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Genetik
AO-01
Identifikasi DNA spesifik porcine pada olahan
daging (Sosis dan Salami) menggunakan
Polymerase Chain Reaction (PCR) di
Laboratorium Bioteknologi, Pusat Pengawasan
Obat dan Makanan Nasional, Badan POM RI
Vira Putri Defiyandra1,♥, Dewi Elfidasari1, Era
Widianingsih 2
1

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email:
viraputridefiyandra@yahoo.com
2
Laboratorium Bioteknologi Pusat Pengawasan Obat dan Makanan
Nasional Badan POM RI

Tingginya tingkat konsumsi produk olahan daging di
Indonesia menunjukan adanya perubahan gaya hidup
sebagai efek dari globalisasi. Masyarakat Indonesia sudah
terbiasa dengan produk olahan daging yang dianggap lebih
efektif dan efisien. Adanya persaingan antar produk dan
label menyebabkan terjadinya berbagai kecurangan dalam
produk olahan daging, salah satunya adalah pengalihan
bahan dasar suatu olahan. Daging yang biasa digunakan
sebagai pengalih bahan dasar adalah daging babi (porcine).
Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran di kalangan
masyarakat akibat tidak jelasnya komposisi pada suatu
produk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mencegah persebaran produk yang belum jelas
kandungannya adalah dengan uji spesifik porcine berbasis
DNA menggunakan teknik Polymerase Chain Reaction
(PCR). Sampel yang digunakan untuk pengujian adalah
sosis dan salami. Sampel diisolasi terlebih dahulu DNAnya
dengan menggunakan QIAmp DNA Blood Mini Kit. Hasil
isolasi kemudian di PCR dengan campuran Master Mix.
Visualisasi hasil PCR pada sampel sosis menunjukan
adanya fragmen DNA spesifik porcine pada panjang 149
bp sedangkan pada sampel salami tidak terdeteksi adanya
fragmen spesifik porcine.

Produk olahan daging, PCR, DNA, porcine

AO-02
Identifikasi fragmen DNA spesifik spesies porcine
pada produk olahan daging dengan metode
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Maghfirah1,, Dewi Elfidasari1, Era Widianingsih2
1

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email: fira.maghfirah@ymail.com
2
Pusat Pengujian Obatdan Makanan Nasional (PPOMN), Badan
Pengawas Obatdan Makanan (Badan POM), Jakarta

Keamanan pangan di Indonesia terkait dengan kehalalan
merupakan hal yang penting sebab mayoritas penduduk
Indonesia adalah muslim. Salah satu produk yang harus
dikontrol secara ketat karena rawan terjadinya
pencampuran dan pemalsuan daging adalah produk olahan
daging. Pada umumnya pencampuran dan pemalsuan pada
daging sering terjadi pada daging sapi yang dicampur
dengan daging babi. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi
melalui metode yang sensitif, akurat, dan cepat. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fragmen
DNA babi (porcine) pada produk olahan daging melalui
metode Polymerase Chain Reaction (PCR). PCR
merupakan metode berbasis molekuler yang memiliki
kelebihan waktu yang cepat, akurat, dan spesifitas yang
tinggi, namun metode ini membutuhkan biaya yang cukup
tinggi. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pusat
Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jakarta.
Identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode
conventional PCR dan menggunakan primer DNA spesifik
porcine. Pada penelitian ini digunakan sebuah sampel
kornet dan sebuah sampel bacon. Visualisasi hasil
identifikasi fragmen DNA babi pada produk olahan daging
dengan menggunakan metode conventional PCR dan
primer spesifik porcine menunjukkan hasil negatif (tidak
ditemukannya kandungan babi) baik pada sampel kornet
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maupun sampel bacon yang digunakan. Hal ini menarik
karena bacon yang asli biasanya diambil dari bagian
samping dan belakang babi.

AP-02

Produk olahan daging, porcine, fragmen DNA babi, PCR

Nurhamidar Rahman♥, Hani Fitriani, Hartati, N. Sri
Hartati

AP-01
Evaluasi stabilitas daya hasil ubi kayu (Manihot
esculenta) genotip lokal hasil kultur jaringan
Hani Fitriani, Nurhaidar Rahman, Nurhamidar
Rahman, Enny Sudarmonowati
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email:
hfitriani76@yahoo.com

Ketersediaan bahan baku ubi kayu dalam jumlah besar dan
memenuhi kualitas yang ditetapkan semakin meningkat
dengan semakin berkembangnya industri pengolahan ubi
kayu sekarang ini. Pembudidayaan ubi kayu melalui teknik
in vitro bermanfaat bagi pemenuhan ketersediaan bibit
tanpa bergantung pada musim dengan kualitas bibit yang
terjaga selama masa penyimpanan. Penelitian ini diakukan
untuk menganalisis stabilitas daya hasil ubi kayu genotip
lokal hasil kultur jaringan selama lima kali periode tanam.
Penelitian dilaksanakan sejak Agustus 2004-Maret 2009 di
lahan percobaan Puslit Bioteknologi, LIPI, Cibinong, Jawa
Barat. Material yang digunakan berupa tanaman kultur in
vitro dari empat genotip ubi kayu lokal, yaitu Rawi, Menti,
Iding, dan Tim-Tim 29, serta dua varietas ubi kayu Adira 4
dan Darul Hidayah yang diperoleh dari Kebun Plasma
Nutfah Puslit Bioteknologi, LIPI, Cibinong. Sebagai
kontrol digunakan stek ubi kayu dari varietas Adira 4. Data
yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 16.0. Hasil
penelitian menunjukkan peningkatan jumlah umbi dan
pertumbuhan tinggi tanaman sejak periode tanam ketiga
dan mencapai puncaknya pada periode tanam keempat
masing-masing sekitar 46-170% dan 40,6-55,9% kemudian
mengalami penurunan pada periode tanam kelima,
terutama pada pertumbuhan tinggi tanaman, yaitu sekitar 16,2%. Dibandingkan antar genotip atau varietas, Menti
memiliki pertumbuhan paling tinggi, sedangkan Iding
mempunyai jumlah dan berat umbi paling besar. Berat
umbi mengalami peningkatan sejak periode tanam pertama
dan mencapai hasil tertinggi di periode tanam kelima
sekitar 182,5-332,2% kecuali pada tanaman kontrol dan
varietas Adira 4 yang mencapai produksi paling tinggi di
periode keempat masing-masing 735,5 dan 277,9% setelah
itu mengalami penurunan. Dengan diperolehnya informasi
stabilitas dari beberapa ubi kayu ini diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk merancang waktu dan teknologi
budidaya yang tepat guna dalam rangka mencapai
produktivitas ubi kayu yang tinggi untuk mendukung
ketahanan pangan nasional.
Ubi kayu, kultur jaringan, genotip lokal, stabilitas daya hasil

Seleksi ubi kayu berdasarkan perbedaan waktu
panen

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email:
nurhamidarr@yahoo.com

Ubi kayu merupakan pilar dalam program diversivikasi
pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Peningkatan
produksi ubi kayu perlu dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan ubi kayu sebagai bahan pangan tersebut. Dengan
dimikian, diperlukan suatu kebijakan dimana penelitian ubi
kayu diarahkan pada pembentukan kultivar berdaya hasil
tinggi, kadar pati tinggi dan berumur genjah. Penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui ubi kayu yang berumur genjah
dalam rangka memenuhi ketersediaan bahan pangan.
Penelitian dilakukan pada 7 Maret 2014 - 12 Januari 2015
di Kebun Percobaan Puslit Bioteknologi LIPI, Cibinong,
Jawa Barat. Ubi kayu yang diuji sebanyak 13
genotipe/varietas yaitu: Buto ijo, Rengganis, Adira I,
Menti, Baros Kencana, Apuy, KM Cimanggu, Gajah, Darul
Hidayah, Menyega 2, Adira IV dan Manggu. Ubi kayu
yang diuji tersebut ditanam sebanyak tiga ulangan dan
dipanen pada empat waktu yang berbeda, yaitu 4, 6, 8 dan
10 bulan. Parameter pertumbuhan yang diamati meliputi
tinggi tanaman dan diameter batang, sedangkan pasca
panennya antara lain berat umbi, jumlah umbi, berat basah
umbi, berat kering dan rendemennya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa parameter berat basah lebih tinggi
saat dipanen pada umur 4 bulan dibandingkan pada umur
panen lainnya terutama pada genotip Ubi Kuning, Apuy
dan KM Cimanggu, sedangkan untuk parameter berat umbi
kotor dan berat basah pada genotip Menti lebih tinggi saat
dipanen umur 4 bulan daripada waktu panen lainnya.
Ukuran batang pada varietas Adira 4 dan genotip Darul
Hidayah lebih besar saat tanaman masing-masing berumur
4 dan 6 bulan daripada tanaman lainnya. Umbi terbanyak
pada genotip Gajah dan Apuy saat tanaman dipanen umur 4
dan 6 bulan. Rendemen dan berat kering pati tertinggi pada
varietas Adira IV dan genotip Apuy saat dipanen
Ubi kayu, umur panen, genjah

AP-03
Analisis keragaman genetik tanaman garut
(Maranta arundinacea) koleksi Kebun Plasma
Nutfah Cibinong Science Center
Puspita Deswina♥, Sri Indrayani, Yashanti B. Paradisa,
Enung S. Mulyaningsih
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email:
pdeswina@gmail.com
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Tanaman Garut (Maranta arundinacea L) merupakan
tanaman umbi-umbian yang berpotensi penghasil
karbohidrat alternatif. Melihat potensi pengembangan
tanaman garut di Indonesia, perlu budidaya tanaman garut
melalui pengembangan bibit tanaman unggul dengan
produksi tinggi. Seleksi tanaman melalui keragaman
genetik dapat digunakan dalam pemuliaan untuk
memperoleh tanaman dengan karakter unggul. Identifikasi
keragaman genetik dapat dilakukan pada tingkat morfologi,
protein dan DNA tergantung pada tujuannya. Dalam
penelitian ini telah dilakukan analisis keragaman genetik
terhadap 37 koleksi tanaman garut di kebun plasma nutfah
Cibinong Science Center sejak bulan April s.d. Agustus
2015. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tingkat
keragaman genetik dari koleksi tanaman garut yang
terdapat di bawah naungan di kebun plasma nutfah
Cibinong Science Center. Metode penelitian yang
digunakan adalah isolasi DNA dengan metode CTAB, dan
analisis molekuler terhadap 19 primer dengan teknik
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Dari hasil
penelitian diperoleh 10 primer spesifik yang dapat
digunakan untuk analisis keragaman genetik dengan tingkat
polimorfisme yang tinggi. Tingkat keragaman yang
diperoleh dari hasil analisis genetik tidak memperlihatkan
perbedaan variasi yang tinggi.

diinkubasi selama 13-30 hari, hasil degradasi dibaca pada
spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nm.
Hasilnya P. ostreatus dan L. edodes menghasilkan enzim
laccase. L. edodes mempunyai aktivitas laccase lebih tinggi
(9,54 unit/mL). Penicillium sp R7.5 menghasilkan enzim
mangan peroksidase (40,72 unit/mL). P. ostreatus
menghasilkan ketiga enzim (LiP, MnP, Lac). Penicillium
sp R7.5 mampu mendegradasi Poly R-478 sebesar 16,46%
setelah diinkubasi selama 30 menit. P. ostreatus mampu
menurunkan warna limbah cair kelapa sawit paling tinggi
(99,26%) setelah diinkubasi selama 30 hari. Dengan
penambahan CuSO4 dan sukrosa pada media, P. ostreatus
mampu menurunkan warna limbah cair kelapa sawit lebih
cepat, yaitu sebesar 95,89% setelah inkubasi selama 13
hari.

Keragaman genetik, tanaman garut, Maranta arundinacea ,
RAPD

1

Spesies
BO-01
Seleksi jamur penghasil enzym ligninase dan
kemampuannya menguraikan limbah cair kelapa
sawit
YB. Subowo
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-876156.
Fax. +62-21-8765062. email: yosubowo@yahoo.com

Telah dilakukan penelitian mengenai seleksi jamur
Basidiomycetes dan Ascomycetes yang menghasilkan
enzim ligninase (Lignin Peroksidase, Mangan Peroksidase
dan Laccase) untuk digunakan dalam degradasi limbah cair
kelapa sawit (POME). Beberapa jenis jamur menghasilkan
enzim ligninase, baik salah satu maupun ketiganya. Enzimenzim ini dapat menguraikan senyawa lignin terutama
enzim laccase. Tujuan penelitian untuk memperoleh jamur
yang mempunyai aktivitas laccase tinggi dan mampu
menguraikan limbah cair kelapa sawit. Jamur yang diuji
meliputi: Aspergillus niger PA2, Penicillium sp R7.5,
Pleurotus ostreatus, dan Lentinus edodes. Limbah cair
kelapa sawit diberi perlakuan miselium jamur kemudian

Degradasi, enzim ligninase, jamur, limbah, POME

BO-02
Biodiversitas tanaman rempah Maluku: Cengkih
hutan
Ilyas Marzuki 1,, Aswin Amir 2, Charlota Julia
Risamena 2
Pusat Penelitian Rempah dan Tanaman Obat, Universitas Pattimura,
Ambon. Jl. Ir. M. Putuhena Poka - Ambon 97233, Maluku. email:
marzuki64@gmail.com
2
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Ambon,
Maluku

Kepulauan Maluku (Maluku dan Maluku Utara) memiliki
biodiversitas cukup tinggi untuk tanaman rempah, terutama
pala dan cengkih. Di Maluku, dikenal sedikitnya tiga
varietas cengkih, yaitu: Tuni, Raja, dan Hutan. Jenis Tuni
yang juga disebut cengkih Ambon telah ditetapkan oleh
pemerintah pada tahun 2013 sebagai varietas unggul,
sementara dua lainnya tergolong relatif liar dalam artian
belum tersentuh/dibudidayakan. Cengkih Hutan memiliki
potensi ekonomi dalam mendukung industri rokok kretek.
Di sisi lain, jenis ini adalah pohonnya yang besar dan
kokoh serta daunnya yang selebar daun manggis
menjadikan ia dapat berperan sebagai penyerap karbon
dalam pengendalian gas rumah kaca CO2.
Cengkih hutan, Maluku, penyerap karbon

BO-03
Gastropoda dari Kepulauan Seribu, Jakarta
berdasarkan koleksi spesimen Museum Zoologi
Bogor
Nova Mujiono
Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Gedung Widyasatwaloka, Cibinong Science Center, Jl.
Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.:
+62-21-876156. Fax. +62-21-8765068. email: nova_mzb@hotmail.com
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Telah dilakukan kajian koleksi spesimen gastropoda dari
Kepulauan Seribu, Provinsi Jakarta yang tersimpan di
Museum Zoologi Bogor. Studi ini bertujuan untuk
mengetahui keanekaragaman, distribusi dan status
konservasi jenis-jenis gastropoda koleksi museum tersebut.
Sumber data berupa buku katalog gastropoda sampai
dengan no 5000. Diketahui terdapat 624 nomer koleksi dari
20 pulau yang disurvei antara tahun 1906 -1957. Terdapat
65 suku dengan 244 jenis gastropoda yang terdiri 16 jenis
darat, 13 jenis air tawar dan 214 jenis air laut. Koleksi
tertua berasal dari tahun 1906 yaitu Clypeomorus
batillariaeformis, Nerita polita, Nerita signata, Nerita
undata dan Planaxis sulcatus dari pulau Nyamuk Besar.
Cypraeidae memiliki anggota terbanyak yaitu 26 jenis dan
tersebar pada 14 pulau, sedangkan jenis gastropoda dengan
ditribusi terluas yaitu Nerita signata dan Clypeomorus
batillariaeformis yang mencakup 11 pulau. Selain itu
terdapat 31 jenis yang masuk kategori Least Concern di
IUCN Red List dan 6 jenis termasuk kategori biota yang
terancam punah, terdapat 3 jenis yang masuk dalam 2
kategori di atas yaitu Pila conica, Conus marmoreus dan
Conus textile. Untung Jawa merupakan pulau paling
penting dalam usaha konservasi karena memiliki 102 jenis,
jumlah jenis terbanyak, dimana 16 diantaranya masuk
dalam 2 kategori tersebut di atas.
Kepulauan Seribu, Untung Jawa, Gastropoda, Cypraeidae,
spesimen

BO-04
Keragaman parasit gastrointestinal pada satwa
mamalia
di fasilitas penangkaran Pusat Penelitian Biologi
LIPI: Referensi penentuan tindakan medis
veteriner konservasi ex situ
Herjuno Ari Nugroho, Endang Purwaningsih
Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Gedung Widyasatwaloka, Cibinong Science Center, Jl.
Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.:
+62-21-876156. Fax. +62-21-8765068. email: herjunoari@gmail.com

Pemeriksaan parasit dilakukan secara berkala di fasilitas
konservasi ex situ seperti penangkaran untuk mengetahui
keragaman parasit, angka kejadian penyakit dan derajat
infeksinya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai
referensi dalam penentuan kebijakan medik seperti
pencegahan dan penanggulangan penyakit pada satwa
penangkaran.
Pemeriksaan
parasit
gastrointestinal
dilakukan di fasilitas penangkaran mamalia Pusat
Penelitian Biologi LIPI Cibinong, Jawa Barat dengan
menggunakan sampel feses dari 26 ekor landak jawa
(Hystrix javanica), 4 ekor kukang jawa (Nycticebus
javanicus), 4 ekor kukang sumatera (Nycticebus coucang),
2 ekor jelarang (Ratufa bicolor) dan satu ekor bajing tiga
warna (Callosciurrus prevostii). Pemeriksaan feses
dilakukan dengan metode natif dengan tiga kali
pengulangan. Bedah bangkai dilakukan pada dua ekor
kukang yang telah mati sebelumnya untuk menyidik sebab

kematian.
Parasit
yang
ditemukan
selanjutnya
diidentifikasi. Hasil pemeriksaan feses menunjukkan
bahwa landak jawa terinfeksi Gireterakis girardi dengan
prevalensi 19,23% (5/26) dan Trichuris landak dengan
prevalensi 3,85% (1/26). Sementara pada hewan lain tidak
ditemukan telur maupun larva pada feses. Pada bedah
bangkai kedua kukang sumatera, ditemukan adanya infeksi
Pterygodermatites nycticebii di organ intestinum tenue dan
intestinum crassum. Berdasarkan hasil pemeriksaan hanya
ditemukan nematoda, sehingga tindakan yang diambil
adalah terapi deworming untuk nematoda.
Parasit gastrointestinal, nematoda, penangkaran

BO-05
Study awal Angiospermae perambat dan pemanjat
di ekosistem perkotaan Universitas Indonesia
beserta rekaman baru spesies introduksi di Jawa
Wendy Achmmad Mustaqim, Nisyawati
Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Jawa
Barat. email: wendyachmmadm@gmail.com

Inventarisasi Angiospermae perambat dan pemanjat telah
dilakukan di Universitas Indonesia, yang terletak di
perbatasan Jakarta Selatan dan Depok, Jawa Barat.
Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis
Angiospermae perambat dan pemanjat di salah satu lokasi
untuk kawasan ekosistem perkotaan di kompleks Ibukota
Jakarta. Sejumlah 93 spesies (35 famili dan 66 genus)
didapatkan selama penelitian. Empat puluh dua jenis
diketahui sebagai jenis asli, 38 jenis sebagai jenis
introduksi dan tiga belas jenis lain belum dapat ditentukan
karena belum teridentifikasi hingga tingkat spesies. Tiga
belas jenis terdaftar dalam Flora van Batavia (Backer
1907), yang mana menunjukkan kawasan ini merupakan
bagian penting pengelolaan Angiospermae di kawasan
Jakarta. Selain itu, enam jenis diduga kuat merupakan
sebagai rekaman baru untuk tumbuhan introduksi di Pulau
Jawa, yaitu Allamanda blanchetii A.DC, Clerodendrum x
speciosum Dombrain, Dioscorea sansibarensis L.,
Passiflora coccinea Aubl., Syngonium podophyllum Schott
dan Syngonium wendlandii Schott.
Ekosistem perkotaan, introduksi, Jakarta, rekaman baru,
tumbuhan perambat dan pemanjat

BO-06
Identifikasi serangga di kawasan industri
pertambangan kapur Palimanan, Cirebon, Jawa
Barat
Geo Septianella1,♥, Rosnaeni1, Yusuf Baskoro1, Lulu’
Nisrina1, Fatihah Dinul Qayyimah1, Resti Aulunia1,
Dewi Elfidasari1, Pungki Lupinyaningdiyah2
1

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
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Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email: geo.septianella@gmail.
2
Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Gedung Widyasatwaloka, Cibinong Science Center, Jl.
Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat.

Kawasan industri pertambangan kapur diketahui memiliki
tingkat keanekaragaman hewan dan tanaman yang rendah.
Hal ini disebabkan karena komposisi tanah serta
lingkungan yang tidak menunjang kehidupan hewan dan
tumbuhan, termasuk serangga yang umumnya memiliki
tingkat keanekaragaman yang tinggi. Informasi mengenai
serangga di kawasan industri pertambangan kapur ini
masih sangat terbatas. Untuk itu perlu dilakukan penelitian
identifikasi serangga dengan tujuan untuk mengetahui
keanekaragaman
serangga
di
kawasan
industri
pertambangan kapur. Serangga memiliki peran yang
penting bagi lingkungan, salah satunya sebagai bioindikator kondisi lingkungan. Penelitian dilakukan di
kawasan industri pertambangan kapur Palimanan, Cirebon
Jawa Barat dengan empat titik lokasi penelitian (Kolam
1,2,3,4 dan sawah) yang dilakukan selama 30 hari, dengan
menggunakan metode sweeping dan malaise trap. Proses
identifikasi sampai tahap ordo dan famili dilakukan di
Puslit Biologi, Bidang Zoologi, Lembaga Penelitian Ilmu
Pengetahuan Cibinong Bogor (LIPI). Berdasarkan hasil
penelitian berhasil diperoleh sebanyak 2755 spesimen
serangga. Hasil identifikasi secara morfologi menunjukkan
bahwa serangga-serangga tersebut termasuk ke dalam 7
ordo yaitu, Coleoptera, Diptera (2 famili), Hymenoptera
(14 famili), Hemiptera (2 famili), Lepidoptera (6 famili),
Odonata (4 famili) dan Orthoptera (4 famili). Jumlah
specimen Ordo Diptera yang paling banyak ditemukan
dengan total 1277 individu (pada kolam 4), dan Ordo
Odonata sebanyak 778 individu (pada kolam 1, 2, dan 3).
Kawasan industri pertambangan kapur Palimanan Cirebon,
serangga, identifikasi

BO-07
Hubungan kekerabatan ikan pari Famili
Dasyatidae dengan Famili Rhinobatidae dan
Rhynchobatidae
Lulu' Nisrina1, Dewi Elfidasari1, Fahmi2
1

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email: nisrinalulu@gmail.com
2
Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(P2OLIPI), Ancol, Jakarta

Indonesia memiliki keragaman ikan pari yang diduga
terbesar di dunia. Terdapat 10 famili ikan pari di Indonesia
yang bernilai ekonomis tetapi informasi mengenai ikan pari
masih sangat minim, sehingga perlu dilakukan penelitian
yang bertujuan untuk lebih mengenal ikan pari. Salah satu
penelitian yang dapat dilakukan adalah menentukan
hubungan kekerabatan ikan pari berdasarkan karakter
morfologinya. Penelitian ini dilakukan dengan cara
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menentukan karakter yang dimiliki ikan pari dari karakter
yang paling umum hingga paling khusus kemudian
dilakukan penentuan hubungan kekerabatan berdasarkan
tingkat kesamaan karakternya. Hasil penelitian terhadap 16
spesimen ikan pari Famili Dasyatidae menunjukkan tingkat
kesamaan karakter yang dimiliki Himantura pastinacoides
dan Himantura uarnacoides sama dengan tingkat kesamaan
antara Himantura gerrardi dan Himantura uarnak yaitu
sebesar 85,71%. Adapun tingkat kesamaan karakter antara
Famili Dasyatidae yang diwakili oleh genus Himantura dan
Neotrygon, Famili Rhinobatidae yang diwakili oleh
Rhinobatus thouin dan Famili Rhynchobatidae yang
diwakili oleh Rhynchobatus australie adalah sebesar
13,57%. Besar kecilnya tingkat kesamaan ikan pari dapat
menunjukkan kedekatan hubungan kekerabatannya. Nilai
tingkat kesamaan yang dimiliki ini berbanding lurus
dengan nilai kedekatan hubungan kekerabatan yang
dimilikinya. Semakin tinggi nilai kesamaan karakter yang
dimiliki berarti semakin dekat pula hubungan kekerabatan
yang dimiliki antar ikan pari.
Ikan pari, karakter morfologi, kekerabatan

BO-08
Kekerabatan ikan hiu Famili Carcharhinida,
Hemigaleidea dan Hemiscyllidae berdasarkan
karakter morfologi di Pusat Penelitian
Oseanografi LIPI Ancol, Jakarta
Rosnaeni1,, Dewi Elfidasari1, Fahmi2
1

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email: rosnaeni8@gmail.com
2
Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(P2O-LIPI), Ancol, Jakarta

Indonesia merupakan negara terbesar dan tertinggi di dunia
dalam hal keaneragaman ikan hiu. Semua bagian tubuh
ikan hiu dapat dimanfaatkan, sehingga hewan ini termasuk
dalam kelompok ikan bernilai ekonomis tinggi. Peran ikan
hiu dalam ekosistem laut adalah sebagai pembersih dan
menjaga keseimbangan perairan laut. Hingga saat ini
penelitian terhadap keberadaan ikan hiu masih sangat
terbatas. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap ikan
hiu dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melihat
kekerabatan ikan hiu Famili Carcharhinidae, Hemigaleidae,
dan Hemiscyllidae berdasarkan perbedaan morfologi.
Ketiga famili ikan hiu tersebut termasuk jenis yang sering
ditemukan pada perairan landas kontingen dari zona
intertidal sampai kedalaman 280 m di bawah permukaan
laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan
kekerabatan Famili Carcharhinidae dengan Famili
Hemigaleidae memiliki kemiripan 50%, sedangkan dengan
Famili Hemiscyllidae tidak terdapat kemiripan. Pada
Famili Hemigaleidae dan Hemiscyllidae memiliki
kemiripan 10,53%. Terdapat karakter yang membedakan
Famili Hemiscyllidae dengan famili lainnya yaitu adanya
bercak di seluruh tubuh famili tersebut.
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Ikan hiu, karakter morfologi, Carcharhinidae, Hemigaleidea,
Hemiscyllidae

BO-09
Kajian sistematik kayu angin (Usnea spp.) bahan
jamu tradisional masyarakat Surakarta dan
Yogyakarta
Miftahul Jannah1,, Niken Satuti Nur Handayani2, Rina
Sri Kasiamdari2
1

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam As-Syafi`iyah
Email:mifta_frozi@yahoo.com
2
Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Lichens merupakan organisme simbiosis antara alga
(photobiont) dan jamur (mycobiont). Lichens dari genus
Usnea yang dikenal dengan sebutan kayu angin,
dimanfaatkan masyarakat sebagai ramuan jamu tradisional.
Genus ini memiliki talus yang sangat mirip antar spesies
sehingga sangat sulit dibedakan. Identifikasi spesies Usnea
secara tepat perlu dilakukan untuk mendukung
pemanfaatannya sebagai bahan jamu serta langkah upaya
konservasi yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi dan menentukan hubungan similaritas
spesies Usnea yang dimanfaatkan masyarakat Surakarta
dan Yogyakarta. Identifikasi dilakukan berdasarkan
karakter morfologis, anatomis, mikrokimia, dan
mikrokristal. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
jelajah bebas di hutan Gunung Lawu (LW) Jawa Tengah
dan Bukit Turgo lereng timur Gunung Merapi (T)
Yogyakarta. Berdasarkan karakter morfologis, anatomis,
mikrokimia, dan mikrokristal, dari 16 morfotipe
teridentifikasi menjadi 7 spesies yaitu U. pectinata (LW3),
U. rubrotincta (LW4), U. himalayana (LW1, LW2, LW5,
LW11), U. fragilescens (LW6, LW9), U. nidifica (LW8,
LW10), U. baileyi (LW7, T1, T3), dan U. bismolliuscula
(T2, T4, T5). Dendogram yang terbentuk menunjukkan U.
pectinata berkerabat dekat dengan U. bismolliuscula, U.
rubrotincta berkerabat dekat dengan U. fragilescens, U.
himalayana berkerabat dekat dengan U. nidifica, dan U.
baileyi berkerabat jauh dengan Usnea yang ditemukan.
Sistematik, Usnea, jamu, Surakarta, Yogyakarta.

BO-10
Keragaman serangga pada pertamanan anggrek
budidaya di pontianak
Kustiati♥, Rafdinal, Tri Rima Setyawati, Satya Teguh
Aditya
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. ♥email:
kustiati.khusnan@gmail.com

sehingga ada upaya untuk memberantasnya, namun tidak
sedikit serangga pada tanaman anggrek yang justru
menguntungkan, baik sebagai polinator yang membantu
dalam penyerbukan maupun sebagai musuh alami dari
hama. Penelitian tentang keragaman dan peranan serangga
pada pertanaman anggrek telah dilakukan di UPTD Orchid
Center Pontianak. Penelitian dilakukan pada areal tertutup
dan terbuka dengan menggunakan tiga metode
penangkapan, yaitu perangkap jebak, perangkap jaring dan
pengamatan langsung. Pengambilan sampel dilakukan
sebanyak 8 kali selama 2 bulan. Hasil penelitian didapatkan
6 ordo serangga yang terbagi dalam 14 famili dan 16
spesies. Ordo yang paling banyak ditemukan adalah
Hymenoptera, sedangkan yang paling sedikit adalah ordo
Coleoptera. Nilai indeks keanekaragaman pada areal
terbuka lebih tinggi (1,176) dibandingkan dengan areal
tertutup dengan nilai indeks keanekaragaman jenis (1,005).
Serangga pada tanaman anggrek ditemukan pada bagian
batang, bunga, dan daun dan sebagian besar berperan
sebagai polinator.
Anggrek budiaya, serangga, keragaman, peranan

BO-11
Jenis dan fluktuasi capung di Taman Kota II
Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Banten
Ady Septanto Hermawan♥, Narti Fitriana♥♥
Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412,
Tangerang Selatan, Indonesia. Tel./Fax. +62217493315, ♥email:
ady.septianto923@gmail.com, ♥♥ nfitriana@yahoo.com.

Capung adalah serangga yang dapat dijadikan sebagai
indikator lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jenis dan fluktuasi capung di Taman Kota II
BSD, Tangerang Selatan, Banten, yang merupakan salah
satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota
Tangerang Selatan. Capung dapat ditemukan di sekitar
tanaman maupun dekat sumber air. Penelitian ini
menggunakan
metode
survei.
Teknik
sampling
menggunakan metode garis di sepanjang jalur sepeda yang
terdapat di dalam taman setiap dua bulan sekali pada bulan
Agustus 2013 s.d. Februari 2015. Berdasarkan hasil
pengamatan telah berhasil diidentifikasi sebanyak 22 jenis
capung yang tergolong ke dalam 6 famili, dimana 3 famili
tergolong subordo Anisoptera dan 3 famili lain tergolong
Zygoptera. Selama pengamatan berlangsung terjadi
fluktuasi kehadiran dan perjumpaan baik jumlah maupun
jenis capung. Jumlah jenis tertinggi ditemukan pada
pegamatan Desember 2014 sedangkan terendah pada
Oktober 2013. Capung yang selalu ditemukan pada setiap
pengamatan adalah Copera marginipes, Orthetrum sabina,
O. chrysis dan Pseudagrion rubriceps.
Jenis, fluktuasi, capung, Taman Kota II BSD

Keberadaan serangga pada pertamanan anggrek menjadi
salah satu faktor penting dalam usaha budidaya anggrek itu
sendiri. Beberapa jenis serangga dikenal sebagai hama
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BO-12

MSB). Diharapkan hasil isolasi tersebut dapat digunakan
sebagai kandidat formula pupuk cair organik hayati.

Diversitas capung di Taman Mini Indonesia Indah
dan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta

Ngawi, IAA, propoksur, pupuk organik

Narti Fitriana♥, Eva Bai Syarifah, Fahma Wijayanti
Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412,
Tangerang Selatan, Indonesia. Tel./Fax. +62217493315, ♥email:
nfitriana@yahoo.com

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui
diversitas capung yang terdapat di Taman Mini Indonesia
Indah (TMII) dan Taman Margasatwa Ragunan (TMR),
Jakarta. Pengamatan dilakukan pada bulan Juli s.d. Agustus
2013 dan dilanjutkan pada bulan Juli s.d. Agustus 2015
menggunakan metode transek garis sepanjang 100 m.
Pengoleksian capung dilakukan menggunakan jaring
serangga. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan
Ictinogomphus
decoratus,
Neurothemis
terminata,
Orthetrum sabina, O. testaceum dan Pantala flavescens di
TMII sedangkan Brachythemis contaminata, I. decoratus,
N. terminata dan O. sabina ditemukan di TMR.
Diversitas, capung, Jakarta

BO-13
Isolasi, screening bakteri perakaran yang berasal
dari tanah Kabupaten Ngawi sebagai kandidat
agen pembuatan pupuk organik cair
Hartati Imamuddin, Tirta Kumala Dewi, Sarjiya
Antonius
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-876156. Fax. +62-218765062. ♥email: himamuddin@gmail.com

Telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian yang
bertujuan untuk mencari mikroba indogenus dari daerah
Ngawi, Jawa Timur sebagai kandidat agen pupuk organik
hayati. Kegiatan diawali dengan pengambilan sampel tanah
dari 17 lokasi di Ngawi, kemudian dilakukan isolasi untuk
mendapatkan jumlah populasi mikroba tanah yang meliputi
: total populasi, mikroba pelarut fosfat, mikroba penambat
N dan mikroba penghasil hormon tumbuh IAA. Lima
sampel tanah digunakan untuk diuji pertumbuhaannya di
beberapa konsentrasi propoksur. Metode isolasi yang
digunakan adalah enrichment culture dan pertumbuhan
diukur dengan spektrofotometer dengan panjang
gelombang 436 nm. Hasil perhitungan mikroba
menunjukkan bahwa populasi total dan penghasil IAA pada
sampel tanah Ngawi cukup baik 106 CFU/g tanah, mikroba
penambat N hanya 10-5 dan pelarut fosfat tidak ada yang
tumbuh. Didapatkan 21 isolat bakteri, dimana 16 positif
penghasil IAA dan 5 isolat dapat tumbuh pada media
propoksur. Produksi IAA paling besar didapatkan pada
sampel no. 6.3 dengan konsentrasi 123,535 ppm dan isolate
H-2-NG (sampel tanah no. 2) dapat tumbuh pada
konsentrasi 1000 ppm (media MM) -3000 ppm (media

BO-14
Hubungan panjang tubuh dan lebar segmen
sepuluh dua spesies cacing nipah Namalycastis
rhodochorde dan Namalycastis abiuma
(Polychaeta: Nereididae)
Junardi, Tri Rima Setyawati, Ari Hepi Yanti,
Mukarlina
Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Tanjungpura
Jl. Ahmad Yani, Pontianak 78124, Kalimantan Barat. Tel.: +62-561577963. mail:jun_kld@yahoo.com

Polychaeta memiliki karakter tubuh yang lunak dan mudah
putus sehingga sulit untuk mendapatkan sampel dengan
panjang tubuh utuh. Karakter tubuh lain diperlukan untuk
mengestimasi panjang tubuh, salah satunya adalah lebar
segmen ke-10. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mempelajari hubungan antara panjang tubuh dan lebar
segmen ke-10 pada dua spesies cacing nipah (Namalycastis
spp,). Sampel diambil dari estuaria Kapuas Kalimantan
Barat. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui
hubungan antara panjang tubuh dan lebar segmen ke-10.
Total 337 individu N. rhodochorde dan 256 individu N.
abiuma telah digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian
ini mendapatkan panjang tubuh berkorelasi kuat (78,0%)
dengan lebar segmen ke-10 pada N. abiuma, namun pada
N. rhodohorde panjang tubuh berkorelasi lemah (68,0%).
Lebar segmen ke-10 dapat digunakan untuk mengestimasi
panjang tubuh N. abiuma.
Tubuh, lLebar segmen sepuluh, cacing nipah, Namalycatis,
Polychaeta

BO-15
Keberadaan anggek di beberapa pulau kecil
sekitar Pulau Abang, Kota Batam
Yupi Isnaini, Sri Wahyuni, Irvan Wanda
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
♥
email: yupinurfauzi@yahoo.com

Kegiatan eksplorasi flora telah dilakukan untuk
pengkayaan koleksi Kebun Raya Batam yang
pembangunan infrastukturnya dimulai pada tahun 2014.
Anggrek adalah salah satu target yang akan dikoleksi untuk
Kebun Raya Batam. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keragaman jenis-jenis anggrek di pulau-pulau
kecil sekitar Pulau Abang. Metode penelitian dilakukan
dengan kegiatan eksplorasi secara acak di setiap lokasi
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yang telah ditentukan. Pencatatan data ekologi meliputi
habitat, ketinggian tempat, pH tanah, kelembaban tanah,
dan suhu udara. Lokasi eksplorasi, yaitu Pulau Abang
Kecil, Pulau Abang Besar, Pulau Ranuh, Pulau Pengalap,
Pulau Air Taung, Pulau Air Saga, Pulau Hulu Galang,
Pulau Tunjuk dan Pulau Subang Mas. Hasil penelitian
diperoleh koleksi anggrek sebanyak 17 nomor koleksi yang
terdiri dari 10 marga, yaitu Aerides, Arachnis, Bromheadia,
Bulbophyllum,
Calanthe,
Coelogyne,
Cymbidium,
Dendrobium, Spatoglottis, dan Vanila. Anggrek tersebut
ditemukan pada hutan-hutan sekunder dengan kondisi
ekologi yang cukup beragam, kisaran ketinggian tempat 121 m dpl., pH tanah 5-6,7, kelembaban tanah 25-98%, dan
suhu udara 32-35oC.

Keanekaragaman spesies rotan di Jawa Barat dan
prospek pengembangan

Palem merupakan tumbuhan monokotil (berkeping satu)
yang berbatang tunggal maupun berumpun. Famili
Arecaceae (palem) masuk ke dalam Ordo Arecales, Famili
Arecaceae mempunyai anggota 225 genera dan lebih 2600
spesies. Terdapat 8 marga pada Subtribe Arecinae
diantarannya Loxococcus, Siphokentia, Gronophyllum,
Gulubia, Hydriastele, Pinanga, Areca dan Nenga. Fenologi
adalah telaah penampakan periodisitas pada tumbuhan,
seperti saat pembungaan dalam hubungannya dengan iklim.
Perkembangan bunga dan buah dimulai dari fase inisiasi
bunga, kuncup menuju anthesis, bunga terbuka (anthesis)
dan perkembangan buah muda menuju kemasakan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengamati perbedaan
karakter morfologi perbungaan palem Subtribe Arecinae
antara lain Areca catechu, Hydriatele beguinii, Nenga
pumila dan Pinanga caesia di Kebun Raya Bogor.
Tanaman dipilih secara acak kemudian diberi tanda dengan
yellow label with lace untuk memudahkan pengamatan.
Data deskriptif yang diperoleh berupa gambar kemudian
dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh perbedaan
karakter morfologi perbungaan pada spesies palem dalam
Subtribe Arecinae.

Titi Kalima

Perbungaan, subtribe Arecinae, Kebun Raya Bogor

Anggrek, eksplorasi flora, Batam

BO-16

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup. Jl. Gunung Batu No. 5. PO Box 165, Bogor 16001,
Jawa Barat. Tel. +62-251-8633234; 7520067. Fax. +62-251 8638111.

email: titi_kalima@yahoo.co.id

Rotan sebagai salah satu komoditas yang dapat di andalkan
untuk penerimaan negara sebagai komoditas perdagangan
hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang potensial untuk
dikembangkan sebagai bahan ekspor. Rotan tidak hanya
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri furniture tetapi
juga sebagai makanan dan obat. Survei keragaman spesies
rotan, bertujuan untuk mendapatkan beberapa data dan
informasi spesies rotan dan prospek pengembangannya.
Berdasarkan survei pada taksa rotan, Jawa Barat memiliki
21 spesies rotan dari lima genera, yaitu Calamus (12
spesies), Daemonorops (4 spesies), Plectocomia (1
spesies), Korthalsia (2 spesies) dan Ceratolobus (2
spesies).
Rotan, keberadaan, prospek pengembangan, Jawa.

BP-01
Karakteristik perbungaan palem Subtribe
Arecinae: Areca catechu, Hydriatele beguinii,
Nenga pumila dan Pinanga caesia di Kebun Raya
Bogor
Angga Yudaputra, Sahromi, Fitri Fatma Wardani,
Rizmoon. N. Zulkarnaen♥
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
♥
email: rizmoon.jimmki@gmail.com

BP-02
Keanekaragaman jenis uwi-uwian (Dioscorea spp.)
yang berpotensi sebagai bahan olahan produk
makanan bernilai gizi
Angga Yudaputra, Rizmoon. N. Zulkarnaen♥
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
♥
email: rizmoon.jimmki@gmail.com

Tanaman uwi-uwian (Dioscorea spp.) merupakan tanaman
sumber karbohidrat yang sudah lama dikenal oleh
penduduk Indonesia. Pemanfaatan tanaman ini masih
sangat terbatas karena belum banyak yang tahu mengenai
kandungan nutrisi yang terdapat pada tanaman uwi-uwian.
Terdapat lebih dari 600 jenis uwi dari genus Dioscorea.
Beberapa jenis tanaman uwi-uwian antara lain Dioscorea
hispida (gadung), Dioscorea esculenta (gembili), Discorea
bulbifera (gembolo), Dioscorea alata (uwi ungu/purple
yam), Dioscorea villosa (uwi kuning), Dioscorea rotundata
dan lain-lain. Karakteristik tanaman ini dapat dilihat dari
segi fisik karena uwi yang berbeda-beda maka berbeda pula
karakterisasinya. Selain variasi bentuk, terdapat pula
variasi ukuran, karakter, warna daging umbi dan rasa. Di
luar negeri inulin dapat diproduksi secara komersial dari
umbi tanaman chicory (Cichorium intybus), namun
tanaman ini tidak ditemukan di Indonesia. Selain itu inulin
belum diteliti keberadaannya di Indonesia, sehingga
kebutuhan inulin baik untuk industri maupun untuk
penelitian masih diimpor. Salah satu tanaman yang banyak
tumbuh di Indonesia dan mengandung inulin dalam jumlah
yang cukup tinggi adalah Dioscorea. Sampai sekarang
tanaman ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal di
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dalam umbi uwi terkandung komponen yang sangat
bermanfaat bagi kesehatan yaitu inulin dari unit-unit
fruktosa. Inulin bersifat larut di dalam air, tidak dapat
dicerna oleh enzim-enzim pencernaan, tetapi difermentasi
mikroflora kolon (usus besar). Oleh karena itu, inulin
berfungsi sebagai prebiotik. Selain itu kandungan nutrisi
pada uwi antara lain kalori 110 kal, protein 2 g, lemak 0,2
g, karbohidrat 19,8 g, kalsium 45 mg, fosfor 280 mg, besi
1,8 mg, vitamin B1 0,10 mg, vitamin C 9 mgr dan air.
Tanaman uwi-uwian (Dioscorea spp.) berpotensi sebagai
bahan dasar untuk pembuatan olahan produk makanan
karena kandungan nutrisi di dalamnya. Untuk itu perlu
dilakukan
penelitian
lebih
lanjut
mengenai
keanekaragaman jenis dalam tanaman uwi-uwian
(Dioscorea spp.) mengenai kandungan nutrisi dan aspek
budidaya guna menjaga kelestariannya.
Uwi-uwian, Dioscorea, keanekaragaman, potensi

BP-03
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Tanaman mindi (Melia azedarach L.) termasuk dalam
Famili Meliaceae, berbentuk pohon dengan ketinggian
mencapai 45 m. Batang tanaman berkayu dan berbentuk
bulat. Daun mindi tersusun sebagai daun majemuk, anak
daun berbentuk elips. Tanaman ini memiliki tajuk
menyerupai payung, dan percabangan melebar. Persebaran
di Indonesia banyak ditanam di Sumatera, Jawa, Nusa
Tenggara, dan Papua. Metode yang dilakukan adalah
observasi langsung pada pohon contoh koleksi di Kebun
Raya Cibodas dan kajian pustaka. Data atau informasi yang
dikumpulkan berdasarkan telusur pustaka adalah sifat
botanis, penyebaran, data ekologi, dan kegunaan.
Berdasarkan sifat fisik kayunya termasuk dalam kelas
pengerjaan II, warna dan corak serat kayu menarik
sehingga potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan
mebel dan kerajinan. Daun dan biji mindi dapat digunakan
sebagai pestisida nabati. Bagian dari tanaman mindi juga
digunakan sebagai obat cacingan, obat scabies, obat kudis,
dan obat darah tinggi.
Manfaat, mindi, Melia azedarach, tanaman peneduh

Inventarisasi jenis tanaman peneduh jalan di
Kebun Raya Cibodas
♥

Yati Nurlaeni , Muhammad Imam Surya

♥♥

UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya PO
Box 19 Cipanas-Cianjur, Jawa Barat 43253, Indonesia. Tel./Fax. +62-263512233, ♥email: yati006@lipi.go.id; ♥♥ muhammad.imam.surya@lipi.go.id

Tanaman peneduh jalan adalah tanaman yang ditanam di
tepi jalan. Tanaman ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai
estetika dan ekologis.Tujuan penelitian ini yaitu
menginventarisasi jenis tanaman berpotensi sebagai
peneduh jalan koleksi dari Kebun Raya Cibodas. Metode
penelitian yang digunakan adalah survei. Hasil penelitian
menunjukkan jenis-jenis tanaman peneduh jalan yang ada
di Kebun Raya Cibodas yaitu damar (Agathis borneensis
Warb),
cemara
(Cupressus
spp.),
anting-anting
(Elaeocarpus grandiflorus Sm.), beringin (Ficus benjamina
L.), waru (Hibiscus tiliaceaus L. ssp. similis (Blume)
Borsss. Waalk), mindi (Melia azedarach L.), tanjung
(Mimusops elengi L.), kismis (Muehlenbeckia platyclados
C.F.W. Meissn.), pinus (Pinus merkusii Jungh. & de
Vriese), angsana (Pterocarpus indicus Willld.), liang liu
(Salic babylonica L.), puspa (Schima wallichii), dan
mahoni (Swietenia macrophylla King).
Inventarisasi, Kebun Raya Cibodas, tanaman peneduh jalan

BP-04
Mindi (Melia azedarach) tanaman peneduh jalan
yang memiliki banyak manfaat
Yati Nurlaeni♥, Muhammad Imam Surya♥♥
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya PO
Box 19 Cipanas-Cianjur, Jawa Barat 43253, Indonesia. Tel./Fax. +62-263512233, ♥email: yati006@lipi.go.id; ♥♥ muhammad.imam.surya@lipi.go.id

BP-05
Keanekaragaman jenis Selaginella di Provinsi
Banten
Ahmad Dwi Setyawan
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami36A Surakarta 57126,
Jawa Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375, ♥email: volatileoils@gmail.com

Selaginella umumnya tumbuh di daerah lembab karena
membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhan dan
media fertilisasi, namun terdapat pula sejumlah kecil yang
beradaptasi terhadap kondisi kering. Provinsi Banten
mencakup kawasan hutan alam, lahan pertanian dan
perkebunan, serta kawasan perkotaan, dengan ketinggian
dari permukaan pantai (0 m dpl) hingga pegunungan
menengah ( sekitar 1500 m dpl.). di bagian tengah relatif
berbukit-bukit sehingga cenderung lembab, sementara di
bagian utara, barat dan selatan merupakan pantai.
Beragamnya kondisi habitat ini menungkinkan beragamnya
kondisi keanekaragaman hayati. Penelitian ini bermaksud
mengetahui jenis-jenis Selaginella di seluruh bentang alam
Provinsi Banten. Penelitian lapangan yang dilakukan pada
awal hingga pertengahan tahun 2013 berhasil mengoleksi
93 sampel herbarium. Pengamatan juga dilakukan terhadap
16 sampel herbarium koleksi Herbarium Bogoriense (BO)
dari Banten. Dalam penelitian ini ditemukan sembilan
spesies yang teridentifikasi yaitu S. alutasia, S. ascendens,
S. biformis, S. ciliaris, S. intermedia, S. ornata, S. plana, S.
subalpina, dan S. wildenowii, serta dua spesies yang diduga
adalah S. devolii dan S. moelenderfii, sayangnya keduanya
hanya teramati dari masing-masing satu spesimen sehingga
tidak mencukupi untuk memastikan identitasnya.
Selaginella, Banten
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Ekosistem
CO-06
Iinventarisasi tanaman buah pekarangan di
Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
Priyanti, Rachma Fauziah
Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Jl. Ir. H. Juanda
No. 95 Ciputat 15412, Banten. Tel.: +62217493606, +62-217493315; Fax:
+62-217493315; email: priyanti_uin@yahoo.com, rachmafz@gmail.com

Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan merupakan
kawasan penyangga kegiatan pembangunan dan
perekonomian bagi penduduk di ibu kota Jakarta. Alih
fungsi lahan banyak terjadi di kawasan Kecamatan Ciputat
untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan,
perumahan, pusat perdagangan dan perkantoran. Kondisi
ini menyebabkan berkurangnya lahan untuk tempat
tumbuhnya aneka ragam tanaman penghasil buah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman
tanaman buah pekarangan di Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan. Pengambilan data menggunakan plot
berpetak dengan ukuran 400 m2 dan 800 m2. Tanaman buah
yang ditemukan di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang
Selatan sebanyak 15 jenis yang termasuk dalam 12 suku.
Keanekaragaman jenis (H’) pada plot 400 m2 sebesar 1,47
sedangkan pada plot 800 m2 sebesar 4,94. Kemerataan jenis
(E) pada plot 400 m2 sebesar 0,91 sedangkan pada plot 800
m2 sebesar 3,61. Pada plot 400 m2 INP tertinggi pada
tingkat pertumbuhan pancang yaitu pada Artocarpus
heterophyllus (300%), tingkat tiang Eugenia aquea
(300%), dan tingkat pohon Durio zibethinus (79,97%).
Pada plot 800 m2 INP tertinggi pada tingkat pertumbuhan
herba, yaitu Musa paradisiaca (135,42%), tingkat pancang
Annona muricata (138,5%), tingkat tiang Mangifera indica
(117,8%), dan pohon A. heterophyllus (67,4%).
Keanekargaman tanaman buah pekarangan paling tinggi
terdat pada plot 800 m2.
Ciputat, keanekaragaman, pekarangan, tanaman buah

CO-07
Indeks komunitas burung di Taman Kota
Bandung, Jawa Barat
Ruhyat Partasasmita
Program Studi Magister Biologi, Departemen Biologi, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran,
Kampus Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor,
Sumedang 45363, Jawa Barat. Tel. +62-22-7797712 psw. 104, Fax. +6222-7794545, email:rp2010rikkyo@gmail.com

Penentuan status komunitas burung dapat dilakukan dengan
komposisi burung, keanekaan dan Guild. Komposisi dan
keanekaan dikelompokan berdasarkan taxocene, sedangkan
Guild dikaitkan dengan cara spesies burung dalam
memanfaatkan sumberdaya dengan cara yang sama.
Kesamaan karakter burung lebih ditekankan dalam

memanfaatkan suatu sumberdaya dibandingkan secara
taksonomi. Hal ini untuk menunjang konsep relung (niche)
yang kemungkinan suatu spesies tetap eksis dalam
lingkungannya. Kajian ini dilakukan pada bulan JuliSeptember 2014 di kawasan taman kota Bandung, Jawa
Barat. Metode yang digunakan adalah line transect dan
opportunistic observation. Secara umum guild burung
menunjukkan bahwa klaster hirarki komunitas burung lebih
komplek di taman yang memiliki vegetasi berusia lebih tua
dan pohon yang tinggi dibandingkan yang muda serta
relatif homogen. Luas taman tidak menunjukkan hubungan
langsung dengan komposisi guild maupun keanekaan jenis.
Nilai indeks keanekaan jenis burung yang tinggi tidak
selalu berbanding lurus dengan tingginya indeks komunitas
burung.
Guild, habitat, komunitas, relung, sumberdaya

CO-08
Keanekaragaman Kupu-kupu (Lepidoptera) di
Kawasan Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
Geo Septianella1,♥, Djunijanti Peggie2, Hidayat Yorianta
Sasaerila2
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Kupu-kupu merupakan serangga yang berperan penting
bagi ekosistem, yaitu sebagai polinator serta berperan
penting sebagai bioindikator lingkungan. Pasirlangu,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
adalah desa yang berada di kawasan tropis dengan
didominasi perkebunan dan pertanian. Penelitian ini
dilakukan dengan survei di jalur yang sudah ada di
berbagai titik lokasi. Hasil penelitian diperoleh 45 spesies
kupu-kupu dari 538 individu yang tertangkap pada tiga
lokasi. Hutan Pinus dengan ketinggian 1384 m dpl
diperoleh indeks Shannon-Wiener 3,254. Kebun Teh
berada di ketinggian 1075 m dpl. dengan hasil indeks 2,908
dan Tepi Sungai yang berada di ketinggian 1084 m dpl
memiliki keanekaragaman lebih tinggi yaitu 4,140. Tepi
sungai merupakan habitat dengan berbagai vegetasi
tanaman, sehingga tepi sungai menjadi habitat yang sesuai
bagi kupu-kupu untuk mendukung keberlangsungan hidup.
Penilitian ini menunjukkan rata-rata hasil analisis indeks
keragaman Shannon Wiener di Desa Pasirlangu (3,434),
termasuk ke dalam keragaman kupu-kupu yang tergolong
sedang.
Keanekaragaman kupu-kupu, vegetasi tanaman, Desa
Pasirlangu
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CO-09
Keanekaragaman fauna Taman Kehati Mekarsari
di lingkungan industri PT. Aqua Golden
Mississippi Sukabumi
Hendra Gunawan,1, Sugiarti2
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PT. Aqua Golden Mississippi (PT. AGM) Mekarsari,
Cicurug, Kabupaten Sukabumi adalah perusahaan multi
nasional yang memproduksi air minum dalam kemasan
(AMDK) yang telah meraih penghargaan lingkungan
PROPER hijau atas ketaatan lebih berupa upaya konservasi
keanekaragaman hayati. PT. AGM telah membangun
Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Mekarsari
sebagai sarana perlindungan sumber mata air yang menjadi
bahan baku industrinya. Taman kehati dengan luas 10,12
ha telah membentuk vegetasi menyerupai hutan yang
menjadi habitat berbagai jenis satwa. Penelitian ini
bertujuan menginventarisasi jenis serta mempelajari
struktur dan komposisi komunitas satwaliar di Taman
Kehati Mekarsari. Inventarisasi satwa menggunakan
metode transek dengan menggunakan jalan dan sungai
sebagai transek. Burung diamati dengan metode IPA. Hasil
penelitian ini menemukan 35 spesies satwa vertebrata
terdiri atas sembilan spesies mamalia, delapan spesies
reptilia dan amfibia serta 18 spesies burung. Indeks
keanekaragaman jenis total komunitas satwa adalah 3,5725
dan indeks kemerataan jenisnya 0,9767. Indeks
keanekaragaman jenis dan kemerataan jenis mamalia
masing-masing 1,7481 dan 0,7956. Indeks keanekaragaman
jenis reptilia dan amfibia adalah 2,0432 dengan indeks
kemerataan
jenis
0,9826.
Sedangkan
indeks
keanekaragaman jenis burung adalah 2,2152 dengan indeks
kemerataan jenis 0,7819. Taman Kehati Mekarsari yang
terletak di sekitar pabrik terbukti mampu menjadi habitat
berbagai jenis satwa, sembilan jenis diantaranya
merupakan satwa yang dilindungi.
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Daerah di sekitar kawasan wisata Lido, di Kabupaten
Bogor merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi
yang pesat karena berada di jalur ekonomi SukabumiBogor-Jakarta. Hal ini ditunjukkan pula oleh keberadaan
pabrik-pabrik di sepanjang kiri kanan jalan BogorSukabumi. Salah satu perusahaan yang berada di sekitar
Danau Lido adalah PT. Tirta Investama Lido (PT. TIV
Lido) yang memproduksi air minum dalam kemasan
dengan merk Aqua. Perusahaan ini mengambil bahan baku
air di Desa Cuburuy dan Desa Cigombong, Kecamatan
Cigombong, Kabupaten Bogor. Sebagai komitmen
terhadap tanggungajawab sosial dan lingkungan, PT. TIV
Lido telah mengalokasikan areanya seluas 4,343 Ha
sebagai Taman Kehati. Taman Kehati ini dibangun untuk
ruang terbuka hijau dan area konservasi flora dan fauna di
lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan menyajikan
keanekaragaman jenis pohon di Taman Kehati Lido dan
keanekaragaman jenis fauna yang hidup di dalamnya
sebagai indikator telah berfungsinya Taman Kehati Lido
sebagai habitat fauna di lingkungan perkotaan. Taman
Kehati Lido memiliki 30 famili flora pohon yang terdiri
atas 62 spesies. Indeks keanekaragaman dan indeks
kemerataan spesies pohon masing masing adalah 3.1868
dan 0.7722. Ada sepuluh jenis pohon asli yang menjadi
target konservasi adalah Altingia excelsa (Noronha) Oken,
Dacrycarpus imbricatus Blume de Laub, Schima wallichii
(DC.) Korth, Ficus elastica Roxb., Ficus rasemosa L.,
Arenga pinnata (Wumb) Merr., Metroxylon sagu Rottb.,
Dillenia suffruticosa (Griff ex Hook.f & Thomson)
Martelli, Salacca zalacca (Gaertn.) Voss. & Vilm. dan
Cyathea contaminans (Wall. ex Hook) Copel. Taman
Kehati Lido telah menjadi habitat dari dua jenis mamalia,
enam jenis reptilia, dua jenis amfibia dan 13 jenis burung.
Tiga jenis burung di antaranya merupakan jenis yang
dilindungi yaitu Raja udang biru (Todiramphus chloris
Boddaert), Raja udang jawa (Halcyon cyanoventris
Vieillot) dan Meninting (Alcedo meninting Horsfield).
Indeks keanekaragaman jenis komunitas satwa adalah
2.5794 dengan indeks kemerataan jenis 0.8226.
Flora, fauna, konservasi, kehati, perkotaan

CO-11

Keanekaragaman hayati, kehati, fauna, konservasi

Penyebaran dan tingkat penangkapan ikan
pelangis besar

CO-10

Anita Jannati, Denis Nurul Ulfa, Ilhamsyah, Rinanti
Anindya, Nita Noriko

Peran Taman Kehati Lido sebagai ruang terbuka
hijau dan konservasi flora-fauna di lingkungan
perkotaan
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Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email: nita_noriko@uai.ac.id

Hendra Gunawan,1, Sugiarti2
1

Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup. Jl. Gunung Batu No. 5. PO Box 165, Bogor 16001,
Jawa Barat. Tel. +62-251-8633234; 7520067. Fax. +62-251 8638111.

email: hendragunawan1964@yahoo.com
2
Pusat Koservasi Tumbuhan Kebun Raya -Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 16003, Jawa Barat.

Perikanan pelangis besar merupakan salah satu komoditas
perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi,
sehingga pengembangan perikanan pelangis besar dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah. Ikan
pelangis adalah kelompok ikan yang berada pada lapisan
permukaan hingga kolom air dan memiliki ciri khas utama,
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yaitu dalam beraktivitas selalu membentuk gerombolan
(schooling) dan melakukan migrasi untuk berbagai
kebutuhan hidupnya. Semakin berkurangnya ikan pelangis
besar (sebagai predator) menyebabkan jumlah ikan
pelangis kecil meningkat. Penyebab perbedaan produksi
dan potensi produksi ikan dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, yaitu ketidakseimbangan antara stok ikan dan
metode penangkapan, faktor eksternal serta ukuran ikan
pelangis besar. Laju produksi dalam kegiatan perikanan
tangkap ditentukan oleh seberapa besar upaya penangkapan
yang memapar suatu daerah penangkapan ikan. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penyebaran
ikan
pelangis
besar
dan
tingkat
penangkapannya di Indonesia.
Biodiversitas, ikan pelangis besar, komoditas

CO-12
Dampak overfishing Loligo sp. pada
ketersediaannya yang berkelanjutan

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan laut
yang beragam dan melimpah pada lautnya yang mencapai
luas sekitar 5.8 juta km2. Estimasi potensi sumber daya
perikanan laut Indonesia diperkirakan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan yaitu sebesar 6,520,100 ton dengan
bagian terbesar adalah jenis ikan pelangis sekitar 3,645,700
ton atau sekitar 55.91% dari jumlah seluruh potensi sumber
daya perikanan laut di Indonesia. Ikan pelangis kecil
tersebar secara merata di seluruh perairan, namun ada
beberapa yang menjadi sentra daerah penyebaran seperti
Lemuru yang banyak tertangkap di Selat Bali, Layang di
Selat Bali, Makasar, Ambon dan Laut Jawa, serta
Kembung di Selat Malaka, Tapanuli dan Kalimantan. Di
Indonesia sumber daya ikan pelangis kecil merupakan
sumber daya perikanan yang paling banyak ditangkap
untuk dijadikan konsumsi masyarakat atau pun untuk
bahan ekspor. Hal tersebut mendorong terjadinya
penangkapan ikan secara berlebihan melebihi potensi
sumber daya ikan itu sendiri atau yang biasa disebut
dengan overfishing. Dampak negatif dari overfishing
adalah penurunan biodiversitas laut.
Biodiversitas, ikan pelangis kecil, overfishing

Vigi Charwinda, M. Rio Adhitia, Sheila Syaifiyah
Istiqo, Nita Noriko
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Loligo sp. (cumi-cumi) memiliki kandungan gizi yang
lengkap. Kandungan protein pada cumi-cumi cukup tinggi,
yaitu 17.9 g/100 g cumi segar. Cumi-cumi juga
mengandung mineral mikro dan makro, seperti natrium,
kalium, fosfor, kalsium, magnesium, selenium dan lain
sebagainya. Kadar lemak total pada cumi-cumi, yaitu 6.7
g/100 g cumi segar, yang terdiri atas 1.9 g asam lemak
jenuh, 2.7 g asam lemak tidak jenuh tunggal dan 2.1 g asam
lemak tidak jenuh ganda. Cumi-cumi juga dilaporkan dapat
menyembuhkan kanker. Biodiversitas cumi-cumi saat ini
terancam oleh overfishing yang meliputi growth
overfishing,
recruitment
overfishing,
biological
overfishing, economic overfishing, ecosystem overfishing
dan malthusian overfishing. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi overfishing cumi-cumi.
Biodiversitas, Loligo sp., overfishing

CO-13
Dampak overfishing pada ikan pelangis kecil di
Indonesia
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CO-14
Pengaruh kali hitam terhadap eksistensi ekosistem
Sungai Ciliwung
Alfa Putra Benariva, Denis Nurul Ulfa, DhiyaSekar
Ayu, Sheila SyaifiyahIstiqo, Nita Noriko
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Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai besar di
Jakarta yang kerap menimbulkan banjir tahunan di sekitar
aliran sungainya. Selain menimbulkan banjir tahunan,
Sungai Ciliwung banyak dimanfaatkan untuk tempat
pembuangan limbah industri, wirausaha, dan rumah tangga,
dari pemanfaatan ini Sungai Ciliwung mengalami
pencemaran yang semakin parah dari limbah-limbah
tersebut. Dari 14 anak Sungai Ciliwung, ada tiga anak
sungai yang memberikan kontribusi sampah terbanyak,
salah satunya adalah Kali Hitam. Berdasarkan kondisi kali
hitam dilakukan survei di lokasi Pasar Induk Kramat Jati
Jakarta Timur untuk mengetahui pengelolaan sampah di
pasar tersebut dan potensi untuk mencemari Sungai
Ciliwung. Survei dilakukan dengan teknik kuisioner
dengan tiga pelaku, yaitu: pengelola sampah, pedagang,
dan masyarakat di sekitar Pasar Induk Kramat Jati dengan
pengulangan sebanyak lima kali. Dari data kuisioner dan
wawancara, diperoleh bahwa sampah di Pasar Induk
Kramat Jati berpotensi untuk mencemari serta mengganggu
ekosistem dan biodiversitas di Sungai Ciliwung.
Pencemaran, kali hitam, Sungai Ciliwung, pengelolaan
sampah
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CO-15
Dampak overfishing terhadap ketersediaan ikan
dan ketahanan pangan
Diandra Aulia Anwar, Riska Yulianti, Siti Aisyah
Andra An, Nita Noriko♥
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Sekitar 950 juta orang di dunia bergantung pada seafoodtangkapan alam dan budidaya sebagai sumber protein
utama. Pada 40 tahun mendatang diperkirakan permintaan
seafood akan meningkat seiring dengan pertambahan
penduduk sebesar 30%. Sepanjang masa itu konsumsi akan
meningkat 2 kali lipat. Indonesia sebagai negara kepulauan
memiliki potensi sumber daya alam laut yang besar, antara
lain aneka terumbu karang, ikan, udang dan kerang.
Produksi ikan konsumsi Indonesia juga tidak bias
diabaikan. Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara
pemasok ikan dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) memperkirakan bahwa potensi ikan laut Indonesia
yang besar dan bernilai ekonomi cukup tinggi akan
mengalami eksploitasi besar-besaran dan menyebabkan
overfishing. Tindakan tersebut jika tidak diantisipasi akan
menyebabkan penurunan biodiversitas yang akhirnya
mengancam ketahanan pangan, khususnya untuk
ketersediaan protein.
Biodiversitas, udang, overfishing

CO-16
Tingkat kesehatan karang hias alam di perairan
Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung
Ofri Johan♥, Rendy Ginanjar
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Penyebaran penyakit karang sudah banyak dilaporkan di
perairan yang memiliki terumbu karang di dunia termasuk
Indonesia, namun belum ada loporan dari Belitung Timur.
Penelitian ini telah dilakukan pada 25 Maret 2014 dan 2627 April 2014 di sembilan lokasi, yaitu pulau Memperak,
Bakau dan Buku Limau, Muranai, Sembilan, Berlian,
Tempuling dan Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kesehatan karang hias dengan adanya
infeksi penyakit dan faktor penganggu lain yang
mempengaruhi kehidupan karang. Penelitian menggunakan
metode transek garis untuk mendapatkan kondisi tutupan
karang dan metode transek sabuk untuk prevalensi penyakit
karang. Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi penyakit
karang diantaranya Black Band Disease, White Syndrome,
Sceleton Eroding Band (SEB) dan dari faktor penganggu
adalah kompetisi antar karang, alga, sedimentasi dan
pigmentation response. Penyakit SEB merupakan pertama
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kali ditemukan di Indonesia, sementara penyakit lain sudah
sering ditemukan. Prevalensi penyakit karang masih dalam
kondisi normal, sehingga tidak perlu tindakan manajemen.
Penyakit karang, Black Band Disease, White Syndrome,
Sceleton Eroding Band

CO-17
Aktivitas konservasi penyu hijau (Chelonia mydas)
di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Konservasi Penyu Pangumbahan, Sukabumi
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Penyu hijau (Chelonia mydas) merupakan jenis hewan
yang terancam punah sehingga perlu dilakukan konservasi
untuk pelestariannya. Beberapa faktor yang menyebabkan
populasi penyu hijau terus menurun meliputi rusaknya
habitat pantai tempat penyu bertelur, pencemaran pada
perairan laut, perburuan liar serta adanya predator.
Serangkaian penelitian terhadap penyu hijau masih terus
dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka
mendukung konservasinya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengamati, mengumpulkan data dan ikut serta dalam
upaya pelestarian penyu hijau di kawasan UPTD
Konservasi Penyu Pangumbahan, pantai selatan Sukabumi,
Jawa Barat. Data yang diperoleh pada kegiatan ini
menunjukkan jumlah penyu yang mendarat dan bertelur
dalam jangka waktu penelitian 24 hari sebanyak 29 ekor.
Terdapat 6 sektor tempat peneluran penyu dengan jarak
tiap sektor ± 100 m. Sektor I (bagian paling selatan pantai),
sektor II (bagian selatan pantai setelah sektor I), sektor III
(bagian tengah pantai peneluran), sektor IV (bagian tengah
pantai peneluran, setelah sektor III), sektor V (bagian utara
pantai) dan sektor VI (bagian paling utara pantai, setelah
sektor V). Persentase penyu mendarat tertinggi terdapat
pada sektor II sebesar 41,4%, sedangkan pada sektor VI
persentase pendarat paling rendah (3,4%). Jumlah telur
yang berhasil direlokasi sebanyak 2.131 butir telur, dan
telur yang berhasil menetas sebanyak 1.762 butir.
Penyu hijau, Chelonia mydas, konservasi, UPTD
Pangumbahan

CO-18
Tumbuhan di kota urban Indonesia: Nilai
bioteknologis dan proyeksi keragaman pada 2050
Rahmat Azhari Kemal1, Angelia Yulita2,♥, Grariani
Nufadianti3, Imam Rosadi4, Siti Isnaeni Muthmainah2
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Magister Bioteknologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut
Teknologi Bandung, Gedung SITH Labtek XI. Jl.Ganesha 10 Bandung
40132, Jawa Barat.
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Laboratorium Teknologi Farmasi, LABTIAP BPPT, Puspiptek, Serpong,
Tangerang Selatan, Banten. ♥email: angelia.yulita@gmail.com
3
Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia.
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Erpour Clinic, Jakarta

Burung, jenis pohon, keanekaragaman, luas wilayah, ruang
terbuka hijau.

Biodiversitas di kota/kawasan urban perlu dipelajari dan
dilestarikan. Sumber keragaman tumbuhan di kota/urban di
antaranya adalah tanaman pelindung jalan dan taman.
Beberapa spesies yang ditemukan di kota Jakarta dan
Sentul (Bogor) memiliki nilai bioteknologis. Biji Cerbera
manghas, salah satu spesies yang paling umum ditemukan
sebagai tanaman pelindung jalan Jakarta, diketahui
mengandung senyawa bersifat sitotoksik terhadap sel
kanker payudara manusia. Beberapa spesies juga
berasosiasi dengan mikroba yang juga memiliki nilai
bioteknologi. Morinda citrifolia, salah satu spesies yang
ditemukan di area terbuka hijau di Sentul, berasosiasi
dengan bakteri bersifat ice nucleation active yang
berkerabat dengan Pseudomonas sp. Tetapi kota-kota di
Indonesia menghadapi masalah nyata berupa pemanasan
global dan pertumbuhan penduduk yang dapat berdampak
buruk pada nilai ekologis Indonesia. Meskipun demikian,
Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif tersebut
dengan strategi pemanfaatan biodiversitas yang tepat.
Kondisi alam Indonesia saat ini dapat digunakan untuk
memproyeksikan kondisi pada 2050. Kota/urban menjadi
fokus utama karena biodiversitas perkotaan masih belum
dimanfaatkan selain untuk estetika. Pemanfaatan yang
optimal dan berkelanjutan akan mendukung keragaman
tumbuhan di kota/urban sebagai sumber plasma nutfah
yang memiliki nilai bioteknologis.

Konservasi anggrek bulan (Phalaenopsis spp.) di
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya -LIPI,
Bogor

Keragaman tumbuhan, kota urban, Indonesia, bioteknologi,
proyeksi keragaman

CO-20

Eka Martha Della Rahayu
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
email: eka_mdr@yahoo.com

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI (PKT
Kebun Raya -LIPI), dikenal dengan sebutan Kebun Raya
Bogor, merupakan salah satu tempat konservasi berbagai
flora yang berada di pusat Kota Bogor, Jawa Barat. Kebun
Raya Bogor berfungsi sebagai paru-paru kota Bogor. Selain
itu, fungsi penting dari Kebun Raya Bogor adalah tempat
konservasi ex situ dari berbagai flora. Makalah ini
membahas tentang upaya konservasi anggrek bulan
(Phalaenopsis spp.) di Kebun Raya Bogor. Anggrek bulan
di dunia ada 64 spesies dengan tingkat keanekaragaman
tertinggi di Filipina (21 spesies) dan diikuti Borneo (16
spesies). Indonesia memiliki 25 spesies anggrek bulan dan
10 diantaranya adalah endemik Indonesia. Kebun Raya
Bogor telah mengkonservasi 15 spesies anggrek bulan yang
berarti telah mengkonservasi sebanyak 23,44% anggrek
bulan di dunia, 60% anggrek bulan Indonesia, dan 30%
anggrek bulan endemik Indonesia.
Kebun Raya Bogor, konservasi, Phalaenopsis.

CO-19

CP-01

Komunitas burung urban: Pengaruh luas wilayah
dan jenis pohon ruang terbuka hijau terhadap

Nilai konservasi dan jasa lingkungan kebun raya
pada kawasan perkotaan

Rahmat Fadrikal1,3,, Evi Fadliah1,2, Juliadi Nugroho1
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Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jl. Pemuda 10, Rawamangun Jalarta
Timur, 13220 Tel.: +62-21-29266275, email: fadrikal@rocketmail.com
2
Jakarta Birdwatcher Society

Keanekaragaman burung pada enam Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di Jakarta diperbandingkan, yaitu Taman Langsat,
Taman Puring, Taman Kerinci, Taman Suropati, Taman
Menteng, dan Taman Situlembang. Semua lokasi memiliki
karakter jumlah jenis pohon dan luas wilayah yang
berbeda. Pengambilan data menggunakan metode point
count dan analisis data menggunakan indeks ShannonWienner, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Pearson
product moment. Dari analisis hubungan didapatkan bahwa
jenis pohon lebih mempengaruhi indeks keanekaragaman
burung dibandingkan dengan luas wilayah.

Danang Wahyu Purnomo, Saniyatun Mar'atus
Solihah, Sumanto
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
♥
email: dnabdz@yahoo.com

Kebun Raya Perkotaan adalah kebun raya yang masuk
dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan berfungsi
sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat memberikan
manfaat bagi keberlangsungan fungsi ekologis dan sosial
bagi masyarakat perkotaan. Tujuan penulisan ini adalah
untuk mengetahui besarnya nilai konservasi dan jasa
lingkungan yang diperoleh masyarakat perkotaan dengan
kehadiran sebuah kebun raya. Penelitian dilakukan pada
kebun raya-kebun raya di Indonesia. Nilai konservasi
dianalisis menggunakan Conservation Value Index (CVI)
berdasakan kelangkaan jenis tumbuhan koleksi, sedangkan
nilai jasa lingkungan diestimasi dengan analisis produksi
oksigen dan analisis simpanan karbon (carbon stock) pada
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tutupan vegetasi kebun raya. Hasil analisis menunjukkan
bahwa KR Bogor memiliki nilai konservasi dan jasa
lingkungan tertinggi (nilai konservasi/CVI=8,07; produksi
oksigen/P=13.069,80 kg O2/hari; dan simpanan karbon/C=
17.064,70 ton C). Sementara dua kebun raya tertinggi
lainnya berturut-turut yaitu: KR Purwodadi (CVI=1,41;
P=8.256,00 kg O2/hari; dan C=16.971,95 ton C) dan KR
Baturraden (CVI=1,24; P=1.304,40 kg O2/hari; dan
C=16.545,56 ton C). Kelengkapan koleksi KR Bogor, yang
merupakan kebun raya tertua di Indonesia bahkan di Asia
Tenggara, menjadi faktor utama yang menyebabkan
tingginya nilai konservasi dan jasa lingkungan. Peran
kebun raya bagi konservasi dan jasa lingkungan pada
kawasan perkotaan akan semakin nyata seiring dengan
peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi tumbuhan di
dalamnya.
CVI, produksi O2, stok karbon, kebun raya, kawasan
perkotaan

CP-02
Komposisi vegetasi dan pemanfaatan tanaman
pekarangan di Kampung Cigelung dan
Barangbang Raya, Desa Wirajaya, Kecamatan
Jasinga, Bogor
Septiani Dian Arimukti
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email:
septiani.dian.arimukti@lipi.go.id

Kampung Cigelung dan Barangbang Raya, Desa Wirajaya,
Kecamatan Jasinga, Bogor merupakan wilayah pemukiman
terdekat dengan kawasan Cagar Alam Dungus Iwul, namun
masyarakatnya tidak tergantung pada keberadaan kawasan
tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jarak
pemukiman dari pusat kegiatan ekonomi terdekat serta
sawah yang cukup jauh menyebabkan pekarangan menjadi
salah satu sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari
masyarakat di kedua kampung ini. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui komposisi vegetasi pekarangan
dan pola pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat
setempat. Penelitian dilakukan di Kampung Cigelung dan
Kampung Barambang Raya, Desa Wirajaya, Kecamatan
Jasinga, Kabupaten Bogor pada Mei s.d. Juni 2015.
Informasi yang dikumpulkan meliputi demografi desa,
distribusi pekarangan, jenis tanaman pekarangan, serta
manfaat tanaman pekarangan. Sebagian besar pekarangan
di Kampung Cigelung dan Barambang Raya memiliki luas
kurang dari 200 m2, banyak diantaranya tidak dimanfaatkan
untuk budidaya. Terdapat total 112 jenis tanaman
pekarangan yang dijumpai pada enam contoh pekarangan.
Pemanfaatan tanaman pekarangan terbanyak adalah
sebagai tanaman hias dan tanaman buah. Budidaya
tanaman buah di Kampung Cigelung dan Kampung
Barangbang Raya memiliki potensi untuk dikembangkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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CA Dungus Iwul, komposisi vegetasi, pekarangan,
pemanfaatan, tanaman

CP-03
Studi pemanfaatan tanaman berpotensi untuk
penghijauan dan penyerap polutan
karbondioksida dan timbal di perkotaan
Masfiro Lailati
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), PO Box 19, Sindanglaya, Cianjur 43253,
Jawa Barat. Tel.: +62-263-512233, 520448; Fax.: +62-263-512233. email:
lailatimsf@gmail.com, masfiro.lailati@lipi.go.id

Isu mengenai perubahan iklim semakin marak terjadi.
Salah satu penyebab terbesar perubahan iklim dan
pemanasan global adalah tingginya konsentrasi emisi gas
rumah kaca karbondioksida di udara. Data terkini
menyebutkan Indonesia masuk sebagai negara kelima
terbesar penghasil karbondioksida di dunia. Hal ini patut
mendapat perhatian mengingat seringnya terjadi kebakaran
hutan dan konversi lahan di wilayah Indonesia. Selain itu,
di perkotaan yang memiliki tingkat pembakaran bahan
bakar fosil yang tinggi memberikan kontribusi cukup besar
terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Salah satu
upaya tepat untuk mengurangi emisi karbondioksida dan
gas polutan lainnya di perkotaan adalah dengan
memanfaatkan fungsi ekologis tanaman yang dapat
menyerap polutan dengan kemampuan tinggi. Metode yang
digunakan adalah metode survei dan studi literatur.
Beberapa penelitian telah mengkaji jenis-jenis yang
berpotensi menyerap gas karbondioksida dan timbal, di
antaranya Canarium asperum (38,9 ton/thn), Ceiba
pentandra (35,3 ton/thn), Altingia excelsa (21,8 ton/thn),
Cerbera manghas (11,86 ton/thn), Pterocarpus indicus,
Filicium decipiens, dan Myristica fragrans. Hal ini dapat
menjadi pertimbangan dan referensi dalam pemilihan
tanaman untuk penghijauan dan hutan/taman di perkotaan.
Emisi, karbondioksida, timbal, polutan, kota

CP-04
Kondisi iklim mikro di bawah tegakan hutan
rakyat Kajoran dan pengaruhnya terhadap
produksi kopi
Rizmoon N. Zulkarnaen, Angga Yudaputra
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
♥
email: rizmoon.jimmki@gmail.com

Hutan memberikan fungsi jasa lingkungan yang baik untuk
makhluk hidup di sekitarnya. Adapun kondisi iklim mikro
yang stabil di bawah tegakan hutan dimanfaatkan untuk
ditanami tanaman semusim. Hutan rakyat Kajoran,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu
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lahan hutan yang dimanfaatkan untuk penanaman tanaman
semusim. Jenis tanaman semusim yang ditanam dibawah
tegakan hutan tersebut adalah kopi. Kondisi iklim mikro
yang terbentuk dibawah tegakan hutan mampu
memengaruhi produksi kopi. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim mikro dan
pengaruhnya terhadap produksi kopi. Informasi ini
diharapkan mampu memberikan rekomendasi dalam
pengelolaan lahan yang tepat demi meningkatkan produksi
kopi dan tetap menjaga ekosistem hutan.

Umum Daerah (BLUD)
Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta

Hutan rakyat, iklim mikro, produksi, kopi, ekosistem

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) adalah
salah satu sub-spesies dari gajah Asia yang memiliki ciri
berbeda dari sub-spesies gajah lainnya. Habitat gajah
Sumatera merupakan hutan dataran rendah yang saat ini
sudah sangat terbatas luasnya akibat konversi lahan
sehingga menyebabkan penurunan populasi gajah. Untuk
mencegah hilangnya populasi gajah di habitat alaminya
perlu dilakukan upaya relokasi atau pemindahan ke daerah
konservasi. Salah satu kawasan konservasi bagi gajah di
Indonesia adalah kebun binatang, seperti Badan Layanan
Umum Daerah Taman Margasatwa Ragunan (BLUD
TMR). Di BLUD TMR secara keseluruhan terdapat 9 ekor
gajah, terdiri dari 7 gajah dewasa dan 2 anak gajah. Bagi
anak gajah diperlukan mekanisme khusus dalam
manajemen pemeliharaannya. Pengamatan terhadap
manajemen pemeliharaan gajah dilakukan untuk
mengetahui mekanisme pemeliharaan gajah di BLUD
TMR. Jenis aktivitas yang diamati mencakup manajemen
pemberian pakan, kebersihan kandang, perawatan
kesehatan serta pelatihan pada gajah Sumatera dewasa dan
anakan. Perbedaan manajemen pemeliharaan anak gajah
dan induk gajah yaitu terlihat dari pemberian asupan
tambahan, cara pemberian pakan khusus dan cara pelatihan
yang dilakukan sejak dini pada anak gajah Sumatera.
Serangkaian aktivitas manajemen pemeliharaan gajah di
BLUD TMR merupakan upaya konservasi gajah secara ex
situ.

CP-05
Kesesuaian tanaman endemik Jawa Barat pada
Taman Kehati Jatinangor
Tina Safaria N., Wahyu Surakusumah, Vita Annisya
Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Jl. Dr.
Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat. Tel./Fax: +62-222001108. email: nilawati.ts@gmail.com

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
keanekaragaman hayati yang tinggi dimana 55%nya adalah
tumbuhan endemik. Namun, Indonesia juga merupakan
negara dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi.
Salah satu upaya menanggulangi permasalahan tersebut
adalah dengan cara membuat lahan konservasi ex situ
berupa taman seperti yang berada di Taman Kehati,
Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesesuaian lahan taman keanekaragaman
hayati berdasarkan faktor klimatik dan edafik untuk
penanaman tanaman endemik Jawa Barat (Bouea
macrophyla, Blumeodendron tokbrai, dan Pterospermum
javanicum) dengan terciptanya peta tematik menggunakan
software GIS Arcview. Faktor klimatik dan edafik
didapatkan dari hasil pengukuran di daerah Taman Kehati.
Selanjutnya pembuatan peta satuan lahan diperoleh dari
overlay. Tumpang susun peta (overlay) berdasarkan
parameter yang didapatkan dari data literatur mengenai
setiap jenis tanaman endemik Jawa Barat. Seluruh data
ditafsirkan sesuai konsep evaluasi lahan, yaitu dengan
proses pendekatan pencocokan (matching process). Hasil
dari proses tersebut adalah tanaman endemik Bouea
macrophyla dan Pterospermum javanicum tidak memiliki
kesesuaian lahan dengan wilayah Taman Kehati.
Sedangkan Blumeodendron tokbrai terdapat kesesuaian
lahan di blok 1 dan sebagian wilayah blok 2,3,4,8 dari
Taman Kehati
Taman kehati, tanaman endemik, kesesuaian lahan

CP-06
Manajemen pemeliharaan gajah sumatera
(Elephas maximus sumatranus) di Badan Layanan

Rena Riana Anita♥, Dewi Elfidasari, Isep Herdiana
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Badan Layanan Umum Daerah Taman Margasatwa RagunanJl. Harsono
RM. No. 1, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550

Elephas maximus sumatranus, Gajah Sumatera, Manajemen
pemeliharaan, BLUD TMR

CP-07
Peran Kebun Raya Jompie Parepare sebagai
kawasan konservasi di perkotaan
Rosniati A. Risna1,♥, Erlin Febrianti2, Dian Ayu Marita
Sari2
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Bogor), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda
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2
Kebun Raya Jompie Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan

Kebun Raya Jompie Parepare (KRJP) di Provinsi Sulawesi
Selatan, telah ditetapkan menjadi salah satu dari 12 kebun
raya prioritas dalam pembangunan kebun raya kawasan
perkotaan pada periode 2015-2019. Sebagai ruang terbuka
hijau di kawasan perkotaan, KRJP seluas 13,5 ha memiliki
peran dan jasa lingkungan yang signifikan bagi masyarakat
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Kota Parepare. Tidak saja sebagai kawasan reservoir air
dan penyumbang oksigen, KRJP juga kini sedang
bermetamorfosis menjadi pusat koleksi dan konservasi
tumbuhan kawasan pesisir Wallacea dengan menonjolkan
keanekaragaman tumbuhan obat, tumbuhan adat dan
etnobotani Sulawesi Selatan. Melalui dukungan pembinaan
PKT Kebun Raya LIPI, sejak ditetapkannya sebagai
kawasan konservasi alam daerah berupa kebun raya pada
tahun 2011, KRJP kini telah memiliki sekitar 4000
spesimen flora dan 416 aksesi telah tercatat dalam database
koleksi. Jumlah pengunjung yang memanfaatkan kekayaan
flora KRJP beserta fitur-fitur wisatanya juga cenderung
semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian,
empat dari lima pilar fungsi kebun raya juga telah
dijalankan di KRJP, yaitu konservasi, pendidikan,
ekoturisme dan jasa lingkungan. Pendataan dan geotagging
spesimen koleksi, pengayaan tanaman pembibitan dan
pembangunan taman-taman tematik kini sedang menjadi
fokus utama percepatan pembangunan KRJP, selain review
rencana induk dan pembangunan infrastruktur yang
mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

maka semakin rendah pemahaman etnobotani tumbuhan
paku. Pekerjaan responden menunjukkan tingginya
penggunaan tumbuhan paku sebagai pakan ternak.
Diperkirakan pengetahuan tumbuhan paku berbanding
lurus dengan bertambahnya usia responden. Survei
menemukan adanya penggunaan nama lokal yang sama
pada spesies berbeda, ketidakcocokan nama, dan tidak
konsisten penggunaan nama lokal diantara responden
terhadap identifikasi tumbuhan paku mengindikasikan
rendahnya penggunaan paku pada warga lokal di
Wanagama, hal ini juga diperkirakan terjadi pada
masyarakat lain dengan kondisi wilayah yang sama.

Kebun raya, konservasi, Parepare, pesisir, perkotaan

Nurmalinda, Dian Kurniasih

Pengetahuan etnobotani, tumbuhan paku

DP-01
Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura
sebagai produk olahan bernilai ekonomi tinggi
ramah lingkungan, sebagai pembelajaran kearifan
lokal dari Kiriwong, Thailand
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbanghorti), Jl.
Ragunan No.29A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - DKI Jakarta.
Tel.: +62-21-7805768, 7805135, Fax: +62-21-7805135. email:
lindaguno@yahoo.com, dee_tribe@yahoo.com

Etnobiologi
DO-01
Pengetahuan sosio-edukasi survei etnobotani
tumbuhan paku pada masyarakat di sekitar
Hutan Pendidikan Wanagama, Yogyakarta
Helmi Romdhoni, Yosua Reginald, Resti Octavia,
Mochamad Nurhadi, Agung Sedayu
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jl. Pemuda 10, Rawamangun Jalarta
Timur, 13220 Tel.: +62-21-29266275, email: goeng93@yahoo.com

Meski secara umum etnobotani dikenal di seluruh dunia,
tumbuhan paku kurang dimanfaatkan bila dibandingkan
dengan tumbuhan berpembuluh. Secara tradisional
penggunaan
tumbuhan
paku
cenderung
rendah
dibandingkan dengan spermatofita. Penelitian ini berupa
survei pada warga lokal yang tinggal berbatasan dengan
Hutan Pendidikan Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta
untuk megetahui pola etnobotani tumbuhan paku di sana.
Telah ditemukan 23 jenis tumbuhan paku di Wanagama,
baik ditanam ataupun hidup liar, terdapat 15 responden
yang mengetahui nama lokal dan kegunaan tumbuhan
paku. Meski begitu, berdasarkan tingginya ketidaksesuaian
identitas, ketidakkonsistenan nama lokal dan penggunaan
nama yang lebih dari satu, diperkirakan pengetahuan lokal
lebih rendah dari hasil yang didapatkan. Terdapat
kecenderungan tingginya tingkat pendidikan responden,

Kearifan lokal pemanfaatan sumberdaya genetik (SDG)
hortikultura terutama buah-buahan tropika dan biofarmaka
untuk pemenuhan kebutuhan pangan, vitamin dan gizi,
sumber obat-obatan, bahan pewarna alami, maupun
produk-produk lainnya sudah sejak lama berkembang
dalam masyarakat tradisional di berbagai negara termasuk
di Indonesia dan Thailand. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pemanfaatan SDG buah-buahan tropika
dan biofarmaka yang dilakukan di Kiriwong, Provinsi
Nakhon Sawan, Thailand dan merekomendasikan peluang
pengembangannya di Indonesia. Metode yang digunakan
adalah metode deskriptif dengan teknik observasi langsung
di lapangan dan wawancara semi stuktural terhadap
kelompok tani pengolah pada tanggal 3-6 Maret 2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan
yang dilakukan oleh kelompok tani di Kiriwong, Thailand
berupa pengolahan sirup asam gelugur, berbagai jenis
kosmetika dari kulit manggis, pewarnaan batik dari kulit
rambutan, kulit jengkol, kulit manggis, kunyit dan
biofarmaka lainnya sangat berpotensi untuk dikembangkan
di Indonesia melalui pemberdayaan komunitas. Hal ini
didukung oleh ketersediaan bahan mentah yang sangat
banyak, metode yang diterapkan sederhana dan ramah
lingkungan, serta potensial dalam meningkatkan nilai
tambah produk.
SDG hortikultura, kearifan lokal, komunitas, nilai tambah
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Biosains
EO-01
Respon pertumbuhan mikroalga indigen
Synechococcus sp. dan penurunan konsentrasi
logan berat Cd pada media kultur
Gunawan, Muhamat
Prodi Biologi, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A. Yani Km.
36, Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan, email:
gunawan_unlam@yahoo.com

Mikroalga merupakan mikroorganisme air yang memiliki
kemampuan menyerap logam berat. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis respon pertumbuhan dan kemampuan
penyerapan logam berat Cd mikroalga Synechococcus sp.
Penelitian ini menggunakan mikroalga yang diisolasi dari
kolam bekas tambang batubara. Rancangan penelitian
menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL)
dengan lima perlakuan dan tiga ulangan. Mikroalga
ditumbuhkan pada medium BG 11, volume 1 L dengan
perlakuan konsentrasi Cd (0,56 mg/L; 0,92 mg/L; 1,6
mg/L; 3,2 mg/L dan 4,9 mg/L). Mikroalga ditumbuhkan
selama 14 hari dan diamati pola pertumbuhannya. Analisis
logam berat menggunakan ICP (Inductively Coupled
Plasma). Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan
mikroalga selama kultur pada konsentrasi Cd 0,56 mg/L
(987,21 sel/mL), Cd 0,92 mg/L (965,60 sel/mL), Cd 1,6
mg/L (877,25 sel/mL), Cd 3,2 mg/L (688,50 sel/mL), dan
Cd 4,9 mg/L (567,20 sel/mL). Hasil analisis kandungan
logam berat pada media kultur dengan konsentrasi Cd 0,56
mg/L (0,35 mg/L), Cd 0,92 mg/L (0,615 mg/L), Cd 1,6
mg/L (0,471 mg/L), Cd 3,2 mg/L (0,828 mg/L), dan Cd 4,9
mg/L (1,456 mg/L). Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa mikroalga Synechococcus sp. memiliki kemampuan
menyerap logam berat dari lingkungan, yang ditunjukkan
oleh penurunan konsentrasi Cd pada media kultur.
Respon pertumbuhan, penyerapan, kadmium (Cd),
mikroalga, Synechococcus sp.

EO-02
Pengembangan pola insentif bioright untuk
rehabilitasi dan konservasi sumberdaya mangrove
secara partisipatif
Sri Suharti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup. Jl. Gunung Batu No. 5. PO Box 165, Bogor 16001,
Jawa Barat. Tel. +62-251-8633234; 7520067. Fax. +62-251 8638111.
email: suharti23@yahoo.co.id

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) ibarat dua sisi mata
uang, dimana satu sisi bertujuan memperoleh manfaat
ekonomi semaksimal mungkin dan di sisi lain dituntut
untuk tetap menjaga kelestarian SDA yang ada. Berbagai

upaya dilakukan banyak pihak untuk mengakomodasikan
kedua kepentingan tersebut terutama pada wilayah yang
tingkat ketergantungan masyarakat sekitar terhadap
sumberdaya alam cukup tinggi. Pola insentif bioright
merupakan salah satu strategi untuk memadukan upaya
peningkatan manfaat ekonomi (melalui mekanisme
pendanaan kepada masyarakat) dengan upaya pencegahan
tindakan kontraproduktif terhadap lingkungan (melalui
kegiatan restorasi dan konservasi SDA). Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji implementasi skema insentif
bioright, capaian keberhasilan serta berbagai tantangan
dalam pelaksanannya. Penelitian dilakukan di Desa
Pesantren, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang,
Jawa Tengah yang merupakan lokasi pilot project binaan
Wetland International Indonesia (WII). Penelitian
dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Desember 2013.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola insentif bioright
mampu mendorong masyarakat untuk secara aktif
berpartisipasi dalam upaya restorasi dan konservasi SD
mangrove. Implementasi skema bioright dilakukan melalui
pemberian kredit mikro kepada kelompok masyarakat
untuk mengembangkan kegiatan yang dapat menciptakan
pendapatan secara berkelanjutan. Pengembalian kredit
beserta bunga pinjaman bukan dalam benyuk uang,
melainkan dalam bentuk pelayanan konservasi seperti
kegiatan penghijauan, perlindungan habitat serta
pencegahan penggunaan lahan yang tidak lestari. Melalui
skema bioright, selain memperoleh keuntungan finansial,
warga juga mendapat manfaat lain berupa perbaikan
kondisi lingkungan (meluasnya areal penanaman
mangrove, peningkatan produktivitas lahan serta intensitas
budidaya tambak mangrove). Mekanisme pendanaan
bioright layak untuk dikembangkan pada wilayah dimana
sumberdaya alam terbatas serta ketergantungan masyarakat
sekitar terhadap SDA cukup tinggi.
Bioright, insentif, konservasi, pendapatan masyarakat

EO-03
Prioritas penelitian dan pengembangan jenis
andalan setempat rotan
Titi Kalima1,, Jasni2
Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup. Jl. Gunung Batu No. 5. PO Box 165, Bogor 16001,
Jawa Barat. Tel. +62-251-8633234; 7520067. Fax. +62-251 8638111.

email: titi_kalima@yahoo.co.id

Rotan merupakan sumber hayati Indonesia penghasil
devisa cukup besar, sekitar 80% keperluan rotan dunia
berasal dari Indonesia. Rotan digunakan sebagai bahan
baku utama untuk pembuatan produk mebel, tikar,
keranjang dan barang kerajinan. Namun saat ini rotan di
alam sudah makin berkurang akibat konversi hutan,
eksploitasi yang kurang terkendali dan banyak jenis rotan
yang sudah hampir punah, jenis tersebut laku di pasaran,
namun tidak dimbangi dengan penanaman. Oleh karena itu,
perlu ditetapkan prioritas penelitian dan pengembangan

Abstrak Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Jakarta, 12 September 2015

jenis andalan setempat rotan. Pada tulisan ini diusulkan
prioritas tersebut, untuk Jawa 10 jenis, Sumatera 16 jenis,
Kalimantan 17, Sulawesi 15 jenis, Maluku 7 jenis, Papua
dan Papua Barat 7 jenis serta Nusa Tenggara satu jenis.
Rotan, jenis andalan setempat, prioritas

EO-04
Potensi pengembangan tanaman sayuran skala
rumah tangga di Kota Samarinda, Kalimantan
Timur
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kimia. Saat ini pola hidup sehat yang akrab lingkungan
telah menjadi trend memulai pola hidup baru dengan
menggunakan sayuran yang ditanam skala rumah tangga
karena aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi dan
ramah lingkungan. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk
memberikan gambaran umum budidaya tanaman sayuran
skala rumah tangga, kendala dan prospek pengembangan
tanaman sayuran skala rumah tangga, sehingga dengan
memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia diharapkan
dapat mendukung kemandirian pangan khususnya tanaman
sayuran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Tanaman sayuran, lahan pekarangan

Afrilia Tri Widyawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, email: afriliatriwidyawati@yahoo.co.id

Ketersediaan pangan merupakan syarat keharusan dari
tercapainya status ketahanan pangan di suatu negara. Untuk
memperoleh ketersediaan pangan yang cukup diperlukan
pemanfaatan segala sumberdaya lahan yang ada secara baik
dan terencana, termasuk lahan pekarangan. Sejalan dengan
budaya untuk kembali ke alam (back to nature)
menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan
bahaya mengkonsumsi sayuran yang mengandung bahan
kimia. Saat ini pola hidup sehat yang akrab lingkungan
telah menjadi trend memulai pola hidup baru dengan
menggunakan sayuran yang ditanam pada skala rumah
tangga karena aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi
dan ramah lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran umum budidaya tanaman sayuran
skala rumah tangga, serta kendala dan prospek
pengembangan tanaman sayuran skala rumah tangga.
Dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia
diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan,
khususnya tanaman sayuran di Kota Samarinda,
Kalimantan Timur.
Tanaman sayuran, lahan pekarangan

EO-05
Potensi pengembangan tanaman sayuran skala
rumah tangga di Kota Samarinda
Afrilia Tri Widyawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, email: afriliatriwidyawati@yahoo.co.id

Ketersediaan pangan merupakan syarat keharusan dari
tercapainya status ketahanan pangan di suatu negara. Untuk
memperoleh ketersediaan pangan yang cukup diperlukan
pemanfaatan segala sumberdaya lahan yang ada secara baik
dan terencana, termasuk lahan pekarangan. Sejalan dengan
budaya untuk kembali ke alam (back to nature)
menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan
bahaya mengkonsumsi sayuran yang mengandung bahan

EO-06
Diseminasi hasil penelitian dan pengembanngan
tanaman anggrek dan kantong semar di Kebun
Raya Bogor
Yupi Isnaini
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13,
P.O. Box 309, Bogor 16003, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8322187,
email: yupinurfauzi@yahoo.com

Upaya pelestarian jenis-jenis anggrek dan kantong semar
telah dan terus dilakukan di Pusat Konservasi Tumbuhan
Kebun Raya LIPI, Bogor, Jawa Barat. Upaya ini perlu
ditingkatkan untuk mengantisipasi ancaman kepunakan
karena kedua kelompok tanaman ini merupakan komoditas
hias yang unik dan bernilai ekonomi, sehingga banyak
diburu dari alam. Perbanyakan kedua tanaman ini telah
dilakukan baik secara konvensional maupun melalui kultur
in vitro. Hasil penelitian dan pengembangan tanaman
anggrek dan kantong semar secara in vitro di Laboratorium
Kultur Jaringan Kebun Raya LIPI telah diperkenalkan
kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti
pameran, seminar, pelatihan, wisata flora, website, media
sosial dan display di Griya anggrek dan Garden Shop.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons
masyarakat terhadap produk yang telah dipasarkan melalui
Griya Anggrek dan Garden Shop Kebun Raya Bogor.
Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dari buku
pengiriman ke outlet, serta data hasil penjualan di Garden
Shop Kebun Raya LIPI tahun 2010-2014. Hasil penelitian
menunjukkan setidaknya 93 jenis anggrek dan 8 jenis
kantong semar telah diperbanyak secara in vitro di
Laboratorium Kultur Jaringan Kebun Raya LIPI dan
setidaknya 52 jenis anggrek dan 4 jenis kantong semar
telah didiseminasikan melalui outlet di Griya anggrek dan
Garden Shop sejak tahun 2010-2014. Selama kurun waktu
tersebut, setidaknya 5000 botol anggrek dan 2500 individu
kantong semar produk Kebun Raya LIPI telah beredar di
masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Kedua
komoditas ini telah sampai kepada masyarakat baik di
perkotaan
maupun
pedesaan
yang
telah
ikut
melestarikannya. Vandopsis lissociloides, anggek bulan
(Phalaenopsis amabilis), anggrek hitam (Coelogyne
pandurata), anggrek ekor tikus (Paraphalaenopsis spp.),
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anggrek kribo (Dendrobium spectabile), dan kantong semar
(Nepenthes amabilis) banyak diminati masyarakat.

Nuklir Nasional, Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan, Indonesia.
Tel./Fax. +62-21-7659409, email: henis@batan.go.id

Anggrek, garden shop, kantong semar, kultur jaringan

Ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis merupakan
komoditas konsumsi ekspor bernilai ekonomi tinggi.
Tingginya permintaan akan kerapu bebek perlu ditunjang
oleh kegiatan budidaya di perairan pesisir, namun kegiatan
ini menghadapi berbagai ancaman, antara lain pencemar
radionuklida 137Cesium (137Cs) dari limbah reaktor nuklir.
Akumulasi logam berat pada ikan terjadi karena adanya
kontak berkelanjutan dengan medium yang mengandung
pencemar. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan MeiJuni 2015, di Laboratorium Radioekologi Kelautan, Pusat
Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR),
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Jakarta Selatan.
Penelitian mencakup analisis tingkat bioakumulasi, dan
distribusi 137Cs pada tubuh ikan kerapu bebek.
Radionuklida 137Cs dengan konsentrasi 2 Bq/mL
diinduksikan kepada dua kelompok ikan, yaitu ikan
berukuran sedang (rataan bobot 65,8 g), dan ikan berukuran
kecil (rataan bobot 34,7 g). Penghitungan nilai Faktor
Konsentrasi pada kondisi steady state (FKss) dilakukan
untuk menentukan tingkat bioakumulasi 137Cs pada ikan.
Distribusi 137Cs dalam tubuh ikan dianalisis dengan
menghitung prosentase akumulasi 137Cs pada berbagai
jaringan tubuh. Hasil penelitian menunjukkan nilai FKss
pada kelompok ikan berukuran sedang adalah 1,23,
sementara pada ikan kecil yaitu 2,01. Artinya ikan kecil
mengakumulasi 137Cs sebanyak 2,01 kali dari konsentrasi
137
Cs di air, hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan ikan
yang lebih besar. Akumulasi 137Cs pada ikan kerapu bebek
paling banyak terdistribusi di otot (daging), yaitu sebesar
63,34%. Temuan ini berimplikasi pada perlunya
kewaspadaan mengonsumsi ikan kerapu bebek dari
perairan yang berpotensi tercemar 137Cs, karena dampak
dari fenomena biomagnifikasi 137Cs dalam daging ikan ini
terhadap manusia.

EO-07
Pengaruh cekaman cahaya pada tanaman ganyong
varietas putih (Canna indica) terhadap hama
defoliator
Hidayat Yorianta Sasaerila1,, Teuku Tajuddin2, Saskia
Asri Sulistyo1
1

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +6221-72792753. Fax. +62-21-7244767. ♥email: saskia.asri28@gmail.com
2
Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bioteknologi, PUSPIPTEK,
Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia

Canna indica (ganyong) merupakan tanaman penghasil
umbi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi. C.
edulis memiliki banyak kegunaan, antara lain tepung
ganyong, makanan bayi, mi, pakan ternak, obat hipertensi,
obat diare, dan lain-lain (BB Biogen 2010). Ganyong
memiliki toleransi yang baik terhadap berbagai intensitas
cahaya namun pertumbuhannya paling baik pada 25%
cahaya (Sakinah et al. 2013). Berdasarkan penelitian
tersebut, ganyong memiliki potensi untuk dibudidayakan
dengan memanfaatkan lahan pertanian di bawah naungan,
sehingga tidak membutuhkan lahan pertanian baru. C.
indica yang ditanam secara masal berpotensi menimbulkan
serangan hama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
jenis-jenis hama pemakan daun yang menyerang C. indica,
dan sensibilitas C. indica yang diberikan perlakuan
cekaman cahaya (100% cahaya). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hama pemakan daun yang menyerang
C. edulis adalah Valanga nigricornis (Orthoptera:
Acrididae), Systoloderus sp. (Orthoptera: Tetrigiidae),
Lepidoptera: Nymphalidae, Pyralidae dan Psychidae.
Varietas C. indica yang ditumbuhkan pada 100% cahaya
lebih peka terhadap hama pemakan daun dibandingkan
dengan C. indica yang ditumbuhkan pada 25% cahaya
(kontrol). Rata-rata kerusakan daun C. indica yang
ditumbuhkan pada 100% cahaya yaitu 17%, sedangkan
rata-rata kerusakan daun yang ditumbuhkan pada 25%
cahaya yaitu 1.02%.
Canna indica, cekaman, cahaya, hama pemakan daun

EO-08
Bioakumulasi dan distribusi 137Cesium pada ikan
kerapu bebek Cromileptes altivelis
Kety Melinda1, , Heny Suseno2,, Wahyu Prihatini1
1

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Pakuan. Jl. Pakuan, Bogor 16143, Jawa Barat, Indonesia.
Tel./Fax. +62-251-8312206, email: ketymelinda@yahoo.com
2
Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Badan Tenaga
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Cesium, Cromileptes altivelis, bioakumulasi

EO-09
Induksi tunas dari potongan jaringan edelweiss
(Anaphalis javanica) secara in vitro
Kusdianti, Widi Purwianingsih, Dini Kania Fatwa
Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Jl. Dr.
Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat. Tel./Fax: +62-222001108. email: kusdianti26@gmail.com

Edelweiss (Anaphalis javanica) adalah tanaman endemik
yang tumbuh pada ketinggian 1600 sampai 3600 mdpl. dan
sudah mulai langka. Penelitian tentang tanaman ini masih
sangat sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah
menginduksi pembentukan tunas dari nodus. Medium yang
digunakan adalah Murashige dan Skoog (MS) dengan
penambahan zat pengatur tumbuh a-Naphtalena acetic acid
(NAA) dengan konsentrasi 0 dan 0,3 mg/L dan Benzyl
amino purine (BAP) dengan konsentrasi 2,75- 3,25 mg/L.
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Buku diambil dari buku ke 6-8. Hasilnya menunjukkan
tunas terbanyak dapat diinduksi pada medium MS dengan
penambahan NAA 0,3 mg/L dan BAP 2,75 mg/L sebanyak
22%. Respons ini muncul pada hari ke 6. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah tunas dapat diinduksi dari nodus
edelweiss walaupun jumlahnya masih sedikit.
Endemik, mikropropagasi, tunas

EO-10
Upaya pemberdayaan apotik hidup di perkotaan
melalui diskripsi dan manfaat tanaman obat
Afrilia Tri Widyawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, email: afriliatriwidyawati@yahoo.co.id

Taman karangkitri atau taman apotik hidup sebenarnya
merupakan cikal bakal dari apa yang dikenal saat ini yaitu
Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Tanaman obat keluarga
dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional, dari sakit
ringan sampai penyakit degeneratif maupun sebagai
penambah kebugaran, namun masih sangat diperlukan
sosialisasi mengenai pemanfaatan tanaman obat sebagai
obat tradisional (herbal) serta pengetahuan tentang
takaran/dosis, waktu, cara penggunaan serta pemilihan
bahan baku yang benar sebagai obat tradisional, belum
banyak diketahui secara meluas di masyarakat perkotaan.
Berbagai jenis tanaman obat tradisional yang terdapat di
pekarangan
masyarakat
perkotaan
dan
dapat
direkomendasikan menjadi tanaman obat keluarga karena
memiliki khasiat antara lain kunyit (Curcuma domestica),
temu lawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb), kencur
(Kaempferia galanga L), jahe (Zingiber officinale Rosc),
lengkuas (Languas galang (L) stuntz., daun salam
(Syzigium polyanthum Walp), mengkudu (Morindra
citrifolia), kumis kucing (Orthosiphon aristatus), mahkota
dewa (Gynura procumbent), soka (Ixora sp), melati
(Jasmium sambac), pepaya (Carica papaya), cocor bebek
(Kalanchoe pinnata ), jambu biji (Psidium guajava),
belimbing buah (Averhoa carambola), sirih (Piper betle),
pare (Momordica charantia ), jeruk nipis (Citrus
aurantum), katuk (Sauropus androgynus ), kunir putih
(Curcuma longa), lidah buaya (Aloe sp), alang-alang
(Imperata cylindrica), belimbing wuluh (Averhoa bilimbi),
temu giring (Curcuma heyneana), ubi jalar (Ipomoea
batatas) dan beluntas (Plucea indica).
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Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
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Sukun (Artocarpus altilis) merupakan salah satu tanaman
kehutanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Pada
beberapa wilayah tertentu, tanaman ini mampu sebagai
alternatif makanan pokok ketika persediaan makanan
utama terbatas. Kegiatan penelitian dan pengembagan
tanaman sukun melalui teknik pembibitan konvensional
sudah banyak dilakukan, namun penyediaan bibit sukun
masih terbatas. Oleh karena itu perlu dikembangkan teknik
perbanyakan melalui kultur jaringan. Teknik ini telah
diakui keunggulannya karena mampu menghasilkan bibit
dalam jumlah banyak, seragam, dan relatif singkat.
Tahapan kritis dalam kegiatan perbanyakan dengan teknik
kultur jaringan adalah pada tahapan aklimatisasi planlet.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon tanaman
sukun dalam pembentukan akar dengan ZPT IBA dan
mendapatkan formulasi media yang tepat pada tahap
aklimatisasi. Pada penelitian ini digunakan sukun kultivar
Bone. Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama
adalah induksi perakaran dengan media dasar MS dan ½
MS dengan tambahan (0.25; 0.50; 1.00) mg/L IBA. Tahap
kedua adalah aklimatisasi dengan komposisi media dasar
kokopit + sekam bakar + pasir + tanah (4: 2: 2:3) dan
dengan tambahan mikoriza. Plantlet yang digunakan adalah
plantlet yang sudah berakar maupun yang belum berakar.
Parameter yang diamati adalah jumlah akar dan panjang
akar (in vitro), sedangkan pada saat aklimatisasi adalah
daya hidup, jumlah akar, dan panjang akar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa media dasar ½ MS dengan tambahan
0.50 mg/L IBA mampu meningkatkan jumlah akar sebesar
6.20 dengan panjang akar 5.04 cm. Hasil aklimatisasi di
rumah kaca dengan tingkat keberhasilan 60%. Pemberian
mikoriza pada tahap aklimatisasi mampu meningkatkan
jumlah akar.
Artocarpus altilis, induksi perakaran, aklimatisasi, mikoriza

EP-02
Peran mikroba dalam penyediaan bibit
berkualitas dalam menunjang penghijauan kita
Sylvia J.R. Lekatompessy♥, Harmastini I. Sukiman♥♥
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email:
sylviajrl@yahoo.com; sylviakohy@gmail.com, ♥♥harmastini @yahoo.com

Tanaman obat keluarga, Apotik Hidup

EP-01
Induksi perakaran dan aklimatisasi tanaman
Artocarpus altilis secara in vitro
Siti Noorrohmah, Maria Imelda

Penghijauan merupakan program pemerintah yang
dicanangkan dalam program rehabilitasi lahan kritis
dimana luasan lahan kritis di kawasan dan di luar kawasan
hutan kian meningkat. Data Statistik Departemen
Kehutanan melaporkan bahwa luasan lahan kritis di
Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 33 juta hektar.
Lahan kritis ini terfokus di pulau Jawa dan Sumatera.
Bertambahnya laju kerusakan hutan, semakin meningkat
luas pembalakan hutan secara besar-besaran guna
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kepentingan perkebunan, pertambangan, pertanian lahan
berpindah dan lain-lain. Kebutuhan akan bibit tanaman
dalam memperbaiki lahan-lahan yang kritis merupakan
suatu problematik nasional dan memerlukan solusi yang
tepat. Salah satu kontribusi LIPI dalam menunjang program
penghijauan adalah menyediakan bibit tanaman berkualitas.
Bibit tanaman berkualitas dapat diadakan melalui
keterlibatan pupuk hayati unggulan nasional. Saat ini LIPI
sudah memiliki beberapa produk pupuk hayati unggulan
nasional yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan bibit
tanaman berkualitas. Salah satunya adalah Pupuk BIOVAM LIPI yaitu jamur mikorisa yang hidup bersimbiosa
dengan perakaran tanaman. Manfaat pupuk hayati BIOVAM dapat memacu pertumbuhan bibit tanaman,
meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan
nutrisi dan air, meningkatkan ketahanan terhadap stress air,
mengurangi penggunaan pupuk kimia dan aplikasi hanya
dilakukan satu kali. Beberapa tanaman yang dipilih dalam
kegiatan ini menjadi tanaman yang akan digunakan
nantinya untuk membuat model hutan kota atau program
penghijauan. Hasil yang didapat pada semai tanaman
jabon, nangka, salam dan kenari ± 100% hidup sedangkan
pada benih keras seperti pada benih pala dan kemiri sekitar
15,5%. Benih tidak diperlakuan khusus sehingga kulit buah
yang keras cepat berkecambah. Perlakuan khusus dapat
merusak bibit tanaman. Melalui kegiatan pengadaan bibit
tanaman dengan melibatkan potensi mikroba tanah terpilih
yang menjadi dasar dari pupuk hayati nasional, diharapkan
LIPI mampu mengangkat potensi dari mikroba terseleksi
sebagai materi pembangun pupuk hayati sekaligus
menyediakan materi show window bagi percontohan
penghijauan. Program LIPI ini dapat diadopsi oleh seluruh
masyarakat Indonesia guna membantu dalam program
penghijauan.
Potensi mikroba, program penghijauan, ramah lingkungan.

EP-03
Padat tebar optimal untuk meningkatkan sintasan
dan pertumbuhan cardinal tetra (Paracheirodon
axelrodi)
Nurhidayat, Liza Wardin, E. Sitorus
1

Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias, Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Jl. Perikanan No 13, Pancoran Mas, Depok
16436, Jawa Barat. Tel. +62-21-7765838, 7520482, Fax. +62-217520482, ♥email: nhmasdayat@gmail.com
2
Direktorat Jenderal Pengeolahan Produk Hasil Perikanan, KKP
3
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Satya Negara
Indonesia

Rendahnya sintasan merupakan salah satu masalah yang
dihadapi para pembudidaya ikan cardinal tetra
(Paracheirodon axelrodi) terutama saat rearing larva. Pada
saat itu, ikan mudah mengalami stres terutama saat terjadi
perubahan kualitas air salah satunya karena akumulasi
bahan organik terutama ammonia. Penelitian padat tebar
yang optimal pelu dilakukan sehingga sintasan dan
pertumbuhan benih ikan cardinal tetra dapat ditingkatkan.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap

(RAL), dengan empat perlakuan yang diulang sebanyak
dua kali. Perlakuan padat tebar yang diberikan adalah:
padat tebar 3 ekor/L, padat tebar 5 ekor/L, padat tebar 7
ekor/L, padat tebar 9 ekor/L dan kontrol. Hewan uji yang
digunakan dalam penelitian ini adalah benih ikan cardinal
tetra. Hasil analisis ANOVA, diperoleh hasil perbedaan
padat tebar terhadap kelangsungan hidup memberikan
pengaruh nyata (P>0.05); sedangkan terhadap pertambahan
panjang memberikan pengaruh sangat nyata (P>0.01);
pertambahan bobot memberikan pengaruh nyata (P>0.05).
Hasil uji lanjut BNT, diperoleh hasil terbaik untuk
peningkatan kelangsungan hidup, panjang dan berat
diperoleh padat tebar 3 ekor/L. Kelangsungan hidup benih
ikan cardinal tetra terbaik diperoleh pada perlakuan padat
tebar 3 ekor/L dengan nilai 100%, pertumbuhan panjang
1.28 cm dan pertumbuhan bobot 0.09 g dengan laju
pertumbuhan harian 0.0031 g/hari. Nilai parameter kualitas
air paling baik selama penelitian suhu 25-29 oC, DO 6-6,6
ppm, pH 6-6,5, alkalinitas 22,66-33,98 ppm, kesadahan
26,17-57,00 ppm, amoniak 0,0052-0,0104 ppm, nitrit
0,0029-0,0696 ppm.
Padat tebar, kelangsungan hidup, pertumbuhan,
Paracheirodon axelrodi

EP-04
Prospek pengembangan pisang kepok di
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Muhamad Rizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥email: syahrizalmuh24@yahoo.com

Pisang (Musa spp.) merupakan tanaman yang memiliki
daya adaptasi yang baik pada kondisi kekurangan air,
sehingga banyak ditanam petani di lokasi lahan kering. Di
Kalimantan Timur, pisang telah banyak dibudidayakan
oleh petani. Jenis yang ditanam didominasi jenis pisang
kepok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan
informasi mengenai prospek pengembangan pisang kepok
di Kabupaten Kutai Timur. Penelitian dilaksanakan di Desa
Golo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012. Jenis data
terdiri dari data primer yang diperoleh dari petani pisang
dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas atau instansi
terkait serta publikasi karya ilmiah, dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prospek
pengembangan pisang di Kalimantan Timur sangat terbuka
dan menguntungkan karena memiliki peluang menembus
pasar ekspor, serta memberikan keuntungan ekonomis
tinggi pada petani hal ini ditunjukkan dengan nilai R/C
rasio analisis usahatani pisang sebesar 2,82 yang berarti
layak untuk dikembangkan.
Prospek, pisang kepok, Kutai Timur, Kalimantan Timur
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EP-05
Diversifikasi produk olahan nanas untuk
mendukung ketahanan pangan di Kalimantan
Timur
Muhamad Rizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥email: syahrizalmuh24@yahoo.com

Nanas merupakan salah satu jenis buah-buahan yang
banyak di gemari masyarakat karena harganya murah,
mudah di dapat, kandungan gizi cukup tinggi, bermanfaat
bagi tubuh manusia dan mudah di budidayakan. Produksi
nanas di Kalimantan Timur setiap tahunnya mengalami
peningkatan sehingga dengan adanya peningkatan tersebut
perlu diikuti teknologi panen, penanganan pascapanen serta
diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah,
daya saing produk dan pendapatan petani. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memberikan informasi
mengenai diversifikasi produk olahan nanas untuk
mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
Penelitian dilaksanakan di Desa Bukit Raya, Kecamatan
Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, pada tahun 2011. Lokasi ini merupakan
salah satu sentra produksi nanas yang produksinya
sebagian besar masih di jual dalam bentuk segar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi produk olahan
nanas yang dibudidayakan di lokasi penelitian tersebut
diantaranya adalah selai, manisan buah, dodol, nata de pina
dan serat nanas. Dengan prospek dan potensi olahan nanas
yang dihasilkan di lokasi tersebut, mampu mewujudkan
ketahanan pangan secara berkelanjutan di Kalimanatan
Timur.
Diversifikasi, nanas, ketahanan pangan, Kalimantan Timur

EP-06
Enkapsulasi biji tanaman untuk menunjang
program penghijauan di wilayah perkotaan
Harmastini Sukiman
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, email:
harmastini@yahoo.com

Area hijau di wilayah perkotaan ataupun dilahan pinggir
kota yang menunjang suasana hijau merupakan kebutuhan
utama bagi terbangunnya kota yang sehat dan bersih.
Terwujudnya program penghijauan di wilayah perkotaan
ditunjang oleh berbagai hal di antaranya adalah kesediaan
bibit yang berkualitas. Berbagai penelitian terkait
memberikan hasil berupa berbagai teknologi yang
menunjang program tersebut, diantaranya adalah metode
enkapsulasi biji tanaman dan pemanfaatan mikroba
pembangun pupuk hayati. Enkapsulasi biji tanaman
dimaksudkan untuk melindungi biji dari berbagai kondisi
ekstrim yang mungkin ditemui selama masa germinasi biji
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dan metode ini sekaligus dapat membekali biji dengan
mikroba unggul dan menguntungkan bagi pertumbuhan
tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mikroba
unggul yakni bakteri penambat nitrogen yang dikemas
dengan menggunakan berbagai bahan pembawa dapat
diimplementasikan kepada biji tanaman. Enkapsulasi biji
terbaik ditunjukkan oleh bahan pembawa berupa agar-agar
yang dicampur dengan mikroba unggul disamping media
tumbuh mikroba dan tepung beras.
Enkapsulasi, mikroba unggul, pupuk hayati

EP-07
Budidaya tanaman hias bromelia sebagai usaha
produktif pada gapoktan Pamulang Barat di Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Sri Lestari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254-281055, Fax. +62-254282507, ♥email: sri_lestari0581@yahoo.co.id

Kota Tangerang Selatan terkenal dengan budidaya tanaman
hias, salah satunya tanaman hias bromelia yang ada
diwilayah Pamulang Barat, dimana sebagian besar anggota
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) membudidayakan
tanaman hias jenis bromelia. Tujuan penelitian ini adalah
untuk memberikan informasi budidaya tanaman hias
bromelia di Gapoktan Pamulang Barat, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten serta menganalisis kelayakan
usaha budidaya tanaman bromelia. Penelitian dilakukan di
Gapoktan Pamulang Barat, Kelurahan Pamulang Barat,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada bulan
November-Desember
2013.
Pengumpulan
data
menggunakan field study dan desk study, dan dianalisis
secara deskriptif dengan cara menjelaskan sistem dan
pengelolaan budidaya bromelia di daerah penelitian. Untuk
kelayakan usaha, data dianalisis dengan analisis biaya dan
pendapatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
budidaya bromelia yaitu suhu dan kelembaban,
ketersediaan air, intensitas cahaya matahari, media tanam,
cara membuat bromelia rajin beranak, pemupukan dan
repotting. Untuk menjaga kelembaban, biasanya dilakukan
penyiraman dan pengabutan. Berbeda dari tanaman hias
lainnya, akar bromelia tidak hanya bertugas menyerap
nutrisi dan air, tetapi juga berperan sebagai penopang atau
pengikat, sehingga bromelia dapat tumbuh di tebing atau
bebatuan.Nilai R/C sebesar 1,35 yang menandakan bahwa
usaha ini layak untuk dilakukan.
Bromelia, gapoktan, Tangerang Selatan

EP-08
Diversifikasi produk olahan jamur tiram
(Pleurotus ostreatus) sebagai makanan sehat
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Donowati Tjokrokusumo♥, Netty Widyastuti, Reni
Giarni
Pusat Teknologi Bioindustri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Gedung 2, BPP Teknologi, Lt. 15. Jl. M.H. Thamrin no. 8 Jakarta 10340.
Tel. +62-21-316 9513, Fax : +62-21-316 9510, ♥email:
dtjokrokusumo@yahoo.com

Saat ini jamur menjadi menu favorit bagi para vegetarian,
dan salah satunya adalah jamur tiram. Jamur tiram
mempunyai rasa yang lezat menyerupai daging ayam, dapat
dengan mudah diterima di lidah siapapun yang
mencicipinya. Selain itu kandungan gizinyapun tinggi serta
berkhasiat bagi kesehatan. Jamur tiram (Pleurotus
ostreatus) adalah jenis jamur yang memiliki kandungan
nutrisi yang cukup baik meliputi protein, lemak, fosfor, zat
besi, thiamin, riboflafin dan mengandung 18 macam asam
amino yang dibutuhkan tubuh manusia, selain itu
mengkonsumsi jamur tiram dapat membantu menurunkan
kadar kolesterol, anti oksidan, mempercepat penyembuhan
luka, perbaikan sel darah merah, perawatan kulit, dan lainlainnya. Diversifikasi produk olahan jamur tiram memiliki
prospek pasar yang cukup bagus karena jamur mudah
diolah menjadi makanan dan minuman yang mampu
meningkatkan nilai jualnya serta dapat memperluas
pemasaran untuk menjaring lebih banyak konsumen.
Burger adalah salah satu jenis makanan siap saji yang
cukup digemari. Tujuan dari percobaan ini adalah membuat
formulasi burger jamur tiram dengan membandingkan
burger tanpa susu cair dan dengan penambahan susu cair
35 mL dan 70 mL per-adonan. Dalam setiap adonan terdiri
dari 500 g jamur segar ditambah bumbu-bumbu.
Diharapkan burger ini dapat dikomersialkan untuk
meningkatkan nilai tambah jamur tiram, dengan biaya
produksi relatif murah dibanding burger dengan bahan
dasar ayam ataupun daging. Hasil uji organoleptik internal
menunjukkan bahwa burger jamur tiram cukup memuaskan
responden, rasa bisa diterima dan cukup lezat. Diperlukan
percobaan lanjutan untuk dianalisis kandungan proksimat
dan kandungan beta-glukan. Secara visual, terlihat seperti
burger dengan bahan dasar ayam ataupun daging.
Burger, jamur tiram, Pleurotus ostreatus, susu cair, uji
organoleptik

EP-09
Diversifikasi olahan produk opak ketan pada
Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati di
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Yati Astuti, Sri Lestari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254-281055, Fax. +62-254282507, ♥email: yutia_84@yahoo.com

Opak ketan merupakan panganan lokal khas Pandeglang,
Banten. Desa Sukaratu, Kacamatan Majasari, Kabupaten
Pandeglang merupakan salah satu daerah penghasil opak
ketan di Kabupaten Pandeglang. Kelompok Wanita Tani

(KWT) Melati yang tergabung dalam Gapoktan Sukaratu
telah mengembangkan opak ketan dalam berbagai bentuk
dan rasa dengan kemasan yang lebih menarik. Telah
dilakukan pengkajian pada bulan November -Desember
2013 pada KWT Melati Desa Sukaratu. Tujuan penelitian
ini adalah untuk memberikan informasi diversifikasi
produk olahan opak ketan serta menganalisis kelayakan
usaha pengolahan opak ketan. Pengumpulan data
menggunakan pengamatan langsung dan desk study,
dianalisis secara deskriptif dengan cara menjelaskan
diversifikasi produk pengolahan opak ketan di daerah
penelitian. Untuk kelayakan usaha, data dianalisis dengan
analisis biaya dan pendapatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jenis opak ketan yang dihasilkan telah
dikreasikan dalam berbagai bentuk dan rasa. Selain bentuk
bulat (original) terdapat opak bulat berukuran besar (opak
jablai), opak gunting (bentuk panjang) dan opak kotak
imut. Sedangkan dari segi rasa yaitu rasa original (asin),
manis, coklat, melon, strawberry dan durian. Usahatani
opak ketan di KWT Melati untuk opak asin memiliki R/C
sebesar 1,7; untuk opak manis memiliki R/C sebesar 2 dan
opak gunting memiliki nilai R/C sebesar 2,4 yang
menandakan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan.
Diversifikasi, ketan, opak

EP-10
Pemanfaatan mikoriza untuk meningkatkan
kualitas bibit pohon dan produktivitas lahan
Harmastini Sukiman
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, email:
harmastini@yahoo.com

Jamur tanah mikorisa (Vascular Arbuscular Mycorrhizae)
dikenal karena kemampuannya dalam menunjang
pertumbuhan tanaman. Jamur mikorisa dapat ditemukan di
alam dan secara mudah dapat diisolasi untuk dipelajari
lebih dalam. Penelitian yang memfokuskan pada
kemampuan jamur mikorisa telah banyak dilakukan oleh
peneliti di dunia. Diketahui bahwa jamur mikorisa secara
alami hidup bersimbiosis dengan perakaran berbagai jenis
tanaman dan jamur ini akan hidup menembus jaringan akar
melalui benang-benang halus yang dikenal sebagai hipa.
Karakteristik dari kehidupan bersimbiosis ini adalah jamur
mikorisa mendapatkan energi dari hasil metabolisme
tanaman sementara tanaman memperoleh hara nutrisi dari
tanah khususnya unsur phosphat. Selain itu, tanaman juga
mendapatkan unsur hara mikro lainnya dan air. Jamur
mikorisa juga mempunyai kemampuan dalam melindungi
tanaman dari penyakit akar. Pengembangan jamur mikorisa
menjadi bahan dasar untuk pupuk hayati sudah banyak
diteliti. Teknologi pembuatan pupuk hayati yang berbasis
jamur mikorisa telah dikembangkan oleh LIPI dan produk
pupuk hayati yang dihasilkan dikenal dengan nama
BIOVAM-LIPI. Proses pembuatan pupuk tersebut
distandarisasi berdasarkan presentasi akar terinfeksi.
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Implementasi pupuk hayati BIOVAM-LIPI telah
dilaksanakan pada berbagai tanaman dan memberikan hasil
yang positif bagi pertumbuhan tanaman.
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Pupuk hayati mikorisa, Vascular Arbuscular Mycorrhizae,
BIOVAM-LIPI

