdapat garis-garis hijau memanjang (swat/garis)
dan rasanya kurang manis.

6. Tebu selem (ireng/hitam/cemeng) adalah tebu yang kulit
batangnya berwarna coklat kehitaman. Diameter batang 2-4
cm, tinggi 4-5 m. Perawakannya besar mirip tebu ratu.
Batangnya banyak mengandung air dan rasanya kurang
manis.

7. Tebu malem adalah tebu yang mirip dengan tebu ratu, hanya
saja ruas batangnya lebih pendek, lebih keras, kadar airnya
lebih sedikit dan lebih manis.

8. Tebu salah adalah tebu yang perawakannya mirip gelagah
(Saccharum spontaneum). Batang berwarna kuning
keputihan, berdiameter 2-3,5 cm dan panjang ruas 7-11 cm.
Kadar airnya lebih banyak dan rasanya lebih manis.

Pemanfaatan tebu dalam upacara adat
Pemanfaatan tebu di Kabupaten Tabanan sesuai

dengan jenis upacara adat Panca Yadnya, yang meliputi:
Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Resi Yadnya, Manusa
Yadnya, dan Bhuta Yadnya.

Dewa Yadnya adalah korban suci yang dilakukan
secara tulus-ikhlas kepada para Dewa/Tuhan Yang Maha
Esa dengan cara menghaturkan sesajen/banten/canang/
gebogan pada hari-hari tertentu yang dianggap suci. Tebu
merupakan salah satu sarana sesajen/banten yang tidak
boleh diganti dengan sarana yang lain karena telah
mempunyai makna tertentu. Pada sesajen canang sari
salah satu sarananya adalah seiris/sebilah tebu yang
maknanya merupakan persembahan yang didasari dengan
rasa yang tulus dan ikhlas atas terciptanya jenis tumbuh-
tumbuhan sebagai sumber sandang, pangan dan papan.
Pada banten/sesajen yang disebut dengan salaran/tegen-
tegenan menggunakan sebatang tebu yang panjangnya + 1
m dari daun pucuk sampai batangnya yang bermakna
memberi arah/tujuan/petunjuk hidup yang mesti dijalani
(Surayin, 1999). Pada baten Taman menggunakan batang
tebu sebagai tiang banten tersebut yang berbentuk segi
empat yang bermakna simbolis kehidupan agar bisa meniru
sifat tebu yang mudah tumbuh dan mempunyai cadangan
makanan yang merupakan sumber kehidupan dan
kebahagiaan. Pada banten/sesajen yang disebut gebogan
(rangkaian buah-buahan, jajan dan potongan batang tebu
sebagi dasarnya) yang bermakna sebagai wakil
persembahan dari tumbuh-tumbuhan atas terciptanya alam
semesta beserta isinya. Pada banten catur dan upacara
Ngenteg Linggih/peresmian pura/tempat suci banyak
menggunakan tebu sebagai sarananya yang bermakna
kesucian, rasa bakti dan merupakan persembahan dari
hasil bumi. Varietas tebu yang digunakan adalah semua
jenis tebu yang ada kecuali tebu salah.

Pitra Yadnya adalah korban suci yang dilakukan dengan
hati tulus-ikhlas kehadapan para leluhur/atma/pitra/orang
yang telah wafat, dengan cara menyelenggarakan upacara
pengabenan, pengerorasan, dan peklemigian/ pebersihan.
Tebu digunakan sebagai raka-raka banten/canang mewakili
persembahahan dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan
sumber kehidupan, agar yang masih hidup diberi kekuatan
dan keselamatan. Di samping itu tebu juga digunakan
sebagai alat untuk menghaluskan/nguyeg sekah (simbul
orang yang diaben), berupa batang tebu hitam yang telah
dikupas kulitnya. Tebu ini bermakna pembersihan/
penyucian dan persembahan agar leluhur yang diupacarai
(diaben) menjadi bersih/suci, sehingga diharapankan dapat
diterima di sisi-Nya, sedang yang masih hidup diberi
kekuatan lahir dan batin (Agastia dkk. , 1998). Varietas tebu
yang digunakan dalam upacara ini adalah tebu hitam, tebu
ratu, tebu kuning, tebu malem, tebu swat dan tebu
tiying/bambu.

Resi Yadnya adalah korban suci yang dilakukan
dengan hati yang tulus-ikhlas kehadapan para
resi/pendeta/orang suci, sebagai pemuka agama yang
dapat mengamalkan ajarannya dan dapat memberikan
tuntunan kepada umatnya (Agastia dkk. , 1998). Resi
Yadnya adalah dasar keimanan yang harus diakui
kebenarannya. Sedangkan tujuan dari upacara resi Yadnya
adalah menyucikan seseorang secara lahir batin, sehingga
dapat menjadi pendeta/ sulinggih yang diharapkan dapat
memberikan pencerahan dan tuntunan agama serta dapat
meningkatkan kesejahteraan. Salah satu upacara resi
Yadnya adalah upacara Mediksa/pelantikan seseorang
welaka (orang biasa) menjadi orang suci (sulinggih).
Rangkaian upacara ini menggunakan beberapa jenis
tumbuhan antara lain adalah tebu. Dalam upacara ini, tebu
bermakna persembahan/ penghormatan yang tulus, agar
yang diupacarai menjadi orang suci dan dapat mengambil
hikmah dari tebu, yaitu dapat memberikan air suci
kehidupan sebagai sumber kemakmuran masyarakat.
Varietas tebu yang digunakan dalam upacara ini adalah
tebu ratu, tebu kuning, tebu hitam, dan tebu malem.

Manusa Yadnya adalah korban suci yang dilakukan
dengan hati tulus-ikhlas untuk memelihara dan
membersihkan lahir batin manusia sejak dari dalam
kandungan sampai akhir hayat (Agastia dkk. , 1998). Dari
sekian banyak jenis upacara Manusa Yadnya yang paling
menonjol adalah upacara perkawinan dan upacara potong
gigi. Pada upacara perkawinan, tebu bermakna sebagai
identitas/ciri orang yang melaksanakan upacara tersebut.
Tebu sepanjang + 1,5 m dari pucuk daun sampai batang
dipasang di depan pintu mobil sebelah kiri dan kanan untuk
mengantar pengantin ke rumah mempelai wanita dan
berpamitan. Mobil yang di depannya dipasangi tebu yang
diikat pada kaca spion kiri dan kanan menunjukkan
rombongan pengantin, di samping itu juga dimaknai
sebagai simbol kehidupan yang harus dijalani setiap
pengantin yang akan menempuh hidup baru. Mereka
diharapkan dapat meniru sifa-sifat tebu, yaitu mudah
tumbuh dan berkembang, serta mempunyai cadangan
makanan sebagai sumber kehidupan, kesejahtraan dan
kebahagiaan. Di samping itu agar dapat menjauhi sifat-sifat
orang makan tebu yang dipakai pepatah “habis manis
sepah dibuang”. Sarana tebu ini juga bermakna sebagai
makanan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya
upacara, karena orang kawin sebelum diupacarai dianggap
leteh/kotor dan mudah diganggu oleh roh jahat. Varietas
tebu yang biasa digunakan dalam upacara ini adalah tebu
ratu, tebu malem, tebu kuning, tebu hitam, tebu tiying, dan
tebu swat.
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Pada upacara potong gigi/mepandes, tebu digunakan
sebagai sarana sesajen/banten dan sebagai singgang
gigi/pedangal agar mulut tetap terbuka, sehingga mudah
dilakukan pengikiran/pemotongan. Upacara ini bertujuan
untuk mengurangi/ mengendalikan hawa nafsu yaitu sifat
manusia yang dianggap kurang baik, bahkan sering
dianggap sebagai musuh di dalam diri sendiri (Agastia dkk.
,1998). Di samping itu tebu juga bermakna sebagai simbul
rasa untuk merasakan dan membedakan “sad rasa” (enam
rasa) yang hanya dapat dirasakan di dalam mulut yaitu:
manis, pahit, asin/pakeh, pedas/lalah, asam/masem dan
kecut/sepet. Varietas tebu yang digunakan dalam upacara
ini adalah tebu ratu, tebu kuning, tebu hitan, tebu malem,
tebu tiying, dan tebu swat.

Bhuta Yadnya adalah suatu korban suci yang dilakukan
dengan hati tulus-ikhlas untuk (i) membersihkan/menyuci-
kan tempat (alam) dari pengaruh buruk yang ditimbulkan
oleh para Bhuta Kala dan makhluk-makhluk yang dianggap
lebih rendah dari manusia (roh jahat); (ii) membersihkan/
menyucikan Bhuta Kala dan roh-roh jahat untuk
menghilangkan sifat buruk yang ada padanya, sehingga
muncul sifat baik dan kekuatan yang dapat berguna untuk
kesejahtraan umat manusia dan kelestarian alam semesta.
Sesuai dengan tujuan upakara Bhuta Yad-nya itu dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu: (i) upakara/ sesajen yang
berfungsi sebagai penyucian/ pembersihan, misalnya
byakala, prayastcita, durmanggala, caru resi gana, manca
kelud wana kretih dan lain-lain; (ii) upakara/sesajen yang
berfungsi sebagai pemeliharaan/ penyucian dan
penyupatan terhadap Bhuta Kala dan makhluk-makhluk
lain, misalnya segehan/suguhan kepel, segehan cacahan,
segehan agung, dan beberapa jenis caru. Kehidupan
manusia Bali memerlukan pula kekuatan-kekuatan ini,
misalnya untuk menjaga rumah, menjaga diri sendiri dan
lain-lain (Agastia dkk. , 1998).

Sarana upacara ini banyak memerlukan jenis binatang
dan tumbuh-tumbuhan. Tebu salah adalah jenis tumbuhan
yang mesti ada sebagai sarana upacara ini. Pada upacara
resi Gana dan pembersihan halaman/nyakap karang harus
menggunakan tebu salah sebagai sarananya yang tidak
boleh diganti peranannya dengan tebu lain. Tebu salah ini
mempunyai makna permohonan maaf atas kesalahan dan
pembersihan /penyucian halaman rumah, sawah, tanah
tegalan. Sedangkan tebu tawar juga tidak boleh diganti
peranannya sebagai pakan sapi/sampi atau lembu putih
untuk mendapatkan susu/empehannya sebagai sarana
upakara Bhuta Yadnya.

Upaya pelestarian tebu
Pengamatan di lapangan menunjukan masih

terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting
dan makna tebu dalam upacara adat. Pembudidayaan
dapat dijumpai pada kawasan banjar dan jarang ditemukan
pada tanah penduduk sehinga dapat mengancam
kelestariannya. Dari 8 varietas tebu yang diketemukan
dilapangan hanya tebu salah dan tebu tawar yang paling
jarang diketemukan dan hanya ditanam oleh orang-orang
tertentu saja. Berdasarkan informasi dari masyarakat
pembudidayaan tebu salah dan tebu tawar tidak disenangi
karena kegunaannya sedikit dan penggunaanya sangat
jarang. Hal inilah yang menyebabkan terancamnya kedua
jenis tebu ini, namun dalam penggunaannya sebagai
sarana upacara tidak boleh di ganti dengan tebu yang lain.,
maka dari itu setiap ada upacara adat yang besar, sangat
kesulitan untuk mendapatkan kedua jenis tebu ini.

Dalam upaya menjaga keajegan upacara adat dan
budaya Bali yang telah terkenal di mancanegara, maka

perlu partisipasi aktif untuk melestarikan tebu tersebut.
Adanya tanaman tebu yang sesuai dengan konsep banten
sebagai ekonomi kerakyatan Bali yang sangat kental,
berarti telah melaksanakan hubungan hidup yang seimbang
antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia,
dan manusia dengan lingkungan yang disebut dengan Tri
Hita Karana.

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya”
Bali yang mempunyai koleksi Tanaman Upacara Adat Bali
(TUAB) dan koleksi tanaman obat merupakan sarana
pendidikan untuk meningkatkan kepedulian pada tanaman
upacara adat, tanaman obat, tanaman sandang, pangan
dan papan serta tanaman sakral (Siregar dkk., 2003).
Adanya kepercayaan terhadap peranan tebu dalam
upacara adat dapat membangkitkan upaya pelestariannya
di Bali. Untuk itu perlu memperkenalkan keragaman tebu,
pencerahan makna dalam upacara adat, penyediaan bibit
dan cara pembudidayaannya yang benar.

KESIMPULAN

Tebu berguna untuk sarana upacara adat Panca
Yadnya. Tebu bermakna sebagai persembahan, penyucian,
simbul kehidupan, pengampunan, identitas, pakan sapi
putih, simbul rasa, penolak bala, dan sebagai obat.
Terdapat 8 varietas tebu yang dimanfaatkan dalam upacara
adat yakni: tebu ratu/raja, tebu tiying, tebu kuning, tebu
selem (hitam/cemeng/ireng), tebu malem, tebu tawar, tebu
salah dan tebu swat. Varietas yang paling banyak
digunakan adalah tebu ratu, tebu tiying, tebu kuning, tebu
malem, tebu hitam dan tebu swat, sehingga lumrah adanya.
Tebu salah dan tebu tawar pemanfaatannya kecil sehingga
keberadaanya sangat jarang. Namun, tidak boleh diganti
penggunaannya dengan tebu yang lain sebab mempunyai
makna khusus. Kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang tebu sebagai sarana dan maknanya dalam upacara
adat menyebabkan pembudidayaannya kurang mendapat
perhatian, hal ini dapat mengancam kelestariannya. Untuk
menjaga kelestarian tebu ini dapat diupayakan dengan
memperkenalkan keragaman, pencerahan makna sebagai
sarana upacara adat dan penyediaan bibitnya. Sehingga
mendukung terciptanya keajegan upacara adat dan budaya
Bali. Adanya tanaman tebu yang sesuai dengan konsep
banten sebagai ekonomi kerakyatan Bali yang sangat
kental, berarti telah melaksanakan hubungan hidup yang
seimbang antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan
manusia, dan manusia dengan lingkungan yang disebut
dengan Tri Hita Karana.
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ABSTRACT

Research on insect biodiversity in Indonesia which is known as megabiodiversity still not yet a lot of done. Dung beetles represent one of
insect group owning very important ecological role and enough suscebtible to condition change of an ecosistem so that is often made as
one of bioindicator. Although it was estimated that there is about 1000 to 2000 species of dung beetle in Indo-Australia archipelago but the
exact species number of Indonesia’s dung beetles not yet been known, since the are more than 17,000 islands in the country and different
islands posseses a lot of endemic species. The lack of entomologist especially taxonomist and the limited of identification key available
also become the problems of study on dung beetles biodiversity as well as another group of insect in Indonesia. Therefore, we need some
effort expected to solve these problem in order to accelarate the research of insect biodiversity in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang
memiliki kekayaan jenis flora dan fauna yang sangat tinggi
(mega biodiversity). Hal ini disebabkan karena Indonesia
terletak di kawasan tropik yang mempunyai iklim yang stabil
dan secara geografi adalah negara kepulauan yang terletak
diantara dua benua yaitu Asia dan Australia (Primack et al.,
1998). Salah satu keanekaragaman hayati yang dapat
dibanggakan Indonesia adalah serangga, dengan jumlah
250.000 jenis atau sekitar 15% dari jumlah jenis biota
utama yang diketahui di Indonesia (Bappenas, 1993).

Diantara kelompok serangga tersebut, kumbang
(Coleoptera) merupakan kelompok terbesar karena
menyusun sekitar 40% dari seluruh jenis serangga dan
sudah lebih dari 350.000 jenis yang diketahui namanya
(Borror dkk., 1989). Indonesia diperkirakan memiliki sekitar
10% jenis kumbang dari seluruh kumbang yang ada didunia
(Noerdjito, 2003). Khusus di Sulawesi, diperkirakan
terdapat 6000 jenis kumbang setelah Hammond berhasil
mengoleksi 4500 jenis kumbang dari hutan dataran rendah
di Sulawesi Utara (Watt et al., 1997).

Kumbang tinja (dung beetles) merupakan anggota
kelompok Coleoptera dari suku Scarabaeidae yang lebih
dikenal sebagai scarab. Kumbang-kumbang ini mudah

dikenali dengan bentuk tubuhnya yang cembung, bulat telur
atau memanjang dengan tungkai bertarsi 5 ruas dan sungut
8-11 ruas dan berlembar. Tiga sampai tujuh ruas terakhir
antena umumnya meluas menjadi struktur-struktur seperti
lempeng yang dibentangkan sangat lebar atau bersatu
membentuk satu gada ujung yang padat. Tibia tungkai
depan membesar dengan tepi luar bergeligi atau berlekuk.
Pada kelompok kumbang pemakan tinja bentuk kaki ini
khas sebagai kaki penggali (Borror et al., 1989).

Semua kumbang tinja adalah scarab tetapi tidak semua
scarab merupakan kumbang tinja. Dari berbagai spesies
kumbang yang sering ditemukan pada kotoran hewan, yang
termasuk kumbang tinja sejati adalah dari superfamili
Scarabaeoidea famili Scarabaeidae, Aphodiidae dan
Geotrupidae (Cambefort 1991). Di Indonesia diperkirakan
terdapat lebih dari 1000 jenis kumbang scarab (Noerdjito,
2003).

KERAGAMAN FUNGSIONAL DAN STRATEGI
PEMANFAATAN TINJA

Selain beragam dari segi morfologi, kumbang tinja juga
memiliki keragaman dalam strategi pemanfaatan
sumberdaya. Secara garis besar kumbang tinja dapat
digolongkan dalam empat kelompok fungsional (guild),
yaitu, (i) kelompok telekoprid atau dwellers (penetap), dan
kelompok nester (pembuat sarang) yang terdiri atas (ii)
kelompok parakoprid atau tunnelers (pembuat terowongan),
dan (iii) kelompok endokoprid atau rollers (penggulung
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kotoran) serta (iv) kelompok kleptokoprid (Doube, 1990;
Westerwalbeslohl et al., 2004).

Kelompok dwellers yang banyak ditemukan di daerah
temperate, memakan langsung kotoran yang ditemukannya
dan umumnya meletakkan telur di kotoran tersebut tanpa
membentuk sarang. Kelompok tunnelers yang didominasi
oleh Scarabaeinae dan Geotrupinae, menggali terowongan
di bawah kotoran yang ditemukannya, membawa kotoran
ke tempat tersebut dan memanfaatkannya sebagai
makanan dan tempat berbiak. Kelompok rollers memiliki
kemampuan untuk membuat bola tinja sebagai suatu
sumber daya yang dapat dipindahkan, dibawa ketempat
lain sebelum dibenamkan ke dalam tanah. Kelompok
kleptoparasit menggunakan kotoran yang telah dimonopoli
oleh jenis telekoprid atau parakoprid (Hanski dan
Cambefort, 1991; Westerwalbeslohl et al., 2004).

PERAN KUMBANG TINJA DALAM EKOSISTEM

Dengan perilaku makan dan reproduksi yang dilakukan
di sekitar tinja, maka kumbang tinja sangat membantu me-
nyebarkan dan menguraikan tinja sehingga tidak menum-
puk di suatu tempat. Aktifitas ini secara umum berpengaruh
terhadap struktur tanah dan siklus hara sehingga juga
berpengaruh terhadap tumbuhan disekitarnya. Dengan
membenamkan tinja, kumbang dapat memperbaiki
kesuburan dan aerasi tanah, serta meningkatkan laju siklus
nutrisi (Andresen, 2001). Dekomposisi tinja pada
permukaan tanah, oleh kumbang tinja menyebabkan
penurunan pH tanah setelah 9 minggu dan meningkatkan
kadar nitrogen, yodium, fosfor, magnesium, dan kalsium
sampai 42-56 hari setelah peletakan tinja (Omaliko, 1984).
Holter (1977) mencatat peningkatan 11,5% materi organik
tanah di bawah tumpukan tinja setelah dibenamkan oleh
kumbang tinja (Aphodius rufipes). Bornemissza dan
Williams (1970) juga melaporkan bahwa pembenaman tinja
baik oleh kumbang maupun dengan tangan, menyebabkan
peningkatan penyerapan nitrogen, kalium, dan sulfur
dibandingkan dengan tinja yang yang dibiarkan tetap diatas
permukaan tanah. Kumbang tinja juga sangat berperan
dalam mencegah pencemaran terhadap padang rumput.
Tinja sapi yang dibiarkan dipermukaan tanah dapat
mematikan atau memperlambat pertumbuhan tanaman
rumput, serta menyebabkan tanaman di sekitarnya kurang
disukai ternak sapi (Gittings et al., 1994).

Di Australia kumbang tinja merupakan agen pengendali
hayati yang sangat efektif dalam mengontrol populasi lalat
yang banyak berkumpul di kotoran sapi. Dengan
menghilangkan kotoran ternak secara cepat dari
permukaan tanah maka kumbang tinja mengurangi peluang
perkembangbiakan vektor berbagai jenis penyakit tersebut.
Populasi lalat pada tumpukan kotoran sapi yang didatangi
oleh Onthophagus gazella menurun 95% dibandingkan
kotoran sapi tanpa serangga tersebut (Thomas, 2001).

 Kumbang tinja juga merupakan agen pengendali hayati
yang efektif untuk parasit pada saluran pencernaan hewan
ternak. Hal ini karena umumnya telur-telur parasit tersebut
terikut dalam kotoran sapi dan berkembang sampai menjadi
stadium infektif dalam kotoran dan berpindah ke
rerumputan yang kemudian termakan oleh ternak. Dengan
memakan telur parasit pada kotoran maka siklus hidup
parasit tersebut terputus (Thomas, 2001).

Peran vital lainnya dari kumbang tinja dalam ekosistem
adalah sebagai agen penyebar biji tumbuhan dengan jalan
membenamkan biji yang terdapat pada kotoran hewan ke
dalam tanah sehingga mendukung terjadinya

perkecambahan biji. Biji yang tidak dibenamkan oleh
kumbang tinja sangat rawan terhadap predasi oleh tikus
dan hewan pengerat lainnya (Andresen, 2001; 2002).
Kumbang tinja berperan dalam menjaga penyebaran ‘bank
biji’, sehingga turut menjaga kemampuan regenerasi hutan
(Estrada et al., 1999). Kumbang tinja juga dilaporkan
membantu penyerbukan tumbuhan tertentu seperti
Orchidantha inouei (Lowiaceae, Zingiberales). Tumbuhan
ini mengeluarkan bau mirip kotoran hewan sehingga
menarik kedatangan kumbang tinja (Sakai dan Inoue,
1999). Kumbang tinja juga memiliki kemampuan untuk
mensintesis senyawa antimikroba, terbukti dari
kemampuannya untuk tetap hidup dan berkembang biak
pada kotoran hewan yang dipenuhi berbagai jenis mikroba
(jamur dan bakteri) serta nematoda parasit (Vulinuc, 2000).
Dengan demikian salah satu potensi kumbang tinja yang
belum terungkap adalah sebagai sumber senyawa
antimikroba.

Mengingat perannya yang sangat kompleks dan vital
dalam ekosistem dan berpengaruh secara langsung
terhadap kehidupan manusia, maka erosi keragaman jenis
kumbang tinja akibat kegiatan manusia yang tidak mem-
pertimbangkan kelestarian ekosistem akan menyebabkan
kerugian yang luas.

DISTRIBUSI DAN RESPON TERHADAP
KERUSAKAN HABITAT

Distribusi dan seleksi habitat kumbang tinja terjadi
dalam dua skala ruang, yaitu: pada level mikrohabitat
(kotoran dan lingkungan sekitarnya) dan level makrohabitat
yang lebih luas, mencakup tipe tanah, tipe vegetasi, dan
jenis mamalia (Hanski dan Cambefort, 1991). Pada tingkat
makrohabitat distribusi kumbang tinja sangat dipengaruhi
oleh tipe tanah dan tipe vegetasi (Hanski dan Cambefort,
1991). Perbedaan kondisi makrohabitat seperti perbedaan
tipe vegetasi akan mempengaruhi kondisi mikrohabitat
(kotoran hewan) dan faktor-faktor lain disekitarnya seperti
ruang perkembangbiakan di dalam tanah. Faktor fisik
lingkungan seperti temperatur, kelembaban dan persistensi
kotoran juga dipengaruhi oleh makrohabitat. Penyebaran
kumbang tinja juga cenderung seragam dan mengelompok
tetapi tidak acak karena mengikuti perilaku sosial mamalia
yang ada.

Tipe lanskap juga mempengaruhi struktur komunitas
yang mengkolonisasi kotoran hewan. Pada lahan yang
sempit, tekanan yang tinggi oleh mamalia herbivora
menyebabkan penurunan potensi habitat dari kelompok
kumbang tinja pembuat sarang (dwelling). Perumputan oleh
herbivora mempengaruhi ketinggian dan kerapatan
vegetasi serta kelembaban relatif mikrohabitat. Pada area
yang dikelola dengan baik masih banyak tersedia ruang
untuk herbivora sehingga tidak terjadi konsentrasi mamalia,
tetapi pada lahan pertanian dimana lanskap mengalami
fragmentasi ke dalam beberapa padang rumput, akan
terjadi pengelompokan mamalia herbivora yang tidak hanya
meningkatkan konsentrasi kotoran tetapi juga
meningkatkan peluang rusaknya kotoran dan vegetasi yang
ada (Jankielson et al., 2001).

Lebih jauh Andresen (2003), melaporkan terjadinya
penurunan secara signifikan jumlah spesies dan ukuran
kumbang tinja seiring dengan penurunan luas fragmen
hutan dan hal ini menyebabkan jumlah kotoran yang
dipindahkan dan biji yang dibenamkan oleh kumbang tinja
lebih rendah pada fragmen hutan dibandingkan dengan
pada hutan yang masih utuh. Menurunnya kelimpahan
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kumbang tinja pada habitat yang sudah rusak (hutan
sekunder) dibandingkan dengan yang dikoleksi pada hutan
primer juga dilaporkan oleh Shahabuddin et al. (2002) dan
Boonrotpong et al. (2004).

Dampak aktifitas manusia terhadap biodiversitas telah
dianalisis dengan menggunakan kelompok taksa indikator
(McGeoch dan Chown, 1998). Diantara organisme tersebut
kumbang tinja dan kumbang bangkai telah digunakan untuk
menganalisis efek fragmentasi hutan hujan tropis terhadap
komunitas serangga (Favila dan Halffter 1997; Davis et al.,
2001). Kumbang tinja tersebar luas pada berbagai
ekosistem (ubiquitous), spesiesnya beragam, mudah
dicuplik dan memiliki peran yang penting secara ekologis
sehingga merupakan salah satu indikator yang baik
terhadap kerusakan hutan tropis yang diakibatkan oleh
aktifitas manusia (Nummelin dan Hanski 1989; Klein 1989;
Davis dan Sutton, 1998; Lawton et al., 1998; Davis et al.,
2001; Mc.Geoch et. al., 2002).

Klein (1989) menunjukkan vitalnya peran kumbang tinja
(Coleoptera: Scarabinae) terhadap dekomposisi kotoran
hewan dengan membandingkan laju dekomposisi kotoran
hewan pada habitat yang berbeda (hutan alami, hutan
terfragmentasi dan padang rumput (bekas tebangan hutan)
di Amazon tengah. Dari studi tersebut terungkap bahwa laju
penguraian kotoran hewan menurun sekitar 60% dari hutan
alami ke padang rumput. Meskipun kemelimpahan
kumbang tinja pada ketiga habitat tersebut tidak berbeda
nyata, namun terjadi penurunan sekitar 80% jumlah jenis
kumbang tinja pada padang rumput. Hal ini menegaskan
bahwa setiap jenis kumbang tinja memegang peran
fungsional yang melengkapi atau berbeda dengan peran
jenis lain yang berarti semakin tinggi biodiversitas kumbang
tinja (dan serangga) maka kestabilan ekosistem hutan
semakin mantap. Hal ini sesuai dengan rivet hypothesis
bahwa setiap jenis memegang peran yang signifikan dalam
proses yang terjadi pada suatu ekosistem, pengurangan
biodiversitas dalam jumlah sedikit saja sudah dapat
menurunkan laju proses-proses tersebut (Speight et al.,
1999). Jankielsohn et al. (2001) melaporkan bahwa
meskipun kemelimpahan kumbang tinja tidak terpengaruh
perubahan habitat alami menjadi lahan pertanian, tetapi
biomassa kumbang tinja pada habitat alami secara
signifikan lebih tinggi dibandingkan habitat yang telah
rusak. Jenis kumbang tinja berukuran besar lebih sensitif
terhadap perubahan habitat dibandingkan dengan yang
berukuran lebih kecil.

POLA KEKAYAAN JENIS

Kekayaan jenis kumbang tinja dipengaruhi oleh
berbagai faktor lingkungan terutama oleh tipe vegetasi, tipe
tanah, dan jenis kotoran (Doube, 1991; Davis et al., 2001);
Faktor lainnya seperti titik lintang (Hanski dan Cambefort,
1991), ketinggian tempat (Lobo dan Halffter, 2000), ukuran
kotoran hewan (Erroussi et al., 2004), dan musim (Hanski
dan Krikken 1991) turut menentukan keragaman spesies
kumbang tinja. Lumaret dan Kirk (1991) melaporkan
terjadinya perubahan kelimpahan relatif spesies kumbang
tinja mengikuti tipe vegetasi yang ada di wilayah temperata,
tetapi kelimpahan dari kelompok fungsional yang berbeda
relatif tetap. Dilaporkan juga terjadinya penurunan
keragaman spesies kumbang tinja mengikuti peningkatan
penutupan tajuk tumbuhan (vegetation cover) dan hal ini
mengindikasikan adanya pengaruh intensitas cahaya.
Meskipun demikian hasil studi pada beberapa wilayah

Tropis tidak menunjukkan adanya perbedaan keragaman
kumbang tinja pada tingkat penutupan tajuk yang berbeda.

Doube (1983) menjelaskan bahwa bentuk kanopi
tumbuhan dan tipe tanah sangat berpengaruh terhadap
spesies dan keaktifan kumbang tinja. Di daerah yang
bersemak, populasi serta spesies kumbang tinja jauh lebih
banyak, jika dibandingkan dengan daerah padang rumput.
Hal ini disebabkan di daerah bersemak lebih sesuai untuk
aktifitas terbang. Sementara itu pada daerah yang
bersemak yang bertanah liat lempung populasi dan
spesies-spesies kumbang jauh lebih banyak dari pada yang
dijumpai di tanah liat berpasir. Hal ini diakibatkan karena
kemampuan tanah liat lempung untuk mengikat dan
menahan air yang merupakan kebutuhan kumbang tersebut
lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanah liat berpasir.
Tipe tanah juga berpengaruh terhadap kelompok kumbang
tinja yang ada. Pada tanah yang gembur lebih banyak
ditemukan kelompok endokoprid dibandingkan kelompok
dweller (Hanski dan Cambefort, 1991).

Seperti jenis organisme lainnya, kekayaan jenis
kumbang tinja berkurang mengikuti penurunan latitude
kecuali pada kelompok dwellers, kemelimpahannya tetap
mengikuti pola umum ini karena daya kompetisinya yang
lebih rendah dibanding dengan kelompok tunnelers dan
rollers. Hal ini karena di wilayah tropik kotoran umumnya
lebih cepat kering dibandingkan di temperet, sehingga
dwellers lebih inferior di kawasan tropik. Secara umum di
kawasan tropik kekayaan jenis dari kelompok fungsional
yang berbeda dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
musim (rollers lebih banyak pada awal musim hujan), tipe
tanah (rollers lebih banyak pada tanah yang gembur dan
mudah digali), dan tipe kotoran (rollers banyak yang
spesialis pada kotoran omnivora) (Hanski dan Cambefort,
1991).

Hasil studi Hanski dan Krikken (1991) menunjukkan
adanya penurunan kelimpahan kumbang tinja, walaupun
tidak terlalu nyata mengikuti peningkatan ketinggian tempat
di Sulawesi Utara. Sampai pada ketinggian 800 m dpl
ditemukan sekitar 18 spesies dan sampai pada ketinggian
1.150 m dpl tetap ditemukan lebih dari 10 spesies.
Fenomena yang sama juga ditemukan di dataran rendah
Sarawak. Tetapi di Gunung Mulu Sarawak terjadi
penurunan jumlah spesies mulai pada ketinggian diatas 300
m, pada ketinggian 800 m hanya ditemukan 5-10 spesies
dan pada ketinggian 1.150 m kurang dari 5 spesies yang
ditemukan.

Kemelimpahan dan kekayaan jenis kumbang tinja juga
dipengaruhi keberadaan jenis mamalia, sebagai asal
sumber daya tinja. Semakin besar ukuran mamalia yang
dihasilkan, maka jenis kumbang yang ada cenderung
semakin banyak juga dengan ukuran yang lebih besar pula.
Kumbang tinja yang besar membutuhkan sumberdaya yang
lebih besar untuk aktifitas makan dan reproduksi tetapi tidak
berarti bahwa kumbang tinja yang lebih kecil akan terbatas
keberadaannya pada kotoran hewan yang berukuran kecil
(Erroussi et al., 2004). Namun demikian terdapat
pengecualian, di Sulawesi Utara yang memiliki herbivora
besar seperti anoa, tidak ditemukan jenis kumbang
berukuran besar seperti Catarsius dan Synapsis, meskipun
terdapat banyak jenis dari marga Copris yang ukurannya
lebih besar dari jenis kongenerik di pulau Kalimantan
(Hanski dan Cambefort, 1991).

Selain ukuran mamalia, jenis makanan mamalia juga
menentukan spesies kumbang tinja yang mungkin ada.
Jenis makanan utama yang dikonsumsi oleh kumbang tinja
adalah kotoran hewan mamalia herbivora dan omnivora.
Spesies kumbang tinja yang terdapat pada kotoran
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mamalia herbivora lebih banyak dibandingkan dengan yang
ditemukan pada kotoran mamalia omnivora. Meskipun
demikian beberapa jenis kumbang tinja dapat ditemukan
pada kotoran mamalia herbivora dan omnivora (Hanski dan
Camberfort, 2001).

Kotoran mamalia herbivora yang paling banyak
dikunjungi oleh kumbang tinja adalah kotoran gajah dan
kotoran sapi (Doube, 1991; Hanski dan Cambefort, 1991;
Jankielsohn et al., 2001, Erroussi et al., 2004). Kotoran
mamalia herbivora lainnya yang dapat menarik kedatangan
kumbang tinja adalah kotoran kerbau (Westerwalbesloh et
al., 2004), kotoran monyet (Andresen, 2002, 2003) serta
kotoran domba dan kambing (Erroussi et al., 2004). Dengan
menggunakan umpan kotoran sapi Jankielson et al., 2001
berhasil mengoleksi 83 spesies dari 26 genus kumbang
tinja pada berbagai tipe habitat (hutan alami dan hutan
yang telah rusak) di Afrika Selatan. Dengan jenis umpan
yang sama Shahabuddin et al. (2002) menemukan paling
tidak ada 18 spesies kumbang tinja yang dikoleksi di
dataran tinggi (1100 - 1200 m dpl) Taman Nasional Lore
Lindu Sulawesi Tengah.

PENELITIAN KUMBANG TINJA DI INDONESIA

Studi tentang kumbang tinja di Indonesia dan Asia
Tenggara masih sedikit. Salah satu yang agak detail
dilakukan di Sulawesi Utara pada ekspedisi Wallacea tahun
1985 dan baru dipublikasikan oleh Hanski dan Niemela
(1990). Selanjutnya Hanski dan Krikken (1991) menemukan
50 jenis kumbang tinja dan kumbang bangkai di Taman
Nasional Dumoga-Bone, Sulawesi Utara. Dari 50 jenis
kumbang tersebut 39 jenis termasuk dalam suku
Scarabaeidae, 77% diantaranya dari marga Onthophagus.
Sisanya termasuk dalam suku Aphodiidae (4 jenis),
Geotrupidae (2 jenis), Hybosoridae ( 1 jenis), dan Silphidae
(4 jenis). Moniaga (1991) juga melaporkan ada 5 jenis
kumbang tinja dari marga Onthophagus, Aphodius dan
Hister di salah satu kompleks peternakan di Minahasa,
Sulawesi Utara.

Dari Taman Nasional Gunung Halimun, Jawa Barat
berhasil dikoleksi sekitar 50 jenis kumbang tinja dari
subsuku Scarabinae/Coprinae (Noerdjito, 2003).
Selanjutnya Shahabuddin et al., (2002) melaporkan paling
tidak terdapat 18 jenis kumbang tinja dari marga
Onthophagus, Copris, dan Gymnopleurus yang dikoleksi di
dataran tinggi (1100-1200 m dpl) Taman Nasional Lore
Lindu, Sulawesi Tengah dengan umpan kotoran sapi.
Keragaman jenis kumbang tinja tersebut dipengaruhi oleh
tata guna lahan wilayah di sekitarnya. Terdapat indikasi
bahwa sejumlah jenis kumbang tinja dari marga
Onthopagus relatif toleran terhadap kerusakan habitat,
sehingga berpotensi sebagai salah satu jenis indikator.
Namun hal masih perlu dilengkapi dengan penelitian
sejenis pada hutan hujan tropik di dataran rendah untuk
mengetahui peran relatif berbagai jenis kumbang tinja
dalam dekomposisi kotoran hewan.

BIOGEOGRAFI KUMBANG TINJA

Walaupun pengetahuan tentang biogeografi dan
distribusi kumbang tinja di Asia agak memadai, namun data
biologi dan ekologi populasi yang tersedia masih terbatas.
Data yang tersedia merupakan hasil koleksi 10 tahun
terakhir dan diketahui terdapat sekitar 450 jenis Scarabae-
idae dan umumnya merupakan anggota Ontophagus (324

jenis). Banyak pulau-pulau kecil yang memiliki jenis
endemik namun karena belum pernah diteliti maka masih
banyak jenis yang belum dideskripsikan. Diperkirakan
terdapat sekitar 1000-2000 jenis kumbang tinja di
kepulauan Indo-Australia (Hanski dan Cambefort,1991).

Kesamaan kumbang tinja di antara pulau relatif rendah.
Hasil analisis dendrogram memperlihatkan terdapat tiga
cluster utama, yaitu pulau Sunda besar, pulau Filipina dan
Wallaceae (Sulawesi dan pulau-pulau Sunda kecil)
(Gambar 1.). Proporsi jenis endemik terendah pada
Semenanjung Malaysia (11%) dan tertinggi pada pulau Irian
(New Guinea) (83%). Sulawesi memiliki endemisitas paling
tinggi, dari sekitar 1000-2000 jenis kumbang tinja yang
diperkirakan terdapat di kepulauan Indo-Australia, sekitar
75 jenis terdapat di Sulawesi dan 75% diantaranya endemik
Sulawesi. Adanya ribuan pulau pada kepulauan Indo-
Australia dengan variasi ukuran dan tingkat isolasi, sangat
menarik dari tinjauan biogeografi. Pada kasus kumbang
tinja hal ini semakin kompleks dengan adanya penurunan
berbagai mamalia besar pada pulau-pulau dari barat ke
timur yang mengakibatkan penurunan jumlah jenis
kumbang tinja, misalnya di Jawa (18 marga), Bali (9),
Lombok (5), Sumbawa(6), Flores (5), Timor (3), dan Wetar
(3).

Gambar 1. Dendrogram kesamaan komunitas kumbang tinja
Scarabaeidae di antara pulau-pulau utama pada kepulauan Indo-
Australia (Hanski dan Kriken, 1991)

PERMASALAHAN STUDI KUMBANG TINJA DI
INDONESIA

Berdasarkan hasil studi yang telah dikemukakan,
tampak bahwa kumbang ini banyak menarik minat para
peneliti terutama dari aspek taksonomi dan ekologi.
Meskipun demikian studi kumbang tinja oleh peneliti
Indonesia masih belum banyak dilakukan, bahkan
spesimen kumbang tinja yang ada di Museum Zoologi
Bogor, LIPI juga belum sepenuhnya teridentifikasi dan
diperkirakan masih memerlukan banyak waktu untuk
mengidentifikasinya. Hal ini merupakan tantangan bagi para
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peminat entomologi di Indonesia untuk melakukan studi
yang tentunya harus dimulai dari aspek yang paling
mendasar yaitu aspek taksonomi dan ekologinya.

Permasalahan yang dihadapi peneliti Indonesia dalam
studi taksonomi dan ekologi - yang merupakan dasar dalam
studi biodiversitas - serangga adalah terbatasnya ilmuan
yang tertarik di bidang entomologi. Dari sekitar 1500
entomologis di Indonesia, hanya sekitar 2% yang
merupakan taksonomis sedangkan sisanya bekerja di
bidang pertanian dan sektor lain (Buchari, 2001).
Permasalahan ini semakin kompleks jika dilihat dari
terbatasnya kunci identifikasi serangga yang sesuai,
tersedia, dan dapat digunakan.

Untuk serangga Indonesia umumnya digunakan kunci
identifikasi serangga atau fauna yang berasal dari ‘wilayah
Australis’ yang belum tentu cocok digunakan di Indonesia.
Kunci yang lebih cocok namun masih bersifat umum adalah
kunci identifikasi fauna untuk ‘wilayah Asiatis (oriental)’.
Namun untuk fauna Sulawesi dan kawasan Wallaceae
pada umumnya yang terletak diantara ‘wilayah Australis
dan Asiatis (oriental)’ diperlukan kunci identifikasi yang
lebih sesuai mengingat banyaknya jenis endemik. Untuk
identifikasi kumbang tinja di Sulawesi dan Indonesia pada
umumnya misalnya kunci yang cukup sesuai adalah yang
dikompilasi oleh Balthasar (1963a,b,c), yang memuat kunci
Scarabaeidae dan Aphodiidae untuk ‘wilayah oriental dan
palaertik’, namun kunci identifikasi dalam bahasa Jerman
ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Karenanya, kunci identifikasi yang dapat digunakan
hanyalah yang dekat dengan wilayah Indonesia seperti
Matthews (1972; 1974) untuk kumbang tinja Australia, serta
Ochi dan Kon (1995 a,b; 1996), dan Ochi et al. (1996) untuk
kumbang tinja di pulau Kalimantan (Borneo).

PEMECAHAN MASALAH

Studi biodiversitas kumbang tinja dan serangga pada
umumnya di Indonesia tetap harus berjalan, meskipun
terdapat banyak permasalahan. Penelitian biodiversitas
tidak harus tersendat hanya karena terbatasnya jumlah
taksonomis. Studi biodiversitas dapat dilakukan dengan
melibatkan orang-orang yang telah mengikuti pelatihan
biodiversitas atau teknisi biodiversitas (Cranston dan
Hillman, 1992). Karenanya untuk mengakselerasi penelitian
biodiversitas serangga di Indonesia, selain diperlukan
upaya untuk memperbanyak ketersediaan kunci identifikasi
serangga yang sesuai untuk wilayah Indonesia, juga perlu
dilakukan pelatihan-pelatihan biodiversitas serangga
sehingga dihasilkan teknisi biodiversitas atau
parataksonomis yang dapat bersinergi dengan taksonomis
atau entomologis Indonesia yang jumlahnya masih
terbatas. Untuk hal yang terakhir ini Pusat Penelitian Biologi
(Puslitbio)-LIPI bekerjasama dengan lembaga dalam dan
luar negeri telah melakukan pelatihan bagi para taksonomis
dan pada Januari, 2005 dilakukan IBOY/DIWPA 8th

International Field Biology Course dengan penekanan pada
taksonomi dan ekologi Coleoptera.

Hal penting berikutnya yang perlu dilakukan adalah
mengupayakan agar studi yang dilakukan oleh
parataksonomis dan peneliti biodiversitas serangga tetap
memenuhi kaidah ilmiah, yaitu falsifiabilitas dan
reproduksibilitas (Schuh, 2000; Krell, 2004). Untuk
memenuhi persyaratan ilmiah tersebut dan sekaligus
terhindar dari aktifitas yang bersifat pre-scientific, perlu
diperhatikan beberapa hal berikut (Krell, 2004):

• Dihindari penggunaan kata jenis (spesies) jika
penyortiran dan identifikasi yang dilakukan hanya pada
berdasarkan karakter morfologi semata. Istilah jenis
digunakan hanya untuk spesimen yang telah disortir
dengan standar taksonomi yang tinggi, dengan
mempertimbangkan karakter morfologi, distribusi,
ekologi, bio-molekular, dan lain-lain.

• Disebutkan dengan jelas kualitas penyortiran setiap
kelompok taksa. Perlu disebutkan nama spesialis yang
telah mengecek spesimen tersebut. Jika identifikasi
dilakukan sendiri perlu disebutkan literatur yang
digunakan untuk identifikasi dan kesesuaiannya
dengan wilayah penelitian, sehingga jelas dasar
identifikasi karena tidak semua kunci identifikasi dapat
digunakan.

• Dialokasikan waktu yang lebih banyak untuk
penyortiran atau identifikasi, sekurang-kurangya 2/3
dari total waktu yang disediakan untuk proyek
biodiversitas.

• Contoh spesimen perlu dikirim ke institusi terkait
misalnya Museum Zoologicum Bogoriense, dan
disebutkan nama institusi tempat penyimpanan
material spesimen, karena beberapa kelompok taksa
hanya dapat diidentifikasi jika telah disorting dengan
hati-hati, seperti Coleoptera. Hal ini untuk memenuhi
persyaratan ‘inter-subjective testability’. Penyimpanan
spesimen ini penting, karena setelah studi berakhir
masih dapat dilakukan pengecekan kembali terhadap
spesimen tersebut.
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PENDAHULUAN

Myristicaceae merupakan salah satu suku pantropis.
Jenis yang tergolong anggota suku ini umumnya berupa
pohon dan berumah dua. Jenis yang paling umum dikenal
adalah Myristica fragrans Hout. (pala), karena banyak
dimanfaatkan buah, biji dan salut bijinya (macis atau arillus
Myristicae). Anggota suku ini tersebar luas di Amerika
Selatan (lima marga), Afrika (enam marga) dan di Asia
(empat marga). Marga dengan jumlah anggota jenis 40
atau lebih adalah Myristica (100 jenis), Horsfieldia (70
jenis), Knema (40 jenis) yang banyak ditemukan di daerah
tropis Asia, dan Virola (50 jenis) di daerah tropis Amerika.
(Cronquist, 1981; Jones dan Luchsinger, 1986; Lawrence,
1968; Shukla dan Misra, 1982; Woodland, 1991).

Salah satu marga yang tergolong dalam suku
Myristicaceae dan populer di Indonesia adalah marga
Myristica atau dikenal luas sebagai jenis-jenis pala.
Anggota suku ini tersebar di seluruh penjuru dunia dan
telah teridentifikasi sejumlah 175 jenis. Wilayah distribusi
utamanya adalah India, kawasan Malesiana, Australia
Utara dan Fiji di wilayah Pasifik Timur. Khusus untuk
wilayah Indonesia ditemukan 9 jenis dan untuk pulau Jawa
terdapat 5 jenis.

Kandungan kimia dari jenis tumbuhan yang tergolong
dalam marga Myristicacea cukup baik sehingga banyak
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan, obat-
obatan, dan kosmetika. Selain itu buah tanaman yang
tergolong marga Myristica terutama buah pala
dimanfaatkan dalam industri makanan awetan, seperti
manisan pala, asinan pala dan lain-lain. Hampir semua
bagian tumbuhan yang tergolong dalam marga Myristica ini
telah dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-

hari, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya konservasi agar
keberadaannya tetap lestari. Konservasi anggota marga
Myristica ini semakin penting mengingat dari 23 jenis
tumbuhan yang tergolong suku Myrsiticaceae seluruhnya
merupakan tanaman asli Indonesia terutama dari Maluku.
Dari 23 jenis tersebut 9 jenis di antaranya tergolong marga
Myristica.

SUKU MYRISTICACEAE

Tumbuhan yang tergolong dalam suku Myristicaceae
tersebar luas di daerah tropis Amerika, Afrika dan Asia
(Shukla dan Misra, 1982). Anggota suku ini memiliki ciri
utama sebagai berikut: Bunga aksiler atau supra-aksiler,
tunggal atau 2-banyak dalam perbungaan, berumah satu
atau berumah dua; perhiasan bunga sering 2-3 (kadang 4-
5) lobus, lobus valvatus. Bunga jantan: Stamen 2-30;
filamen menyatu dengan tangkai yang solid; kepala sari
bebas atau menyatu berbentuk kerucut, dua ruang, terbelah
longitudinal. Bunga betina: bakal buah menumpang, sering
2 lobus. Buah berdaging atau keras, 2 katub; biji
tertanam/tegak, tipis atau berdaging, sering merah, dengan
selubung biji (macis) berdaging, sering dengan kayu atau
daun aromatik, umumnya mengandung senyawa miristisin
(Backer dan Bakhuizen van den Brink, 1965; Cronquist,
1981).

Penempatan suku Myristicaceae pada kategori bangsa
oleh para ahli klasifikasi masih berbeda-beda. Beberapa
ahli menempatkan suku ini pada bangsa Ranales
(Lawrence, 1968; Bessey dan Hallier dalam Lawrence,
1968), bangsa Laurales (Hutchinson dkk., 1938 dalam
Lawrence, 1968), bangsa Magnoliales (Cronquist, 1981),
dan bangsa Annonales, anak bangsa Annonineae
(Thornes, 1983 dalam Jones dan Luchsinger, 1986). Pada
kategori yang lebih rendah, anggota suku ini dikelompokkan
menjadi 15 marga dengan jumlah jenis mencapai 300.
Marga yang jumlah anggota jenisnya besar adalah
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Myristica (100 jenis), Horsfieldia (70 jenis), Knema (40
jenis). Ketiga marga ini banyak ditemukan di derah tropis
Asia dan Afrika, sedangkan untuk wilayah tropis Amerika
terdapat marga Virola (50 jenis) (Croncuist, 1981). Khusus
untuk kawasan Malesiana hanya ditemukan empat marga
yaitu Myristica, Horsfieldia, Knema, dan Gymnacranthera
(Corner, 1988; Whitmore, 1983).

Tumbuhan yang tergolong suku Myristicaceae di Jawa
menurut Backer dan Bakhuizen van den Brink (1965) terdiri
dari tiga marga dengan 11 jenis, antara lain: Myristica
fragrans Huott., Myristica fatua Houtt., Myristica gautterifolia
DC., Myristica iners Bl., Myristica teysmanni Miq., Knema
laurina (Bl.) Warb., Knema cineria (Poir.) Warb. var.,
sumatrana (Miq.) Sincl., Knema intermedia (Bl.) Warb.,
Horsfieldia glabra (Bl.) Warb., Horsfieldia irya (Gaertn.)
Warb., dan Horsfieldia iryaghedi (Gaertn.) Warb.

Beberapa jenis dibudidayakan secara luas dan tumbuh
baik pada ketinggian 1300-1700 meter, bahkan di Jamaika
masih bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah
sampai pada ketinggian 2.600 meter meskipun buahnya
tidak selebat dan sebesar jika tumbuh di daerah yang lebih
rendah (Bailey, 1930). Jenis yang paling populer dan
banyak dimanfaatkan diberbagai negara adalah Myristica
fragrans Hout., dengan jumlah kromosom 2n=24 (Simpson,
1986). Jenis ini banyak mengandung minyak essensial dan
beberapa ekstrak lainnya, sehingga banyak dimanfaatkan
dalam industri minuman tak beralkohol, industri kosmetik,
bahkan secara tradisional banyak digunakan sebagai
bumbu masak dan makanan ringan (Purseglove, 1987;
Westphal dan Jansen, 1993).

MARGA MYRISTICA

Marga ini merupakan salah satu marga yang tergolong
dalam suku Myristicaceae. Nama marga ini diberikan
pertama kali oleh Gronov pada tahun 1755 dalam
publikasinya pada Flora Orient 141, sehingga nama ini
termasuk nomina conservanda. Publikasi selanjutnya
dilakukan oleh Warburg (1897) yang merevisi marga ini,
Sinclair dalam Garden Bulletin Singapore tahun 1958 dan
publikasi terakhir dilakukan oleh de Wilde dalam Flora
Sabah dan Sarawak 3 pada tahun 2000 (de Wilde, 2000).

Semua tumbuhan yang tergolong dalam marga
Myristica berhabitus pohon dengan buah dan biji yang
ukurannya cukup besar. Karena buah tumbuhan yang
tergolong Myristica ini bergetah dan rasanya kesep
sehingga tidak disukai oleh hewan, oleh sebab itu agen
dispersalnya hanya manusia (anthropochori) atau
menyebar secara alamiah dengan bantuan air (hidrochori)
atau mekanis. Karena agen dispersalnya lebih banyak
ditentukan oleh manusia, maka distribusi jenis-jenis yang
tergolong marga Myristica terkait erat dengan manfaat
tumbuhan tersebut bagi manusia.

Ciri utama marga Myristica adalah tumbuhan berupa
pohon, percabangan monopodial. Daun tunggal, alternatus,
dengan permukaan bawah daun agak kasar, berkelenjar
atau berbulu halus, pangkal daun meruncing, ujung daun
runcing. Bunga majemuk, axiler, terdiri dari 2-4 bunga,
dioecious, monoecious atau polygamous. Bunga jantan:
perianth berbentuk tubuler, dengan bagian luar yang
berbulu halus kecoklatan, terdiri dari 3 lobus (kadang-
kadang 2 atau 4); androecium berupa kolum dengan
anthera linier berjumlah antara 8-30. Bunga betina:
ukurannya lebih besar dari bunga jantan; ovarium gundul
atau berbulu halus, stylus tidak ada, stigma berupa lobus.
Buah bulat sampai agak oblong dengan panjang antara 1-

10 cm, halus atau dengan kelenjar pada permukaannya,
berdaging tipis sampai agak tebal. Biji dengan kulit biji yang
keras dan diselubungi oleh salut biji (arillus) dengan minyak
atau lemak yang aromatik karena kandungan senyawa
myristicin.

DISTRIBUSI JENIS

Distribusi jenis yang tergolong marga Myristica di
seluruh dunia terdapat 175 jenis yang telah dikenal dan
terutama ditemukan di India, kawasan Malesiana, Australia
Utara dan Fiji di wilayah Pasifik Timur, khusus untuk
wilayah Indonesia ditemukan 9 jenis (Heyne, 1987) (Tabel
1.). Marga Myristica sebelum direvisi oleh Warburg pada
tahun 1897 di Indonesia terdiri dari 23 jenis dan setelah
publikasi Warburg, maka marga Myristica dibagi menjadi
tiga marga yaitu: Myristica (9 jenis), Horsfieldia (8 jenis),
dan Knema (6 jenis).

Tabel 1. Distribusi 9 jenis yang tergolong marga Myristica di
Indonesia ditemukan jenis (Heyne, 1987).

Nama umum Nama ilmiah Pusat
distribusi

1. Henggi (Irian)
2. Pala utan (Maluku)
3. Pala (Indonesia)
4. Penara (Sumatera)
5. Ki mokla (Sunda)
6. Pala onin (Maluku)
7. Muskat (Maluku)
8. Pala maba (Maluku)
9. Durenan (Jawa)

Myristica argentea Warb.
Myristica fatua Houtt.
Myristica fragrans Houtt.
Myristica iners Bl.
Myristica littoralis Miq.
Myristica Schefferi Warb.
Myristica speciosa Warb.
Myristica succedanea Bl.
Myristica tesmannii Miq.

Irian Jaya
Maluku
Maluku
Sumatera
Jawa/Sunda
Maluku
Maluku
Maluku
Jawa/Sunda

Jenis tumbuhan yang tergolong marga Myristica oleh
banyak ahli dianggap sebagai tanaman asli Indonesia,
khususnya di Maluku dan karena tumbuhan ini pada abad
ke 16 telah dikenal sebagai salah satu bumbu masak, maka
oleh pemerintah kolonial telah di sebarkan dan
dibudidayakan pada berbagai daerah di Indonesia dan
negara lain seperti India, Australia, Malaysia dan negara
Asia Tenggara lainnya dan lain-lain.

Distribusi tumbuhan yang tergolong marga Myristica
cukup luas dengan rentang toleransi terhadap ketinggian
cukup lebar. Jenis tumbuhan ini ditemukan dari daerah
dekat pantai sampai pada ketinggian 1200 m dpl, meskipun
sesungguhnya tumbuhan ini lebih menyukai hidup di
daerah dataran rendah. Jika pertumbuhannya baik
tumbuhan ini dapat tumbuh hingga mencapai tinggi sampai
45 meter (Myristica iners Bl.) terutama jika tumbuh pada
ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut. Pohon
jenis tumbuhan ini berukuran besar dengan kayu yang
berwarna merah, tetapi jarang digunakan sebagai bahan
baku perabotan karena mudah lapuk karena terserang
bubuk (Heyne, 1987).

Daerah distribusi tumbuhan Myristica di Indonesia
antara lain di Irian Jaya (Myristica argentea Warb.) dan
jenis ini endemik di Irian Jaya. Di Maluku ditemukan antara
lain: Myristica fatua Houtt., M. fragrans Houtt., M. schefferi
Warb., M. speciosa Warb., dan M. succedanea Bl.,
beberapa di antaranya juga endemik di Maluku seperti M.
fatua, M. schefferi, M. speciosa dan M. succedanea. Jenis
yang juga ditemukan di Jawa/Sunda adalah Myristica
littoralis dan M. teysmannii, sedangkan yang ditemukan di
Sumatera adalah jenis M. iners. Distribusi tanaman pala (M.
fragrans) paling luas, ditemukan hampir di seluruh wilayah
nusantara, karena dibudidayakan dalam skala besar
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maupun kecil untuk memenuhi kebutuhan buah, biji dan
arillus (fuli)-nya.

KANDUNGAN SENYAWA KIMIA

Informasi tentang kandungan kimia yang terdapat dalam
jaringan atau organ dari jenis-jenis tumbuhan pada marga
Myristica belum banyak dipublikasikan. Buah pala misalnya,
mengandung 9% air, 27% karbohidrad, 6,5% protein,
minyak campuran 33%, minyak essensial 4,5%. Selubung
biji juga mengandung 22,5% minyak campuran dan lebih
dari 10% minyak essensial. Biji mengandung 23-30%
mentega dan jika dipisahkan terdiri dari 73% trimyristin dan
13% minyak essensial (Purseglove, 1987; Westphal dan
Jansen, 1993). Sedangkan menurut Hutapea (1994)
kandungan kimia bagian tumbuhan pala tidak hanya pada
buahnya, tetapi juga pada biji dan daunnya yang
mengandung polifenol. Biji dan buahnya juga mengandung
saponin dan daunnya mengandung flavonoid.

SERBUK SARI MYRISTICA DAN KAITANNYA
DENGAN KLASIFIKASI

Informasi tentang serbuk sari marga Myristica yang
telah ada menunjukkan bahwa anggota marga ini bervariasi
morfologi serbuk sarinya. Karena setiap jenis yang
tergolong marga Myristica berbeda morfologi serbuk
sarinya, maka marga ini tergolong euripalinous. Sifat
morfologi serbuk sari dari beberapa jenis yang tergolong
marga Myristica dan menjadi kunci pembeda setiap jenis
menurut Arrijani (1997) antara lain:

1. Aksis terpanjang 16 µm, diameter porus 8 µm, diameter
lumina 1,1-2,86 µm, tebal muri 0,28-0,48, tebal ekteksin 3,2
µm, tebal endeksin 0,8 µm ................. Myristica teysmanni.

2. Aksis terpanjang 16 µm, diameter porus 2-4,4 µm, tebal
endeksin 1,6 µm, diameter lumina 0,8-2,8 µm, diameter porus
3,43 µm, tebal ekteksin 2,40 µm, tebal muri 0,24-0,56 µm,
aksis terpanjang 13,14 µm.............. Myristica fragrans Houtt.

3. Diameter porus 2 µm, tebal ekteksin 3,2 µm, tebal muri 0,2-
0,32 µm, aksis terpanjang 13,60 µm ........................................
..................................................... Myristica gautterifolia DC.

4. Diameter porus 4,4 µm, diameter lumina 0,5-2 µm, tebal muri
0,24-0,56 µm, aksis terpanjang 13,57 µm ................................
.................................................................... Myristica iners Bl.

5. Diameter porus 3,6 µm, diameter lumina 1,2-2,4 µm, tebal
muri 0,32-0,4 µm, aksis terpanjang 13,2 µm ............................
.............................................................. Myristica fatua Houtt.

Penggunaan bukti morfologi serbuk sari untuk tujuan
kalsifikasi pertama kali dilakukan oleh seorang sarjana
Inggris bernama Lidley (1799-1865) dari tahun 1830-1840.
Ia menunjukkan bahwa beberapa aspek serbuk sari dari
tribus anggota famili Orchidaceae berkorelasi dengan
serbuk sari lainnya dari anggota famili yang sama. Hugo
van Mohl (1805-1872) seorang sarjana Jerman telah
banyak mengadakan penelitian tentang serbuk sari dan
telah membuat klasifikasi untuk tumbuhan Angiospermae
dan Gymnospermae (211 famili), dengan penekanan pada
variasi jumlah porus, colpus, dan ornamentasi
permukaannya (Stuessy, 1990).

Karena ukuran serbuk sari yang kecil dan hanya dapat
diamati dengan mikroskop, maka perkembangan palinologi
sangat dipengaruhi oleh perkembangan mikroskop.
Penemuan mikroskop elektron sangat membantu
pengamatan serbuk sari karena dengan alat ini gambaran

ultra struktur dapat diamati dengan baik. Selain itu
preparasi mikroskop elektron scanning (SEM) relatif lebih
mudah karena dapat diamati dalam keadaan segar tanpa
harus difiksasi atau dilapisi lebih dahulu (Radford, dkk.,
1974).

Untuk kepentingan klasifikasi sifat penting dari morfologi
serbuk sari yang sekarang ini sering digunakan antara lain:
polaritas, simetri, apertura (meliputi bentuk, ukuran dan
jumlahnya), bentuk, ukuran, struktur dan ornamentasi
dinding serbuk sari, serta keadaan intinya (Erdtman, 1969;
Radford, dkk., 1974). Untuk keperluan identifikasi serbuk
sari secara morfologi sering dipertimbangkan ukuran dan
bentuknya, bentuk dan susunan dinding aperturanya serta
struktur ornamentasi eksin (Kapp, 1969; More dan Webb,
1978). Cushing (1990) lebih terinci menjabarkan sifat-sifat
untuk deskripsi suatu pollen dan spora yaitu kelimpahan,
keawetannya, kelas, apertura, porus, struktur, bentuk dan
ornamentasi eksin.

Woodland (1991) lebih lanjut menguraikan pendekatan
yang sering ditempuh oleh para ahli dalam melakukan
klasifikasi atau mengidentifikasi serbuk sari tumbuhan
tertentu. Pendekatan pertama dilakukan dengan klasifikasi
numerik (butir serbuk sari dikelompokkan berdasarkan
jumlah dan posisi dari colpus dan porus), kedua dengan
pendekatan yang didasarkan pada perbandingan ciri butir
serbuk sari. Kedua cara tersebut dapat dijadikan dasar
untuk mengklasifikasikan serbuk sari tumbuhan sampai
pada kategori minor (Radford, dkk.,1974; Sivarajan, 1981).

Walker dan Dayle (1975) dalam Jones dan Luchsinger
(1986) menunjukkan bahwa morfologi serbuk sari konsisten
dengan tingkat kemajuan suatu taksa. Oleh sebab itu bukti
morfologi serbuk sari dapat dijadikan dasar dalam
menentukan kekerabatan tumbuhan dan sesuai dengan
klasifikasi yang dikemukakan oleh Cronquist (1981).

Hendrickson (1973) dalam Hendrickson (1973)
mengemukakan bahwa pada umumnya tumbuhan yang
tergolong Dicotyledoneae memiliki persamaan morfologi
serbuk sari yaitu 3-colporate, oblate spheroidal, dan
eureticulate. Untuk klasifikasi terdapat pula ciri pembeda
penting lain, antara lain: (i) pengurangan ukuran lamina ke
kutub dan pinggir colpus, (ii) kecenderungan variasi dari
bentuk, sering dalam pola striate, (iii) penebalan nexin ke
arah kutub, dan (iv) tidak adanya penebalan nexin di
sekeliling apertura. Keempat ciri tersebut juga dapat
digunakan untuk membedakan beberapa jenis yang
tergolong suku Fouquieriaceae.

Bukti morfologi serbuk sari juga dapat dijadikan dasar
untuk menentukan kekerabatan tumbuhan. Nilsson dan
Ornduff (1973) dalam Hendrickson (1973), berdasarkan
penelitian morfologi serbuk sari pada suku Menyanthaceae
dapat ditunjukkan pola hubungan kekerabatan antara
marga-marga Nymphoides dan Villaris, yang sesuai dengan
pola hubungan kekerabatan yang diajukan sebelumnya
oleh Aston (1969), serta Proglowski dan Dandy (1974)
menunjukkan kekerabatan anggota suku Magnoliaceae
berdasarkan persamaan simetri serbuk sari, bentuk, tipe
apertura, dan intin; tetapi juga dapat membedakan
beberapa anggota suku tersebut berdasarkan struktur
partikuler eksin, sculpture dan ukuran serbuk sari. Sifat ini
signifikan dari segi taksonomi serta sesuai dengan
klasifikasi yang telah ada.

Pemisahan dan penggolongan takson tingkat suku,
bahkan sampai ke tingkat jenis berdasarkan bukti morfologi
serbuk sari telah dilakukan oleh Kupriyanova dan Alyoshina
(1972) khusus pada suku Cornaceae. Untuk marga Cornus
misalnya, pemisahan jenis Cornus mas dan Cornus suecica
yang sulit dibedakan berdasarkan karakter morfologi
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luarnya saja dapat dilakukan berdasarkan bukti morfologi
serbuk sari. Karakter morfologi serbuk sari yang dapat
dijadikan dasar untuk pemisahan kedua takson tersebut
adalah: sculpture, kekuatan kolumela, ketebalan endeksin
pada sisi colpus, dan bentuk colpus (Ferguson, 1973).

Walker dan Walker (1980, 1983) telah meneliti serbuk
sari jenis-jenis tumbuhan anggota suku Myristicaceae di
Amerika dan Afrika. Pengamatan dilakukan dengan
menggunakan mikroskop elektron terhadap spesimen yang
diperoleh dari berbagai lembaga herbarium. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa morfologi serbuk sari
dari marga yang diteliti ternyata berbeda, terutama dari segi
sculpture dan struktur exinnya. Untuk marga yang terdapat
di Afrika misalnya, perbedaan yang sangat nyata terlihat
pada marga Coelocaryon yang memiliki sculpture retikulate
dengan tonjolan seperti manik-manik, marga Pycnanthus
berupa duri tumpul, dan marga Scyphocephalium berupa
crotonoid yang halus.

Sifat serbuk sari lainnya yang dapat dijadikan dasar
untuk memisahkan marga Myristica dari marga yang
lainnya adalah simetri, polaritas, type ornamentasi eksin,
diameter lumina, dan adanya granula pada lumina.
Berdasarkan perbedaan sifat tersebut maka dapat disusun
kunci determinasi sebagai berikut:

1.a. Apertura berupa porus, polaritas isopolar, simetri radial, tipe
ornamentasi eksin retikulat, struktur eksin semi tektat, diameter
lumina 0,5-2,88 µm, pada bagian tengah terdapat granula
................................................................................ 1. Myristica

 b. Apertura berupa kolporata, polaritas heteropolar, simetri
bilateral, tipe ornamentasi eksin mikro-retikulata, struktur eksin
tektat ....................................................................................... 2

2.a.Ukuran sangat kecil (aksis terpanjang 6,4-9,2 µm), tebal
ekteksin 0,6-0,88 µm, tebal endeksin 0,16-0,4 µm ...................
...................................... ...................................... 2. Horsfieldia

 b. Ukuran kecil (aksis terpanjang 11,43-12,53 µm), tebal ekteksin
1,2-1,6 µm, tebal endeksin 0,4 µm ............................ 3. Knema

PEMANFAATAN MARGA MYRISTICA

Pada awal ditemukannya tumbuhan pala di Maluku,
pemanfaatan tumbuhan ini secara tradisional oleh
masyarakat hanya sebagai bumbu masak. Bagian yang
dimanfaatkan adalah bijinya yang memiliki aroma khas
sehingga dapat menambah cita rasa berbagai jenis
masakan tradisional pada saat itu. Dewasa ini telah banyak
dikembangkan penelitian tentang potensi tanaman pala dan
kerabatnya dalam menunjang kehidupan manusia. Manfaat
tanaman ini diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

Buah pala yang masih muda dapat dibuat manisan atau
asinan dan digunakan sebagai bahan makanan ringan.
Manisan atau asinan pala dibuat dengan prosedur yang
sederhana dan biayanya relatif murah, sehingga potensial
untuk dikembangkan sebagai lahan usaha skala kecil
maupun besar. Selain itu bahan baku yang dibutuhkan
tersedia hampir di seluruh wilayah Nusantara dan produk
akhir berupa manisan atau asinan cukup disukai oleh
masyarakat untuk dikonsumsi sebagai makanan ringan.
Untuk kepentingan pengobatan, buah pala dapat juga
digunakan sebagai obat susah tidur dan obat pelega perut
(Hutapea, 1994)

Biji pala merupakan salah satu produk unggulan dari
tanaman pala yang telah lama dimanfaatkan, baik secara
tradisional maupun dengan melibatkan teknologi sederhana
untuk pembuatan minyak pala. Khusus untuk tujuan
eksport, biji pala telah dieksport dari Maluku sejak jaman
penjajahan Belanda dan data tertua tentang eksport biji

pala dari Maluku adalah pada tahun 1918 dengan total
95.000 ton. Sampai saat ini kebutuhan masyarakat
Internasional akan biji pala masih sangat tinggi dan
produksi yang sekarang ini dapat dicapai masih jauh di
bawah kebutuhan pasar internasional. Oleh sebab itu
pengembangan tanaman ini sangat baik dan dapat
menghasilkan devisa bagi negara.

Bunga pala (arillus; fuli), mengandung senyawa kimia
polifenol, saponin dan senyawa lain yang terdapat dalam
biji dan buah dengan konsentrasi yang lebih tinggi
dibandingkan rasio bobot keringnya. Oleh sebab itu bunga
pala dapat dimanfaatkan sebagaimana biji pala, tetapi
bunga pala termasuk ringan setelah dikeringkan sehingga
produksinya sangat sedikit jika dibandingkan dengan
produksi biji. Karena produksinya sedikit dan kandungan
senyawa kimianya lebih baik, maka harga bunga pala per
kilogramnya jauh lebih tinggi dari pada bagian tanaman
pala lainnya. Eksport bunga pala juga telah dilaksanakan
sejak jaman penjajahan Belanda dengan total eksport
terbesar berasal dari Maluku (Banda Neira) sebesar
127.685 ton pada tahun 1918, dan setelah itu cenderung
terus meningkat meskipun sifatnya fluktuatif.

Batang tanaman pala hutan atau tanaman pala yang
telah berusia tua dapat dijadikan bahan bangunan,
meskipun kualitas kayunya cukup rendah dan tidak cocok
untuk bahan baku pembuatan perabotan rumah tangga. Di
Sumatera kayu dari tanaman pala dikenal dengan nama
kayu merah, karena berwarna merah. Selain untuk kayu,
kulit kayu tanaman pala banyak mengandung minyak atsiri
sebagaimana daun, buah, biji, dan bunga (arillus).
Penyulingan secara tradisional telah lama dilakukan untuk
memperoleh minyak pala yang digunakan sebagai obat
tradisional, misalnya: obat sakit kepala, memperlancar
peredaran darah, obat untuk menyadarkan orang pingsan
atau kejang, obat kuat untuk laki-laki dan lain-lain.

Daun tanaman pala juga mengandung minyak atsiri dan
senyawa fenolik lain yang dapat disuling untuk memperoleh
minyak atsiri. Minyak atsiri tersebut digunakan sebagai
bahan pengobatan tradisional dan dapat dieksport untuk
tujuan sebagai bahan baku pembuatan kosmetika, sabun,
parfum dan lain-lain.

KLASIFIKASI MARGA MYRISTICA

Klasifikasi anggota jenis yang tergolong marga Myristica
sampai saat ini belum stabil. Masih terdapat pertentangan
dan perdebatan para ahli dalam penempatan atau
pengklasifikasian tumbuhan ini. Sebagai gambaran berikut
ini dikemukakan klasifikasi menurut Cronquist (1981) yang
merupakan modifikasi klasifikasi dari Armen Tachtajan
(berkebangsaan Rusia) sebagai berikut:

Diviso : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Order : Magnoliales
Familia : Myristicaceae
Genus : Myristica

KONSERVASI SUKU MYRISTICA

Di antara 23 jenis tumbuhan yang tergolong suku
Myrsiticaceae seluruhnya merupakan tanaman asli
Indonesia terutama dari Maluku. Dari 23 jenis tersebut 9
jenis di antaranya tergolong marga Myristica dan di antara 9
jenis tumbuhan ini hanya Myristica fragrans Houtt. yang
telah dibudidayakan secara luas meskipun dalam skala
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kecil dan masih tradisional tetapi tumbuhan ini masih
tersebar luas dan dapat ditemukan dengan mudah hampir
di seluruh wilayah daratan Indonesia. 8 jenis lainnya
merupakan tanaman asli yang masih hidup di hutan-hutan
sebagai tanaman liar. Beberapa jenis di antaranya endemik
di suatu pulau dengan distribusi yang terbatas seperti
Myristica argentea Warb. yang hanya ditemukan di hutan
belantara Irian Jaya, Myristica iners Bl., yang hanya
ditemukan di hutan belantara Sumatera, dan beberapa jenis
yang hanya ditemukan di Maluku dalam jumlah yang
terbatas (Tabel 1.).

Tumbuhan endemik dengan distribusi terbatas seperti
ini, apalagi tidak ditunjang dengan agen penyebaran yang
baik sangat rentan terhadap kepunahan. Oleh sebab itu
upaya konservasi dengan mengambil koleksi untuk
dikembangkan di Kebun Raya atau kawasan konservasi ex
situ lainnya perlu dilaksanakan untuk mencegah
kepunahannya. Upaya reproduksi buatan melalui
penerapan teknologi perlu dikembangkan agar populasi
jenis yang mendekati kepunahan dapat ditingkatkan
jumlahnya. Kendala yang selama ini dihadapi dalam upaya
konservasi adalah belum adanya data base yang baik
tentang jenis-jenis tersebut, sehingga identifikasi dan
koleksi contoh untuk kepentingan penelitian maupun untuk
reproduksi buatan perlu dilakukan.

Selain kendala tersebut, beberapa jenis tumbuhan
anggota marga Myristica yang hidup di hutan menghasilkan
“bunga pala” atau arillus sangat tebal dibandingkan bunga
pala biasa, sehingga bijinya mengalami penyusutan sampai
sebesar biji lada. Biji ini tidak dapat berfungsi sebagai alat
dispersal karena ukurannya yang terlalu kecil dan tidak
memiliki kemampuan untuk berkecambah. Secara ekonomi
hal ini justru menguntungkan, karena harga bunga pala
jauh lebih mahal, tetapi ditinjau dari segi konservasi jenis
apalagi jenis ini masih liar, maka akan terancam
kepunahan. Oleh sebab itu diperlukan campur tangan
manusia untuk menyelamatkan jenis tersebut melalui
upaya-upaya konservasi yang sistematis dan terpadu,
antara lain dengan dikembangkannya budidaya dengan
cara reproduksi aseksual (stek, okulasi, kultur jaringan, dan
lain-lain).

Kendala lainnya untuk reproduksi secara alamiah
adalah masa dormansi atau waktu perkecambahan biji pala
yang sangat lama yaitu paling cepat 3 bulan. Hal ini
disebabkan karena kulit bijinya yang keras dan agak kedap
air sehingga proses imbibisi air yang diperlukan untuk
memulai perkecambahan sangat lama. Untuk
menanggulangi hal tersebut harus dilakukan skarifikasi atau
perlakuan kimia agar proses perkecambahan dapat
dipercepat menjadi 1 minggu.

KESIMPULAN

Tumbuhan yang termasuk marga Myristica di Indonesia
terdiri dari 9 jenis yang merupakan tanaman asli Indonesia
dengan pusat distribusi di daerah Maluku, Irian Jaya,
Jawa/Sunda, dan Sumatera. Semua jenis tumbuhan
tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan
makanan, bahan pengobatan tradisional, penghasil minyak

atsiri yang menjadi bahan baku industri kosmetik, parfum,
sabun dan industri lainnya. Minyak atsiri tersebut dihasilkan
dari buah, biji, arillus (bunga pala), daun dan kulit kayu.
Eksport minyak atsiri dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat dan devisa negara. Jenis yang ditemukan di
Indonesia tersebut, beberapa di antaranya bersifat
endemik, distribusinya terbatas dan mengalami hambatan
reproduktif, sehingga terancam kepunahan. Oleh sebab itu
diperlukan upaya konservasi untuk menyelamatkan
tumbuhan ini, sekaligus memanfaatkannya secara optimal
bagi kesejahteraan bersama.
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