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Genetik 

AO-01 
Variasi genetik kloroplas DNA empat jenis Acacia 
berdasarkan penanda SSR dan BESS-T Scan 
AYPBC Widyatmoko♥, Ilg. Nurtjahjaningsih, Anto 
Rimbawanto 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan. Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 15 Purwobinangun, 
Pakem, Sleman 55582, Yagyakarta. Tel.: +62-274-895954, Fax.: +62-274-
896080, ♥email: aviwicaksono@yahoo.com 

Acacia merupakan jenis yang saat ini banyak ditanam di 
hutan tanaman industri di Indonesia, sebagai bahan baku 
pulp, pertukangan dan energi. Jenis-jenis Acacia yang 
banyak digunakan di Indonesia adalah A. mangium, A. 
auriculiformis dan A. crassicarpa. Banyak penelitian yang 
dilakukan untuk mendukung pengembangan jenis Acacia, 
termasuk studi keragaman genetik jenis-jenis tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi 
genetik dari kloroplast DNA untuk ketiga jenis Acacia 
tersebut di atas ditambah A. aulacocarpa. Jumlah sampel 
yang digunakan adalah 305 yang berasal dari 53 populasi 
sebaran alam dari masing-masing jenis. Penanda DNA 
yang digunakan adalah SSR dan BESS-T Scan. Dari tiga 
primer SSR yang digunakan, diperoleh 8 haplotipe. A. 
aulacocarpa memiliki 2 haplotipe. A. crassicarpa 3 
haplotipe, A. auriculiformis 5 haplotipe dan A. mangium 1 
haplotipe. Dari 8 haplotipe ini, keempat jenis Acacia 
tersebut terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama 
adalah A. aulacocarpa dan A. crassicarpa, sedangkan 
kelompok kedua adalah A. auriculiformis dan A. mangium. 
Dari keempat jenis Acacia tersebut, A. auriculiformis 
memiliki keragaman genetik yang tertinggi. Tidak 
ditemukan variasi untuk jenis A. mangium. Untuk lebih 
memperdalam variasi genetik A. auriculiformis, digunakan 
penanda BESS-T Scan dan 3 sampel A. mangium sebagai 
outgrup. Dengan tambahan penanda BESS-T Scan untuk 
mendeteksi substitusi pada 3 non-coding regions (trnL-
trnF, trnD-trnY, dan trnP-trnW), haplotipe kloroplas DNA 

pada A. auriculiformis bertambah menjadi 8 haplotipe. 
Populasi di Papua New Guinea memiliki 4 haplotipe, 
Queensland 4 haplotipe dan Northern Territory 3 haplotipe. 
Variasi haplotipe dalam populasi hanya ditemukan pada 
populasi Bensbach WP dan (R) Orchard Melville Is. Tiga 
sampel A. mangium mempunyai haplotipe yang sama 
dengan salah satu haplotipe di (R) Orchard Melville Is. 
Informasi yang diperoleh dari penelitian ini sangat 
bermanfaat untuk kegiatan pemuliaan untuk keempat jenis 
Acacia tersebut. 

Acacia, SSR, BESS-T, variasi genetik 

AO-02 
Analisis gen leptin pada sapi sumba ongole dengan 
metode direct sequencing 
Widya Pintaka Bayu Putra♥, P.P. Agung, S. Said 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor 16911, 
Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email: 
banchet_putra18@yahoo.co.id 

Gen leptin merupakan contoh gen yang dilaporkan 
mempengaruhi kemampuan produktivitas ternak. Gen 
leptin diperlukan untuk pertumbuhan jaringan dan 
metabolisme lemak. Pentingnya fungsi dari gen leptin 
menjadikan gen ini menjadi kandidat gen untuk program 
Marker Asissted Selection berdasarkan sifat kualitas karkas 
pada sapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melakukan identifikasi keragaman gen leptin pada sapi 
Sumba Ongole (SO) menggunakan metode sekuensing. 
Sebanyak Sebanyak 31 sampel DNA yang berasal dari 
sampel darah sapi SO digunakan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil identifikasi keragaman gen 
menggunakan metode tersebut, diketahui bahwa gen leptin 
pada sapi SO dalam penelitian ini berada dalam kondisi 
yang beragam. Ditemukan beberapa titik mutasi pada gen 
leptin yang dapat ditelusuri lebih lanjut pengaruhnya 
terhadap kualitas karkas sapi SO. Adanya informasi 
keragaman gen leptin pada sapi SO yang ada di Indonesia 
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dapat dijadikan sebagai landasan untuk memulai program 
pemuliaan sapi potong di Indonesia berbasis teknologi 
molekuler melalui mekanisme seleksi dan perkawinan 
terarah dengan harapan memperoleh ternak yang cepat 
tumbuh dan tinggi kualitas karkasnya. 

Genetik, gen leptin, keragaman, Indonesia, Sumba Ongole 

AO-03 
Keragaman fenotip jenis kekerangan yang 
berpotensi sebagai bahan obat pada masyarakat 
Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 
Sjafaraenan♥, Muh. Ruslan Umar 
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin. Jl. Perintas 
Kemerdekaan Km 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar 90915, 
Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-62444, Psw. 2470, 2471, 2472, Fax. +62-
411-620411, ♥email: enan.gidinnur@gmail.com 

Kerang-kerangan secara khas memiliki dua bagian 
cangkang, terdapat di laut dan payau bersifat epifaunal dan 
infaunal hidup dalam waktu yang cukup lama. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan bentuk 
fenotip kekerang-kerangan yang dapat digunakan sebagai 
bahan obat pada masyarakat setempat. Pengambilan sampel 
di daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dilakukan 
secara acak di 2 Kecamatan yang termasuk daerah pantai 
berpasir dan berlumpur, yaitu: Kecamatan Wakuru dan 
Kecamatan Napabalano dengan kedalaman 0 sampai 
dengan 3 meter. Identifikasi dan determinasi untuk 
penentuan Jenis kerang dilakukan dilaboratorium Ilmu 
Lingkungan dan Kelautan, Jurusan Biologi, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Hasanuddin, Makassar dengan menggunakan buku 
identifikasi. Hasil identifikasi dan determinasi berdasarkan 
bentuk morfologi dalam dan luar cangkang kerang 
memperlihatkan adanya keragaman genetik dalam bentuk 
fenotip antara Semele crenulata dan Semele cordiformis. 
Demikian pula dengan Ostrea sp. dan Isognomom 
isognomon mempunyai bentuk fenotip yang bervariasi 
sesuai dengan tempat hidupnya. Kesimpulan dari 15 jenis 
sampel yang diperoleh oleh masyarakat setempat 
digunakan sebagai obat penambah darah, libido demam, 
lever. 

Keragaman fenotip, kekerangan, obat tradisional. 

AO-04 
Respons embriosomatik padi sawah lokal 
Kalimantan Timur terhadap cekaman kekeringan 
melalui simulasi PEG 
Nurhasanah1,♥, Padeli Hamli1, Maryani Elviah2, Ratna 
Nirmala1, Widi Sunaryo1 
1Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. 
Jl. Pasir Balengkong No.1 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, 
Kalimantan Timur-Indonesia 75123. Tel./Fax. +62-541-749159/738341, 
♥email: nurhasanah_2710@yahoo.com nurhasanah_2710@yahoo.com 

2Program Magister Pertanian Tropika Basah, Fakultas Pertanian, 
Universitas Mulawarman. Jl. Tanah Grogot (Gedung C15) Kampus 
Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur 

Embriogenesis somatik merupakan salah satu teknik 
propagasi tanaman secara in vitro yang dapat digunakan 
untuk mendukung program pemuliaan tanaman, perbaikan 
varietas atau menghasilkan varietas unggul. Penelitian ini 
bertujuan untuk menginduksi embriogenesis somatik padi 
sawah lokal Kalimantan Timur dan mengetahui respons 
embriosomatik tersebut terhadap cekaman kekeringan 
melalui simulasi PEG. Induksi embriogenesis somatik 
dilakukan terhadap dua varietas padi sawah lokal 
Kalimantan Timur, Ikan dan Ace Cina, menggunakan 
media dasar MS (Murashige dan Skoog) dengan 
penambahan beberapa kombinasi dari zat pengatur tumbuh 
2,4 dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) dan kinetin (Kin). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, media induksi 
embriosomatik terbaik adalah m4 (MS + 3 mg/L 2,4-D + 1 
mg/L Kin), yang menghasilkan pembentukan kalus tercepat 
(8 hari) dan persentase kalus tertinggi (90,74%). 
Embriosomatik yang didapatkan sebagian diregenerasikan 
langsung menjadi tanaman (R0), sebagian dicekam dengan 
kekeringan (R1), dan sebagian lagi disubkultur terlebih 
dahulu selama enam bulan (3x subkultur) untuk produksi 
embriosomatik sekunder sebelum dicekam kekeringan 
(R2). Cekaman kekeringan diberikan melalui penambahan 
PEG pada media kultur dengan konsentrasi 5% (p1), 10% 
(P2), 15% (P3) dan 20% (P4). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa embrio somatik primer yang berasal 
dari varietas Ikan dan Ace Cina, yang langsung 
diregenerasikan (R0) dan tidak mengalami cekaman 
kekeringan mampu beregenerasi dengan baik menghasilkan 
plantlet. Embriosomatik yang mengalami cekaman 
kekeringan (R1) dan (R2) dari varietas Ikan dan Ace Cina 
memberikan respon yang berbeda terhadap cekaman 
kekeringan pada konsentrasi PEG yang berbeda. Cekaman 
kekeringan menurunkan kemampuan regenerasi 
embriosomatik baik pada embriosomatik primer maupun 
sekunder. Tidak ada tanaman yang berhasil diregenerasikan 
dari kalus embriosomatik sekunder (R2) baik yang berasal 
dari varietas Ikan maupun Ace Cina yang mengalami 
cekaman kekeringan pada seluruh konsentrasi PEG yang 
dicobakan. Hanya satu gumpalan kalus embriosomatik 
primer yang berasal dari varietas Ace Cina yang dicekam 
kekeringan melalui simulasi PEG 5% yang mampu 
beregenerasi menghasilkan 9 tanaman.  

Embriosomatik, padi lokal Kalimantan Timur, cekaman 
kekeringan, PEG 

AO-05 
Deteksi keragaman gen GHR (Growth Hormone 
Receptor) pada sapi sumba ongole di Indonesia 
Paskah Partogi Agung♥, W.P.B. Putra, S. Said 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor 16911, 
Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥email: 
paskah_partogi@yahoo.com 
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Hingga saat ini salah satu kendala yang dihadapi dalam 
sektor peternakan sapi potong adalah laju pertumbuhan 
yang masih rendah dan sapi lokal yang ada di Indonesia 
memiliki berbagai kekurangan diantaranya kurang 
responsif bila diberi pakan berkualitas, pertambahan bobot 
hidup harian (PBHH) rendah, dan mempunyai bobot 
potong relatif kecil. Apabila dikaji dari segi genetik, 
kemampuan produksi baik daging ataupun susu dari suatu 
jenis ternak selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan interaksi antara faktor 
genetik dan lingkungan. Gen Growth Hormone Receptor 
(GHR) merupakan contoh gen yang dilaporkan 
mempengaruhi kemampuan produktivitas ternak. Gen GHR 
diperlukan untuk pertumbuhan jaringan, metabolisme 
lemak, dan pertumbuhan tubuh yang normal. Pentingnya 
fungsi dari gen GHR menjadikan gen ini menjadi kandidat 
gen untuk program Marker Asissted Selection berdasarkan 
sifat pertumbuhan dan karkas pada sapi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi 
keragaman gen GHR pada sapi Sumba Ongole (SO) 
menggunakan metode PCR-RFLP dan sekuensing. 
Sebanyak 420 sampel DNA yang berasal dari sampel darah 
sapi SO digunakan dalam penelitian ini. Metode 
pendeteksian keragaman gen GHR yang digunakan adalah 
metode PCR-RFLP dengan enzim restriksi AluI. 
Berdasarkan hasil identifikasi keragaman gen 
menggunakan metode tersebut, diketahui bahwa gen GHR 
pada sapi SO dalam penelitian ini berada dalam kondisi 
yang beragam. Ditemukan tiga genotipe gen GHR pada 
bangsa sapi SO yaitu genotipe AA (0,74), GG (0,23), dan 
AG (0,03) yang masing-masing ditandai dengan jumlah 
dan ukuran yang berbeda melalui visualisasi DNA 
menggunakan elektroforesis. Adanya informasi keragaman 
gen GHR pada beberapa bangsa sapi SO yang ada di 
Indonesia dapat dijadikan sebagai landasan untuk memulai 
program pemuliaan sapi potong di Indonesia berbasis 
teknologi molekuler melalui mekanisme seleksi dan 
perkawinan terarah. 

Genetik, gen GHR, keragaman, Indonesia, Sumba Ongole 

AO-06 
Keragaman genetik dan karakter agronomi 
kultivar lokal padi sawah pasang surut 
Kalimantan Timur 
Rusdiansyah1,♥, Tjatjuk Subiono1, Widi Sunaryo1, Andi 
Suryadi1, Sulastri2, Samid Anjasmara1  
1Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Kampus Gunung Kelua. Jl. 
Pasir Balengkong, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda 75123, 
Kalimantan Timur. Tel./Fax.: +62-541-749159, ♥email: 
rrida_rusdi@yahoo.co.id 
2 Litbang PT. PUPUK KALTIM Bontang Kalimantan Timur  

Ketersediaan plasma nutfah padi lokal sangat penting pada 
pemuliaan tanaman padi untuk meningkatkan keragaman 
genetik varietas unggul yang dihasilkan. Hasil eksplorasi 
dan seleksi awal telah diperoleh delapan kultivar lokal padi 
sawah pasang surut Kalimantan Timur yang selanjutnya 

digunakan sebagai bahan pada penelitian ini. Tujuan 
penelitian adalah untuk mempelajarikeragaman genetik 
(heritabilitas, koefisien keragaman genotipe dan fenotipe) 
dan mendapatkan kultivar lokal padi sawah pasang surut 
Kalimantan Timur yang memiliki karakter agronomi sesuai 
kriteria seleksi. Penelitian dilaksanakan bulan Mei-Oktober 
2014 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penelitian disusun 
dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima 
ulangan dan delapan kultivar lokal padi sawah pasang 
surutKalimantan Timur (Pandan Ungu, Kambang Amas, 
Roti, Pudak, Sikin Merah, Sikin Putih dan Popot) sebagai 
perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan karakter berat 
1000 butir gabah memiliki keragaman genetik (KKG dan 
KKF) yang sempit, sedangkan karakter tinggi tanaman, 
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi/malai, berat 
gabah/rumpun dan produksi/ha memiliki keragaman 
genetik yang luas dan dapat dijadikan kriteria seleksi. 
Selain karakter jumlah gabah isi/malai, semua karakter 
yang diamati memiliki nilai heritabilitas (H2) yang tinggi. 
Kultivar Pandan ungu, Kambang, Amas, Roti dan Sikin 
Merah memenuhi kriteria seleksi untuk dijadikan sebagai 
tetua dalam program pemuliaan tanaman padi sawah 

Karakter agronomi, keragaman genetik, kultivar lokal, padi 
sawah 

AO-07 
Identifikasi ikan gabus dari danau towuti dan 
perairan umum kabupaten bantaeng sulawesi 
selatan berdasarkan gen Cytochrome C Oxidase 
Subunit I (COI) 

Irmawati1,♥, Joeharnani Tresnati1, Nadiarti1, Nur 
Rahmawaty Arma2, ♥♥, Andi Haerul2 
1Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Jl. 
Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kota Makassar 90245, Sulawesi Selatan. 
Tel.: +62-411-586025, ♥email: trif.ahwa@gmail.com 
2 Program Studi Budidaya Perikanan, Politeknik Pertanian Negeri 
Pangkep. Jl. Poros Makassar-Parepare Km. 83, Mandalle, Pangkep 90761, 
Sulawesi Selatan. Tel.: +62-410-2312704, ♥♥email: nrarma@yahoo.com 

Ikan gabus (Channa spp.) yang dikenal sebagai spesies 
invasif merupakan ikan dari famili Channidae. Populasi 
ikan gabus tersebar luas di wilayah perairan umum 
Indonesia. Ikan gabus merupakan ikan asli di Paparan 
Sunda (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan) tetapi merupakan 
ikan introduksi di kawasan Wallacea (Sulawesi) dan 
Paparan Sahul (Papua). Identifikasi secara molekuler dan 
analisis filogenetik terhadap ikan gabus di Sulawesi Selatan 
belum pernah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengidentifikasi ikan gabus dari Danau Towuti dan 
perairan umum Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 
berdasarkan gen cytochrome c oxidase subunit I (COI). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesies ikan gabus 
yang merupakan sampel dari Danau Towuti adalah Channa 
striata. Ikan tersebut berkerabat dekat dengan Channa 
striata asal Aceh (nomor aksesi: HM345931) dan 
berkerabat jauh dengan Channa pleurophthalma asal 
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Banjarmasin (KJ937390). Nukleotida gen COI ikan gabus 
dari perairan umum Kabupaten Bantaeng memiliki 
kemiripan hanya sebesar 65% dengan Channa 
pleurophthalma asal Banjarmasin (KJ937390). Oleh sebab 
itu, penentuan jenis atau spesies ikan gabus asal Bantaeng 
tersebut masih memerlukan analisis lebih lanjut. 

Channa striata, COI, gen cytochrome c oxidase subunit I, 
ikan gabus 

AO-08 
Potensi metabolit sekunder tumbuhan sarang 
semut (Myrmecodia tuberosa) dari inang yang 
berbeda 
Yanti Puspita Sari1,♥, Wawan Kustiawan2, 
Sukartiningsih2, Afif Ruchaemi2 

1 Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Mulawarman, Jl. Barong Tongkok No 4 Gn. Kelua, 
Samarinda, 75123 East Kalimantan, Indonesia 
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur  

Tumbuhan sarang semut (Myrmecodia tuberosa) 
merupakan tumbuhan obat yang berpotensi menghambat 
pertumbuhan sel kanker. Tumbuhan sarang semut 
merupakan tumbuhan epifit yang hidup menempel pada 
pohon inang. Adanya informasi dari masyarakat yang 
menyatakan bahwa tumbuhan sarang semut yang 
menempel pada pohon inang yang berbeda mempunyai 
senyawa aktif yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui senyawa metabolit sekunder yang dimiliki oleh 
bagian tumbuhan sarang semut (daun, batang dan umbi) 
dari inang yang berbeda (pohon mangga dan durian). Uji 
fitokimia menunjukkan bahwa tumbuhan sarang semut 
yang berasal dari pohon inang mangga dan durian positif 
mengandung fenolik, flavonoid, alkaloid, saponin dan 
steroid/triterpenoid. Nilai Total Phenolik Content (TPC) 
dan Total Flavonoid Content (TFC) pada daun tumbuhan 
sarang semut dari kedua pohon inang yang berbeda lebih 
tinggi dibanding umbi atau batang. Nilai tertinggi terdapat 
pada daun tumbuhan sarang semut dari inang durian yaitu 
TPC adalah 319,33 ± 0,06 mg GAE/g, sedang nilai TFC 
adalah 272,33±0,02 mg CE/g. 

Metabolit sekunder, Myrmecodia tuberosa, pohon mangga, 
pohon durian, tumbuhan sarang semut 

AP-01 
Keragaman genetik lai (Durio kutejensis) lokal 
batuah berdasarkan penanda ISSR 
Fitri Handayani 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. 
P.M.Noor Sempaja, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-
220857, 220691. Fax.: +62-541-220857, ♥email: 
fitri.handayani01@gmail.com 

Lai merupakan salah satu spesies durian unik asli 
Kalimantan yang potensial untuk dikembangkan sebagai 
buah tropika pendamping durian. Sayangnya saat ini masih 
sedikit sekali informasi mengenai keragaman genetik lai, 
padahal itu merupakan informasi dasar yang sangat 
diperlukan untuk program konservasi genetik dan 
pemuliaan lai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui keragaman genetik delapan varietas lai lokal 
dari Desa Batuah, Kutai Kartanegara yang merupakan salah 
satu centre of diversity lai di Kalimantan Timur. DNA total 
dari kedelapan varietas lai diekstrak kemudian 
diamplifikasi melalui analisis PCR menggunakan 10 primer 
ISSR. Profil DNA yang terbentuk diterjemahkan ke dalam 
data biner berdasarkan kehadiran pita (i) dan tidak ada pita 
(0), kemudian diolah menggunakan NTSYS 2.02. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dendogram yang dibuat 
berdasarkan UPGMA dengan metode SAHN menunjukkan 
koefisien kemiripan berkisar antara 0,34-0,58. Ketujuh 
varietas mengelompok dalam satu grup dengan koefisien 
kemiripan 0,44, sedangkan lai Durian terpisah pada 
koefisien kemiripan 0,34. Varietas yang paling mirip secara 
genetik adalah lai kuning dan lai belimbing (0,58).  

Buah lai, ISSR, keragaman genetik  

AP-02 
Keragaman morfologi 20 kultivar padi lokal asal 
Kalimantan Timur 
Fitri Handayani♥, Sumarmiyati, Noor Roufiq Ahmadi 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. 
P.M.Noor Sempaja, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-
220857, 220691. Fax.: +62-541-220857, ♥email: 
fitri.handayani01@gmail.com 

Padi lokal dengan keragaman genetik yang tinggi sangat 
bermanfaat dalam program pemuliaan padi karena 
berpotensi besar menjadi penyedia gen-gen yang 
mengendalikan sifat penting. Kalimantan Timur merupakan 
salah satu propinsi yang sangat kaya akan kultivar-kultivar 
padi lokal, terutama padi ladang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui keragaman morfologi dari 20 
aksesi padi lokal yang berasal dari beberapa wilayah di 
Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan di kebun 
percobaan Lempake milik BPTP Kalimantan Timur, 
Samarinda mulai April sampai September 2016. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 20 kultivar padi lokal 
tersebut memiliki profil tanaman pendek sampai sedang 
dengan jumlah anakan sangat sedikit sampai sedikit. 
Sebanyak 17 kultivar memiliki lemma dan palea berwarna 
kuning jerami, sementara sisanya terdapat garis-garis 
coklat pada latar berwarna kuning jerami. Seluruh kultivar 
tidak memiliki bulu di ujung gabah, dengan ujung gabah 
berwarna kuning jerami atau coklat. Panjang biji berkisar 
antara 7.3-9.6 mm, lebar biji antara 1.9-3.3 mm, dan tebal 
biji antara 1.5-2.1 mm. Bentuk beras pecah kulit bervariasi 
antara sedang (panjang:lebar = 2.1-3.0) atau ramping 
(panjang:lebar > 3,0). 
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Kalimantan Timur, keragaman morfologi, padi lokal 

AP-03 
Seleksi untuk identifikasi galur kedelai toleran 
kekeringan, umur genjah, dan berukuran biji 
besar 
Novita Nugrahaeni, Purwantoro♥, Suhartina 
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Jl. Raya 
Kendalpayak Km 8, Kotak Pos 66 Malang 65101, Jawa Timur. Tel.: +62-
341-801468, ♥email: pur_bagus@yahoo.co.id 

Ketersediaan air untuk pertanian semakin berkurang, baik 
karena meningkatnya populasi manusia maupun karena 
perubahan iklim global. Varietas kedelai toleran cekaman 
kekeringan dan berumur genjah merupakan salah satu 
antisipasi dalam menghadapi kondisi demikian. Akhir-
akhir ini kedelai berukuran biji besar semakin diminati 
sebagai bahan baku pembuatan tempe. Sebanyak 900 galur 
generasi F5 zuriat dari dua belas seri persilangan diseleksi 
untuk toleransinya terhadap kekeringan, umur genjah, dan 
berukuran biji besar. Varietas Dering 1 digunakan sebagai 
pembanding toleran kekeringan, varietas Grobogan 
digunakan sebagai pembanding berumur genjah dan 
berukuran biji besar. Pengujian dilaksanakan di Kebun 
Percobaan (KP) Muneng, Probolinggo, Jawa Timur pada 
MK2 2015. Percobaan ditanam pada lingkungan yang 
tercekam kekeringan selama fase reproduktif, yaitu hanya 
diairi hingga fase 50% berbunga. Selama pengujian tidak 
tercatat adanya curah hujan. Penilaian toleransi terhadap 
kekeringan dilakukan dengan mengamati kelayuan 
tanaman pada umur 45, 55 dan 65 hari. Dari 900 galur 
bahan seleksi, didapatkan 568 galur yang memiliki umur 
masak lebih genjah/setara dengan varietas pembanding 
genjah Grobogan, dengan kisaran umur masak 63-70 hari. 
Diantara galur-galur berumur genjah tersebut, 524 
diantaranya berukuran biji besar dengan kisaran ukuran biji 
15-23 g/100 biji. Diantara galur-galur berumur genjah dan 
berukuran biji besar tersebut, hanya tiga galur yang 
mempunyai skor kelayuan setara dengan varietas Dering 1, 
yaitu varietas unggul pembanding kekeringan berumur 
sedang dan berukuran biji sedang. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa varietas unggul toleran kekeringan 
sekaligus berumur genjah dan berukuran biji besar 
berpeluang relatif rendah untuk didapatkan pada populasi 
ini. Peluang besar didapatkan pada seleksi untuk galur agak 
toleran kekeringan sekaligus berukuran biji besar dan 
berumur genjah. Sebanyak 302 galur bereaksi agak toleran 
terhadap kekeringan sekaligus berumur genjah dan 
berukuran biji besar, dan 113 galur diantaranya berpotensi 
memberikan hasil tinggi. Ke-109 galur tersebut mempunyai 
kisaran polong isi 31-47 polong/tanaman, umur masak 67-
70 hari, dan ukuran biji 14-21 g/100 biji. Sebanyak 72 
galur agak toleran kekeringan tersebut mendapatkan gen 
umur genjah dari tetua varietas Grobogan, ukuran biji besar 
dari varietas Grobogan dan Burangrang, dan toleransi 
terhadap kekeringan dari IAC 100. 

Biji besar, galur F5, kedelai, kekeringan, umur genjah  

AP-04 
Toleransi galur harapan kedelai umur genjah 
terhadap kondisi tanah jenuh air 
Suhartina, Purwantoro, Novita Nugrahaeni 
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Jl. Raya 
Kendalpayak Km 8, Kotak Pos 66 Malang 65101, Jawa Timur. Tel.: +62-
341-801468, ♥email: pur_bagus@yahoo.co.id 

Curah hujan yang tinggi di akhir musim hujan sering 
menimbulkan genangan (kondisi jenuh air) pada 
pertanaman kedelai musim kemarau (MK) pada lahan 
sawah. Kondisi ini merupakan kendala bagi upaya 
peningkatan produksi kedelai di lahan sawah. Penelitian 
bertujuan untuk menguji toleransi galur-galur harapan 
kedelai umur genjah terhadap kondisi tanah jenuh air. 
Perlakuan adalah 13 galur harapan kedelai dan dua varietas 
pembanding yaitu Grobogan (pembanding umur genjah) 
dan Kawi (pembanding toleran jenuh air). Pengujian 
dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kebun Percobaan (KP) 
Jambegede (Malang) dan KP Genteng (Banyuwangi). Di 
setiap lokasi, galur diuji di dua lingkungan tumbuh, 
percobaan menggunakan rancangan acak kelompok yang 
diulang empat kali. Setiap galur ditanam pada petak 
berukuran 3,2 x 4,5 m, jarak tanam 40 cm x 15 cm, dua 
tanaman per rumpun. Tanaman dipupuk 100 kg Urea + 75 
kg SP. 36 + 75 kg KCl/ha yang diberikan pada saat tanam. 
Pengendalian gulma, hama, dan penyakit dilakukan secara 
intensif. Pengamatan dilakukan terhadap komponen hasil 
dan hasil biji. Penilaian toleransi terhadap cekaman jenuh 
air dilakukan dengan menanam galur-galur yang diuji di 
dua lingkungan tumbuh, Lingkungan pertama adalah 
kondisi optimal (kondisi tanah kapasitas lapang selama 
pertumbuhan), dan lingkungan kedua adalah kondisi tanah 
jenuh air (kedelai ditanam pada kondisi jenuh air mulai 
umur 14 hari setelah tanam (fase V2) sampai fase masak 
fisiologis (fase R7)). Kriteria seleksi untuk mendapatkan 
genotipe toleran jenuh air menggunakan nilai indeks 
toleransi cekaman (ITC) (Fernandez 1993). 
Pengelompokan toleransi genotipe kedelai terhadap jenuh 
air dilakukan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh 
Doreste et al. (1979). Berdasarkan nilai ITC, galur 
Tgm/Anj-750, Sib/Grob-137, dan Sib/Grob-127 konsisten 
memberikan hasil tinggi di dua lokasi. Galur Tgm/Anjs-
750 konsisten bereaksi toleran (T) dan sangat toleran (ST) 
di dua lokasi, berumur masak 76-79 hari, hasil biji tinggi 
2,28-2,82 ton/ha pada kondisi optimal dan 2,25-2,44 ton/ha 
pada kondisi jenuh air. Galur Sib/Grob-137 bereaksi agak 
toleran (AT) dan toleran (T), berumur masak 75-79 hari, 
hasil biji tinggi 2,04-3,00 ton/ha pada kondisi optimal dan 
1,83-2,63 ton/ha pada kondisi jenuh air. Galur Sib/Grob-
127 konsisten bereaksi toleran di dua lokasi, berumur 
masak 75-78 hari, hasil biji tinggi 2,09-2,79 ton/ha pada 
kondisi optimal dan 1,98-2,59 ton/ha pada kondisi jenuh 
air.  Galur Tgm/Anjs-750 memiliki tingkat toleransi 
terhadap jenuh air lebih tinggi dibanding varietas 
pembanding toleran jenuh air (Kawi). Sedangkan galur 
Sib/Grob-137 dan Sib/Grob-127 memiliki tingkat toleransi 
terhadap jenuh air sebanding dengan varietas Kawi. 
Keunggulan ketiga galur tersebut memiliki umur lebih 
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genjah dibanding Kawi. Ketiga galur tersebut prospektif 
dikembangkan menjadi varietas unggul kedelai berumur 
genjah dan toleran kondisi tanah jenuh air. 

Galur harapan, kedelai genjah, toleran kondisi tanah jenuh 
air 

 

Spesies 

BO-01 
Padang lamun penyangga biodiversitas ikan di 
perairan pesisir Kota Bontang, Indonesia 
Aditya Irawan1, ♥, Supriharyono2, Johannes Hutabarat2, 
Agus Sabdono2 
1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Jl. 
Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan 
Timur. Tel./Fax.: +62-541-748648, ♥email: 
aditya.irawan@fpik.unmul.ac.id 
2 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Jl. 
Prof.Soedarto, SH. Tembalang. Semarang 50275, Jawa Tengah 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran penting 
padang lamun sebagai penyangga biodiversitas ikan di 
ekosistem pesisir. Sampling lamun dan ikan dilakukan di 
padang lamun yang berasosiasi dengan mangrove (ST1) 
dan terumbu Karang (ST2). Periode Sampling dilaksanakan 
mulai Juni 2011-Juni 2016. Sampling lamun dan ikan 
diakukan pada saat surut terendah dengan interval waktu 6 
bulan. Sampling lamun berdasarkan English et al. (1994) 
dan sampling ikan menggunakan trap net yang 
dioperasikan nelayan setempat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa padang lamun di ST1 terdiri dari C. 
ratundata dan E. acoroides sedangkan ST2 terdiri dari C. 
ratundata, H. pinifolia, E. acoroides, T. hemprichii, dan H. 
minor. C. ratundata. Kedua padang lamun tersebut 
menyediakan habitat bagi 112 spesies ikan (ST1: 70 spesies 
dan ST2: 93 spesies) yang terbagi dalam 2918 individu. 
Terdapat 17,86% spesies ikan (4,24% dari jumlah total 
individu) yang khusus berasosiasi di ST1 dan 39,29% 
spesies ikan (22,10% dari jumlah total individu) yang 
khusus berasosiasi di ST1 sedangkan 42,86% spesies ikan 
lainnya (73,66% dari jumlah total individu) menggunkan 
kedua stasiun ini menjadi habitatnya (konektivitas fisik). 
Adanya konektivitas distribusi spesies dan individu ikan 
antar stasiun berkaitan dengan ukuran ikan. Interaksi fisik 
ikan di kedua stasiun ini menjadikan padang lamun sebagai 
penyangga biodiversitas spesies ikan khususnya dari genera 
Siganus (58,59%), Apogon (27,70%) Gerres (13,71%) 
maupun pada fase juvenil spesies ikan lainnya yang ada 
ekosistem perairan pesisir. 

Biodiversitas, ikan, Padang Lamun, Perairan Pesisir 

BO-02 
Simpanan biomassa karbon pada hutan mangrove 
di Pulau Bintan, Indonesia 
Alfan Gunawan Ahmad1,♥, Ahmad Faisal Siregar2, 
Wahyu F. Riva3 

1Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Jl. Tridharma Ujung 
No. 1, Kampus Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, North 
Sumatra, Indonesia. Tel./Fax.: +62-61-8220506. ♥email: alfan1@usu.ac.id 
2 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove. Komplek IPB II, Jl. 
Jupiter Blok F/1 Sindangbarang, Bogor, Jawa Barat 
3 IDEAS consultant, Taman Yasmin Sektor 2, Jl. Cemara IV No. 6B 
Cilendek Timur, Bogor Barat-Kota Bogor, Jawa Barat 

Hutan mangrove di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 
memiliki banyak peran penting yang bermanfaat untuk 
kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk 
menyimpan karbon dalam rangka mitigasi pemanasan dan 
perubahan iklim global. Penelitian ini bertujuan untuk 
menduga simpanan karbon pada hutan mangrove di pulau 
Bintan. Metode yang digunakan adalah metode non 
destructive sampling. Contoh biomassa diambil dari 14 
lokasi yang tersebar di pulau Bintan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa simpanan biomassa total pada hutan 
mangrove di pulau Bintan berkisar antara 40,48-671,56 
ton/ha dengan rata-rata sebesar 231,99 ton/ha. Sebanyak 
68,85% dari biomassa total didistribusikan ke bagian atas 
(aboveground biomass) pohon mangrove, sedangkan 
sisanya (31,15%) disimpan di bagian bawah (belowground 
biomass) pohon mangrove. Adapun rata-rata simpanan 
karbon pada hutan mangrove di Pulau Bintan adalah 
138,30 ton C/ha atau setara dengan serapan karbondioksida 
sebesar 507,58 ton CO2/ha. 

Biomassa, karbon, mangrove, non destructive sampling, 
Pulau Bintan 

BO-03 
Respon pertumbuhan bibit jeruk keprok Borneo 
Prima (Citrus reticulata) asal okulasi terhadap 
pupuk petroganik dan pupuk organik cair  
Asiah Wati1,♥, Mahdalena2, Akhmad Sopian2 

1 Program Studi Magister Pertanian Tropika Basah, Universitas 
Mulawrman. Jl. Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua (Gedung C15), 
Samarinda 75123, Kalimantan Timur ♥email: asiahwati@gmail.com 
2 Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Widya 
Gama Mahakam Samarinda. Jl. KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru 
No.28, Samarinda Utara, Samarinda 75117, Kalimantan Timur 

Tanaman jeruk keprok borneo prima (Citrus reticulata 
Blanco)  merupakan tanaman indigenous dari kabupaten 
Kutai Timur Kalimantan Timur. Untuk pertumbuhan bibit 
jeruk keprok borneo prima perlu memerlukan nutrisi yang 
cukup yaitu dengan dilakukan pemupukan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui respon pertumbuhan bibit 
jeruk keprok borneo prima asal okulasi terhadap pupuk 
petroganik dan pupuk organik cair D.I Grow Green. 
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, Tempat 
penelitian di lahan persemaian di Fakultas Pertanian, 
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Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, 
Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan percobaan faktorial 4 × 4 
yang terdiri dari 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis 
pupuk petroganik (P) yang terdiri dari 4 taraf yaitu: p0 (0 
g/polybag), p1 (20 g/polybag), p2 (40 g/polybag) dan p3 
(60 g/polybag). Faktor kedua adalah konsentrasi POC D.I 
Grow Green yang terdiri dari 4 taraf yaitu: d0 (0 mL/L air), 
d1 (3 mL/L air), d2 (4,5 mL/L air) dan d3 (6 mL/L air). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakukan pupuk 
petroganik (P) dan POC D.I Grow Green (D) serta interaksi 
kombinasi perlakuan pupuk petroganik (P) dan POC D.I 
Grow Green (D) berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi 
bibit, diameter batang, jumlah daun, lebar daun dan jumlah 
cabang. 

Jeruk keprok borneo prima, pupuk organik 

BO-04 
Biodiversitas ikan Danau Jempang Kutai Barat, 
Kalimantan Timur 

Ghitarina, Deni Udayana♥, Henny Pagoray 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Jl. 
Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan 
Timur 
Tel./Fax.: +62-541-748648; ♥email: deni_udayana@yahoo.com 

Salah satu upaya pelestarian lingkungan perairan danau 
adalah melalui pengelolaan lingkungan perairan yang tepat, 
termasuk pemilihan sumberdaya perairan yang tepat untuk 
dimanfaatkan dan dikembangkan. Untuk pengelolaan dan 
pengembangan Danau Jempang, Kutai Barat, Kalimantan 
Timur yang tepat, terlebih dahulu harus diketahui 
keanekaragaman biotanya. Studi ini bertujuan untuk 
menentukan komoditas perikanan yang berpotensi untuk 
dimanfaatkan serta dikembangkan di Danau Jempang. 
Studi ini dilakukan dengan cara survey dan observasi 
lapangan melalui kegiatan sampling ikan/fish catch dan 
wawancara/questionare. Sampel ikan yang diperoleh 
kemudian dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologi 
yang sama untuk kemudian diidentifikasi dan dihitung 
jumlah dari masing-masing jenis. Data diperoleh dengan 
menghitung populasi, kepadatan relatif, frekuensi, indeks 
diversitas Shannon Wiener, indeks keseragaman, indeks 
kesamaan, dan indeks Morista. Jenis ikan terbanyak di 
sepanjang perairan Danau Jempang adalah dari famili 
Cyprinidae (5 jenis), sedangkan dari famili Helostomatidae, 
Belontiidae, Anabantidae, Siluridae, Bagridae, Pangasiidae 
dan Notopteridae masing-masing 1 jenis. Jumlah ikan yang 
terbanyak ditemukan adalah jenis repang Puntioplites 
waandersi (448 ekor), Hasil analisis indeks 
keanekaragaman menunjukkan bahwa keanekaragaman 
jenis ikan di perairan Danau Jempang dalam keadaan relatif 
sedang dan rendah. Indeks Keragaman Simpson (D) 
mengindikasikan perairan tercemar ringan sampai berat. 
Kepadatan populasi, kepadatan relatif, dan frekuensi 
kepadatan populasi tertinggi ditemukan pada jenis ikan 
repang (P. waandersi) sebesar 0,0325 individu/m2. 

Kepadatan populasi terendah ditemukan beberapa jenis 
ikan, yaitu belida (Chitala lopis), betok (Anabas 
testudineus) dan patin (Pangasius sp.) masing-masing 
sebesar 0,0001 individu/m2. 

Biodiversitas, Danau Jempang, ikan 

BO-05 
Kajian senyawa aktif hydroid Aglaophenia 
cupressina lamoureoux yang berpotensi sebagai 
antibakteri dan antimitotik pada cleavage bulu 
babi Tripneustes gratilla  
Eva Johannes♥, Sjafaraenan, Magdalena Litaay, Nur 
Haedar 
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin. Jl. Perintas 
Kemerdekaan Km 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar 90915, 
Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-62444, Psw. 2470, 2471, 2472, Fax. +62-
411-620411, ♥email: evayohannes@unhas.ac.id 

Saat ini sedang dikembangkan penelitian untuk mencari 
bahan dasar obat antibiotik maupun antikanker dalam 
mengatasi Multi Drug Resistant (MDR). Hydroid 
Aglaophenia cupressina Lamoureoux adalah hewan 
invertebrata laut, banyak mengandung senyawa bioaktif 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat 
antibiotik atau antikanker. Penelitian ini bertujuan: (i) 
Mengetahui kemampuan senyawa aktif dari hydroid A. 
cupressina L. dalam menghambat/mematikan bakteri 
Salmonella thypi, Escherichia coli, Staphyloccocus aureus 
dan Shigela sp., (ii) Mengetahui kemampuan senyawa aktif 
hydroid A. cupressina L. dalam menghambat 
perkembangan sel zigot bulu babi Tripneustes gratilla 
Linn. Metode yang digunakan untuk senyawa bioaktif 
metode eksperimental dengan tahapan maserasi, partisi, 
fraksinasi dengan kolom kromatografi, UV,IR dan NMR. 
Pengujian antibakteri menggunakan metode difusi agar, 
sedangkan uji aktivitas antimitotikmenggunakan gonad 
jantan dan betina dari bulu babi Tripneustes gratilla Linn. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan (i). Senyawa aktif dari 
golongan asam karboksilat yaitu asam heksadekanoat 
memiliki sifat bakteriostatik terhadap Salmonella thypi, 
Staphylococcus aureus, dan bersifat bakteriosid terhadap 
Escherichia coli, sedangkan senyawa aktif dari golongan 
steroid yaitu β-sitosterol memiliki sifat bakteriosid terhadap 
Staphylococcus aureus, dan Shigela sp. (ii). Asam 
heksadekanoat memiliki efek antimitotik berdasarkan dari 
nilai IC50 yaitu 2,207 µg/mL terhadap pembelahan sel bulu 
babi, dan β-sitosterol memiliki kemampuan antimitotik, 
menghambat pembelahan sel zigot bulu babi T. gratilla, 
dengan nilai IC50 = 1,033 µg/mL.  

Aglaophenia cupressina, antibakteri, antimitotik, cleavage 
bulu babi, senyawa aktif 
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BO-06 
Invansi ektoparasit pada ikan budidaya di Danau 
Melintang, Kalimantan Timur 
Gina Saptiani♥, Catur Agus Pebrianto, Agustina, Esti 
Handayani Hardi 
Laboratorium Microbiologi Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan Universitas Mulawarman. Jl. Gunung Tabur, Kampus Gunung 
Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel./Fax.: +62-541-748648, 
♥email: gina_saptiani@yahoo.com 

Kondisi budidaya ikan di Danau Melintang, Kalimantan 
Timur telah mengalami penurunan karena penyakit. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan 
tingkat serangan ektoparasit pada ikan budidaya di Danau 
Melintang. Sampling dilakukan mulai Maret hingga Juni 
2016, pada karamba yang membudidayakan ikan mas, nila, 
patin, gabus dan jelawat. Sampel ikan yang diambil 
masing-masing 30 ekor untuk setiap jenis ikan dan setiap 
lokasi karamba. Ikan diamati gejala klinis dan patologi 
anatominya. Preparasi parasit dilakukan dengan mengerok 
setiap organ luar ikan, diulas di atas obyek glass dan 
diamati dengan mikroskop. Ektoparasit yang ditemukan 
adalah Trichodina sp., I. multifilis, Oodonium sp., Epistylis 
sp., Chilodenella sp., Ichtyobodo sp., Henneguya sp., 
Dactylogyrus spp., Gyrodactylus sp., Centrocentus sp., dan 
Argulus sp. Prevalensi tertinggi adalah Trichodina sp.100% 
pada ikan mas dan patin, 90% pada ikan gabus, 83,33% 
pada ikan nila. Prevalensi I. multifilis 93,33% pada ikan 
mas dan patin, 86,67% pada ikan gabus. Prevalensi 
Epistylis sp. 83,33% pada ikan patin dan gabus, 
Dactylogyrus spp 93,33% pada ikan patin, Gyrodactylus 
sp. 96,67% pada ikan jelawat dan 86,67% pada ikan patin. 
Intensitas serangan parasit tertinggi adalah Epistylis sp. 
pada ikan patin yaitu 22,48 parasit per ekor ikan. Secara 
umum tingkat serangan parasit tertinggi terjadi pada ikan 
patin. 

Ektoparasit, ikan, intensitas, prevalensi 

BO-07 
Model pengelolaan KPHP Hutan Pendidikan 
Fakultas Kehutanan Unmul dalam strategi 
konservasi keanekaragaman hayati 
Hari Siswanto♥, Sumaryono, Marjenah, Ali 
Suhardiman, Zainul Arifin, Ariyanto 
Laboratorium Inventarisasi dan Perencanaan Hutan, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, PO Box 1013, Gunung 
Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-
541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. ♥email: 
hariforestry@gmail.com 

KPHP Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas 
Mulawarman (KPHP HPFU) terbentuk berdasarkan SK 
Menhut No.674/Menhut-II/2011 yang merupakan 
representasi hutan tropis lembab dengan posisi yang sangat 
strategis di Kota Samarinda dan jalur lintasan dari beberapa 
Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, serta bagian dari 

“Heart of Borneo”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
strategi konservasi keanekaragaman hayati pada KPHP 
HPFU. Data biogeofisik diperoleh melalui citra satelit dan 
inventarisasi secara langsung secara sistematik sampling 
sedangkan data sosial budaya masyarakat secara purposive 
sampling pada beberapa desa sekitar KPHP HPFU. Data 
primer dan sekunder dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. Untuk menggambarkan keterkaitan antara data 
dilakukan analisis dengan Sistem Informasi Geografi. Hasil 
penelitian yang diperoleh adalah, tutupan lahan hasil 
analisis citra satelit Landsat liputan Tahun 2015 berupa 
hutan sekunder seluas 204,13ha (68,99%) dan belukar 
67,97ha (22,97%) dari keseluruhan areal seluas 299,03ha. 
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan tahun 2015 dijumpai 
sebanyak 73 jenis pohon. Potensi rata-rata pada strata 
belukar sebesar 127,81 m3/ha dengan jumlah pohon 130 
batang/ha dan pada hutan sekunder sebesar 135,46 m3/ha 
dengan 111 batang/ha. Ditemukan 36 jenis satwa dari 
famili mamalia, 48 jenis burung dan juga jenis-jenis dari 
famili reptilia. Konservasi keanekaragaman hayati 
mengarah pada bagaimana pengelolaan dan 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman dan nilainya yang bermuara pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 
strateginya yaitu melalui kompartemenisasi. Hasil analisis 
yang mengacu pada Peraturan Dirjen Planologi No: 
P.5/VII-WP3H/2012, areal KPHP HPFU terbagi menjadi: 
Blok perlindungan 106,6ha, Blok pemanfaatan HHBK 
(petak budidaya tanaman buah unggulan Kalimantan 
25,85ha dan petak budidaya tanaman obat 2,99ha, petak 
pengembangan gaharu, aren dan bambu 16,5ha), Blok 
pemberdayaan masyarakat 7,35ha, blok pemanfaatan jasa 
lingkungan 62,8ha, Blok pemanfaatan HHK berupa 
demplot pengusahaan dan budidaya jabon, sungkai, kayu 
energi, kayu putih, jenis-jenis dari famili Dipterocarpaceae 
dan tanaman campuran seluas 56,91ha.  

Keanekaragaman hayati, konservasi, KPHP, pengelolaan 

BO-08 
Pengaruh degradasi dan fragmentasi habitat 
terhadap biodiversitas kupu-kupu di 
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 
Harmonis♥, Oshlifin Rucmana Saud 
Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. 
♥email: harmonis_fht@yahoo.com 

Kupu-kupu sebagai bagian kekayaaan biodiversitas tropis 
yang masih belum tereksplorasi secara menyeluruh, kini 
dihadapkan oleh permasalahan habitat yang terdegradasi 
dan terfragmentasi. Dalam kerangka melihat daya dukung 
habitat-habitat terdegradasi dan terfragmentasi tersebut 
terhadap kehidupan kupu-kupu, penelitian ini diarahkan 
untuk menelusuri keragaman jenis, struktur taksonomi, 
jenis-jenis utama pada masing-masing habitat serta melihat 
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pengaruh degradasi dan fragmentasi terhadap keberadaan 
kupu-kupu. 
Pengumpulan data lapangan berlangsung pada bulan 
Januari-Februari 2016, pada delapan lokasi dengan derajat 
degradasi dan fragmentasi habitat yang bervariasi di 
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 
Spesimen kupu-kupu dikumpulkan melalui penangkapan 
jaring serangga dan perangkap umpan. Metode 
penangkapan dengan jaring serangga dilakukan dengan 
sistem penjelajahan kawasan (arbitrary netting) dengan 
radius jelajah antara 500-1.000 m. Penjaringan kupu-kupu 
dilakukan mengikuti waktu efektif aktifitas kupu-kupu 
yaitu antara pukul 08:00-16:00 dengan durasi waktu untuk 
setiap lokasinya berkisar diantara 12-24 jam yang diikuti 
dengan sekali pengulangan. Baited trap dipasang pada 
ketinggian 5-10 m di atas permukaan tanah dengan jumlah 
10 perangkap. Untuk memikat kupu-kupu masuk dalam 
perangkap dipergunakan umpan berupa pisang 
masak/busuk yang telah difermentasikan dengan gula pasir. 
Selama penelitian berhasil di kumpulkan 1.085 spesimen 
yang terdiri dari 130 jenis. Jumlah jenis pada masing-
masing lokasi bervariasi pada kisaran 28-43. Berdasakan 
skala indeks diversitas Shannon-Wiener, keragaman kupu-
kupu berkisar pada kategori sedang sampai tinggi (H’ = 
2,7-3,5). Struktur taksonomi memperlihatkan pola yang 
relatif seragam, dimana Nymphalidae merupakan famili 
yang paling dominan dengan kisaran 51-75% dari 6 famili 
yang dijumpai di lapangan. Melalui pembacaan skala 
dominansi Engelmann, ditunjukkan sebaran beberapa jenis 
utama dengan preferensi pada habitat-habitat tertentu, 
seperti jenis Lexias dirtea yang hadir pada habitat hutan 
lebat serta jenis Ypthima pandocus pada habitat yang lebih 
terbuka. Uji korelasi daya dukung habitat kupu-kupu 
memperlihatkan bahwa daya dukung sangat berkorelasi 
dari derajat degradasi habitat, sementara fragmentasi tidak 
berpengaruh signifikan. 

Biodiversitas, tropis, habitat, Kalimantan, kupu-kupu 

BO-09 
Diversitas laba-laba (Araneae) di perkebunan 
sawit (Elaeis guineensis) Tanjung Api-Api, 
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 
Irham Falahudin♥, Dian Mutiara, Fauzan Al Ikhsan 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri 
KM. 3,5, Kota Palembang 30126, Sumatera Selatan, ♥email: 
irhamfalahudin_uin@radenfatah.ac.id 

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk 
hutan monokultur. Perkebunan kelapa sawit menjadi 
komoditas primadona di Indonesia. Setiap tahun terdapat 
penambahan luas dan terus berkembang pesat dari tahun ke 
tahun, pada tahun 2012 luas hutan sawit 9.074.621 ha dan 
mampu menghasilkan 23.521.071 ton. Seringkali produksi 
kelapa sawit menurut diakibatkan serangan hama serangga. 
Untuk itu diperlukan diversitas serangga lain sebagai 
lawannya. Salah satunya peran laba-laba menjadi sangat 
penting dalam struktur komunitas ekosistem terutama 

dalam jaring-jaring makanan sebagai predator. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui diversitas laba-laba (Ordo: 
Araneae) di perkebunan kelapa sawit ( Elaeis guineensis) 
di Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera 
Selatan; dan untuk mengetahui indeks diversitasnya. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan menggunakan metode 
plot sampling dalam pengumpulan data. Dari hasil 
penelitian ditemukan ada 34 spesies, 12 famili. Famili dari 
Ordo Araneae yang dominan adalah Salticidae, 
Tetragnathidae, dan Arana. Indeks diversitas laba-laba di 
antara ketiga lokasi yang ditemukan dengan katagori 
sedang (H= 2,56 dan 2,3) pada petak pertama dan ketiga. 
Diversitas tertinggi pada petak kedua (H>3,56). Hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain suhu, 
ketinggian tempat, ketersediaan makanan, dan vegetasi 
lingkungan. 

Arachnida, Araneae, diversitas, laba-laba, perkebunan kelapa 
sawit, similaritas 

BO-10 
Identifikasi jamur endofit yang berasosiasi dengan 
tanaman Paraserianthes falcataria pada kebun 
benih menggunakan penanda molekuler  
Istiana Prihatini♥, ILG. Nurtjahjaningsih, Maryatul 
Qiptiyah, Anto Rimbawanto 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan. Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 15 Purwobinangun, 
Pakem, Sleman 55582, Yagyakarta. Tel.: +62-274-895954, Fax.: +62-274-
896080, ♥email: istiana.prihatini@biotifor.or.id 

Paraserianthes falcataria (sengon) merupakan jenis 
tanaman hutan cepat tumbuh yang banyak ditanam pada 
hutan-hutan rakyat Indonesia, khususnya di Jawa. Masalah 
utama pada penanaman jenis pohon ini adalah adanya 
serangan jamur pathogen Uromycladium sp. yang 
menyebabkan penyakit karat tumor. Studi sebelumnya 
menemukan adanya beberapa individu yang menunjukkan 
ketahanan terhadap penyakit tersebut, adapun metode yang 
efektif untuk pengendalian penyakit tersebut masih belum 
tersedia. Beberapa penelitian terhadap jamur endofit pada 
tanaman berkayu mengindikasikan adanya peranan jamur 
endofit dalam memberikan perlindungan pada tanaman 
inang terhadap serangan hama maupun penyakit, serta 
adanya peranan dalam meningkatkan pertumbuhan 
tanaman. Suatu studi keragaman jamur endofit yang 
dilengkapi dengan identifikasi jenis yang tepat mungkin 
akan dapat memberikan gambaran mengenai peranan jamur 
endofit pada tanaman inang. Penelitian ini merupakan studi 
pendahuluan untuk mempelajari keragaman jenis jamur 
endofit pada tanaman Sengon yang ditanam pada kebun 
benih di pulau Jawa. Jamur endofit diisolasi dari beberapa 
organ tanaman yaitu daun, tangkai daun, ranting dan kulit 
batang dari tanaman Sengon asal Papua yang ditanam pada 
kebun benih di Jember dan Lumajang, Jawa Timur. 
Identifikasi jenis berdasarkan sekuen rDNA ITS 
menunjukkan setidaknya ada 27 jenis jamur yang dapat 
diisolasi pada penelitian ini. Jenis Fusarium spp dan 
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Diaporthe spp. Merupakan jenis yang paling banyak 
terisolasi. Sebagian besar jenis jamur yang terdeteksi pada 
penelitian ini merupakan jenis jamur pathogen yang 
menyerang tanaman jenis lain. Sebagian jenis jamur yang 
terisolasi memiliki kemiripan dengan jenis jamur yang 
dilaporkan memiliki kandungan senyawa bioaktif yang 
bermanfaat bagi kesehatan manusia. Karakter isolat dan 
sekuen DNA jamur yang diperoleh pada penelitian ini akan 
dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 
asosiasi jenis jamur endofit terhadap ketahanan dan 
pertumbuhan tanaman Sengon. Isolat jamur tersebut juga 
akan bermanfaat bagi pengujian potensinya sebagai agen 
pengendali hayati atau pemacu pertumbuhan. 

Biokontrol, endofit, identifikasi, jamur, molekuler 

BO-11 
Keanekaragaman tumbuhan tropis berpotensi 
sebagai termitisida alami terhadap rayap tanah   
Coptotermes curvignathus 
Yuliati Indrayani 
Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 
Pontianak 78121, West Kalimantan, Indonesia. Tel.: +62-561-765342, 
583865, 732500, Fax.: +62-561-765342, ♥email: 
mandaupermai@yahoo.com 

Daerah tropis memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan. 
Beberapa biomassa tumbuhan tropis mengandung 
metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, 
terpenoid, golongan fenol, feromon, saponin, tanin, kuinon 
yang berpotensi sebagai insektisida yang dapat di 
eksploitasi sebagai termitisida untuk pengendalian rayap 
(Coptotermes curvignathus Holmgren). Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji efektivitas tujuh jenis tumbuhan 
tropis yang berpotensi sebagai termitisida alami, yaitu 
Tanjung (Mimusops elengi Linn), Keben (Barringtonia 
asiatica Kurz), Matoa (Pometia pinnata Forst), Buah 
makasar (Brucea javanica Devs), Ketapang (Terminalia 
catappa Linn), Putat (Barringtonia acutangula Gaertn), 
dan Culan (Aglaia odorata Lour). Extrak tumbuhan dibuat 
menggunakan pelarut methanol 90% dan sediaan uji dibuat 
dengan konsentrasi 1% untuk setiap jenis tumbuhan. Uji 
penapisan efektivitas termitisida ekstrak tumbuhan 
dilakukan menggunakan metode Ohmura (1997). 
Parameter yang diamati adalah mortalitas rayap dan 
kehilangan berat sampel setelah tiga minggu pengujian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke tujuh jenis zat 
ekstraktif, di ketahui bahwa ekstrak keben dan ketapang 
pada konsentrasi 1% menyebabkan mortalitas rayap C. 
curvignathus mencapai 100%, kemudian diikuti ekstrak 
tanjung yang menyebabkan mortalitas rayap sebesar 
92,66±6,42%. Sebaliknya, ekstrak ketiga tumbuhan 
tersebut menyebabkan kehilangan berat sampel lebih 
rendah diantara tujuh ekstrak yang diuji. Dapat 
disimpulkan bahwa tiga jenis tumbuhan tropis, keben, 
ketapang dan tanjung berpotensi dikembangkan sebagai 
termitisida alami. 

Coptotermes curvignathus, keanekaragaman jenis, tumbuhan 
tropis, termitisida alami, rayap tanah  

BO-12 
Analisis diversitas di tanah sangat-masam di 
pertambangan batubara mendeteksi keberadaan 
Actinobacteria yang langka 
Megga Ratnasari Pikoli1, ♥, Irawan Sugoro2, Eko 
Pujiantoro3 

1 Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang 
Selatan 15412, Banten. Tel.: +62-21-7493606, +62-21-7493315; Fax.: 
+62-21-7493315, ♥email: meggapikoli@uinjkt.ac.id, 
meggapikoli@yahoo.com  
2 Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) Badan Tenaga Nuklir Nasional 
(BATAN), Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan, Indonesia 
3 PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, Jl. Parigi No.1 Tanjung Enim, Sumatera 
Selatan, Indonesia 

Tanah merupakan lingkungan alami yang kaya akan 
mikroorganisme, dalam bentuk kekayaan spesies, genetik, 
produk dan prosesnya, yang berperan penting baik untuk 
menjaga keseimbangan ekologi maupun mendatangkan 
manfaat dari penggunaan bioteknologinya. Penelitian yang 
menggali diversitas mikroorganisme di lingkungan yang 
tidak biasa (ekstrim) menjadi trend dalam studi metagenom 
belakangan ini. Penelitian kami bertujuan mengetahui 
diversitas bakteri yang mendiami salah satu lingkungan 
ekstrim, yaitu tanah pertambangan batubara dengan pH 
2,93. Sampel tanah diambil pada kedalaman 12 meter dari 
permukaan, yang merupakan lapisan liat berbatas lapisan 
batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Metode 
bebas-kultivasi, yaitu denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) berbasis amplifikasi gen 16S 
rRNA dengan polymerase chain reaction, digunakan untuk 
dapat mendeteksi bakteri-bakteri yang selama ini tidak 
dapat dikultivasi. Ekstraksi DNA dilakukan secara 
langsung terhadap sel-sel hasil pencucian sampel tanah 
menggunakan larutan pencuci yang mendekati pH 
alaminya. Jumlah dan intensitas pita DGGE menunjukkan 
adanya 30 operational taxonomical units (OTUs), yang 
kemudian dihitung menjadi indeks-indeks diversitas. Rata-
rata nilai indeks diversitas Shannon sebesar 2,72, lebih 
rendah daripada sampel batubara di dekatnya yang telah 
dipublikasi sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa 
OTU belum pernah ditemukan dalam lingkungan batubara, 
dan mereka memiliki kedekatan filogenetik dengan genera 
Actinobacteria yang langka, yaitu Kitasatospora, 
Actinobacterium, Actinoallumurus dan Ferrimicrobium. 
Dengan demikian, tanah sangat-masam di pertambangan 
batubara adalah lingkungan ekstrim yang merupakan 
sumber Actinobacteria langka yang nantinya dapat digali 
potensinya, terutama untuk dimanfaatkan dalam 
bioteknologi terkait batubara dan minyak bumi. 

Actinobacteria, DGGE, diversitas bakteri, pertambangan 
batubara Tanjung Enim, tanah sangat-masam 
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BO-13 
Biodiversitas Tunikata pada perairan Pulau 
Samalona Makassar 
Magdalena Litaay♥, Slamet Santosa, Eva Johannes, 
Rosana Agus, Jennyta Tanjung 
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin. Jl. Perintas 
Kemerdekaan Km 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar 90915, 
Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-62444, Psw. 2470, 2471, 2472, Fax. +62-
411-620411, ♥email: mlitaay@fmipa.unhas.ac.id 

Keanekaragaman hayati laut daerah tropis terutama biota 
asosiasi terumbu karang yang bervariasi berpotensi sebagai 
bioprospekting. Tunika merupakan kelompok invertebrata 
yang belum banyak dikaji bioprospektingnya. Telah 
dilakukan penelitian tentang biodiversitas tuikata di 
perairan pulau Samalona Makassar. Penelilitian ini 
merupakan rangkaian kajian kanekaragaman hayati biota 
assosiasi terumbu karang di kawasan Kepulauan 
Spermonde Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel 
Tunikata menggunakan metoda transek garis sepanjang 50 
m kombinasi plot ukuran 2.5 m. Dua transek dilakukan 
pada tiga station (St 1, St 2, St 3) paralel garis pantai pada 
kedalaman 3 dan 7 meter. Semua Tunikata yang terdapat di 
dalam plot dicatat dan diidentifikasi. Parameter lingkungan 
meliputi suhu, salinitas, DO, kecerahan dan kecepatan arus 
dicatat. Pendataan Tunikata dibantu alat SCUBA dan 
kamera bawah air. Komposisi jenis, indeks 
keanekaragaman, domonansi dan penyebaran digunakan 
untuk melihat struktur komunitas Tunikata. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat 18 species Tunikata pada perairan 
Pulau Samalona Makassar. Diversitas dan sebaran Tunikata 
pada perairan Salamona dibahas dalam tulisan ini. 

Ascidian, Chordata, Spermonde, terumbu karang 

BO-14 
Keanekaragaman kepiting Brachyura dari 
perairan Samboja, Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur 
Stepanus Alexander Samson♥, Jailani, Anugrah Aditya 
Budiarsa 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Jl. 
Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan 
Timur 
Tel./Fax.: +62-541-748648; ♥email: msp_samson@yahoo.com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman 
kepiting Brachyura pada perairan Samboja, Kabupaten 
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Sampling 
menggunakan kapal trawl diperairan Samboja. Kedalaman 
air sekitar 10-15 meter, suhu 28,9°C, salinitas 30 ppt, DO 
7,59 mg/L dan pH 7,5. Sebanyak 1.167 ekor kepiting yang 
berhasil dikumpulkan selama penelitian; terdiri dari family 
Portunidae (95,46%), Dorripidae (4,03%) dan Matutidae 
(0,51%). Berdasarkan genus yang tertangkap terdiri dari 
Charybdis (86,29%), Podopthalmus (8,14%), Dorripe 
(4,03%), Portunus (1,03%), Matuta (0,17%). Jumlah 

spesies kepiting Brachyura yang ditemukan sebanyak 13, 
yaitu Podopthalmus vigil, Portunus pelagicus, P. 
sanguinolentus, Charybdis feriata, C. calianasa, C. 
truncata, C. anisodon, C. brevispinosa, C. affinis, Dorripe 
nudipes, Nobilum histrio, Matuta victor, dan M. planipes. 

Brachyura, Charybdis, keanekaragaman, Portunidae, 
Samboja 

BO-15 
Diversity of endophytic fungi from Cantella 
asiatica from Boyolali, Central Java base on its 
rDNA 
Nani Radiastuti1,♥, Mamik Setyowati2, Sabrina3, Dwi N. 
Susilowati3 

1 Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 
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Selatan 15412, Banten. Tel.: +62-21-7493606, +62-21-7493315; Fax.: 
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2 Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resouces 
Research and Development (ICABIOGRAD). Jl. Tentara Pelajar 3A 
Cimanggu Bogor 16111, Jawa Barat 3Departmen Biology, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Diponegoro. Jl. 
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All plants including medicinal plants are reported to live 
symbiotically with endophytic fungi which have significant 
role in maintaining plant health. Centella asiatica have 
endophytic fungi and the diversity of endophytic fungi on 
C. asiatica plant has not been intensively studied. The aims 
of this study was found diversity of the culturable 
endophytic fungi associated from C. asiatica. The diversity 
of the endophytic fungi in this research was studied by 
analyzing morphological characters, sequence of rDNA, 
phylogenetic analysis. The endophytic fungi in the C. 
asiatica especially from all part of the plant organ. They 
were obtained 16 morphotypes based on morphological 
characters. The identification used phylogenetic analysis of 
DNA sequence generated from the internal transcribed 
spacer (ITS) rDNA regions. These two isolates were 
determined as Fusarium inflexum and Fusarium sp., three 
isolates as Xylaria badia, one isolate as Acremonium 
sclerotigenum, one isolate as Hypocrea lixii, two isolates as 
Peyronellaea coffeae arabicae, four isolates as 
Colletrotrichum spp. and three isolates unidentified. The 
next identification need another genes. The all isolates 
were from different type of the plant organ, namely leaves, 
roots, flowers and petioles. The fungal diversity is higher in 
the flowers and leaves from the C. asiatica 

Centella asiatica, diversity, endophytic fungi, identification, 
medicinal plants, phylogenetic 

BO-16 
Karakteristik pola ikatan pembuluh pada 
sembilan jenis bambu 
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Negara Indonesia memiliki keanekaragaman spesies bambu 
yang berlimpah. Sebanyak 143 spesies dari keseluruhan 
keanekaragaman bambu di dunia (1200-1300 jenis) tumbuh 
di Indonesia. Demikian pula sekitar 50% bambu-bambu 
unggul di dunia ada di Indonesia. Kondisi ini mendorong 
dilakukannya berbagai penelitian terutama di bidang 
anatomi. Penelitian pada bidang anatomi sebaiknya 
dikembangkan untuk mengetahui potensi yang dimiliki 
bambu sehingga hasilnya dapat dipergunakan secara 
optimum. Struktur anatomi bambu menentukan sifat dasar, 
terutama sifat fisik dan mekanik. Anatomi batang bambu 
tersusun selain oleh parenkim sebagai jaringan dasar juga 
oleh ikatan pembuluh yang tertanam dalam parenkim 
Keragaman di antara genus dan spesies bambu juga terkait 
dengan jenis pola ikatan pembuluh. Tampilan pola ikatan 
pembuluh dapat dilihat dengan jelas pada penampang 
melintang bambu Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
menetapkan pola ikatan pembuluh pada sembilan jenis 
bambu, yaitu Arundinaria hundsii Munro (Ah), 
Arundinaria javonica (Aj), Melocanna baccifera (Mb), 
Cephalostahyum pergracile (Munro) (Cp), Dendrocalamus 
giganteus (Wallich ex Munro), Dendrocalamus strictus 
(Roxb.) Nees, Dendrocalamus asper (Schultes f.), 
Gigantochloa atroviolacea (Widjaja), dan Gigantochloa 
apus (J.A. & J.H. Schultes) Kurz. Metode analisis 
dilakukan secara deskripsi terhadap tampilan struktur pola 
ikatan pembuluh baik dalam posisi vertikal (pangkal, 
tengah, dan ujung), maupun horizontal (tepi, tengah, pusat 
dan dalam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bambu A. 
hundsii dan A. javonica memiliki pola 1, bambu M. 
baccifera dan C. pergracile mempunyai pola 2, D. strictus 
dan D. giganteus mempunyai pola 3; serta pola kombinasi 
3 dan 4 dimiliki oleh bambu D. asper, G. atroviolacea, dan 
Gigantochloa apus. Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa setiap spesies bambu memiliki pola ikatan 
pembuluh dari pola 1 sampai pola 4, baik pola tunggal 
ataupun pola kombinasi. 

Bambu, pola, ikatan pembuluh, penampang lintang 

BO-17 
Analisis kelompok kultivar-kultivar lai (Durio 
kutejensis) di Kalimantan berdasarkan ciri-ciri 
morfologi 
Priyanti 
Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang 
Selatan 15412, Banten. Tel.: +62-21-7493606, +62-21-7493315; Fax.: 
+62-21-7493315, ♥email: priyanti_uin@yahoo.com 

Penelitian morfologi kultivar-kultivar lai (Durio kutejensis 
(Hassk.) Becc.) asal Kalimantan telah dilakukan untuk 

pertama kalinya dengan menggunakan 41 spesimen segar. 
Sebanyak 41 ciri morfologi dianalisis menggunakan 
NTSYS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keserupaan 
ciri morfologi lai terbagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan 
ciri bunga dan buah. Sebanyak 19 kultivar yang termasuk 
ke dalam empat kelompok diidentifikasi sebagai D. 
kutejensis, sedangkan kultivar ‘Kamundai’ dan ‘Putih’ 
merupakan variasinya.  

Buah, bunga, Durio kutejensis, kultivar, spesimen  

BO-18 
Identification of parasitic and non parasitic 
nematodas on rutai banana plant (Musa sp.) in 
Kutai Kartanegara District, East Kalimantan 
Purwati♥, Iin Arsensi 
Fakultas Pertanian, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jl. 
KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru No.28, Samarinda Utara, 
Samarinda 75117, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-734294-737222, 
Fax.: +62-541-736572, ♥email: purwatiuwgm@gmail.com 

Pisang Rutai (Musa sp.) merupakan tanaman indigenous 
dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 
Keberadaan nematoda parasit pada tanaman pisang rutai 
menyebabkan kerusakan akar dan mengakibatkan 
inefisiensi dalam penyerapan air dan unsur hara serta 
kehilangan hasil. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 
nematoda parasit dan non parasit pada tanaman pisang rutai 
di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian dilaksanakan 
di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas 
Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, dari bulan 
Agustus sampai September 2016. Pengambilan sampel 
tanah dilakukan dengan metode sampling purposive pada 
pertanaman pisang rutai di Kecamatan Muara Badak, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 
Sampel tanah diambil secara diagonal sebanyak tiga kali. 
Seluruh sampel diekstraksi, diidentifikasi dan dilakukan 
perhitungan populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nematoda parasit teridentifikasi meliputi 2 genus yakni 
Meloidogyne dan Rotylenchulus serta nematoda non parasit 
teridentifikasi meliputi 4 genus yakni Aphelenchus, 
Mononchus, Dorylaimus, dan Rhabditis. Rotylenchulus 
merupakan nematoda parasit yang banyak ditemukan pada 
tanaman pisang rutai dengan rata-rata populasi per kg tanah 
sebanyak 3.3 x 102 dan Meloidogyne sebanyak 1.8 x 102 
per kg tanah. 

Kutai Kartanegara,  
nematoda, parasitic, non parasitic, rutai banana 

BO-19 
Identifikasi dan uji antagonis Trichoderma spp. 
indigenus beberapa daerah Kalimantan Timur 
terhadap Fusarium oxysporum penyebab penyakit 
layu tomat (Solanum lycopersicum) 
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Penyakit layu Fusarium oxysporum merupakan penyakit 
penting pada berbagai varietas tanaman tomat. 
Pemanfaatan jamur antagonis Trichoderma sp. dalam 
pengendalian layu fusarium tanaman tomat merupakan 
salah satu teknik pengendalian yang sesuai dengan prinsip 
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memiliki dampak 
negatif kecil terhadap lingkungan. Penelitian bertujuan 
untuk mengidentifikasi Trichoderma spp. indigenus 
Kalimantan Timur berdasarkan karakter morfologi, dan 
mengetahui kemampuannya dalam menekan pertumbuhan 
Fusarium oxysforum secara in vitro. Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan, 
Universitas Mulawarman, Samarinda. Identifikasi 
Trichoderma spp. berdasarkan karakter morfologi secara 
makroskopis maupun mikroskopis. Uji antagonis in vitro 
dilakukan dengan metode dual culture. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 7 
perlakuan dan lima ulangan. Penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat 7 isolat Trichoderma spp. indigenus yang 
terdiri dari 4 spesies yaitu T. harzianum yang berasal dari 
Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan 
Balikpapan, T. hamatum dari Kutai Barat, T. koningii dari 
Penajam Paser Utara (PPU) dan T. viride dari Penajam 
Paser Utara. Trichoderma spp. yang memiliki diameter laju 
pertumbuhan tertinggi adalah T. harzianum isolat 
Balikpapan yaitu 60,6 mm dan terendah T. viride PPU 
yaitu 2,79 mm. Trichoderma spp. dengan kerapatan spora 
tertinggi terdapat pada T. hamatum isolat Kutai Barat yaitu 
6,52 x 109 konidia/g dan terendah T. viride isolat PPU 
yaitu 1,79 x 109 konidia/g. Pemanfaatan Trichoderma spp. 
juga dapat menekan pertumbuhan Fusarium oxysforum 
dengan persentase penghambatan tertinggi terdapat pada T. 
hamatum isolat Kutai Barat yaitu 64,85%, sedangkan yang 
terendah adalah T. viride isolat PPU yaitu 40,95%. 

Fusarium oxysporum, Trichoderma  

BO-20 
Inventarisasi jenis pohon buah dalam rondong di 
Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 
Rustam Baraq Noor♥, Iin Arsensi 
Fakultas Pertanian, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jl. 
KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru No.28, Samarinda Utara, 
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Fax.: +62-541-736572, ♥email: rusbnoor@gmail.com 

Inventarisasi jenis pohon buah dalam rondong di desa Loa 
Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai 
Kartanegara. Tujuan penelitian adalah untuk 
menginventarisir keragaman jenis tanaman dan tata letak 
(peta) jenis tanaman buah-buahan dalam rondong di desa 

Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai 
Kartanegara, Kalimantan. Metode penelitian mengunakan 
plot berukuran 20 m x 20 m sebanyak 2 plot pengamatan. 
Hasil penelitian dalam plot pengamatan tanaman buah 
dalam rondong di desa Loa Raya, kecamatan Tenggarong 
Seberang, Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: bahwa 
keragaman jenis tumbuhan buah yang terdapat dalam 
rondong pada plot pengamatan A sebanyak 18 individu 
tumbuhan buah dan pada plot pengamatan B sebanyak 16 
individu tumbuhan buah, meliputi jenis aren (Arenga 
pinnata), cempedak (Arthocarpus chempeden), durian 
(Durio zibethinus), kapul (Baccaurea macrocarpa), langsat 
(Lansium domesticum) dan rambutan (Nephelium 
lapaceum) serta kuwini (Mangifera odorata) Jumlah 
individu pada setiap jenis tumbuhan buah di dominasi oleh 
tanaman langsat disusul tanaman durian, kuwini, 
cempedak, kapul, aren dan rambutan. Kerapatan individu 
tumbuhan buah dalam rondong pada plot pengamatan A 
400/18 = 22,22 m/phn (4,7 m x 4,7 m) dan plot pengamatan 
B 400/16 = 25 m/phn (5 m x 5 m). Peta tumbuhan buah 
dalam rondong memberikan gambaran keterkaitan antar 
individu tumbuhan yang menghasilkan suhu, intensitas 
sinar matahari dan hara tanah yang mencirikan khas 
rondong. 

 Keragaman jenis buah, rondong 

BO-21 
Karakterisasi status unsur hara dan pertumbuhan 
Macaranga gigantea di rumpang hutan tropis 
setelah pemanenan kayu secara tebang pilih di 
Kalimantan Timur, Indonesia 
Dwi Susanto1,♥, Hayatudin1, Aris Stiawan1, Daddy 
Ruhiyat2, Rudianto Amirta2 
1Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No. 4, Gunung Kelua, 
Samarinda-75123, Kalimantan Timur, Indonesia. Tel./Fax.: +62-541-
749140, 749152, 749153, ♥email: susantodwiki@yahoo.com 
2Jurusan Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. 
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Samarinda-75123, Kalimantan Timur  

Pemanenan kayu secara tebang pilih menyebabkan 
terbentuknya rumpang hutan, yang memacu pertumbuhan 
jenis-jenis pioneer. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui karakteristik unsur hara tanah dan 
pertumbuhan tumbuhan mahang (Macaranga gigantea) di 
rumpang hutan hujan tropis setelah pemanenan kayu secara 
tebang pilih di Kalimantan Timur, Indonesia. Metode 
penelitian dengan membuat plot ukuran 50 m x 50 m di 
rumpang hutan alam produksi, yaitu pada blok hutan 1 
sampai 10 tahun setelah pemanenan kayu secara tebang 
pilih. Data yang diukur dari setiap plot adalah jumlah 
pohon mahang, diameter dan tinggi batangnya. Juga 
dilakukan pengambilan sampel tanah pada kedalaman 0-30 
cm dan 30-60 cm, serta sampel daun mahang untuk diuji 
konsentrasi unsur haranya di laboratorium. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kondisi tanah mempunyai pH (H2O) 
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5,3±0,27, kapasitas tukar kation 10,6±2,98meq/100g, 
kejenuhan basa 27,7±10,44%, sedangkan konsentrasi unsur 
hara Carbon 1,04±0,27%, Nitrogen 0,10±0,02%, Fosfor 
6,35±3,4%, Kalium 67,15±30,1%, Calsium 1,7±1,09% dan 
Magnesium 0,99±0,8%. Rataan diameter dan rataan tinggi 
tertinggi (19,5 cm; 18,07 m) diperoleh pada tumbuhan 
mahang yang terdapat di plot bekas pemanenan kayu umur 
8 tahun kemudian menurun, sedangkan riap diameter dan 
riap tinggi terbesar diperoleh pada tumbuhan mahang yang 
terdapat di plot bekas pemanenan kayu umur 4 tahun dan 
terus menurun sampai umur 10 tahun. Konsentrasi unsur 
hara yang terakumulasi di daun mahang, masing-masing 
adalah N 1,51±0,19%, P 0,16±0,01%,K 1,37±0,28%, Ca 
1,78±0,43% dan Mg 1,53±0,37%. Konsentrasi unsur hara 
N, K, Ca dan Mg tanah berkorelasi dengan pertumbuhan 
tumbuhan mahang (p≤ 0.05), konsentrasi unsur hara kalium 
tanah berkorelasi positif dengan konsentrasi kalium daun 
mahang (p≤ 0.05), sedangkan konsentrasi unsur hara daun 
yang berkorelasi dengan pertumbuhan mahang adalah Mg 
(p≤ 0.05). Kami menduga bahwa unsur-unsur basa yaitu K, 
Ca dan Mg adalah unsur hara yang banyak diserap oleh 
tumbuhan mahang dan perperan penting dalam 
pertumbuhannya. 

Macaranga gigantea, pertumbuhan, rumpang hutan hujan 
tropis 

BO-22 
Pertumbuhan, hasil biomassa dan serapan unsur 
hara Macaranga giganteae setelah aplikasi 
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Budidaya tanaman merupakan salah satu usaha untuk 
mencegah kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pertumbuhan, hasil biomassa dan serapan unsur hara 
Macaranga gigantea pada aplikasi pemupukan di plot 
percobaan penanaman. Penelitian dengan rancangan acak 
kelompok dengan lima dosis pupuk majemuk NPK (16-16-
16). Perlakuan terdiri dari kelompok control (P0) dengan 
tanpa pupuk, (P1) 40 g, (P2) 80 g, (P3) 120 g, dan (P4) 160 
g pupuk NPK setiap tanaman. Setiap perlakuan dengan tiga 
ulangan, dengan jumlah total 300 tanaman dengan jarak 
tanam 3x3 m. Pemupukan diberikan pada 4 minggu setelah 
tanam, pengukuran pertumbuhan tanaman dilakukan pada 
umur 3 dan 6 bulan setelah pemupukan, sedangkan 
pengukuran status hara tanah dan daun hanya dilakukan 
pada umur 6 bulan setelah pemupukan. Hasil penelitaian 
menunjukkan pemupukan meningkatkan pertumbuhan, 
hasil biomassa tanaman M. gigantean. Pertumbuhan terbaik 

pada aplikasi pupuk 120 g (P3) yang meningkatkan 
diameter basal 23,1±6,1 mm, tinggi tanaman 84,7±16,7 cm, 
jumlah daun 8,1±0,4 dan diameter tajuk tanaman 
148,2±29,0 cm. Hasil biomassa diatas tanah tertinggi juga 
pada perlakuan P3 yaitu 159.98 kg. Unsur hara yang 
terakumulasi di daun adalah 0.48±0.07% nitrogen, 
0.17±0.06% fosfor, 0.99±0.25% kalium, 0.83±0.08% 
calsium dan 1.02±0.12% magnesium. Unsur hara daun dan 
tanah yang berkorelasi dengan pertumbuhan M. gigantea 
adalah unsur hara Nitrogen, Calsium dan Magnesium (p≤ 
0.05), dan ketersediaan unsur hara ini sangat penting dalam 
pertumbuhan awal tumbuhan M. gigantea. 

Budidaya, Macaranga gigantea, serapan hara 

BO-23 
Aktivitas antiperadangan Clerodendrum 
buchananii, Donax canniformis dan Amomum 
xanthophlebium: Penelitian lanjutan berdasarkan 
data etnomedisin Etnis Dayak Abai di Kalimantan 
Utara 
Swandari Paramita♥, Khemasili Kosala, Dzulkifli, Deby 
Indah Saputri, Hasan Basri, Eka Handayani 
Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman. Jl. Krayan Kampus 
Gunung Kelua, Samarinda Utara, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. 
Tel.: +62-541-748581, ♥email: swandariparamita@gmail.com 

Peradangan adalah proses normal dalam tubuh manusia 
sebagai respon terhadap jejas, yang memiliki peran penting 
dalam proses penyembuhan. Namun demikian proses 
peradangan berlangsung kronis akan menimbulkan masalah 
baru bagi pasien. Untuk mengatasinya digunakan obat anti 
peradangan, dengan sejumlah efek samping terkait 
penggunaan obat tersebut. Hal ini yang membuat 
pentingnya upaya pencarian alternatif obat anti peradangan, 
terutama yang berasal dari bahan alam. Penelitian ini 
menggunakan data etnomedisin etnis Dayak Abai di 
Kalimantan Utara untuk tumbuhan obat yang digunakan 
masyarakat disana dalam mengatasi masalah kesehatan 
terkait proses peradangan. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas anti peradangan secara in vivo dari 
tumbuhan obat tersebut. Tumbuhan yang akan diteliti 
adalah ekstrak etanol daun Clerodendrum buchananii 
(Roxb.) Walp., daun Donax canniformis (G.Forst.) 
K.Schum., dan batang Amomum xanthophlebium Baker. 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Riset, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Mulawarman, Samarinda. Metode 
penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan 
mengukur perubahan volume edema tungkai tikus Wistar 
yang diinduksi karaginan dan diukur dengan 
pletismometer. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan 
signifikan AUC (area under curve) dengan p = 0,001 (p < 
0,05) antara kelompok kontrol negatif, kontrol positif, dan 
perlakuan dengan ekstrak tumbuhan obat. Hasil 
perbandingan AUC juga menunjukkan bahwa aktivitas anti 
peradangan ekstrak etanol daun C. buchananii adalah yang 
terkuat dibandingkan dengan kedua tumbuhan lainnya. 
Kesimpulan penelitian ini adalah, tumbuhan obat 
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berdasarkan data etnomedisin etnis Dayak Abai di 
Kalimantan Utara, terbukti memiliki aktivitas anti 
peradangan secara in vivo, dengan C. buchananii yang 
memiliki potensi untuk pengembangan lanjutan sebagai 
obat anti peradangan. 

Anti peradangan, Amomum xanthophlebium, Clerodendrum 
buchananii, Dayak Abai, Donax canniformis  

BO-24 
Pembentukkan komunitas herpetofauna pada 
habitat mikro akibat fragmentasi lahan 
pertambangan di Kalimantan Timur 
Teguh Muslim 
1 Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja. Jl. 
Soekarno Hatta Km. 38 PO. Box 578, Balikpapan 76112, Kalimantan 
Timur. Tel.: +62-542-7217663, ♥email: thegue97@gmail.com 2Fakultas 
Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, PO Box 
1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, Kalimantan 
Timur  

Komunitas herpetofauna terbentuk karena adanya 
kesesuaian habitat atau proses adaptasi yang memaksa 
suatu jenis untuk bertahan hidup. Pada kawasan 
pertambangan perubahan habitat herpetofauna telah terjadi, 
hilangnya habitat asli dan terbentuknya habitat buatan 
mengakibatkan putusnya koridor sebagai jalur penghubung 
antar habitat herpetofauna sehingga hanya habitat mikro 
yang tersisa. Pada habitat mikro herpetofauna bertahan 
hidup dengan sumber pakan yang terbatas. Proses bertahan 
hidup herpetofauna pada habitat mikro tergambar pada 
fenomena rantai makanan, reptil berperan sebagai predator 
(top) dan amfibi menjadi mangsa dan predator (midle) bagi 
serangga. Setidaknya ada 4 jenis herpetofauna yang sering 
ditemukan pada habitat mikro yang berperan dominan 
dalam pembentukan komunitas rantai makanan.  

Fragmentasi habitat, habitat mikro, komunitas herpetofauna  

BO-25 
Urban wildlife: Satwa liar di wilayah Kota 
Samarinda, Kalimantan Timur 
Teguh Muslim♥, Suryanto Adi Surya 
Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja. Jl. 
Soekarno Hatta Km. 38 PO. Box 578, Balikpapan 76112, Kalimantan 
Timur. Tel.: +62-542-7217663, ♥email: thegue97@gmail.com 

Persaingan ruang antara satwa liar dan manusia tidak dapat 
dihindari karena makin tingginya pertumbuhan penduduk 
di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ruang hidup satwa 
terdesak ke fragmen area yang belum dilakukan 
pembangunan. Area terfragmentasi tersebut menjadi habitat 
tersisa bagi satwa liar perkotaan, yang tidak jarang terdapat 
di sekitar pemukiman penduduk. Beberapa jenis satwa liar 
tersebut termasuk kategori satwa yang terancam dan 
dilindungi. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

memetakan penyebaran habitat satwa liar terfragmentasi di 
kota Samarinda. Metode penelitian dengan encounter 
survey pada habitat bervegetasi yang terfragmentasi 
berdasarkan peta Citra Satelit dari penelusuran pada 
Google Maps serta dilengkapi dengan hasil wawancara 
dengan penduduk yang bermukim di sekitar area 
terfragmentasi. Perjumpaan satwa dengan tidak sengaja 
yang sebelumnya pernah ditemukan, teridentifikasi atau 
terdokumentasi juga dijadikan data penelitian. Jenis satwa 
liar yang berhasil dijumpai dan teridentifikasi lebih terdiri 
dari 50 jenis dari 30 ordo (Primata, Aves, Serpentes, 
Agamidae, Mamalia). Beberapa jenis diantaranya adalah 
Hylobates muelleri, Macaca fasicularis, Macaca nepentes, 
Python reticulates, Pareas carinatus, Enhydris enhydris, 
Crocodylus sp, Perkutut, Keruang, Pialin, Kutilang, 
Berang-berang, Bajing, Burung Ayam-ayam, burung bubut, 
Elang, dan Corvus enca. 

Fragmentasi habitat, Samarinda, satwa liar, urban wildlife 

BO-26 
Keanekaragaman hayati ikan perairan umum di 
Kabupaten Bengkalis, Riau 
Usman Muhammad Tang♥, Pareng Rengi, Hamdan 
Alawi 
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Jl. HR Subantas KM 
12,5 Kampus Bina Widya, Simpang Baru Pekanbaru 28293, Riau,, ♥email: 
usman_mt@yahoo.co.id 

Identifikasi keanekaragaman hayati ikan di perairan umum 
Bengkalis telah dilakukan. Tujuan penelitian adalah utuk 
mengetahui jenis-jenis ikan komersial (konsumsi dan hias) 
dan harganya serta jenis ikan langka yang terdapat di 
perairan umum Bengkalis, Provinsi Riau. Metode yang 
digunakan adalah metode survey ke lokasi tasik, sungai dan 
danau di Bengkalis. Sampel ikan ditangkap langsung dan di 
survei di tempat pendaratan ikan. Data yang dikumpulkan 
adalah: Jenis ikan komersial, jenis langka, dan harga ikan. 
Terdapat jenis-jenis ikan yang bernilai konsumsi sebanyak 
26 jenis, ikan budidaya dan ikan hias sebanyak 23 jenis, 
sebagian besar diantaranya masuk kedalam bangsa 
cyprinoformes dengan 8 genus, bangsa siluriformes dengan 
7 genus, bangsa perciformes terdiri 9 genus dan 181 jenis. 
Jenis ikan yang sudah hampir punah adalah kayangan 
(Scloerophagus fanmousus), belida (Notopterus 
boorneensis), hidung budak (Kryptoterus sp), dan 
sembilang (Plotosidae). Harga ikan konsumsi berkisar 
Rp.13.000-120.000/kg, tapah (Rp. 120.000kg) dan baung 
(Rp. 55.000). Harga ikan kayangan ukuran 10 cm sebesar 
Rp.300.000/ekor. 

Ikan hias, ikan tawar, komersial, langka 
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BO-27 
Potensi cacing tanah Lumbricus rubellus dalam 
peningkatan kandungan omega 3 pada telur ayam 
ras petelur 
Zohra Hasyim ♥, Eddy Sukandarsih, Ambeng Marsuki  
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin. Jl. Perintas 
Kemerdekaan Km 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar 90915, 
Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-62444, Psw. 2470, 2471, 2472, Fax. +62-
411-620411, ♥email: zohra.hasyim@gmail.com 

Penelitian tentang potensi Cacing tanah Lumbricus rubellus 
dalam peningkatan kandungan omega-3 pada telur ayam 
Ras petelur telah dilakukan pada bulan Mei-Juli 2015 di 
Desa Limampoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten 
Maros, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (i). Hubungan bahan tambahan Cacing tanah 
Lumbricus rubellus pada ransum ayam petelur dalam 
meningkatkan kandungan omega 3 pada telur, (ii). Dosis 
penambahan Cacing tanah Lumbricus rubellus dalam 
peningkatkan kandungan omega 3 pada telur. Pengambilan 
sampel telur dilakukan setelah pemeliharaan ayam Ras 
petelur jenis Rode Islan Red (RIR) selama 4 minggu (1 
bulan) dan telur yang di ambil sebanyak 3 butir setiap 
perlakuan. Uji Omega-3 menggunakan spektrofotometer 
UV-VIS dengan panjang gelombang (λ) 640 nm. Data yang 
diperoleh diolah dengan analisis deskriptif yang disajikan 
dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penambahan cacing tanah tanah 
Lumbricus rubellus dalam pakan ayam ras dapat 
meningkatkan kandungan omega 3 pada telur dengan 
jumlah dosis terbaik pada konsentrasi tertinggi kandungan 
Omega-3 yang didapatkan yaitu pada konsentrasi 10% (P2) 
dengan nilai 51,024 mg/L, kemudian konsentrasi 15% (P3) 
dengn nilai 22,695 mg/L, dan yang terendah adalah 
konsentrasi 5% (P1) dengan nilai 13,014 mg/L. 

Ayam ras petelur, cacing tanah, Lumbricus rubellus, Omega-
3. 

BP-01 
Teknologi inovasi budidaya Jeruk Keprok Borneo 
Prima di Kalimantan Timur 
Afrilia Tri Widyawati♥, Nurbani 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. 
P.M.Noor Sempaja, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-
220857, 220691. Fax.: +62-541-220857, ♥email: 
afriliatriwidyawati@yahoo.co.id 

Permintaan akan komoditas bernilai ekonomi tinggi 
misalnya jeruk, senantiasa meningkat setiap tahunnya. 
Salah satu kualitas jeruk yang belum bisa dipenuhi oleh 
produsen dalam negeri adalah warna kulit jeruk. Sebagian 
besar konsumen menyukai jeruk yang berwarna jingga, 
seperti jeruk mandarin dan jeruk impor lainnya. Upaya 
untuk mengurangi impor jeruk nasional ialah dengan 
meningkatkan produktivitas dan kualitas jeruk berwarna 
jingga di Indonesia. Jeruk keprok borneo prima (Citrus 

reticulata Blanco)  merupakan salah satu komoditas 
hortikultura unggulan baru di Kalimantan Timur, yang 
memiliki keunggulan sebagai jeruk keprok dataran rendah 
dengan kulit buah berwarna jingga. Oleh karena itu, sangat 
diperlukan teknik budidaya jeruk yang baik dan benar, 
sehingga tanaman jeruk dapat berkembang secara optimum 
sehingga nantinya dapat menghasilkan buah jeruk yang 
baik secara kualitas dan kuantitas. 

Budidaya jeruk, jeruk keprok borneo prima, teknologi 
inovasi 

BP-02 
Analisis vegetasi gulma pada tanaman buah naga 
merah (Hylocereus polyrhizus) 
Retno Peni Sancayaningsih, Wilhelmus Terang Arga 
Sanjaya♥ 
Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknika Selatan, Sekip 
Utara, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia.Tel/Fax. +62-274-580839, 
♥email: terangarga@gmail.com 

Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus (F.A.C.Weber) 
Britton & Rose) merupakan salah satu komoditas yang 
menjanjian ditengah kebutuhan buah-buahan yang semakin 
meningkat. Namun ditengah permintaan pasar yang 
cenderung meningkat, produksi buah naga di Indonesia 
masih rendah. Salah satunya dikarenakan vegetasi gulma 
yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan buah 
naga. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari komposisi 
dan struktur gulma yang ada pada area perkebunan buah 
naga merah. Penilitian ini dilaksanakan di Kebun Buah 
Sabila Farm 1 (SF1) yang merupakan kawasan kebun buah 
UD. Sabila Farm, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode plot untuk menganalisis vegetasi gulma 
pada tanaman buah naga merah. Pengambilan data 
dilakukan pada 14 plot yang meliputi spesies gulma dan 
parameter lingkungan (pH tanah, intensitas cahaya, dan 
kelembaban tanah). Pada penelitian ini dihasilkan 
komposisi gulma pada area perkebunan buah naga merah 
(SF 1) terdiri dari 1401 individu, 14 famili, 26 genus, dan 
31 spesies. Struktur gulma pada pertanaman buah naga 
merah di lahan Sabila farm 1 (SF 1) dengan nilai penting 
tertinggi adalah gulma jenis Galinsoga parviflora (NP 
30.39%) dan Cleome rutidosperma (NP 25.09%) pada 
growth form perdu, Dichondra repens (NP 15.98%) dan 
Ageratum conyzoides (NP 14.08%) pada growth form 
herba dan Cyperus rotundus (NP 4,39%) dan Paspalum 
conjugatum (NP 4.02%) pada growth form rumput. 

Gulma, naga merah, Sabila Farm, vegetasi 

 

 



ABS SEM NAS MASY BIODIV INDON, Samarinda, 26 November 2016, hal. 345-390   361

Ekosistem 

CO-01 
Biodiversity Sistem Agroforestry pengusahaan 
tanaman kopi arabika di Kabupaten Toraja 
Utara, Sulawesi Selatan 
Andi Lisnawati♥, Kristin, Satria, Yosef Ruslim, Abu 
Bakar M.Lahjie. 
Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. 
♥email: alis_manis75@yahoo.com 

Perkebunan kopi yang berkelanjutan menekankan konsep 
yang mampu memberikan pelayanan yang bisa 
meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem sebagai 
upaya konservasi. Kopi arabika termasuk kelompok 
tanaman yang memerlukan cahaya tidak penuh sehingga 
ditanam secara sistem agroforestri mulai dari sistem 
campuran sederhana sampai yang komplek (multistrata) 
menyerupai hutan. Pohon naungan memiliki peran yang 
sangat besar pada agroekosistem kopi berkelanjutan dan 
menjadi salah satu syarat dalam sertifikasi kopi dunia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati jenis pohon 
naungan yang digunakan oleh perusahaan sebagai suatu 
sistem agroforestry pada pengusahaan kopi di PT. Toarco 
Jaya Pedamaran, Toraja Utara, Sulawesi Selatan yang 
berada pada ketinggian 800 m dari permukaan laut, 
penelitian ini dilaksanakan mulai Maret sampai Juli 2016. 
Wilayah Penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan 
bahwa PT. Toarco Jaya merupakan perusahaan kopi 
terlama dan terbesar di Toraja Utara. Penelitian ini 
dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran intensitas 
cahaya dengan menggunakan lux meter pada beberapa 
sample plot dan menganalisa unsur hara yang terdapat pada 
tanah. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pohon 
naungan yang digunakan pada perusahaan kopi PT. Toarco 
Jaya adalah lamtoro, kaliandra dan campuran antara 
kaliandra dan lamtoro, naungan tersebut mempengaruhi 
pertumbuhan dari tanaman kopi itu sendiri, karena naungan 
akan mempengaruhi jumlah intensitas cahaya matahari 
yang mengenai tanaman kopi, Intensitas cahaya 
berhubungan dengan jenis naungan yang digunakan 
lamtoro dengan intensitas cahaya rata-rata (70,09%), 
Kaliandra rata-rata (60,96%) dan campuran (65,95%) serta 
memberikan pengaruh pada unsur hara tanah di sekitarnya.  

Agroforestry, intensitas cahaya, kopi arabika, pohon 
naungan  

CO-02 
Karakteristik biodiversitas laut pada ekosistem 
tropis di perairan Pesisir Bontang, Kalimantan 
Timur 

Ristiana Eryati1,♥, Muchlis Efendi2, Irwan Ramadhan2, 
Akhmad Rafii2 
1Laboratorium Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Mulawarman. Jl. Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua, 
Samarinda 75123, Kalimantan Timur 
Tel./Fax.: +62-541-748648; ♥email: eryati.ristiana@gmail.com.  
2Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Universitas Mulawarman. Jl. Muara Pahu, Kampus Gunung 
Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur  

Penggunaan bom dalam menangkap ikan dan lobster dapat 
merusak terumbu karang. Hal ini merupakan permasalahan 
umum. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik 
terumbu karang yang berkembang di kawasan Perairan 
Bontang, Kalimantan Timur. Lokasi survai terletak di 
Pulau Segajah, Melahing dan Kedindingan sisi leeward 
reef dan windward reef. Pengukuran terumbu karang 
menggunakan Metode Transek Garis Menyinggung 
(English et al. 1997). Penilaian status ekosistem didasarkan 
pada PERMENLH No. 4, Tahun 2001. Hasil pengamatan 
menunjukkan persentase tutupan karang hidup disisi 
leeward reef Segajah 17,49%; Melahing 31% dan 
Kedindingan 46,9%. Penutupan disisi windward reef 
Segajah 38,65%; Melahing 38,18% dan 8,95%. Status 
terumbu karang di Perairan Bontang berada pada kisaran 
Buruk-Sedang. 

Biodiversitas, Bontang, terumbu, karang 

CO-03 
Biodiversitas dan pola pemilihan sarang 
kelelawar: Studi kasus di kawasan karst 
Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 
Fahma Wijayanti1,♥, Ibnu Maryanto2, Dedy Duryadi 
Solihin3, Hadi S. Alikodra3 

1Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang 
Selatan 15412, Banten. Tel.: +62-21-7493606, +62-21-7493315; Fax.: 
+62-21-7493315, ♥email: fahmawijaya@yahoo.com 
2Pusat Penelitian Biologi LIPI Cibinong 
3Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 

Keberadaan kelelawar di ekosistem gua perlu 
dipertahankan, karena kelelawar memegang peran penting 
di dalam maupun di luar gua. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui biodiversitas kelelawar penghuni gua, 
faktor-faktor yang mempengaruhi struktur komunitas 
kelelawar dan faktor yang mempengaruhi pemilihan sarang 
kelelawar di gua karst. Penelitian dilakukan di 12 gua di 
kawasan karst Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. 
Pemetaan sarang kelelawar dilakukan dengan metoda 
foreward. Sampel kelelawar ditangkap di lokasi sarang 
pada saat kelelawar istirahat di dalam gua pada siang hari. 
Faktor fisik dan microklimat gua diukur dibawah sarang 
kelelawar. Data dianalisa dengan ANOVA, Redundancy 
Analysis (RDA) dan Canonical Corresponden Analysis 
(CCA). Hasil penelitian menunjukkan: (i) 15 species yang 
terdiri dari 11 anggota subordo Microchiroptera dan 4 
anggota subordo Megachiroptera bersarang di gua-gua 
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Karst Gombong; (ii). Panjang, tinggi dan lebar lorong gua 
mempengaruhi struktur komunitas kelelawar; (iii). Faktor 
microklimat yang mempengaruhi pemilihan sarang 
kelelawar adalah intensitas suara, jarak dari mulut gua, 
suhu, kelembapan dan intensitas cahaya. Berdasarkan pola 
pemilihan sarangnya kelelawar di gua-gua karst Gombong 
dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok. 

Gua, karst Gombong, kelelawar, pemilihan sarang  

CO-04 
Kesesuaian jenis restorasi lanskap hutan tropis 
terdegradasi Daerah Aliran Sungai Lepan, 
Sumatera Utara 
Samsuri 
Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Jl. Tridharma Ujung No. 
1, Kampus Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, North Sumatra, 
Indonesia. Tel./Fax.: +62-61-8220506. ♥email: gsamsuri@gmail.com 

Restorasi lanskap hutan melibatkan masyarakat sekitar 
hutan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. 
Selain menanam jenis-jenis endemik lanskap hutan yang 
direstorasi, penanaman jenis-jenis yang menghasilkan hasil 
hutan bukan kayu menjadi salah satu kegiatan dalam 
restorasi. Jenis-jenis tersebut harus sesuai dengan 
karakteristik biofisik lahan, dan sesuai dengan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
mendapatkan kesesuaian jenis-jenis yang akan ditanam 
dalam kegiatan restorasi lanskap hutan DAS Lepan. 
Identifikasi jenis vegetasi potensial yang sudah ada 
menggunakan metode jalur berpetak. Wawancara 
terstruktur dilakukan untuk mendapatkan preferensi jenis 
yang pernah ada, jenis yang diinginkan, jenis langka dan 
jenis yang ekonomis. Species matching dilakukan untuk 
memetakan jenis-jenis yang disesuai berdasarkan kondisi 
fisik dan kimia tanahnya. Kegiatan restorasi lanskap hutan 
yang melibatkan masyarakat menggunakan pola 
pendekatan agroforestry. Jenis yang cocok bukan hanya 
tercermin dari segi pertumbuhan, nilai ekonomi dan 
kemampuan adaptasinya pada suatu lingkungan tertentu, 
tetapi kemampuannya membentuk struktur pertumbuhan 
yang ideal. Kesesuaian jenis dalam mengkombinasikan 
jenis dalam pola agroforestry dapat dilihat pada interaksi 
dan struktur pertumbuhan yang terjadi. Hal ini perlu 
didukung dengan memastikan bahwa jenis yang 
dikombinasikan tersebut ditanam pada lahan yang sesuai 
dengan persyaratan tempat tumbuhnya. Jenis-jenis jarang 
populasinya akan dikembalikan adalah durian, damar, 
meranti merbau dan medang. Durian, karet, damar dan jati 
merupakan jenis-jenis yang disukai masyarakat karena 
memiliki potensi hasil hutan bukan kayu bernilai ekonomis 
tinggi. 

Kesesuaian jenis, restorasi, lanskap, persepsi masyarakat 

CO-05 
Jenis cendawan di sekitar rizosfir tanaman padi di 
areal persawahan Muara Badak, Tenggarong, 
Kalimantan Timur  
Iin Arsensi♥, Purwati 
Fakultas Pertanian, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jl. 
KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru No.28, Samarinda Utara, 
Samarinda 75117, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-734294-737222, 
Fax.: +62-541-736572, ♥email: ienarsensi@yahoo.com 

Cendawan (fungi) adalah mikroorganisme eukariotik yang 
berbentuk filamen. Cendawan biasanya terdapat pada 
tempat-tempat yang banyak mengandung substrat organik. 
Peran cendawan dalam suatu ekosistem biasanya sebagai 
perombak bahan organik, agen penyakit, simbion yang 
menguntungkan, dan agen agregasi tanah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui jenis cendawan yang terdapat 
di sekitar perakaran (rizosfir) tanaman padi di Desa Badak 
Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai 
Kartanegara. Isolasi cendawan diambil dari tanah di sekitar 
perakaran tanaman padi yang diambil secara acak dan 
sengaja (purposive sampling) dan identifikasi cendawan 
menggunakan metode komposit dan pengenceran. Hasil 
dari penelitian ini ditemukan tiga jenis cendawan, yaitu 
Aspergillus sp., Trichoderma sp. dan Penicillium sp.  

Aspergillus, cendawan, rizosfir, Trichoderma Penicillium   

CO-06 
Observasi biofisik Sungai Mahakam sekitar 
Tanjung Una lokasi Rencana Kawasan Wisata 
Bekantan Pertamina Sanga-Sanga, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 
Iwan Suyatna1,♥, Mislan, Andry Rahman2, Ary Winata2, 
Yuni Irawati Wijaya3 

1Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Jl. 
Gunung Tabur, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75116, Kalimantan 
Timur 
Tel./Fax.: +62-541-748648; ♥email: isuyatna@ymail.com  
2Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No. 4, Gunung Kelua, 
Samarinda-75123, Kalimantan Timur, Indonesia.  
 3Pertamnia E&P Sanga-sanga Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
Kelas I, Balikpapan 

Tujuan observasi biofisik Sungai Mahakam sekitar Tanjung 
Una lokasi rencana kawasan wisata Bekantan Pertamina 
E&P di Sanga-sanga, Kecamatan Anggana, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah untuk 
mendapatkan yang mendalam tentang kondisi tersebut dan 
potensi perikanannya. Observasi dilakukan dua periode. 
Melalui survei lapangan, sampel ikan dan udang ditangkap 
dengan menggunakan jaring tarik dari beberapa stasiun, 
sedangkan untuk mengetahui kualitas air sekitar lokasi 
observasi dilakukan pengambilan sampel air untuk 
dianalisis di laboratorium. Secara taksonomi dan ekologis, 
struktur komunitas ikan dan udang terdiri atas 21 spesies 
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ikan berasal dari 17 famili, lima ordo dan satu kelas, udang 
empat spesies dari genus Macrobrachium, famili 
Palaemonidae dan genus Metapenaeus, famili Penaeidae, 
ordo Decapoda, kelas Malacostraca. Sebaran ukuran 
panjang dan berat ikan dan udang tercatat kecil, nilai 
indeks diversitas ikan dan udang memperlihatkan antara 
rendah sampai sedang dengan nilai D=0,150-0,601; 
H’=0,986-2,089, E=0,268-0,621 dan Margalef=1,475-
2,345untuk ikan dan udang D=0,325-0,688, H’=0,615-
1,205, E0,462-0,834 dan Margalef 0,490-0,614 yang 
mengindikasikan terdapat spesies yang cenderung 
mendominasi spesies lainnya, kekayaan spesies termasuk 
rendah. Sifat fisika-kimia maupun kandungan logam berat 
di Sungai Mahakam sekitar Tanjung Una secara umum 
masih di bawah baku mutu. Observasi menunjukkan bahwa 
jumlah spesies ikan laut ditemukan dua kali lebih banyak 
dibandingkan dengan ikan sungai tetapi tidak untuk 
populasinya. 

Ikan sungai, Kutai Kartanegara, Pertamina, Sungai 
Mahakam.  

CO-07 
Struktur dan komposisi pohon inang anggrek 
hitam (Coelogyne pandurata) pada sisa hutan 
kerangas dan pasca kebakaran yang beregenerasi 
secara alami di Kersik Luway, Kutai Barat, 
Kalimantan Timur 
Medi Hendra♥, Budiman, Fidelis Kristianto 
Laboratorium Anatomi dan Sistematika Tumbuhan, Program Studi 
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No. 4, Gunung Kelua, Samarinda-
75123, Kalimantan Timur, Indonesia. Tel./Fax.: +62-541-749140, 749152, 
749153, ♥email: medihendra@yahoo.com 

Kersik Luway adalah bagian dari Cagar Alam Padang 
Luway yang merupakan salah satu kawasan konservasi 
anggrek di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
struktur dan komposisi pohon inang anggrek hitam pada 
sisa hutan kerangas alami dan hutan kerangas pasca 
kebakaran yang beregenerasi secara alami. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Januari-Mei 2016 di kawasan 
Kersik Luway, Cagar Alam Padang Luway, Kecamatan 
Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. 
Pengambilan data dilakukan dengan metode analisa 
vegetasi yang bersifat purposive sampling dengan analisis 
komparatif, dibuat plot untuk tingkatan pohon, sapling dan 
seedling. Hasil penelitian diperoleh 6 jenis pohon pada 
semua kawasan yang didominasi oleh Syzygium 
palembanicum. Jumlah individu tertinggi terdapat pada 
kawasan sisa hutan kerangas alami yaitu 106 Ind/ha. 
Keanekaragaman pada semua kawasan tergolong sedang 
dengan nilai indeks keanekaragaman (HI=1). Kawasan 
hutan pasca kebakaran tahun 1983 memiliki strruktur dan 
komposisi yang similar dengan kawasan sisa hutan 
kerangas alami, namun diameter dan luas basal areal lebih 
kecil.Sedangkan jumlah sapling pada kawasan pasca 
kebakaran tahun 1983 lebih banyak dibandingkan jumlah 

sapling pada kawasan sisa hutan kerangas alami yang tidak 
pernah terbakar yaitu 423 Ind/ha. Selanjutnya ditemukan 
14 jenis seedling berkayu pada sisa hutan alami yang tidak 
pernah terbakar dan kawasan pasca kebakaran. 

Anggrek hitam, Kersik Luway, pohon Inang 

CO-08 
Uji antagonis jamur Trichoderma sp. dalam 
mengendalikan patogen tanaman pisang rutai 
(Musa borneensis) secara in vitro 
Njau Liban♥, Iin Arsensi, Purwati 
Fakultas Pertanian, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jl. 
KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru No.28, Samarinda Utara, 
Samarinda 75117, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-734294-737222, 
Fax.: +62-541-736572, ♥email: njau_liban@yahoo.com 

Trichoderma sp. merupakan cendawan antagonis yang 
banyak terdapat di tanah dan digunakan untuk 
mengendalikan patogen tanah. Trichoderma sp. 
mempunyai sifat mikroparasitik yaitu kemampuan untuk 
menjadi parasit cendawan lain. Sifat inilah yang 
dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis 
cendawan fitopatogen. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas antagonis jamur Trichoderma sp. 
dalam menghambat patogen pada tanaman pisang rutai 
secara in vitro. Isolat Trichoderma sp. diperoleh dari tanah 
di Lempake tempat tumbuh tanaman pisang rutai. Metode 
yang digunakan adalah isolasi patogen dengan pengenceran 
bertingkat, identifikasi dan uji antagonis Trichoderma sp. 
dengan patogen. Ditemukan tiga jenis jamur patogen yaitu 
Fusarium sp, Phytium sp. dan Colletotrichum sp. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa jamur Trichoderma sp. 
bersifat antagonis terhadap jamur patogen Fusarium sp. 
dengan daya hambat sebesar 76%. Namun tidak mampu 
menghambat pertumbuhan jamur patogen Phytium sp. 
(45%) dan Colletotrichum sp. (41%). 

Antagonis, patogen, pisang rutai, Trichoderma  

CO-09 
Rona Karimunjawa dahulu dan sekarang ditinjau 
dari komponen ABC (abiotic, biotic & culture) 
Riska Septia Wahyuningtyas♥ 
Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. 
Kampus Karangmalang, Jl. Colombo, No. 1, Sleman 55281, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Tel.: +62-274-586168, ♥email: 
riska.septia@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) pengaruh 
kemajuan pariwisata terhadap keadaan abiotik di 
Karimunjawa (ii) pengaruh kemajuan pariwisata terhadap 
keadaan biotik di Karimunjawa, dan (iii) pengaruh 
kemajuan pariwisata terhadap keadaan culture di 
Karimunjawa, Jawa Tengah. Desain penelitian ini 
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merupakan penelitian observasi secara langsung dan kajian 
literatur. Data hasil penelitian tentang keadaan abiotik, 
biotik, dan culture berupa data dari badan pusat statistik 
dan observasi secara lansung lokasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (i) kemajuan pariwisata sangat 
mempengaruhi keadaan abiotic di Karimunjawa dilihat dari 
suhunya yang semakin meningkat, keadaan tanah yang 
semakin memburuk, dan keadaan air yang semakin 
memburuk (ii) kemajuan pariwisata sangat mempengaruhi 
keadaan biotic di Karimunjawa dilihat dari keadaan hutan 
mangrove,lamun, dan terumbu karang yang semakin 
berkurang karena adanya dampak pembangunan besar 
dalam bidang pariwisata, dan (iii) kemajuan pariwisata 
sangat mempengaruhi keadaan culture di Karimunjawa 
terutama dilihat dari adanya mitos yang semakin luntur 
kekentalannya karena tuntutan permintaan wisatawan 
terhadap barang keramat untuk dijadikan cindera mata.   

Abiotic, biotic, culture, kemajuan wisata 

CO-10 
Analisis daya dukung lahan pertanian pada 5 
wilayah kecamatan pada Sub DAS Santan, 
Kalimantan Timur tahun 2015 
Akhmad Sopian 
Fakultas Pertanian, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jl. 
KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru No.28, Samarinda Utara, 
Samarinda 75117, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-734294-737222, 
Fax.: +62-541-736572, ♥email: sopian@uwgm.ac.id 

Perkembangan jumlah penduduk diwilayah Sub DAS 
Santan dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal 
tersebut akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan 
dan pemukiman. Karena itu dibutuhkan adanya 
keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan. 
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan status daya 
dukung lingkungan Sub DAS Santan berdasarkan 
ketersediaan lahan dan status swasembada pangan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif Hasil analisis diperoleh wilayah 
penelitian memiliki ketersediaan dan kebutuhan lahan yang 
beragam dimana kecamatan Sangata selatan berstatus 
surplus, sedangkan kecamatan Teluk Pandan, Muara 
Kaman, Bontang Selatan dan Marangkayu berstatus defisit. 
Kebutuhan lahan terbesar pada Kecamatan Marangkayu 
sebesar 12.393,65 ha dan ketersediaan lahan 4.224,1 ha 
(34,08%) dari total ketersediaan lahan. Kecamatan Teluk 
Pandan dengan kebutuhan lahan (DL) sebesar 5.685 ha, 
sedangkan ketersediaan lahan (SL) hanya 1.241 (21,81%). 
Kecamatan Muara Kaman kebutuhan lahan (DL) sebesar 
1687,13 ha, sedangkan ketersediaan lahan (SL) 1618,70 ha 
(96%). Kecamatan Bontang Selatan (DL) sebesar 1.770 ha 
sedangkan ketersediaan lahan (SL) hanya 489 ha (30,21). 
Kecamatan Sangata Selatan kebutuhan lahan (DL) sebesar 
630,90 ha sedangkan ketersediaan lahan (SL) sebesar 
1.928,18 ha (34,08%). Hasil analisis untuk menentukan 
status swasembada pada wilayah Sub DAS Santan 
menunjukkan kecamatan Sangata Selatan, Muara Kaman, 

dan Marangkayu dengan daya dukung berada pada kisaran 
1≤ σ ≤ 2,47 termasuk pada kelas II yang berarti daerah ini 
sudah mampu swasembada pangan tetapi belum mampu 
memberi kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Sedangkan 
kecamatan Teluk Pandan dan Bontang Selatan daya 
dukung pada kisaran σ < 1 termasuk pada kelas III yang 
berarti daerah ini belum mampu swasembada pangan. 

Daya dukung, kebutuhan lahan, status swasembada, DAS 
Santan 

CO-11 
Stok karbon kawasan hutan produksi dengan 
fungsi pendidikan sebagai sumbangan terhadap 
upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kota 
Samarinda, Kalimantan Timur 
Ali Suhardiman♥, Hari Siswanto, Eddy Susilo 
Laboratorium Inventarisasi dan Perencanaan Hutan, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, PO Box 1013, Gunung 
Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-
541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. ♥email: 
suhardiman@fahutan.Unmul.ac.id 

Menakar kuantitas penurunan emisi Gas Rumah Kaca 
berbasis lahan melalui skema REDD+ memerlukan 
informasi faktor emisi dan data aktivitas. Faktor emisi 
karbon hutan dihitung dari stok karbon yang diukur di 
lapangan sedangkan data aktivitas dikuantifikasikan dari 
perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang umum 
diperoleh dari analisis citra satelit atau foto udara dalam 
dua waktu yang berbeda. Penelitian ini bertujuan 
menghitung faktor emisi karbon atas tanah di kawasan 
hutan dengan sebaran pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri) 
yang cukup tinggi dan menganalisis serapan karbon alami 
dalam periode 2007-2015. Hasil penelitian ini dapat 
mengayakan informasi tentang metode perhitungan karbon 
off-set berbasis gain and loss pada Tier 3. Sebanyak empat 
hektar plot contoh telah dibuat di areal Hutan Pendidikan 
Fakultas Kehutanan Unmul di Kelurahan Tanah Merah, 
Samarinda yang minim gangguan. Seluruh pohon 
berdiameter 10 cm ke atas diukur, diidentifikasi jenis-
jenisnya dan dipetakan posisinya. Hasil analisis terhadap 
plot contoh diketahui bahwa stok karbon rata-rata sebesar 
157,96 ton C/ha dengan simpangan baku sebesar 24,40 ton 
C/ha. Ulin sebagai flag species di kawasan hutan ini 
memiliki stok karbon rata-rata sebesar 43,01 ton C/ha 
dengan simpangan baku 18,22 ton C/ha. Terhadap 
keseluruhan jenis yang ada di kawasan hutan ini, tegakan 
Ulin berkontribusi sebesar 26% dari total stok karbon. Nilai 
rata-rata stok karbon di hutan pendidikan ini hanya terpaut 
11 ton C/ha dari nilai rata-rata kelompok hutan lahan 
kering sekunder di Indonesia yang berdasarkan kompilasi 
berbagai studi memiliki stok karbon rataan 169,00 ton 
C/ha. Dengan membandingkan data pengukuran pada plot 
contoh yang sama tahun 2007 diketahui bahwa stok karbon 
bertambah (gain) sebesar 25-39% setelah dikurangi dengan 
stok karbon yang hilang sebesar 10-24%. Hasil penelitian 
ini menyimpulkan bahwa kawasan hutan dalam kondisi 
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terjaga sekalipun memiliki dinamika yang ditandai dengan 
perubahan stok karbon dari waktu ke waktu. Oleh karena 
itu dalam konteks perdagangan karbon, faktor emisi dan 
penyerapan karbon penting untuk dijadikan referensi. 

Eusideroxylon zwageri, faktor emisi, ulin hutan pendidikan, 
stok karbon hutan 

CO-12 
Uji efektivitas penanggulangan gulma pada 
tanaman buah merah  (Hylocereus polyrhizus) dan 
buah srikaya (Annona squamosa) di 
Pakembinangun, Sleman, Yogyakarta 
Retno Peni Sancayaningsih, Wilhelmus Terang Arga 
Sanjaya♥, Ilham Mufti Laksono, Devi Aditya S., Wawan 
Supriyanto 
Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknika Selatan, Sekip 
Utara, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia.Tel/Fax. +62-274-580839, 
♥email: terangarga@gmail.com 

Pengendalian gulma pada lahan tanaman produksi 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
produktifitas tanaman buah. Penelitaian ini bertujuan untuk 
mengetahui cara penggendalian gulma yang paling efektif 
pada kebun buah srikaya dan buah naga merah, serta 
pengaruh asam cuka terhadap vegetasi gulma pada kebun 
buah srikaya dan buah naga merah. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengunaan 
plot untuk menganalisis vegetasi gulma pada tanaman buah 
naga merah dan tanaman srikaya, sedangkan untuk 
mengetahui pengaruh asam cuka dan penyiangan dibuat 
dibuat 4 plot dengan perlakuan 1/P1 tidak dicabut 
(kontrol), perlakuan 2/P2 dicabut spesies gulma dominan, 
perlakuan 3/P3 disemprot menggunakan asam cuka 10% 
dan perlakuan 4/P4 dicabut seluruh tanaman gulma. Pada 
kebun tanaman buah srikaya, spesies dengan jumlah 
individu terbanyak pada P1: Emilia sonchifolia (126 
individu), P2: Dichonda repens (241 individu), P3: Emilia 
sonchifolia (132 individu), P4: Emilia sonchifolia (69 
individu), sedangkan pada tanaman buah naga merah P1: 
Cleome rutidosperma (196 individu), P2: Cleome 
rutidosperma (70 individu), P3: Phyllantus niruri (24 
individu), P4: Cleome rutidosperma (32 individu). Pada 
penelitian ini diketahui cara yang paling efektif dalam 
menanggulangi gulma yaitu dengan perlakuan 4/P4 pada 
vegetasi gulma tanaman srikaya dan perlakuan 3/P3 pada 
vegetasigulma tanaman buah naga merah. 

Buah naga merah, gulma, srikaya, uji efektivitas, vegetasi 

CO-13 
Komposisi vegetasi gulma pada tanaman buah 
srikaya (Annona squamosa) dan buah naga merah 
(Hylocereus polyrhizus) di Pakembinangun, 
Sleman, Yogyakarta 

Retno Peni Sancayaningsih, Wilhelmus Terang Arga 
Sanjaya ♥, Wawan Supriyanto, Ilham Mufti Laksono, 
Devi Aditya S. 
Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknika Selatan, Sekip 
Utara, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia.Tel/Fax. +62-274-580839, 
♥email: terangarga@gmail.com 

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dan buah srikaya 
(Annona squamosa) merupakan buah dengan nilai ekonomi 
yang tinggi, namun produksi buah tersebut masih relatif 
rendah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Gulma menjadi 
salah satu masalah dalam peningkatan produktifitas 
tanaman buah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
komposisi dan struktur vegetasi gulma yang ada pada 
tanaman buah naga merah dan buah srikaya serta indeks 
similaritas keduanya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuadran plot untuk analisis 
vegetasi gulma pada tanaman buah srikaya dan tanaman 
buah naga super. Pada penelitian ini dihasilkan komposisi 
gulma pada area perkebunan buah naga merah (SF 1) 
terdiri dari 1401 individu, 14 famili, 26 genus, dan 31 
spesies. Komposisi vegetasi gulma pada tanaman srikaya 
(SF 2) terdiri dari 14 famili, 24 genus dan 27 spesies. 
Gulma yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain 
berbentuk growthform semak (perdu), rumput, dan herba. 
Key species pada kebun buah srikaya adalah Emilia 
sonchifolia dengan NP (Nilai Penting) sebesar 32.32% (FR 
11.70% dan DR 20.62%), sedangkan pada kebun buah 
naga merah adalah Galinsoga parviflora dengan NP 
sebesar 30.39% (FR 6.47% dan DR 23.91%). Indeks 
similaritas vegetasi gulma antara keduanya sebesar 
36.41%. 

Buah naga merah, gulma, Sabila Farm, srikaya, vegetasi 

CO-14 
Penilaian keberhasilan rehabilitasi hutan 
pascatambang batubara dan potensi keterpulihan 
ekosistemnya:-Studi kasus tambang batubara di 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur  
Triyono Sudarmadji1, ♥, Wahjuni Hartati2 
1 Laboratorium Konservasi Tanah dan Air, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, PO Box 1013, Gunung 
Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-
541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. ♥email: 
triyono_sudarmadji@yahoo.com 
2 Laboratorium Ilmu-ilmu Tanah, Fakultas Kehutanan, Universitas 
Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, PO Box 1013, Gunung Kelua, 
Samarinda Ulu, Samarinda-75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-
735089/748068, Fax.: +62-541-735379. ♥email: 
wahyunihartati@yahoo.com 

Penambangan batubara di kawasan hutan menimbulkan 
kerusakan ekosistem yang sangat signifikan sehingga harus 
dilakukan pengelolaan ekosistem hutan seiring kegiatan 
pembersihan lahan, penanganan tanah pucuk, limbah 
penambangan, rehabilitasi lahan-reklamasi dan revegetasi 
lahan bekas tambang, serta hal-hal terkait pra-pelaksanaan-
pasca penambangan batubara. Pemulihan ekosistem hutan 
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menghadapi lahan pasca tambang yang tidak siap berfungsi 
sebagai media tumbuh tanaman sehingga rehabilitasi hutan 
harus dilakukan mencakup aspek-aspek penataan lahan, 
pengendalian erosi-sedimentasi, serta revegetasi lahan. 
Ketiga aspek tersebut harus dievaluasi guna mengetahui 
tingkat keberhasilannya, yang meliputi penataan lahan 
(pengisian kembali lubang bekas tambang, luas areal yang 
ditata, kestabilan lereng, penaburan tanah pucuk); 
pengendalian erosi-sedimentasi (bangunan konservasi 
tanah air dan manfaatnya, luasan tanaman penutup tanah, 
kejadian erosi); serta revegetasi lahan (luas areal 
penanaman, persentase tumbuh, jumlah-komposisi jenis-
kesehatan tanaman). Penelitian dilakukan pada areal 
pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 507,30 Ha 
dengan lahan dibuka 469,14 Ha, serta luas kegiatan 
reklamasi hutan 24,47 Ha dengan jenis-jenis tanaman 
sengon, gmelina, johar, trembesi, akasia, meranti, kapur, 
ulin, jabon, pulai, cempedak, rambutan, durian, nangka, 
mahang, serta binuang. Skor hasil penilaian keberhasilan 
reklamasi hutan adalah 81,83 (OPD-Komodo 2010: 5,39 
Ha), 88,0 (IPDA-Komodo 2010: 5,11 Ha), 87,3 (KO-
Komodo 2010: 2,24 Ha), 89,3 (OPDb-M2 2011: 1,72 Ha), 
85,8 (OPDa-M2 2010: 8,54 Ha), 84,7 (OPDc-M2 2011: 
0,37 Ha), 85,2 (OPDd-M2 2011: 1,10 Ha), dengan total 
602,1 dan rataan 86,0 yang bermakna bahwa reklamasi 
hutan dapat dinyatakan berhasil (>80). Skor karakeristik 
ekosistem yang diindikasikan terbentuknya kembali 
matarantai ekosistem hutan berdasarkan kehadiran 
herbivora-predator-karnivora dan tanpa karnivora puncak 
menunjukkan bahwa nilai ekosistem lahan rehabilitasi 
pasca tambang tersebut adalah 70 yang bermakna status 
proses pemulihan ekosistem adalah prospektif. Status 
ekosistem ini mengindikasikan bahwa proses dan tahapan 
pemulihan ekosistem hutan telah berjalan pada arah 
keterpulihan yang diharapkan yaitu mengarah pada kondisi 
rona awal sebelum adanya kegiatan penambangan 
batubara.  

Erosi-sedimentasi, keterpulihan ekosistem, penataan lahan, 
rehabilitasi hutan, revegetasi lahan  

CO-15 
Keanekaragaman dan persentase tutupan 
terumbu karang di perairan Bangka Selatan, 
Kepulauan Bangka Belitung 
Vivin S. Sihombing1,♥, Rossi Margareth Tampubolon2, 
Dian Anggraini Indrawan2 
1 Pusat Penelitian dan Pengembangan. Jl. Gunung Batu No. 5. PO Box 
165, Bogor 16001, Jawa Barat. Tel. +62-251-8633234; 7520067. Fax. 
+62-251 8638111. ♥email: vivavaliandra@gmail.com 
2Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. . Jl. Gunung Batu No. 
5. PO Box 165, Bogor 16001, Jawa Barat 

Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan 
tropis dengan tingkat produktivitas dan keanekaragaman 
biota yang tinggi. Kepulauan Bangka Belitung, khususnya 
Bangka Selatan mengalami degradasi terumbu karang yang 
parah dikarenakan penambangan timah yang berdampak 

pada turunnya luasan terumbu karang, semakin kecilnya 
ukuran ikan yang tertangkap, dan semakin jauhnya daerah 
penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi, persen tutupan karang, dan 
keanekaragaman jenis karang di Bangka Selatan. Penelitian 
ini menggunakan metode Line Intercept Transect (LIT) 
yang dibuat memanjang sejajar dari garis pantai dengan 
panjang transek 100 m. Parameter perairan yang diukur 
adalah suhu, salinitas, kecerahan, dan kecepatan arus. Suhu 
perairan berkisar antara 26-28°C, kecerahan perairan 70%, 
kecepatan arus berkisar antara 0,3-0,56 m/dt, dan salinitas 
berkisar antara 29-31‰. Hasil penelitian menunjukkan 
bentuk pertumbuhan karang yang paling banyak ditemukan 
adalah cO foliose, submassive dan massive. Persentase 
tutupan karang hidup berturut-turut adalah 74,2%, 40,75%, 
42,7% dan 62,5%. Bentuk pertumbuhan karang dominan 
adalah cO massive (30%) dengan jenis utama Porites sp., 
Symphilia agaricia, dan Galaxea fascicularis, diikuti oleh 
bentuk pertumbuhan cO foliose (26.56%) dengan jenis 
karang yang umum adalah Pachyseris spp, Montipora sp. 
dan Merulina sp. Bentuk pertumbuhan karang terutama cO 
foliose merupakan jenis yang umum dijumpai di perairan 
Bangka Selatan karena mudah beradaptasi pada kondisi 
perairan yang keruh dan bersedimentasi tinggi.  

Bangka Selatan, karang, keanekaragaman, tutupan 

CO-16 
Variasi kadar andrographolit dari sambiloto 
(Andrographis paniculata) yang tumbuh di 
berbagai daerah 
Wahyu Jokopriyambodo♥, Endang Brotojoyo, Erry 
Setyo Hartanto, Nurul Husniati 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 
Tradisional (B2P2TOOT)Tawangmangu. Jl. Raya Lawu No. 11, 
Tawangmangu, Karanganyar 57792, Kabupaten Karanganyar, Jawa 
Tengah. Tel.: +62-271-697451, ♥email: wahyujp09@yahoo.com 

Sambiloto (Andrographis paniculata Nees) termasuk salah 
satu tanaman yang banyak digunakan ecara empiris sebagai 
obat oleh berbagai etnis di indonesia. Tanaman ini juga 
telah banyak diteliti dari berbagai aspek, mulai dari 
budidaya, fitokimia, farmakologi. Penelitian-penelitian di 
bidang farmakologi menunjukan bahwa sambiloto 
mempunyai banyak khasiat antara lain sebagai 
hepatoprotektor, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 
antidiabetes, anti inflamasi, antiomalaria, antidiare dan 
masih banyak lagi. Salah satu kandungan utama tanaman 
sambiloto adalah andrographolit yang telah terbukti 
berkhasiat mencegah kerusakan hati pada tikus yang 
diinduksi dengan karbontetraklorit dan galaktosamin. 
Tanaman sambiloto termasuk dalam famili Acanthaceae 
dan merupakan tanaman berperawakan herbaceous, tinggi 
sekitar 50 cm. Tanaman ini banyak tersebar di seluruh 
Indonesia mulai dari dataran rendah sampai datraran tinggi 
dengan berbagai jenis tanah dan juga ketinggian. Adanya 
sebaran yang cukup luas ini dapat memberikan pengaruh 
terhadap kandungan andrographolit pada sambiloto, 
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sehingga pada penelitian ini akan dikaji tentang variasi 
kadar andrographolit yang berasal dari berbagai daerah. 
Hasil dari kajian ini akan dapat digunakan sebagai acuan 
kualitas untuk pengobatan berdasarkan kandungan 
andrographolitnya. Sampel tanaman sambiloto diambil dari 
berbagai daerah yaitu: Ternate, Tawangmangu, 
Karangpandan, Karanganmyar dan Wonogiri (sebagai 
faktor penelitian ke-1) yang mepunyai jenis tanah dan tipe 
iklim berbeda-beda. Selanjutnya, bagian tanaman yang ada 
diatas tanah dipisahkan antara daun, ranting dan batang 
pokok (sebagai faktor penelitian ke-2). Seluruh sampel 
dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat celsius 
sampai kadar air sekitar 12%. Sampel diserbuk kemudian 
diayak dengan ukuran 40 mess. Sampel di ekstraksi dengan 
etanol selama semalam kemudian di analaisis kadar 
andrographolitnya dengan TLC-densitometri. Hasil dari 
analisis kadar andrographolit menunjukkan bahwa 
sambiloto dari berbagai daerah mempunyai kadar berbeda-
beda. Selain itu bagian organ tanaman juga menjunjukan 
kadar andrographolit yang berbeda-beda juga. Kedua 
perlakuan tersebut secara statistik tidak menujukan 
hubungan sebab-akibat. Bagian organ daun merupakan 
bagian yang paling banyak mengandung andrographolit. 

Daun, herba, kualitas, sebaran, TLC-densitometri 

CO-17 
Komparasi sifat-sifat tanah di lahan berhutan dan 
lahan revegetasi pasca tambang batubara: Studi 
kasus tambang batubara di Berau, Kalimantan 
Timur 
Wahjuni Hartati♥, Triyono Sudarmadji 
Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. 
♥email: wahyunihartati@yahoo.com 

Penambangan batubara di Kalimantan Timur sebagian 
besar berada di lahan pinjam pakai kawasan hutan 
produksi. Penambangan pada umumnya dilakukan secara 
terbuka sehingga berdampak pada kerusakan lahan secara 
masif. Tanah sebagai modal awal dalam rehabilitasi 
hutanpun tidak dapat lagi berfungsi sebagai media tumbuh 
tanaman. Oleh karena itu, rehabilitasi hutan pasca tambang 
harus dimulai dari perbaikan sifat-sifat tanahnya. Penelitian 
ini bertujuan membandingkan sifat-sifat tanah antara lahan 
pasca tambang batubara yang telah direvegetasi dengan 
lahan yang masih berhutan untuk mengetahui sejauh mana 
potensi keterpulihannya. Penelitian dilakukan di Site 
Operasi Tambang Sambarata, Binungan dan Lati PT Berau 
Coal di Berau Kalimantan Timur. Pada setiap site operasi 
tambang dibuat 7 PUP dibedakan satu dengan lainnya 
berdasarkan umur vegetasi 2 hingga 12 tahun interval 2 
tahun sebagai pewakil lahan pasca tambang serta 1 PUP di 
lahan yang masih berhutan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pH, KTK, KB, kadar P dan K tersedia pada tanah di 
lahan pasca tambang lebih tinggi dari lahan original namun 
sebaliknya untuk kadar C-organik dan N-total. Bulk 

Density lebih besar, permeabilitas tanah sedikit lebih 
lambat dari lahan originalnya. Meskipun sebagian besar 
sifat-sifat tanah di lahan revegetasi pasca tambang nilainya 
lebih besar dari lahan berhutan namun keduanya tergolong 
pada tingkat kesuburan tanah yang sama, yaitu kisaran 
sangat rendah hingga rendah. Kedalaman perakaran efektif 
dan maksimum yang merupakan cerminan fungsi tanah 
sebagai media tumbuh tanaman pada lahan pasca tambang 
lebih dangkal dari lahan originalnya. Hal ini bermakna 
bahwa rendahnya status kesuburan lahan hutan tidak dapat 
dijadikan acuan untuk menilai kemampuan tanah pasca 
tambang dalam mendukung kelangsungan pertumbuhan 
vegetasi di atasnya mengingat keberadaan vegetasi lahan 
hutan saat ini merupakan vegetasi pemenang seleksi alam 
yang prosesnya membutuhkan waktu lama. Selain itu, 
tanaman yang dibudidayakan di lahan pasca tambang 
merupakan jenis-jenis rakus hara sehingga perlu dukungan 
kesuburan tanah yang cukup.  

Batubara, keterpulihan ekosistem, lahan pasca tambang, 
rehabilitasi hutan  

CO-18 
Analisis perubahan spasial biodiversitas hutan 
mangrove vs tambak di Delta Mahakam, 
Indonesia 
Yunianto Setiawan1, ♥, Dietriech G. Bengen2, Cecep 
Kusmana3, Setyo Pertiwi4 
1Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman. Jl. Sambaliung No. 9 Kampus 
Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-
749315, Fax.: +62-541-736834, ♥email: wawanturi@gmail.com 
2 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Kampus 
IPB, Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat 
3 Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB, Dramaga, 
Bogor 16680, Jawa Barat 
4 Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB, 
Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat 

Kawasan hutan mangrove Delta Mahakam, Kalimantan 
Timur menjadi penting karena hamparannya yang cukup 
luas dan potensi perikanan serta kandungan minyak 
buminya. Selain mengemban fungsi ekologis, yaitu sebagai 
stabilisator lingkungan, kawasan hutan mangrove ini juga 
mengemban fungsi sosial ekonomi bagi kehidupan 
masyarakat. Tetapi, kondisi sekarang lebih dari 80% 
kawasan hutan mangrove Delta Mahakam telah dikonversi 
menjadi pertambakan sehingga mengakibatkan degradasi 
lingkungan seperti abrasi, instrusi air laut, penurunan 
produksi ikan alami dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan tambak 
dan zonasi mangrove di delta sungai Mahakam terutama 
luasannya dengan menggunakan peta penggunaan lahan 
dari citra satelit SPOT dan ALOS dari tahun 1986-2010. 
Metode yang digunakan dengan menumpang-tindihkan 
peta landuse dari periode ke periode berikutnya maka 
perubahan penggunaan lahan yang terjadi dapat diketahui 
perubahan luas mangrove dan tambak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa luasan mangrove pada tahun 1986 
masih menutupi lebih dari 95% kawasan Delta Mahakam 
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namun pada tahun 2010 hutan mangrove terdegradasi 
hingga hanya menutupi kawasan Delta Mahakam sekitar 
34%. Dari interpretasi citra SPOT dan ALOS diperoleh 
data luasan tambak mengalami peningkatan. Peningkatan 
tambak secara drastik terjadi pada tahun 1999, ketika harga 
udang sangat tinggi akibat kurs rupiah jatuh terhadap dollar 
Amerika. Pada periode tahun 1986 belum ada pertambakan 
di Delta Mahakam namun sekarang telah lebih dari 70% 
kawasan Delta Mahakam adalah tambak. Sedangkan 
mangrove luasan menjadi sangat berkurang. Terutama jenis 
nipah telah berkurang hingga 70%, padahal Delta 
Mahakam merupakan habitat nipah terbesar di dunia. 

Delta Mahakam, mangrove, tambak, spasial  

CP-01 
Analisis pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas: Studi 
kasus pada stakeholder perusahaan 
pertambangan 

Bramantika Oktavianti♥, Anisa Kusumawardani 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Jl. Tanah Grogot 
No. 1, Kampus Unmul Mount Kelua Samarinda, Samarinda Ulu, Kota 
Samarinda 75117, Kalimantan Timur.Tel.: +62-541-738916, ♥email: 
bramantika.oktavianti@feb.unmul.ac.id 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan 
respon stakeholder yaitu masyarakat yang bertempat 
tinggal di daerah sekitar lokasi perusahaan tambang. 
Persepsi dan respon ditujukan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan dan pemahaman masyarakat mengenai 
implementasi dari aktivitas kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan 
tambang yang beroperasi di Kota Samarinda dan 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan timur. Data 
diperoleh menggunakan metode observasi dan wawancara. 
Pemilihan sample menggunakan metode purposive 
sampling yang terdiri dari masyarakat yang bermukim di 
sekitar wilayah pertambangan di Kota Samarinda dan 
Lokasi L di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data diolah 
dengan menggunakan metode deskriptif dengan tingkat 
eksplanasinya bersifat asosiatif atau bertujuan untuk 
mengetahui dampak, hubungan antara permasalahan serta 
teori yang ada. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
terdapat kesenjangan harapan, persepsi serta respon dari 
para stakeholder yang berada di sekitar lokasi perusahaan 
tambang. Disimpulkan bahwa aktivitas sosial yang 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan 
tersebut belum mencerminkan aktivitas CSR yang 
sesungguhnya. 

CSR, Agency Theory, Stakeholder Theory, perusahaan 
pertambangan 

 

Etnobiologi & Sosial Ekonomi 

DO-01 
Potensi antimikroba minyak atsiri tumbuhan 
medang-medangan 
Harlinda Kuspradini♥, Farida Fitriani Purba, Irawan 
Wijaya Kusuma 
Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. 
♥email: hkuspradini@fahutan.Unmul.ac.id 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik 
minyak atsiri dari tumbuhan aromatik medang-medangan 
yang berasal dari Kalimantan Timur beserta potensi 
aktivitas antimikrobanya. Kegiatan penelitian meliputi 
analisis karakteristik minyak atsiri, uji antimikroba dengan 
metode difusi untuk menentukan konsentrasi hambat 
minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM) 
minyak atsiri. Karakteristik minyak dianalisis dengan 
rendemen, warna, indeks bias dan kelarutan dalam alkohol, 
analisis komponen kimia dengan KG-SM. Uji antimikroba 
dengan konsentrasi 100%, 10% dan 1% pada jamur 
Candida albicans, bakteri Staphylococcus aureus. 
Penyulingan uap dan air menghasilkan minyak daun 
Medang lilin seberat 3.025 g. Hasil karakteristik minyak 
atsiri berwarna kuning, Analisis KG-SM minyak atsiri daun 
Medang lilin terdiri dari 35 komponen kimia dengan 
komponen utama spathulenol, β-ocimene, (+)-
aromadendren, D-limonene dan epiglobulol. Minyak atsiri 
daun Medang lilin, berpotensi untuk menghambat 
pertumbuhan jamur Candida albicans, bakteri 
Staphylococcus aureus. 

Antimikroba, komponen kimia, medang, minyak atsiri 

DO-02 
Tinjauan potensi tumbuhan berkhasiat obat 
malaria yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
Arfak Kabupaten Manokwari: Prospek lokal dan 
strategi pengembangannya secara berkelanjutan 
Matheus Beljai  
Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Papua. Jl.Gunung Salju Amban. Manokwari Barat, Kabupaten 
Manokwari 98314, Papua Barat, ♥email: beljaimatheus@gmail.com 

Masyarakat Arfak merupakan masyarakat asli di 
Manokwari, Papua Barat. Kearifan lokal masyarakat Arfak 
tentang obat belum banyak diekspos di Indonesia walaupun 
beberapa diantaranya telah dikaji secara ilmiah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji potensi tumbuhan berkhasiat 
obat malaria yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Arfak di 
Kabupaten Manokwari sebagai suatu tinjauan tentang 
prospek lokal potensial dan strategi pengembangannya 
secara berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah metode 
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deskriptif dengan teknik studi pustaka. Potensi tumbuhan 
obat Malaria diolah dengan Excell dan dianalisis secara 
deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan 
hasil olah data, jenis tumbuhan yang berkhasiat sebagai 
obat Malaria yang dimanfaatkan Masyarakat Arfak terdiri 
dari 20 jenis, yaitu 5 jenis pohon (Alstonia scholaris, 
Casuarinas rumphiana, Citrus sp., Morinda citrifolia, dan 
Paraserianthes falcataria), 9 jenis herba (Alternanthera 
sp., Colocasia sp., Colocasia esculenta, Curcuma 
domesica, Dryopteris sp., Fleurya sp., Laportea interrupta, 
Laportea cordata, dan Zingiber officinale), 4 jenis perdu 
(Homalanthus populneus, Homalanthus sp., Macaranga 
tanarius, dan Pterys sp.), 1 jenis liana (Arcangelisia flava) 
dan 1 jenis kelompok epifit (Eria sp.). Informasi tentang 
tumbuhan berkhasiat obat Malaria ini merupakan prospek 
lokal yang dapat dikembangkan dalam bentuk produk 
herbal lokal dengan harga terjangkau dan untuk 
perlindungannya dapat dikembangkan dengan konsep 
kampung konservasi obat malaria sebagai bentuk upaya 
konservasi secara ex-situ. 

Jenis tumbuhan obat, masyarakat Arfak, potensi tumbuhan 
obat 

DO-03 
Tumbuhan anti malaria dalam ramuan 
pengobatan tradisional di Provinsi Kalimantan 
Timur hasil Ristoja tahun 2015 
Mery Budiarti♥, Slamet Wahyono, Wahyu 
Jokopriambodo 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 
Tradisional (B2P2TOOT)Tawangmangu. Jl. Raya Lawu No. 11, 
Tawangmangu, Karanganyar 57792, Kabupaten Karanganyar, Jawa 
Tengah. Tel.: +62-271-697451, ♥email: bsupriadi.mery@gmail.com 

Data RISKESDAS tahun 2013 menunjukkan bahwa 
prevalensi malaria di Indonesia masih tergolong tinggi, 
yaitu pada kedudukan 6,0%. Salah satu faktor yang 
menghambat pengendalian malaria adalah timbulnya kasus 
resistensi pada obat malaria. Fakta tersebut menuntun 
peneliti di Indonesia untuk menemukan berbagai anti 
malaria baru guna menggantikan obat malaria yang sudah 
tidak efektif. RISTOJA tahun 2015 merupakan penelitian 
skala nasional berbasis etnis yang mampu menjembatani 
penemuan berbagai ramuan tradisional yang telah umum 
digunakan oleh masyarakat Indonesia. Provinsi Kalimantan 
Timur menjadi salah satu titik pengambilan data dalam 
riset tersebut, khususnya etnis Apokayan, Bahau, Bentian, 
Kutai dan Berau. Terdapat 13 data ramuan anti malaria 
yang berhasil dikumpulkan yang melibatkan 19 spesies 
tumbuhan dan sebanyak 11 spesies telah teridentifikasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa lebih lanjut 
mengenai rasionalitas tumbuhan tersebut terkait potensinya 
sebagai anti malaria didasarkan pada data ilmiah penelitian 
terdahulu. Berdasarkan hasil studi literatur diketahui bahwa 
beberapa spesies tumbuhan yang telah umum digunakan 
dalam komposisi ramuan anti malaria di Provinsi 
Kalimantan Timur, telah dibuktikan secara ilmiah memiliki 

aktivitas anti malaria, diantaranya Brucea javanica (L.) 
Merr., Corchorus capsularis L., Tinospora cordifolia 
(Willd.) Miers., Curcuma longa L., Callicarpa 
macrophylla Vahl, Kaempferia galanga L., Lansium 
parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Benn. dan Acorus 
calamus L. 

Etnis, malaria, ramuan tradisional, tumbuhan obat 

DO-04 
Physiological responses in tilapia (Oreochromis 
niloticus): concentration test of Boesenbergia 
pandurata, Solanum ferox, Zingiber zerumbet  
Esti Handayani Hardi1,♥, Agustina1, Irawan Wijaya 
Kusuma2, Wiwin Suwinarti2, Ibnu Abas2 

Microbiology Laboratory, Department of Aquaculture, Faculty of 
Fisheries and Marine Science, Mulawarman University, East Kalimantan, 
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2Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur  

Penggunaan ekstrak tanaman sebagai bahan untuk 
penanggulangan penyakit bakteri pada budidaya ikan 
semakin menjadi pilihan, tidak menimbulkan kerusakan 
lingkungan, aman, murah dan tidak menimbulkan efek 
resisten pada ikan sehingga budidaya dapat dilakukan 
secara berkelanjutan. Ekstrak tanaman dapat digunakan 
sebagai bahan antibakteri maupun imunostimulant pada 
ikan, namun pemilihan konsentrasi yang tepat menjadi hal 
penting yang hasrus diperhatikan. Konsentrasi ekstrak yang 
digunakan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan 
konsentrasi bahan antibacterial komersil, karena ekstrak 
tanaman biasanya masih berupa crude ekstrak yang 
merupakan gabungan dari beberapa bahan. Untuk itu 
penelitian ini penting dilakukan untuk menguji keamanan 
dan efektivitas beberapa konsentrasi ekstrak temu kunci 
(Boesenbergia pandurata), terong asam (Solanum ferox), 
dan lempuyang (Zingiber zerumbet) yang nantinya dapat 
digunakan sebagai bahan untuk pengendalian penyakit 
bacterial pada ikan nila melalui pengamatan respon 
fisiologis dan hematologis. Ekstrak etanol yang digunakan 
adalah B. pandurata 600 dan 900 ppm, S. ferox 400 dan 
900 ppm, dan Z. zerumbet 200 dan 2000 ppm. Sebanyak 
0.1 mL/ekor diinjeksikan pada benih ikan nila ukuran 15 g 
melalui intraperitonial dan setiap perlakuan menggunakan 
30 ekor sebagai ulangan. Pengamatan dilakukan setiap jam 
hingga 5 hari pasca injeksi, pengamatan berupa kematian 
kumulatif, perubahan pola renang, patologi anatomi organ 
luar dan dalam serta perubahan haematologis ikan. Hasil 
percobaan menunjukkan bahwa ekstrak B. pandurata 900 
ppm, S. ferox 900 ppm dan 2000 ppm Z. zerumbet 
menyebabkan kematian tertinggi pada setiap konsentrasi 
ekstrak. Konsentrasi Boesenbergia pandurata 900 ppm 
menimbulkan perubahan pada pola renang ikan yaitu ikan 
menjadi agresif. Begitu pula dengan 400 ppm ekstrak S. 
ferox menyebabkan ikan menjadi agresif hingga hari ke 5 
pasca injeksi. Sama halnya dengan konsentrasi 2000 ppm 
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Z. zerumbet selain menyebabkan ikan menjada agresif, ikan 
mengalami penurunan nafsu makan. Konsentrasi B. 
pandurata 600 ppm, S. ferox 400 ppm dan 200 ppm Z. 
zerumbet aman digunakan pada ikan nila dan berpeluang 
untuk dikembangkan dalam pencegahan dan pengobatan 
yang disebabkan oleh penyakit bakterial 

Antibakteri, daya tahan ikan, pencegahan, pengobatan   

DO-05 
Minat pemanfaatan pewarna alam terhadap 
peningkatan kesejahteraan pengrajin: Studi pada 
UKM Sarung Tenun Samarinda, Kalimantan 
Timur  
Hamid Bone♥, Musviyanti 
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No. 1, Kampus Unmul Mount Kelua Samarinda, Samarinda Ulu, Kota 
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Fenomena pengembangan industri kecil dan menengah 
agar dapat terus bertahan adalah melalui peningkatan 
kreatifitas produk. Salah satunya adalah menghasilkan 
produk dengan bahan pewarna alam. Industri kerajinan 
sarung tenun Samarinda merupakan industri kreatif yang 
merupakan warisan budaya di Kota Samarinda. Kreatifitas 
pengrajin diperlukan agar usaha ini dapat terus berlanjut, 
salah satunya melalui penggunaan pewarna alam. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis minat penggunaan bahan 
pewarna alam pada pengrajin sarung tenun Samarinda 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pengrajin dan 
mengenal bahan pewana alam yang digunakan oleh 
pengrajin sarung tenun Samarinda. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif untuk menginterpretasi 
fenomena sosial yang terjadi. Data diperoleh melalui in-
depth interviews pada informan yaitu pengrajin di 
Kampung Tenun Sarung Tenun Samarinda. Penelitian ini 
menemukan bahwa kebanyakan pengrajin belum berminat 
menggunakan pewarna alam, dan hanya satu pengrajin 
yang terus berkreatifitas menggunakan pewarna alam. 
Berdasaran Planned Behavior Theory, minat dipengaruhi 
oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang 
dirasakan. Sikap pengrajin yang terus berkreatifitas 
menggunakan pewarna alam dalam menghasilkan sarung 
tenun dengan warna-warna yang menarik. Norma subjektif 
bahwa corak warna sarung Samarinda selalu mencolok 
sehingga tidak tertarik jika menggunakan bahan alam yang 
cenderung berwarna kalem. Dan kontrol perilaku yang 
dirasakan adalah pengolahan yang lebih rumit dan biaya 
bahan lebih mahal dibanding pewarna sintesis namun 
memiliki kelebihan yaitu tidak luntur. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa berbagai jenis bahan alam dapat 
dijadikan pewarna alam. Pemanfaatan keanekaragaman 
bahan alam dalam menghasilkan warna-warna yang 
berbeda pada industri kerajinan sarung tenun Samarinda 
membuka peluang pasar baru yang mulai diminati oleh 
konsumen sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
pengrajin.  

Pewarna alam, Samarinda, UKM Sarung Tenun  
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Dinamika dan implikasi hukum pengaturan 
pertambangan batubara di kawasan hutan 
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Indonesia memiliki hutan dengan luas dan keragaman 
hayati tropis di antara yang terbesar di dunia, dan sumber 
daya tersebut. Sangat penting sebagai mata pencarian bagi 
50-70 juta orang. Namun laju deforestasinya juga termasuk 
yang tertinggi di dunia.Kondisi tersebut menempatkan 
Indonesia pada posisi penting dalam peta keanekaragaman 
hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu megadiversity 
country. Namun Indonesia dikenal sebagai negara dengan 
kekayaan tambang batubara yang sangat besar. Cadangan 
tambang batubara yang terbesar justru ditemukan di dalam 
kawasan hutan. Hal ini yang sering menimbulkan 
pertentangan karena operasional pertambangan yang 
menggali hingga kedalam perut bumi, akan menyebabkan 
kerusakan dalam kawasan hutan. Sehingga perlu dilakukan 
telaah terhadap perlindungan bagi kelestarian 
keanekaragaman hayati kawasan hutan tropis. 
Permasalahan dalam telaah ini adalah (i) apakah 
perlindungan hukum pengaturan pertambangan batubara di 
kawasan hutan telah cukup diatur, (ii) Analisis bentuk 
perlindungan hukum dalam skema Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan bagi pertambangan batubara. Sumberdaya 
hutan dikelola pada awalnya melalui ketentuan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1967 (LNRI-1967-8, TLN-2823) 
Tentang Kehutanan. Selanjutnya diganti dengan Undnag-
undang Nomor 41 Tahun 1999 (LNRI-1999-167, TLNRI-
3587) Tentang Kehutanan. Kegiatan pertambangan di 
wilayah kehutanan dianggap sebagai ancaman bagi 
keberlangsungan keberadaan hutan. Secara legal difasilitasi 
melalui ketentuan Pinjam pakai Kawasan hutan yang diatur 
dalam Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang dirubah 
oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, UU 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 
serta PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 
Hutan. Peraturan ditingkat menteri yang mengatur 
pertambangan di kawasan hutan juga sangatlah dinamis, 
sejak tahun 1978 hingga tahun 2014. Ketentuan ditingkat 
menteri diantaranya Peraturan Menteri Kehutanan 
(PERMENHUT) P.14/Menhut/II/2006 Tanggal 10 Maret 
2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Jo 
P.64/Menhut/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 tentang 
perubahan P.14/Menhut/II/2006, yaitu; pasal 2, pasal 8 ayat 
3, pasal 13 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 hingga ketentuan 
Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2014. 
Pertentangan hukum dan persoalan yang muncul berkaitan 
pertambangan di kawasan hutan menunjukkan bahwa 
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terdapat persoalan yang perlu ditelaah mendalam terutama 
perlindungan hukum bagi keanekaragaman hayati. 
Perlindungan hukum keanekaragaman hayati dalam 
pengaturan pertambangan di kawasan hutan dapat di 
temukan dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, namun ketentuan ini sangat terbatas karena 
hanya meliputi kawasan hutan konservasi saja sedangkan 
jenis hutan yang lain tidak diatur dalam ketentuan ini. 
Ketentuan perlindungan juga dapat ditemukan dalam UU 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Namun 
dalam implementasinya ketentuan ini sering tidak dapat 
diberlakukan secara efektif. Ketentuan hukum yang 
mengatur secara khusus pertambangan dan ketentuan 
kehutanan hutan justru memuat ketentuan yang tidak 
melindungi kelestarian keanekaragaman hayati, bahkan 
menjadi ancaman atas kelestariannya. Ketentuan tersebut 
adalah UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. 
UU Nomor 19 tahun 2004. Selain itu UU 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan. Ketentuan teknis ditingkat menteri juga 
tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. 
Pertambangan di Kawasan Hutan beroperasi berdasarkan 
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), namun 
Konstruksi Hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) bagi Pertambangan Di Kawasan Hutan 
mengandung unsur kesalahan konstruksi hukum yang dapat 
mengakibatkan kelemahan dalam pemberian perlindungan 
hukum. 

Hutan, hukum, keanekaragaman hayati, pertambangan 
batubara 
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Indonesia memiliki hutan dengan luas dan keragaman 
hayati tropis di antara yang terbesar di dunia, dan sumber 
daya tersebut. Sangat penting sebagai mata pencarian bagi 
50-70 juta orang. Namun laju deforestasinya juga termasuk 
yang tertinggi di dunia.Kondisi tersebut menempatkan 
Indonesia pada posisi penting dalam peta keanekaragaman 
hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu megadiversity 
country. Namun Indonesia dikenal sebagai negara dengan 
kekayaan tambang batubara yang sangat besar. Cadangan 
tambang batubara yang terbesar justru ditemukan di dalam 
kawasan hutan. Hal ini yang sering menimbulkan 
pertentangan karena operasional pertambangan yang 
menggali hingga kedalam perut bumi, akan menyebabkan 

kerusakan dalam kawasan hutan. Sehingga perlu dilakukan 
telaah terhadap perlindungan bagi kelestarian 
keanekaragaman hayati kawasan hutan tropis. 
Permasalahan dalam telaah ini adalah (i) apakah 
perlindungan hukum pengaturan pertambangan batubara di 
kawasan hutan telah cukup diatur (ii) Analisis bentuk 
perlindungan hukum dalam skema Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan bagi pertambangan batubara. Sumberdaya 
hutan dikelola pada awalnya melalui ketentuan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1967 (LNRI-1967-8, TLN-2823) 
Tentang Kehutanan. Selanjutnya diganti dengan Undnag-
undang Nomor 41 Tahun 1999 (LNRI-1999-167, TLNRI-
3587) Tentang Kehutanan. Kegiatan pertambangan di 
wilayah kehutanan dianggap sebagai ancaman bagi 
keberlangsungan keberadaan hutan. Secara legal difasilitasi 
melalui ketentuan Pinjam pakai Kawasan hutan yang diatur 
dalam Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang dirubah 
oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, UU 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 
serta PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 
Hutan. Peraturan ditingkat menteri yang mengatur 
pertambangan di kawasan hutan juga sangatlah dinamis, 
sejak tahun 1978 hingga tahun 2014. Ketentuan ditingkat 
menteri diantaranya Peraturan Menteri Kehutanan 
(PERMENHUT) P.14/Menhut/II/2006 Tanggal 10 Maret 
2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Jo 
P.64/Menhut/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 tentang 
perubahan P.14/Menhut/II/2006, yaitu; pasal 2, pasal 8 ayat 
3, pasal 13 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 hingga ketentuan 
Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2014. 
Pertentangan hukum dan persoalan yang muncul berkaitan 
pertambangan di kawasan hutan menunjukkan bahwa 
terdapat persoalan yang perlu ditelaah mendalam terutama 
perlindungan hukum bagi keanekaragaman hayati. 
Perlindungan hukum keanekaragaman hayati dalam 
pengaturan pertambangan di kawasan hutan dapat di 
temukan dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, namun ketentuan ini sangat terbatas karena 
hanya meliputi kawasan hutan konservasi saja sedangkan 
jenis hutan yang lain tidak diatur dalam ketentuan ini. 
Ketentuan perlindungan juga dapat ditemukan dalam UU 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Namun 
dalam implementasinya ketentuan ini sering tidak dapat 
diberlakukan secara efektif. Ketentuan hukum yang 
mengatur secara khusus pertambangan dan ketentuan 
kehutanan hutan justru memuat ketentuan yang tidak 
melindungi kelestarian keanekaragaman hayati, bahkan 
menjadi ancaman atas kelestariannya. Ketentuan tersebut 
adalah UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. 
UU Nomor 19 tahun 2004. Selain itu UU 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan. Ketentuan teknis ditingkat menteri juga 
tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. 
Pertambangan di Kawasan Hutan beroperasi berdasarkan 
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), namun 
Konstruksi Hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IPPKH) bagi Pertambangan Di Kawasan Hutan 
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mengandung unsur kesalahan konstruksi hukum yang dapat 
mengakibatkan kelemahan dalam pemberian perlindungan 
hukum. 

Keanekaragaman hayati, hutan tropis, perlindungan hukum, 
pertambangan batubara 
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Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang 
diklasifikasikan sebagai sumberdaya yang tak terbarukan 
(non renewable), karena sifatnya ini maka tambang jika 
telah habis dieksploitasi tidak akan ada lagi. Ciri industri 
pertambangan yang lain adalah lokasi endapan bahan 
tambang yang berada di bawah permukaan bumi 
menyebabkan eksploitasi tambang harus melakukan 
penggalian jauh kedalam perut bumi untuk mendapatkan 
bahan tambang. Hal inilah yang menyebabkan industri 
pertambangan selalu membawa dampak merubah bentang 
alam secara signifikan dan membawa dampak besar bagi 
lingkungan. Industri pertambangan batubara merupakan 
industri yang “lapar” lahan/tanah, karena untuk mengeruk 
batubara diperlukan ketersediaan areal yang sangat luas. 
Upaya penggalian tambang hingga masuk kedalam 
kawasan hutan. Hutan sebagai sektor sumber daya alam 
mempunyai ciri yang bertolak belakang dengan sektor 
pertambangan. Sektor pertambangan dalam produksinya 
harus merubah bentang alam, sedangkan hutan untuk dapat 
berfungsi sesuai keberadaannya menjaga keberlanjutan 
ekosistem, perlu menjaga kawasannya untuk tetap alami. 
Sumberdaya hutan dikelola pada awalnya melalui 
ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (LNRI-
1967-8, TLN-2823) Tentang Kehutanan. Selanjutnya 
diganti dengan Undnag-undang Nomor 41 Tahun 1999 
(LNRI-1999-167, TLNRI-3587) Tentang 
Kehutanan.Kegiatan pertambangan di wilayah kehutanan 
dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan 
keberadaan hutan. Secara legal difasilitasi melalui 
ketentuan Pinjam pakai Kawasan hutan yang diatur dalam 
Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang dirubah oleh UU 
Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, UU 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP 
No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 
Peraturan ditingkat menteri yang mengatur pertambangan 
di kawasan hutan juga sangatlah dinamis, sejak tahun 1978 
hingga tahun 2014. Ketentuan ditingkat menteri 
diantaranya Peraturan Menteri Kehutanan (PERMENHUT) 
P.14/Menhut/II/2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang 
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Jo 

P.64/Menhut/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 tentang 
perubahan P.14/Menhut/II/2006, yaitu; pasal 2, pasal 8 ayat 
3, pasal 13 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 hingga ketentuan 
Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2014. 
Pertentangan hukum dan persoalan yang muncul berkaitan 
pertambangan di kawasan hutan menunjukkan bahwa 
terdapat persoalan yang perlu dilakukan upaya 
harmonisasi. Kerangka model harmonisasi hukum menurut 
John Henry Merryman dapat digunakan sebagai model 
reformasi hukum, secara teoritis dikenal tiga model, yaitu 
‘tinkering harmonization’, ‘following harmonization’ dan 
‘leading harmonization’ 

Harmonisasi hukum, izin pinjam pakai kawasan hutan, 
pertambangan batubara 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi 
kinerja layanan pada Puskesmas di Kalimantan Timur. 
Penelitian ini menggunakan Diagram Kartesius dan uji t 
untuk mengidentifikasi kessesuaian kinerja dan harapan 
yang diukur dari lima dimensi kualitas layanan yang terdiri 
dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik. 
Data dikumpulkan dari masyarakat pengguna Puskesmas 
Kalimantan Timur. Unit analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Puskesmas di wilayah kalimantan 
Timur yang diwakili oleh tiga kabupaten kota masing-
masing adalah Samarinda, Kutai kartanegara, dan 
Balikpapan masing-masing kabupaten kota 8 Puskesmas 
dan masing-masing Puskesmas terdiri dari 10 sampel 
pengguna jasa layanan sehingga total sampel adalah 24 
Puskesmas dan 240 orang. Hasil penelitian ini menemukan 
bahwa secara keseluruhan kinerja layanan telah 
dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna, meskipun 
demikian masih banyak dimensi kinerja layanan yang 
implementasinya belum tepat. Secara keseluruhan di 
wilayah Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dimensi 
keandalan dan bukti fisik masuk pada kuadran pertahankan 
prestasi yang dimaknai pelaksanaannya sudah baik; 
Jaminan dan empati masuk pada kuadran prioritas utama 
yang dimakna harus ditingkatkan lagi kinerjanya; daya 
tanggap masuk pada kuadaran berlebihan yang dimaknai 
bahwa selama ini pelaksanaannya telah melebihi harapan, 
sementara dianggap tidak penting oleh masyarakat, 
sehingga perlu dievaluasi untuk kebijakan yang akan 
datang. Untuk wilayah Samarinda menunjukkan bahwa 
daya tanggap masuk pada kuadran pertahankan prestasi 
yang dimaknai pelaksanaannya sudah baik; empati masuk 
pada kuadran prioritas rendah yang dimaknai dapat 
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diabaikan karena tidak terlalu dianggap penting meskipun 
pelaksanaannya masih belum sesuai harapan; Keandalan, 
jaminan, bukti fisik masuk pada kuadaran berlebihan yang 
dimaknai bahwa selama ini pelaksanaannya telah melebihi 
harapan, sementara dianggap tidak penting oleh 
masyarakat, sehingga perlu dievaluasi untuk kebijakan 
yang akan datang. Untuk wilayah Balikpapan menunjukkan 
bahwa Keandalan, jaminan, empati masuk pada kuadran 
pada kuadran prioritas utama yang dimaknai harus 
ditingkatkan lagi kinerjanya; daya tanggap masuk pada 
kuadran prioritas rendah yang dimaknai dapat diabaikan 
karena tidak terlalu dianggap penting meskipun 
pelaksanaannya masih belum sesuai harapan; bukti fisik 
masuk pada kuadaran berlebihan yang dimaknai bahwa 
selama ini pelaksanaannya telah melebihi harapan, 
sementara dianggap tidak penting oleh masyarakat, 
sehingga perlu dievaluasi untuk kebijakan yang akan 
datang. Untuk wilayah Kutai Kartanegara menunjukkan 
bahwa jaminan masuk pada kuadran pertahankan prestasi 
yang dimaknai pelaksanaannya sudah baik; bukti fisik, 
jaminan dan keandalan masuk pada kuadran prioritas 
rendah yang dimaknai dapat diabaikan karena tidak terlalu 
dianggap penting meskipun pelaksanaannya masih belum 
sesuai harapan, dan daya tanggap masuk pada kuadaran 
berlebihan yang dimaknai bahwa selama ini 
pelaksanaannya telah melebihi harapan, sementara 
dianggap tidak penting oleh masyarakat, sehingga perlu 
dievaluasi untuk kebijakan yang akan datang. 

Kinerja layanan, Puskesmas 
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Komunikasi lingkungan untuk pembangunan 
berkelanjutan pada wilayah pertambangan 
batubara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur 

Inda Fitryarini♥, Hikmah 
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Hutan memiliki bermacam fungsi dan di dalamnya terdapat 
keanekaragaman hayati (biodiversity) sehingga diperlukan 
kesadaran dan komunikasi untuk melestarikan hutan dan 
lingkungan alam lainnya. Laju penggundulan hutan 
(deforestrasi) di Indonesia kini menempati posisi tertinggi 
di dunia tidak terkecuali di Kota Samarinda, Provinsi 
Kalimantan Timur. Kerusakan lingkungan khususnya hutan 
sudah cukup banyak terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan 
Timur. Beberapa dampak akibat berkurangnya hutan 
adalah punahnya beberapa satwa liar khas Kalimantan 
yaitu bekantan, orang utan dan gajah Kalimantan. 
Kalimantan Timur yang dahulu dikenal sebagai paru-paru 
dunia tetapi saat ini kenyataannya banyak hutan tidak lagi 
utuh atas nama pembangunan.  Eksploitasi secara massif 
untuk industri batu bara, perumahan dan perkebunan kelapa 
sawit menyebabkan luas hutan berkurang secara drastis. 
Puncak dari kerusakan lingkungan adalah terjadi tanah 
longsor, banjir dan tewasnya 25 anak di lubang tambang 

pada kurun waktu 2011-2015.Dari jumlah korban tersebut, 
Kota Samarinda menyumbangkan jumlah korban terbanyak 
akibat lubang tambang yaitu 15 anak. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengeksplorasi kearifan lokal masyarakat di 
wilayah tambang batubara Kota Samarinda melalui 
komunikasi lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. 
Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi 
lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah 
tambang batubara adalah melalui perencanaan dan 
manajemen komunikasi untuk menjaga tumbuhan dan 
hewan di wilayah tempat tinggal, menjaga kelestarian 
hayati dengan tidak mengganggu kehidupan mereka serta 
kampanye lingkungan. Masyarakat juga meyakini bahwa 
alam memiliki jiwa. 

Komunikasi lingkungan, tambang batubara, pembangunan, 
partisipasi 
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Skrining aktivitas vasodilatasi secara in vitro pada 
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Kalimantan kaya akan keanekaragaman tumbuhan obat dan 
berbagai etnis Dayak yang dibekali pengetahuan lokal 
untuk menggunakan tumbuhan yang ada di sekitarnya 
untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Hasil eksplorasi 
pengetahuan lokal etnomedisin dan tumbuhan obat berbasis 
komunitas di Indonesia pada pengobat tradisional Etnis 
Dayak Abai di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan 
Utara, Indonesia didapatkan tumbuhan daun Albertisia 
papuana Becc., daun Morinda citrifolia L., daun Hibiscus 
rosasinensis L., batang Arenga undulatifolia Becc., dan 
kulit batang Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn. telah 
digunakan secara turun temurun untuk pengobatan 
hipertensi, tetapi masih belum ada bukti secara ilmiah. 
Tujuan penelitian adalah melakukan skrining aktivitas 
vasodilatasi pada pembuluh darah secara in vitro pada lima 
tumbuhan obat tersebut untuk pembuktian ilmiah 
mekanisme aksi penurunan tekanan darah tumbuhan obat 
tersebut langsung pada pembuluh darah sebagai 
vasodilator. Tumbuhan obat diambil dari lokasi awal 
sumber informasi etnomedisin kemudian diolah menjadi 



 ABS SEM NAS MASY BIODIV INDON, Samarinda, 26 November 2016, hal. 345-390 374

simplisia. Ekstraksi dilakukan secara maserasi dengan 
pelarut etanol dengan dua kali pengulangan. Uji aktivitas 
vasodilatasi secara in vitro dengan menggunakan organ 
terpisah aorta tikus dengan endotel dan tanpa endotel untuk 
diketahui tempat kerjanya di endotel, atau otot polos 
pembuluh darah atau dikedua tempat. Tempat kerja ini 
sangat penting untuk penggunaan pada penderita hipertensi 
karena penderita hipertensi dengan disfungsi endotel 
mendapat terapi dengan tumbuhan obat yang bekerja pada 
endotel akan tidak bermanfaat menurunkan tekanan darah. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar tumbuhan obat 
yang diteliti memiliki aktivitas vasodilatasi dan hanya satu 
tumbuhan yang berefek vasokonstriksi. Mekanisme aksi 
vasodilator ada yang bekerja pada endotel, otot polos dan 
kedua tempat tersebut. Jadi data etnobotani yang terarah 
sangat bermanfaat untuk penemuan tumbuhan obat 
berkhasiat antihipertensi. 

Etnobotani, hipertensi, in vitro, tumbuhan obat, vasodilator 
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Isolasi senyawa aktif daun dahu (Dracontomelon 
dao) terhadap bakteri Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
Sjarif Ismail1,♥, Yuniati2 
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Bakteri Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) di Indonesia dan dunia masih merupakan masalah 
kesehatan karena di masyarakat menyebabkan keparahan 
penyakit yang memburuk secara cepat. Di Rumah sakit 
menimbulkan angka kematian yang tinggi dan 
meningkatkan lama perawatan di rumah sakit dengan biaya 
yang dikeluarkan cukup besar. Resistensi antimikroba pada 
bakteri MRSA di Indonesia dan dunia terus meningkat dan 
cukup mengkhawatirkan. Saat ini, sangat mendesak 
dilakukan penelitian untuk mendapatkan antimikroba baru 
yang masih sensitif terhadap bakteri MRSA. Daun dahu 
(Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe) (DDD) telah 
digunakan oleh etnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur, 
Indonesia untuk obat luka dan telah diketahui memiliki 
aktivitas antibakteri terhadap bakteri MRSA tetapi masih 
belum diketahui senyawa aktif dengan aktivitas antibakteri 
terhadap bakteri MRSA dan belum diketahui nilai 
Minimum inhibitory concentration (MIC) dan minimum 
bactericidal concentration (MBC) untuk isolat aktifnya. 
Kedua nilai ini penting untuk menggolongkan aktivitas 
antibakteri isolat yang didapat sebagai bakteriostatik atau 
bakterisid. Tujuan penelitian adalah mengisolasi senyawa 
aktif DDD sebagai antibakteri terhadap bakteri MRSA 
secara bioassay guided isolation dan diuji aktivitas 
antibakteri agar diketahui nilai MIC dan MBC pada isolat 
aktif hasil isolasi dari DDD. Hasil penelitian didapatkan 

satu senyawa dengan aktivitas antibakteri terhadap bakteri 
MRSA ATCC43300 yang bersifat bakterisid dan hasil 
elusidasi struktur masih termasuk kelompok metabolit 
sekunder polifenol. 

Antibakteri, bioassay guided-isolation, Dracontomelon dao, 
MBC, MIC 
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Ramuan untuk luka terbuka dan sakit kulit di 
Provinsi Kalimantan Timur 
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Tawangmangu, Karanganyar 57792, Kabupaten Karanganyar, Jawa 
Tengah. Tel.: +62-271-697451, ♥email: mujahidnp@gmail.com 

Pelaksanaan RISTOJA 2015 di Kalimantan Timur meliputi 
5 etnis, yaitu Apokayan, Bahau, Bentian, Kutai dan Berau. 
Pengamatan terhadap 5 orang pengobat tradisional pada 
masing masing etnis yang dipilih secara porposive 
diperoleh 520 ramuan yang terdiri dari 65 kelompok 
penyakit/keluhan. Ramuan untuk pengobatan luka terbuka 
dan sakit kulit jika digabungkan berjumlah 47. Ramuan 
untuk luka terbuka terdapat 24 yang terdiri dari 27 
tumbuhan sedangkan ramuan untuk sakit kulit terdapat 23 
ramuan yang terdiri dari 24 tumbuhan. Berhasil 
diidentifikasi hingga tingkat spesies berjumlah 44 
tumbuhan yang terdiri dari 39 spesies. Organ tumbuhan 
yang digunakan dalam ramuan adalah: daun (65%), kulit 
batang (6,7%), rimpang (6,7%) akar (3,3%) buah (1,7%) 
dan bukan tanaman (13,3%) 

Apokayan, Bahau, Bentian, Berau, Kutai  

DO-14 
Pengembangan produk olahan buah naga merah 
Kalimantan Timur yang dapat dipasarkan dengan 
sistem usaha gerobak waralaba  

Fachriza Noor Abdi, Muriani Emelda Isharyani♥, Deasy 
Kartika Rahayu K. 
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Hasil pertanian buah naga merah (Hylocereus polyrhizus 
(F.A.C.Weber) Britton & Rose) di Kalimantan Timur 
umumnya hanya dimanfaatkan dalam bentuk penjualan 
buah segar. Walaupun komoditas turunan dari buah naga 
merah merah saat ini telah dikembangkan oleh berbagai 
UKM yang tersebar di Samarinda, Balikpapan dan 
Samboja, namun pemasarannya masih terbatas pada 
masyarakat yang melintas di sepanjang Jl. Soekarno-Hatta 
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(jalur antar kota Samarinda-Balikpapan). Kendala-kendala 
seperti ini melahirkan pemikiran untuk mengembangkan 
produk olahan buah naga merah yang dapat dipasarkan 
dengan sistem usaha gerobak waralaba (stall franchise) 
sehingga dapat menjangkau daerah pemasaran yang lebih 
luas lagi. Penentuan atribut mutu produk olahan buah naga 
merah Kaltim yang cocok dipasarkan dengan sistem usaha 
gerobak waralaba dilakukan dengan metode QFD untuk 
mengetahui prioritas karakteristik teknis yang merupakan 
terjemahan dari kebutuhan konsumen. Hasil dari metode 
QFD dijadiakan dasar pertimbangan dalam diskusi pakar 
metode Delphi untuk menentukan alternatif produk olahan 
buah naga merah Kaltim yang sesuai dengan sistem 
pemasaran gerobak waralaba. Hasl dari Matrik QFD 
memberikan prioritas terhadap formulasi dan komposisi 
produk, jenis bahan baku pendukung, bahan kemasan dan 
proses penyiapan produk sebagai karakteristik teknis yang 
perlu ada pada produk olahan buah naga merah Kaltim. Mi 
dan es krim terpilih sebagai produk olahan yang paling 
potensial dipasarkan dengan gerobak waralaba dalam 
diskusi pakar metode Delphi karena memiliki beberapa 
alternatif formulasi dan komposisi, bahan baku pendukung 
yang mudah dicari, banyaknya alternatif kemasan produk 
dan proses penyiapan yang tidak rumit sehingga dapat 
memberikan kemudahan bagi penjual mempersiapkan 
produk secara cepat ke konsumen.  

Buah naga merah, QFD, Delphi, gerobak waralaba 
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Minat warga terhadap pemanfaatan bank 
sampah: Studi pada program pemberdayaan 
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musviyanti@yahoo.com 

Lingkungan menjadi sehat jika permasalahan sampah dapat 
diatasi dengan baik. Salah satu program Lembaga Zakat 
Nasional atau LAZNAS Rumah Zakat (RZ) adalah 
pemberdayaan lingkungan melalui program bank sampah. 
Program ini merupakan bentuk kepedulian RZ terhadap 
lingkungan, yang sumber dananya berasal dari dana infak. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis minat warga 
dalam pemanfaatan bank sampah. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif untuk menginterpretasi fenomena 
sosial yang terjadi. Data diperoleh melalui in-depth 
interviews pada informan yaitu penanggung jawab program 
pemberdayaan ligkungan dan ekonomi RZ Samarinda dan 
Ketua RT lokasi bank sampah RZ. Penelitian ini 
menemukan bahwa minat warga sesuai dengan Planned 
Behavior Theory, yaitu dipengaruhi oleh sikap, norma 
subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap 
terbentuk dari keterbukaan yaitu penerimaan warga 
terhadap bank sampah, sehingga permasalahan 

keterbatasan lahan di daerah perkotaan dapat diatasi 
melalui inisiatif salah satu warga meminjamkan tanahnya 
untuk digunakan sebagai lokasi bank sampah, Norma 
subjektif bahwa adanya kesadaran warga mewujudkan 
lingkungan bersih dengan mengumpulkan sampah kering 
yang disetor kepada pengelola bank sampah. Dan kontrol 
perilaku yang dirasakan adalah pengolahan bank sampah 
menjadikan lingkungan bersih dan menjadi tambahan 
penghasilan warga.  

Amil, bank sampah, lembaga zakat, minat 
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Diare akut umumnya disebabkan oleh infeksi mikroba 
masih menjadi masalah kesehatan di negara-negara 
berkembang dengan sanitasi yang buruk termasuk 
Indonesia. Suku Abai di Kalimantan Utara menggunakan 
beberapa tumbuhan obat seperti Aglaonema nebulosum 
N.E.Br, Codonoboea platypus (C.B. Clarke) C.L.Lim, 
Melastoma malabathricum L, Acorus calamus, Alstonia 
scholaris (L) R.Br sebagai obat diare dan sakit perut. Hal 
ini menunjukkan bahwa tumbuhan obat yang digunakan 
suku Abai mempunyai potensi sebagai sumber antimikroba 
alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas antimikroba ekstrak A. nebulosum, C. platypus, M. 
malabathricum, A. calamus, dan A. scholaris. Aktivitas 
antimikroba diuji dengan cara disc diffusion method 
(Kirby-Bauer) dan Minimum Inhibitory Concentration 
(MIC) dengan mengukur daya hambat hasil ekstrak ethanol 
tumbuhan tersebut terhadap pertumbuhan bakteri E. coli 
ATCC 35128, S. sonnei ATCC 25931, C. jejuni ATCC 
33291, P. aeruginosa ATCC 15442, dan E. cloacae ATCC 
13047. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Mulawarman, Samarinda. Hasil Penelitian menunjukkan A. 
nebulosum terbukti menghambat pertumbuhan E. coli, C. 
platypus menghambat pertumbuhan E. coli dan C. jejuni, 
M. malabathricum menghambat pertumbuhan semua jenis 
bakteri uji, A. calamus menghambat pertumbuhan S. 
sonnei, A. scholaris menghambat E. coli dan E. cloacae, 
dengan diameter zona hambat masing-masing tumbuhan 
rata-rata 10-15 mm dan MIC rata-rata 2,3-8 mg/mL. 
Kesimpulan penelitian ini adalah tanaman obat yang 
digunakan suku Abai di Kalimantan Utara sebagai obat 
diare mempunyai aktivitas antimikroba 
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manis di lima etnis yang tinggal di Provinsi 
Kalimantan Timur 
Slamet Wahyono♥, Mery Budiarti, Rohmad Mujahid, 
Wahyu Jokopriyambodo 
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 
Tradisional (B2P2TOOT)Tawangmangu. Jl. Raya Lawu No. 11, 
Tawangmangu, Karanganyar 57792, Kabupaten Karanganyar, Jawa 
Tengah. Tel.: +62-271-697451, ♥email: wahyono1983@gmail.com 

Keanekaragaman kekayaan biodiversitas di Indonesia telah 
diakui dunia, kekayaan biodiversitas tersebut termasuk 
jenis-jenis tumbuhan obat yang hingga kini masih 
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menjaga kesehatan 
dan mengobati penyakit meskipun belum secara maksimal. 
Di samping itu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis 
dengan kekayaan kearifan lokal masing-masing dalam 
memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. 
Eksplorasi pengetahuan lokal etnomedisin dan tumbuhan 
obat (Ristoja) dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
adanya tumbuhan obat dan ramuan yang digunakan oleh 
masyarakat setempat melalui pengobat tradisional (battra), 
lima etnis di Provinsi Kalimantan Timur merupakan titik 
pengamatan Ristoja tahun 2015. Informasi dari battra di 
Lima etnis di Kalimantan Timur yakni etnis Apokayan, 
Bahau, Berau, Bentian, dan Kutai terdapat 22 spesies 
tumbuhan obat yang dimanfaatkan dalam pengobatan 
kencing manis. Variasi obat tradisional untuk kencing 
manis tersebut meliputi 5 jenis ramuan dan 10 tanaman 
tunggal. Pada etnis Berau tidak diperoleh ramuan obat 
tradisional untuk kencing manis sedangkan etnis apokayan 
ada 2 tumbuhan, etnis Bahau ada 10 jenis obat tradisional 
(3 ramuan dan 7 tanaman tunggal), etnis Bentian 1 tanaman 
dan etnis Kutai 2 ramuan. 

Dayak, kencing manis, obat tradisional, tumbuhan obat  
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Analisis usaha tani dan pola tanam komoditi buah 
naga (Hylocereus undatus) dan lada (Piper nigrum) 
di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur 
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Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan sistem 
informasi pola tanam dan pertanian di Kecamatan Loa 
Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 
untuk meningkatkan intensitas tanam dalam rangka 

mendukung pengembangan spesifik lokasi pertanian lahan 
kering berwawasan agribisnis. Penelitian ini juga 
diharapkan dapat menghasilkan nilai rasio R/C lebih besar 
dari 1 sehingga secara ekonomis layak untuk dilaksanakan 
di tingkat petani. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
inventarisasi karakteristik tanah seperti: iklim, relief, 
topografi, jenis tanah, dan penggunaan lahan, pola 
mengidentivikasi petani menanam buah naga dan merica di 
desa Batuah, mengetahui buah biaya dan pendapatan 
usahatani komoditas naga dan lada, serta menentukan 
kelayakan pertanian berdasarkan analisis rasio R/C. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
wawancara dengan responden sampel, yaitu petani buah 
naga dan petani lada di Loa Janan. Hasil penelitian 
menunjukkan oleh kondisi iklim, topografi dan tanah lebih 
layak untuk mengembangkan lada komoditas dari buah 
naga, baik secara monokultur dan kebun campuran. analisis 
keseluruhan komoditas pertanian dan buah lada naga 
memiliki nilai rasio R/C> 1, yang berarti bahwa komoditas 
masih layak untuk dibudidayakan. Berdasarkan analisis 
produktivitas modal (rasio π/C) komoditas lada lebih layak 
untuk dikembangkan karena lebih besar dari bunga bank, 
sedangkan buah naga lebih kecil dari bunga bank. 
Berdasarkan faktor-faktor produksi pertanian komoditas 
buah naga pengaruh yang signifikan, seperti tanah, benih 
dan pupuk. 

Pertanian, pola tanam, R/C ratio 

DP-01 
Respons petani lahan pasir pantai terhadap 
pemasaran sistem lelang cabai di Kecamatan 
Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta 
Fitri Fauziah 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. 
P.M.Noor Sempaja, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-
220857, 220691. Fax.: +62-541-220857, ♥email: akoev3@gmail.com 

Pengembangan agribisnis pedesaan dalam rangka 
pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan 
melalui alternatif model pengembangan kelembagaan 
lelang komoditas yang mempertemukan penjual dan 
pembeli dengan penawaran kuantitas produk yang lebih 
besar dan kualitas produk yang telah diketahui. Dinamika 
harga dan aktivitas kelompok berkembang sesuai dinamika 
pasar. Adanya kelembagaan kelompok tani di kecamatan 
Panjatan, kabupaten Kulon Progo telah berupaya 
melaksanakan kegiatan pemasaran dengan model sistem 
pasar lelang. Sistem pelelangan ini merupakan sistem 
pemasaran komoditas cabai yang masih baru bagi 
masyarakat pesisir pantai selatan. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui respons 
petani lahan pasir pantai terhadap pemasaran sistem lelang 
cabai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan pengambilan sampel secara 
purposive. Jenis data yang diambil adalah data primer dan 
sekunder dengan teknik pengambilan secara observasi dan 
wawancara terhadap petani lahan pasir pantai. Variabel 
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diukur menggunakan skoring dengan skala likert. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar (>50%) 
petani lahan pasir pantai memiliki respons yang tinggi 
terhadap pemasaran sistem lelang cabai, dan dalam 
pelaksanaan sistem lelang cabai, petani peserta lelang 
belum terlibat secara langsung, sehingga petani tidak 
mengetahui harga cabai secara transparan, serta sistem 
lelang cabai dapat meningkatkan hubungan kemitraan 
antara petani dan perusahaan benih dalam penyediaan 
benih cabai. 

Cabai, pasir pantai, sistem lelang 

DP-02 
Riset eksperimen: pengaruh penyelenggaraan dan 
penggunaan informasi akuntansi terhadap 
persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 
atas informasi akuntansi dalam pengelolaan usaha 

Sri Mintarti, Dhina Mustika Sari♥, Triana Fitriastuti 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Jl. Tanah Grogot 
No. 1, Kampus Unmul Gunung Kelua Samarinda, Samarinda Ulu, 
Samarinda 75123, Kalimantan Timur.Tel.: +62-541-738916, ♥email: 
dhina.mustika.sari@feb.unmul.ac.id 

Penelitian ini menguji dampak dilakukannya proses 
akuntasi dan penggunaan informasi akuntansi pada persepsi 
pengusaha UMKM dengan menggunakan metode 
eksperimen. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk 
melihat perubahan persepsi pengusaha UMKM yang 
selama ini mempersepsikan informasi akuntansi sebagai 
suatu persepsi ‘negatif’ atas nilai informasi akuntansi. 
Diduga bahwa persepsi negatif tersebut didasari oleh 
dominasi mekanisme Closure yang membentuk persepsi 
secara utuh melalui stimulasi yang tidak lengkap. Sehingga 
saat diliputi ketidaktahuan tentang informasi akuntansi, 
secara tidak langsung dengan begitu saja membayangkan 
berdasarkan pada apa yang diyakini bahwa informasi 
akuntansi merupakan sesuatu yang sangat sulit dijangkau, 
rumit dan tidak penting. Eksperimen dilakukan dengan 
membentuk dua kelompok yakni kelompok eksperimen dan 
kontrol. Masing-masing kelompok terdiri dari 30 orang 
pelaku UMKM. Kelompok pertama mendapatkan treatment 
berupa pelatihan akuntansi sederhana yang kemudian 
diminta untuk menerapkan dalam pengelolaan usahanya. 
Kelompok kedua tidak menerima treatment apapun, dalam 
arti tidak menerima pelatihan akuntansi sederhana, 
sehingga kelompok ini mendeskripsikan kondisi riil pelaku 
UMKM pada umumnya. Melalui uji beda t-test sample 
paired pada pelaku UMKM tenun di Kampung Tenun 
Samarinda Seberang ditemukan bukti bahwa 
penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi yang 
diukur dengan pengetahuan dan pengalaman tidak 
berpengaruh terhadap persepsi negatif terhadap informasi 
akuntansi, dimana responden menganggap bahwa SAK 
ETAP masih sulit untuk diterapkan. 

Eksperimen, informasi akuntansi, persepsi 

Biosains 

EO-01 
Aktivitas dan potensi tabir surya ekstrak etil 
asetat bawang dayak (Eleutherine americana) 
dalam sediaan lotion  
Arsyik Ibrahim, Islamudin Ahmad♥, Victoria Yulita F. 
♥♥ 
Fakultas Farmasi, Unniversitas Mulawarman. Kampus Gunung Kelua, 
Samarinda Ulu, Samarinda-75123, Kalimantan Timur. Tel. +62-541-
739491, ♥email: achie.ibrahim@gmail.com  

Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang 
digunakan dengan maksud menyerap secara efektif sinar 
matahari terutama pada daerah emisi gelombang 
ultraviolet. Tujuan penelitian adalah mengetahui aktivitas 
dan potensi tabir surya ekstrak etil asetat Bawang Dayak 
(Eleutherine americana (Aubl.) dalam sediaan lotion 
dengan parameter pengukuran persentase transmisi eritema 
(%Te) dan pigmentasi (%Tp) secara in vitro pada 
penyimpanan suhu kamar (27oC) dan suhu dipercepat 40oC. 
Formulasi sediaan lotion menggunakan fraksi etil asetat 
ekstrak Bawang Dayak dengan konsentrasi 0,1% dan 0,2%, 
dan sediaan dagang Bless Sunscreen Lotion SPF 15® 
sebagai pembanding positif. Tahapan penelitian meliputi 
formulasi dan pengukuran%Te dan%Tp pada berbagai 
suhu penyimpanan dengan spektrofotometri UV-Vis pada λ 
292,5-372,5 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sediaan lotion ekstrak etil asetat Bawang Dayak 0,1% dan 
0,2% aktif sebagai tabir surya, konsentrasi terbaik adalah 
0,2% dengan nilai%Te sebesar 0,0525% dan%Tp sebesar 
0,0288%, pada penyimpanan suhu kamar (27oC), untuk 
penyimpanan suhu dipercepat (40oC) nilai%Te sebesar 
0,0573 dan%Tp sebesar 0,0289 dan termasuk dalam 
kategori sunblock. Potensi ekstrak etil asetat 0,2% dalam 
sediaan lotion dibandingkan sediaan dagang Bless 
Sunscreen Lotion SPF 15® pada taraf 5% menunjukkan 
ada perbedaan signifikan untuk nilai%Te, dan tidak ada 
perbedaan yang signifikan untuk nilai%Tp. 

Bawang Dayak, eritema, lotion, tabir surya, pigmentasi 

EO-02 
Preparasi sel donor dan resipien ikan medaka 
(Oryzias celebensis) untuk konservasi ikan 
endemik Genus Oryzias melalui teknologi 
transplantasi sel spermatogonia  
Irma Andriani1, ♥, Fitriagustiani1, Rosana Agus1, 
Syafaraenan1, Ambeng1, Munif Hassan1, Andi 
Parenrengi2 
1 Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Hasanuddin. Jl. Perintas 
Kemerdekaan Km 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar 90915, 
Sulawesi Selatan. Telp. +62-411-62444, Psw. 2470, 2471, 2472, Fax. +62-
411-620411, ♥email: andrianiirma@yahoo.com 
2 Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, Maros, Sulawesi 
Selatan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengsinkronisasi 
ketersediaan sel donor dan resipien untuk kegiatan 
transplantasi pada ikan endemik Sulawesi Oryzias 
celebensis. Sebagai upaya awal transplantasi dilakukan 
preparasi sel donor dan resipien dengan tahapan penelitian 
karakterisasi spermatogonia, isolasi spermatogonia dengan 
teknik disosiasi enzimatik dan kriopreservasi sel 
spermatogonia. Parameter yang diamati adalah struktur 
testis dan ovary secara histologis, viabilitas sel 
spermatogonia pasca disosiasi dan setelah kriopreservasi 
serta viabilitas sel germinal setelah perlakuan dua extender 
yaitu 10% DMSO + glukosa 5% dan 10% DMSO solusi + 
Ringer (1:9). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
viabilitas rata-rata sel germinal pasca disosiasi enzimatik 
adalah 64-79% sementara sel spermatogonia bertahan 
hidup pasca kriopreservasi 2,25% dengan glukosa 5% 
sebagai extender. Kesimpulannya, kriopreservasi 
spermatogonia menggunakan glukosa 5% sebagai 
extenderin 10% DMSO adalah yang paling efektif dalam 
mempertahankan kelangsungan hidup sel spermatogonia 
ikan medaka Oryzia celebensis dibandingkan dengan 
larutan Ringer. 

Sel donor, resipien, konservasi, medaka, transplantasi 

EO-03 
Model pengusahaan tengkawang hutan rakyat 
dengan sistem agroforestri di Kalimantan Barat 
Budi Winarni1♥, Abubakar M. Lahjie2,B.D.A.S. 
Simarangkir2, Syahrir Yusuf2, Yosep Ruslim2 
1 Program Studi Manajemen Perkebunan, Politeknik Pertanian Negeri 
Samarinda. Jl. Samratulangi, Samarinda 75131, Kalimantan Timur. Tel.: 
+62-541-260421, ♥email: bwinarni14@gmail.com 
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur 

Tengkawang merupakan maskot flora Propinsi Kalimantan 
Barat, telah lama menjadi penopang kehidupan masyarakat 
sekitar hutan. Buahnya dapat diolah menjadi lemak yang 
diperdagangkan dengan nama green butter atau borneo 
tallow atau tengkawang oil, digunakan sebagai cocoa 
butter substitutes, bahan pembuatan lipstic, lilin, dan obat-
obatan. Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 
penggergajian dan kayu lapis. Saat ini keberadaan pohon 
tengkawang terancam punah dan telah banyak digantikan 
oleh tanaman perkebunan karet. Tujuan dari penelitian ini 
adalah: (i) menganalisis riap pertumbuhan maksimal 
tengkawang; (ii) menganalisis produksi maksimal buah 
tengkawang dan getah karet; (iii) menganalisis kelayakan 
finansial pengusahaan tengkawang dan tengkawang yang 
dikombinasikan dengan karet; (iv) merumuskan model 
pengusahaan tengkawang. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan bentuk survei dan teknik 
wawancara dengan menggunakan kuisioner. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (i) riap pertumbuhan 
maksimal tengkawang yang diusahakan secara monokultur 
(model 1) dan tengkawang yang dikombinasi dengan karet 

(model 2) dicapai pada umur 40 tahun; (ii) produksi 
maksimal buah tengkawang pada model 1dan model 2 
dicapai pada umur 64 tahun, produksi maksimal getah karet 
(model 2) dicapai pada umur 17 tahun; (iii) pengusahaan 
tengkawang model 1 menghasilkan IRR 12,3% dan model 
2 menghasilkan IRR 12,9%; (iv) kedua model pengusahaan 
tengkawang layak untuk diusahakan. Secara finansial 
model 2, yaitu pengusahaan tengkawang yang 
dikombinasikan dengan karet dalam sistem agroforestri 
lebih menguntungkan dibanding pengusahaan tengkawang 
secara monokultur.  

Analisis finansial, analisis produksi, riap, tengkawang 

EO-04 
Potensi bakteri pereduksi sulfat dari sedimen 
kolam bekas tambang batubara sebagai agen 
pereduksi sulfat tanah masam tambang  
di Samarinda, Kalimantan Timur 
Eko Kusumawati1, ♥, Sudrajat2, Ika Purnamasari3, 
Bina Cristyanti Panggabean1, Maida Apriyanti1 
1 Laboratorium Mikrobiologi dan Genetika Molekuler, Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No. 4, Gunung Kelua, Samarinda-
75123, Kalimantan Timur, Indonesia. Tel./Fax.: +62-541-749140, 749152, 
749153, ♥email: eko.kusumawati11@gmail.com 
2 Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik, Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No. 4, Gunung Kelua, Samarinda-
75123, Kalimantan Timur  

3 Laboratorium Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Matematika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman. Jl. 
Barong Tongkok No. 4, Gunung Kelua, Samarinda-75123, Kalimantan 
Timur 

Judul potensi bakteri pereduksi sulfat dari sedimen kolam 
bekas tambang batubara sebagai agen pereduksi sulfat 
tanah masam tambang di Samarinda. BPS adalah kelompok 
mikroba yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 
kualitas sedimen bekas tambang batubara. Dalam aktivitas 
metabolismenya BPS dapat mereduksi sulfat menjadi H2S 
yang segera berikatan dengan logam-logam yang banyak 
terdapat pada lahan bekas tambang dan dipresipitasikan 
dalam bentuk logam sulfida yang reduktif. Potensi bakteri 
pereduksi sulfat dari sedimen kolam bekas tambang 
batubara sebagai agen pereduksi sulfat tanah masam 
tambang di Samarinda dilakukan di Laboratorium 
Mikrobiologi dan Genetika Molekuler dan Laboratorium 
Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Mulawarman, Samarinda. Postgate B 
adalah media cair yang digunakan untuk uji aktivitas BPS 
dengan pH yang berbeda yaitu pH 2, 4, 6. Enam isolat 
bakteri pereduksi sulfat hasil isolasi dari sedimen kolam 
bekas tambang batubara di Samarinda dan telah 
diidentifikasi (dua isolat termasuk dalam kelompok 
Desulfovibrio sp., dua kelompok bakteri termasuk 
Desulfococcus sp., dan dua kelompok bakteri termasuk 
Desulfotomaculum sp.) digunakan sebagai agen pereduksi 
sulfat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi 
reduksi sulfat yang dilakukan oleh bakteri pereduksi sulfat 
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hasil isolasi dari sedimen kolam bekas tambang batubara 
pada tanah masam tambang batubara setelah 20 hari 
perlakuan, pada pH 4 lebih besar dibandingkan dengan pH 
6 dan pH 6 lebih besar dibandingan dengan pH 2. Jumlah 
efisiensi reduksi sulfat mulai dari pH 2, pH 4, pH 6 
berturut-turut adalah 89%, 92% dan 91%. 

Bakteri pereduksi sulfat, BPS, bekas tambang batubara 

EO-05 
Pertumbuhan bibit aren genjah (Arenga pinnata) 
dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 
pada pemberian pupuk organik cair  
Yetti Elidar1,♥, Purwati2 

1Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Jl. Pasir Balengkong No.1 
Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur-Indonesia, 
Tel./Fax. +62-541-749159/738341, ♥email: elidaryetti@gmail.com 
2 Fakultas Pertanian, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Jl. 
KH.Wahid Hasyim Sempaja Kampus Biru No.28, Samarinda Utara, 
Samarinda 75117, Kalimantan Timur  

Pembibitan aren genjah (Arenga pinnata (Wurmb) Merr.) 
merupakan salah satu upaya pengembangan tanaman aren 
genjah sebagai varietas unggul lokal di Kabupaten Kutai 
Timur, Kalimantan Timur. Namun pertumbuhan bibit aren 
genjah di pembibitan masih rendah. Salah satu 
penyebabnya adalah masih rendahnya dosis pemupukan 
pada pembibitan. Pemberian pupuk organik cair merupakan 
upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bibit aren genjah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 
pertumbuhan bibit aren genjah terhadap pemberian dosis 
dan interval pupuk organik cair Nasa. Penelitian 
dilaksanakan di pembibitan UPTD Pengawasan Benih 
Perkebunan, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014. 
Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dan diulang sebanyak 8 kali. Percobaan faktorial 
terdiri dari 2 faktor, sebagai faktor pertama adalah dosis 
POC Nasa (D) terdiri dari 3 taraf: d1 = 300 mL/bibit; d2 = 
400 mL/bibit; d3 = 500 mL/bibit. Faktor kedua adalah 
Interval pemberian POC Nasa (I) terdiri dari 3 taraf: i1 = 2 
minggu sekali; i2 = 3 minggu sekali; i3 = 4 minggu sekali. 
Penelitian ini terdiri dari 9 perlakuan dan diulang sebanyak 
8 kali, dimana setiap perlakuan terdiri dari 4 bibit sehingga 
jumlah bibit yang digunakan sebanyak 144 bibit. Parameter 
yang diamati meliputi: tinggi bibit, diameter dan jumlah 
pelepah daun. Data dianalisis menggunakan Sidik Ragam 
dan jika terdapat pengaruh yang nyata akan dilanjutkan 
dengan uji beda nyata terkecil pada taraf 5%. Hasil 
penelitian menunjukkan perlakuan dosis POC Nasa 500 
mL/bibit dan interval 2 minggu sekali (d3i1) memberikan 
pertumbuhan bibit aren genjah yang terbaik.  

Aren genjah, pupuk organik cair  

EO-06 
Morfogenesis eksplan tunas Eucalyptus pellita 
secara in vitro 

Ellok Dwi Sulichantini♥, Eliyani, Alvera Prihatini Dewi 
Nazari 
Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. 
Kampus Gunung Kelua. Jl. Pasir Balengkong, Gunung Kelua, Samarinda 
Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel./Fax.: +62-541-749159, 
♥email: ellokds@gmail.com 

Eucalyptus pellita merupakan tanaman cepat tumbuh dan 
mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai bahan 
baku industri pulp dan kertas, bahan konstruksi bangunan, 
arang dan obat-obatan. Penelitian dilaksanakan untuk 
mempelajari morfogenesis eksplan tunas E. pellita secara 
in vitro. Percobaan dilaksanakan di laboratorium Kultur 
Jaringan, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, 
Samarinda dari bulan Maret sampai Juni 2016. Percobaan 
faktor tunggal, konsentrasi BAP (B), disusun dalam 
Rancangan Acak Lengkap dengan sepuluh ulangan. 
Perlakuan terdiri dari 4 taraf, yaitu 1, 2, 3,4 mg BAP/L E. 
pellita. Eksplan tunas ditanam pada media MS ditambah 
BAP sesuai perlakuan. Data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan sidik ragam, dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi BAP 
mampu menginduksi tunas E. pellita. Hasil analisis 
statistika menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi BAP 
berbeda nyata terhadap jumlah tunas 8 minggu setelah 
inokulasi (MSI), panjang tunas, dan jumlah daun oada 4, 
6,dan 8 MSI, akan tetapi berbeda tidak nyata terhadap 
waktu tunas terbentuk dan jumlah tunas pada 4 dan 6 MSI. 
Konsentrasi 4 mg BAP/L memberikan hasil terbaik 
terhadap jumlah tunas, panjang tunas, dan jumlah daun. 

BAP, Eucalyptus pellita, in vitro 

EO-07 
Model Hybrid Participatory GIS-Decision Support 
untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang wilayah perkotaan (Studi 
kasus penentuan RTH Kota Samarinda) 

Fahrul Agus1,2,♥, Sumaryono2, Lambang Subagyo2, Afif 
Ruchaemi2 
1Fakultas Ilmu Komputer dan Tekologi Informasi, Universitas 
Mulawarman. Kampus Gunung Kelua Barong Tongkok No. 6, Samarinda 
75123, Kalimantan Timur. ♥email: fahrulagus@unmul.ac.id 
2Program S3 Ilmu Kehutanan dan Lingkungan, Universitas Mulawarman. 
Kampus Gunung Kelua Barong Tongkok No. 6, Samarinda 75123, 
Kalimantan Timur 

Sistem Informasi Geografis (SIG) partisipatif dengan 
kemampuan melakukan analisis keputusan dapat menjadi 
solusi terbaik untuk menjembatani kesenjangan antara 
masyarakat umum dan para ahli dalam aspek manajemen 
ruang, khususnya pada persoalan untuk penentuan lokasi 
terbaik Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Kota 
Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur 
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dengan prosentase luas RTH belum mencapai 30% 
sehingga untuk masa yang akan datang masih memerlukan 
pengembangan lokasi RTH baru.Studi ini bertujuan untuk 
membuat model keputusan yang didasarkan pada metode 
analisis keputusan multikriteria (Multicriteria Decision 
Analisys-MCDA). Integrasi SIG Partisipatif dan MCDA 
dapat menjadi kerangka kerja (framework) dalam 
pembuatan model sistem perangkat lunak untuk penentuan 
lokasi terbaik RTH Kota Samarinda. Pemodelan sistem 
menggunakan beberapa tahapan antara lain survey 
lapangan untuk penentuan kriteria dan bobotnya, serta 
analisis dan pemodelan untuk model keputusan dan model 
desain sistem perangkat lunak. Pada bagian hasil 
disampaikan kondisi RTH Kota Samarinda, kerangka kerja 
yang diusulkan untuk model keputusan dan desain sistem 
perangkat lunak berupa kerangka konseptual dan arsitektur 
sistem 

Multicriteria Decision Analisys, perkotaan, ruang terbuka 
hijau, SIG partisipatif 

EO-08 
Respon pertumbuhan dan serapan hara Nauclea 
orientalis yang diinokulasi fungi mikoriza lokal 
pada media serpentine soil 
Faisal Danu Tuheteru♥, Asrianti Arif, Husna, Eka 
Widiastuti 
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, 
Universitas Halu Oleo. Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonou, 
Kendari, Kota Kendari 93132, Sulawesi Tenggara. Tel.: +62-401-
3190105, ♥email: fdtuheteru1978@gmail.com 

Pengaruh Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) lokal terhadap 
pertumbuhan dan serapan logam tanaman Nauclea 
orientalis L., telah diteliti. Tanaman ditumbuhkan pada 
kondisi rumah kaca pada media serpentine soil tanpa dan 
dengan FMA (Glomus sp., Acaulospora tuberculata, dan 
campuran) selama 2 bulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa aplikasi mikoriza (Glomus sp. dan A. tuberculata) 
meningkatkan pertumbuhan (tinggi, diameter, panjang 
akar) serta biomassa tanaman lonkida umur 8 minggu 
setelah penanaman pada media tanah serpentine. Serapan P 
dan Mg meningkat pada tanaman yang diinokulasi 
mikoriza. Glomus sp. dan A. tuberculata potensial 
dikembangkan sebagai pupuk hayati berbasiskan 
sumberdaya lokal. 

Fungi mikoriza arbuskula lokal, fosfor, lonkida, 
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Tiga juta hektar hutan mangrove tumbuh di sepanjang 
95.000 kilometer pesisir Indonesia. Jumlah tersebut 
mewakili 23% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia. 
Indonesia juga memiliki biodiversitas mangrove yang 
tinggi antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sejauh ini di 
Indonesia tercatat setidaknya 202 jenis tumbuhan 
mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis 
pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit dan 1 jenis 
paku. Selama berabad-abad ekosistem mangrove memiliki 
nilai sosial-ekonomi, salah satu diantaranya adalah sebagai 
bahan obat. Ekstrak mangrove secara turun temurun sudah 
digunakan sebagai obat sejak berabad-abad lalu. Ekstrak 
mangrove mengandung banyak senyawa bioaktif yang 
memiliki potensi obat atau antibakteri untuk berbagai jenis 
penyakit. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk 
mengetahui kandungan kimia dari ekstrak mangrove 
sebagai antibakteri dan kami juga sudah melalukan 
penelitian sejenis. Penelitian yang kami lakukan meliputi 
perkembangan metodologi ekstraksi dan uji antibakteri 
ekstrak daun Rhizophora mucronata dan Bruguiera 
cylindrica. Uji antibakteri ekstrak mangrove menunjukkan 
hasil yang signifikan sebagai ekstrak kasar dibandingkan 
dengan antibiotik yang umum digunakan (ciproflaxin, 
tetrasiklin dan kloramfenikol). Penelitian fitokimia dan 
farmakologi yang sistematik sangat diperlukan untuk 
penemuan antibiotik, antinosiseptif, antiinflamantori, dan 
obat baru lainnya dari ekstrak mangrove. 

Antibakteri, biodiversitas, mangrove, potensi obat  
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Kebutuhan kedelai (Glycine max L.) terus meningkat 
seiring penambahan jumlah penduduk, disisi lain 
produktivitas kedelai belum maksimal karena lahan tempat 
penanaman kedelai memiliki kandungana hara dan bahan 
organik yang rendah sehingga diperlukan input bahan 
organik. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan 
menganalisis kandungan hara pupuk organik cair (POC) 
asal limbah pasar serta menguji pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan dan produktifitas kedelai. Analisis kandungan 
hara dilakukan dengan metode Walkley and Black (C-
organik); Kjeldahl method (N-Total); Count method (C/N 
ratio); dan metode atomik absorption spectrophotometer 
(AAS) untuk mengetahui kandungan fosfor, kalium, 
calsium, magnesium, dan sulfur. Selanjutnya pengaruh 
POC terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai dianalisis 
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dengan Rancangan Acak Kelompok Faktorial 5 x 2 dengan 
3 (tiga) ulangan. Faktor pertama konsentrasi POC (p): po 
(kontrol); p1 (5 mL/L air); P2 (10 mL/L air); P3 (15 mL/L 
air); P4 (20 mL/L air). Faktor kedua adalah cara pemberian 
(c): c1 (disiram) dan c2 (disemprot). Pengujian pengaruh 
POC dan cara pemberian digunakan uji F (sidik ragam). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik cair 
asal limbah pasar mengandung C-Organik 0,05%; N-Total 
0,11%; C/N Rasio 0,48; Fosfor 227 mg/L; Kalium 556 
mg/L; Calsium 4565 mg/L; Magnesium 898 mg/; dan 
Sulfur 502 mg/L. Selanjutnya hasil uji F menunjukkan 
bahwa semua parameter pertumbuhan dan hasil kedelei 
tidak berpengaruh nyata, akan tetapi terjadi kecenderungan 
bahwa konsentrasi 10 mL/L air memiliki tinggi tanaman 
tertinggi (84,58 cm), berbunga lebih awal (43,25 HST), 
umur panen lebih pendek 86,17 HST. Sementara itu, 
konsentrasi 15 mL/L air memiliki jumlah polong per 
tanaman, presentase polong berisi, dan bobot 100 biji 
tertinggi masing-masing (74 polong), (94,54%) dan (11,48 
g). Disisi lain, pemberian POC disemprot ke daun tanaman 
memiliki umur berbunga dan umur panen lebih cepat 
masing-masing (43,30 HST), (86,00 HST); dan jumlah 
polong per tanaman, persentase polong berisi, dan bobot 
100 biji lebih tinggi berturut-turut (72,93), (92,01%) dan 
(11,48 g). 

Kedelei, limbah pasar, pupuk organik cair 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
ekstrak bangle (Zingiber purpureum) sebagai aditif pakan 
dan antimikroba pada pakan ayam broiler. Materi 
penelitian yang digunakan adalah 48 ekor ayam broiler 
umur 1 hari dan campuran ekstrak bangle sebagai aditif 
pakan. Metode penelitian adalah in vivo dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 
perlakuan (P0 = pakan control), P1 (pakan + antibiotic 
sintetis), P2 (pakan+ekstrak bangle 2 g/kg pakan) dan P3 
(pakan +ekstrak bangle 4 g/kg pakan). Hasil menunjukkan 
bahwa ekstrak bangle menunjukkan perbedaan yang nyata 
(p<0.05) terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan 
Salmonella sp. Kesimpulan dari penelitian bahwa ekstrak 
bangle dapat menurunkan pertumbuhan bakteri dalam usus 
ayam broiler. 

Antimikroba, ayam broiler, aditif pakan, bangle, in vivo 
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Leachate adalah limbah cair hasil dekomposisi fisis, 
biologis, dan kimia timbunan sampah. Lindi mengandung 
substrat organik dan anorganik terlarut kompleks yang 
biodegradable dan non-biodegradable. Pengolahan 
anaerobik pada prinsipnya memanfaatkan bakteria 
anaerobik untuk mendegradasi bahan-bahan organik 
terlarut. Tujuan penelitian ini adalah adalah menentukan 
pengaruh temperatur dan pH terhadap koefisien 
perpindahan massa fase cair; kL, dan difusi zat terlarut, 
DL. Penelitian ini menggunakan bioreaktor anaerobik 
dengan volume 160 L, perbandingan leachate:biogas 
adalah 70:30. Tahap seeding dan aklimatisasi dilakukan, 
masing-masing selama 10 hari, pengolahan leachate 
dilakukan selama 21 hari. Seeding, aklimatisasi dan 
pengolahan lindi dilakukan pada temperatur 35°C; pH 
ambient, 45°C; pH ambient, 35°C; pH 7.2 dan 45°C; pH 
8.0. Mikroorganisme yang digunakan berasal dari rumen 
sapi, dengan perbandingan rumen:leachate 1:3. Analisis 
dan uji COD dan VFA dilakukan setiap dua hari.  Makin 
tinggi temperatur dan pH makin meningkat kL dan 
sedangkan DL makin menurun. kL pada T 35ºC, pH 7.2 > 
T 35ºC > T 45ºC, pH 8.0 > T 45ºC. Sedangkan DL pada T 
45ºC > T45ºC, pH 8.0 > T 35ºC > T 35ºC, pH 7.2. 
Koefisien perpindahan massa fase cair; kL, dan pada T 
35ºC; T 45ºC; T 35ºC; pH 7.2; dan T 45ºC; pH 8.0 
berturut-turut adalah 0.085 cm/s, 0.053 cm/s, 0.087 cm/s 
dan 0.067 cm/s. Sedangkan Koefisien difusi zat terlarut DL 
pada T 35ºC, T 45ºC, T 35ºC, pH 7.2 dan T 45ºC; pH 8.0 
berturut-turut adalah 1.10-06 cm2/s, 5.10-06 cm2/s, 2.10-07 
cm2/s dan 2.10-06 cm2/s. 

Air lindi, bioreaktor anaerobik, difusi, liquid-phase mass 
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Buah-buahan merupakan salah satu kebutuhan yang 
penting bagi manusia. Pada umumnya masyarakat hanya 
memanfaatkan dagingn buahya saja, misalnya dibuat jus, 
selai, salad, sirup, dll. Sedangkan kulit buahnya hanya 
dibuang dan menjadi limbah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mencari alternatif pemanfaatan limbah kulit buah-buahan 
dan mengetahui unsur hara yang pada terkandung di dalam 
pupuk organik cair (POC) yang bahan bakunya berasal dari 
limbah kulit buah-buahan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Persemaian Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, 
Samarinda dengan waktu ± 3 bulan efektif. Pola penelitian 
menggunakan 2 campuran bahan baku kompos yaitu 
limbah kulit buah nenas + limbah kulit buah naga (i) dan 
limbah kulit buah nenas + limbah kulit buah jeruk (ii) 
dengan waktu pengambilan air lindi pada pekan ke-2, ke-4, 
dan ke-6 setelah kegiatan pengomposan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa lindi yang berasal dari campuran 
kulit buah nenas + buah naga menghasilkan lindi yang 
lebih banyak (8.960 mL) dibandingkan lindi yang berasal 
dari campuran kulit buah nenas + kulit buah jeruk (6.551 
mL). Kandungan unsur hara P tersedia pada lindi yang 
berasal dari campuran kulit buah nenas dan kulit buah jeruk 
hampir 8-10 kali lipat bila dibandingkan dengan standar 
mutu pupuk organik. pH lindi yang dari campuran kulit 
buah nenas + buah naga rata-rata 3,63 dan pH campuran 
kulit buah nenas dan kulit buah jeruk rata-rata 3,71; kedua-
duanya masih di bawah angka standar mutu yaitu 4-9. Perlu 
dilakukan penelitian yang lain untuk mengaplikasikan 
pupuk organik cair yang dihasilkan. 

Air lindi, limbah kulit buah-buahan, kandungan hara, pupuk 
organik cair  
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Fertilizer plays important role in agriculture, particularly to 
increase soil fertility and the crop growth. The 
environmental crisis that occurs lately has encouraged 
social awareness on the importance of environmental 
preservation. Farmers of the organic crops have endeavored 
to utilize the available materials in nature in order to make 
organic fertilizers and pesticides, and one of them is by 
utilizing Local Microorganism, which is believed to be able 
to maintain fertility and increase productivity of the soil. 
The objectives of the research were to study quality on 
Local Microorganism (MOL) fertilizer of gold snail by 
different amount of materials and compare it with standard 
fertilizer No. 28 Permentan/SR.130/5/2009. Such liquid-
organic fertilizer of MOL was made through fermentation 
for 20 days. Physical properties of MOL gold snail was 
observed since the beginning of making the MOL gold 

snail fertilizer until the end of the process and the fertilizer 
is ready to be used. Chemical analysis tests on MOL gold 
snail included pH, C-organic, C/N ratio and macronutrient 
content of N, P, and K. Results of the research showed that 
the analysis result on nutrients N, P, and K for those three 
treatments of MOL gold snail have met the Standard of 
Fertilizer No. 28 Permentan/SR.130/5/2009. The analysis 
result on pH, C-organic for those three treatments of MOL 
gold snail have met the Standard of Fertilizer No. 28 
Permentan/SR.130/5/2009. 

Local microorganism, MOL, gold snail, nutrient  
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Penanaman tanaman kenaf (Hibiscus cannabinus L) 
umumnya menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia 
untuk meningkatkan produksi, padahal pupuk kimia dan 
pestisida kimia berbahaya bagi ekosistem lingkungan, 
sementara banyak sekali limbah pertanian ataupun 
perikanan yang tidak termanfaatkan bahkan terbuang 
menjadi sampah. Penelitian bertujuan menghasilkan 
bioaktivator dari bahan keong mas dan rempah-rempah 
yang terbaik sebagai dekomposer pada kulit udang serta 
berfungsi sebagai pestisida nabati pada tanaman kenaf dan 
menghasilkan kompos dari kulit udang yang terbaik untuk 
pertumbuhan tanaman kenaf. Penelitian pada tahun kedua 
menggunakan metode tiga tahap. Tahap pertama 
pembuatan bioaktivar dari keong mas yang terbaik dari 
hasil penelitian tahun pertama dan tahap kedua pembuatan 
kompos kulit udang dengan penambahan dedak dan pupuk 
kandang ayam untuk meningkatkan unsur hara, tahap 
ketiga adalah aplikasi pupuk kompos dan pestisida nabati 
pada tanaman kenaf. Penelitian tahap ketiga menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok dengan dua faktor dengan 
faktor pertama kompos dari kulit udang (k) yang terdiri 
dari 4 taraf dan faktor kedua adalah pestisida nabati yang 
terdiri dari tiga taraf (p) masing-masing penelitian diulang 
sebanyak 2 ulangan sehingga total ada 24 perlakuan. Hasil 
penelitian pembuatan kompos dengan penambahan dedak 
dan pupuk kandang Nilai pH, kalium (K), C-Organik sudah 
memenuhi standar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
70/Permentan/SR.140/10/2011. Nilai Nitrogen (N), phosfor 
(P), C-Organik, Magnesium (Mg) dan Kalsium (Ca) sudah 
Standar Nasional Indonesia SNI 19-7030-2004, C/N belum 
memenuhi Standar Nasional Indonesia SNI 19-7030-2004 
dan standar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
70/Permentan/SR.140/10/2011. 

Keong mas, kenaf, kulit udang 
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Dewasa ini pengendalian hayati yang relatif ramah 
lingkungan dibandingkan cara kimiawi diaplikasikan juga 
pada penanganan kerusakan kayu oleh pelapukan biologis. 
Sebagai langkah awal, dilakukan penelitian ini untuk 
mengetahui kemampuan jamur antagonis, diantaranya 
Trichoderma viride dan Aspergillus flavus dalam 
menghambat pertumbuhan dan pelapukan kayu oleh jamur 
Trametes sp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan jamur antagonis dalam penghambatan 
pertumbuhan jamur pelapuk kayu dan interaksi antar 
keduanya secara in vitro; dan mengetahui bentuk-bentuk 
kerusakan sel pada blok kayu yang ditimbulkan. Infeksi 
hifa dan kerusakan sel-sel kayu dilakukan dengan 
pengamatan mikroskopis kayu. Diperoleh hasil bahwa 
jamur T. viride lebih kompetitip daripada A. flavus sebagai 
jamur antagonis dalam menghambat pertumbuhan jamur 
Trametes sp. dan keduanya bersifat mikoparasit ditandai 
dengan penempelan dan pembelitan hifa keduanya terhadap 
hifa Trametes sp. pada dual-culture media PDA. Pelapukan 
kayu ditandai kerusakan sel-sel kayu oleh Trametes sp. dan 
cenderung terhambat dengan kehadiran T. viride. Hifa 
Trametes sp. terutama mengkoloni dan berkembang di 
dalam rongga sel pori dengan menempel pada dinding sel 
dan menembus bidang perforasi, sel-sel di sekitarnya 
sedikit terinfeksi. Sedangkan A. flavus cenderung 
menstimulasi infeksi hifa dan degradasi terhadap sel-sel 
kayu.  

Jamur antagonis, pelapukan kayu, pengendalian hayati, sel 
kayu, Trametes 
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Sebagai spesies pohon penghasil biji yang bersifat 
rekalsitan, Diospyros celebica Bakh. (eboni Makassar) 
tidak dapat berbunga, berbuah dan mematangkan buahnya 
setiap saat, melainkan hanya dapat melakukan pada saat 
dimana kondisi iklim/cuaca dapat mendukung proses 

fotosintesis berjalan secara maksimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim yang berkaitan 
dengan fenologi reproduksi D. celebica. Dalam penelitian 
ini, 10 unit seed trap berukuran luas 1 m2 ditempatkan 
secara purposif, masing-masing 5 unit tepat di bawah tajuk 
pohon induk eboni dan 5 unit di antara 2 pohon induk yang 
tumbuh bersebelahan. Selanjutmya, bunga, buah muda, dan 
buah masak yang jatuh ke dalam seed trap dikumpulkan 
dan dihitung setiap bulan mulai November 2013 sampai 
Agustus 2016. Data iklim yang diperoleh dari stasiun 
klimatologi terdekat menunjukkan bahwa, secara periodik 
terjadi perbedaan pola iklim antara tahun 2013-2016. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa, perubahan pola iklim 
tahunan (curah hujan, intensitas penyinaran, temperatur 
maksimum dan minimum) tahunan sangat berkaitan dengan 
siklus periodik fenologi reproduksi D. celebica. Adapun 
perbedaan proporsi musim hujan dan musim kemarau 
tahunan berdampak pada produkstifitas bunga, kuantitas 
buah muda yang gugur, dan jumlah biji yang dihasilkan 
oleh D. celebica.  

Adaptasi, Diospyros celebica, fenologi reproduksi, pola 
musim  
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Limbah tandan kosong kelapa sawit ini belum dikelola 
dengan baik terutama sebagai pupuk organik pada tanah 
bekas tambang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perubahan sifat kimia tanah dan pengaruhnya 
terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Penelitian inkubasi 
dengan kompos tankos starter MOL limbah udang pH 
terbaik pada perlakuan P1 (20 ton/ha), N total terbaik pada 
perlakuan P1, P tersedia terbaik pada perlakuan P1, Kalium 
terbaik pada perlakuan P2 (40 ton/ha), C-Organik terbaik 
pada perlakuan P2. Inkubasi dengan kompos tankos starter 
MOL limbah ikan pH terbaik pada perlakuan P0 (0 ton/ha), 
N total terbaik pada perlakuan P2, P tersedia terbaik pada 
perlakuan P2, Kalium terbaik pada perlakuan P4 (80 
ton/ha), C-Organik terbaik pada perlakuan P4. Inkubasi 
dengan kompos tankos starter MOL Trichoderma pH 
terbaik pada perlakuan P0, N total terbaik pada perlakuan 
P4, P tersedia terbaik pada perlakuan P1, Kalium terbaik 
pada perlakuan P4, C-Organik terbaik pada perlakuan P4. 
Inkubasi dengan kompos tankos starter MOL limbah eceng 
gondok pH terbaik pada perlakuan P1, N total terbaik pada 
perlakuan P2, P tersedia terbaik pada perlakuan P3 (60 
ton/ha), Kalium terbaik pada perlakuan P4, C-Organik 
terbaik pada perlakuan P4. Tinggi tanaman kedelai terbaik 
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dengan perlakuan kompos tankos starter MOL limbah 
udang terbaik dicapai pada perlakuan P2, Jumlah polong 
terbaik pada perlakuan P4, berat biji terbaik pada perlakuan 
P4. Tinggi tanaman kedelai terbaik dengan perlakuan 
kompos tankos starter MOL limbah ikan terbaik dicapai 
pada perlakuan P1, Jumlah polong terbaik pada perlakuan 
P1, berat biji terbaik pada perlakuan P1. Tinggi tanaman 
kedelai terbaik dengan perlakuan kompos tankos starter 
MOL limbah eceng gondok terbaik dicapai pada perlakuan 
P4, Jumlah polong terbaik pada perlakuan P4, berat biji 
terbaik pada perlakuan P4. 

Larutan mikroorganisme, limbah tandan kosong kelapa 
sawit, tanah pasca tambang batubara, tanaman kedelai 

EO-19 
Bioeconomic and environmental valuation of 
dipterocarp estate forest based on local wisdom in 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur  
Mus Muliadi, Abubakar M. Lahjie♥, B.D.A.S. 
Simarangkir, Yosep Ruslim 
Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379. 
♥email: prof_abudir@yahoo.com 

Research was conducted in the dipterocarp estate forest in 
Kutai Kartanegara District, East Kalimantan Province, 
Indonesia and aims (i) find out the potentials of logs; (ii) to 
find out the correlation among variables based on 
bioeconomic and environmental analysis; (iii) to analyize 
the valaue of bioeconomic and environmental equilibrium; 
(iv) to find out the price of logs based on local wisdom. 
Research areas included (i) Shorea leprosula estate forest 
at aestating distance of 2m x 2m and (ii) S. leprosula estate 
forest at a estating distance of 3m x 3m. The sample was 
taken 30% from 1 ha of the population. The valuation of 
this research applied forest bioeconomic analysis based on 
local wisdom, followed by the formula of scientific 
principles. Findings showed that bioeconomic analysis 
based on local wisdom in dipterocarp plantation forest at 
different estating distance had different potential and 
increment, while the same maximum increment was found 
at 40 years and their equilibrium was found at 30 years. 
Other local wisdom also showed there was a strong 
correlation between bioeconomic and environmental 
variables. Diameter influences the price of logs and local 
wisdom suggests higher than the market prices at the 
diameter of 35 cm at $ 230.50 USD, while the price of log 
in the market was actually $ 145 USD. The market price 
would decrease every additional 10 cm in diameter with the 
decreasing price of 1%. Therefore the government should 
change the amount of the current levy. If there is no 
change, the government will not be able to finance the 
restoration of estate forest and natural forest and have 
further impacts on climate change. 

Bioeconomic and environmental valuation, dipterocarp 
estate forest, local wisdom 

EO-20 
Pengaruh waktu istirahat terhadap produktivitas 
kerja pada kegiatan persemaian Eucalyptus pellita 
secara mini cutting  
Purbawati♥, Muchlis Rachmat, Yosep Ruslim, 
Simarangkir 
1 Universitas Nahdlatul Ulama. Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Dharma, 
Samarinda Seberang, Samarinda 75251, Kalimantan Timur. Tel.: +62-
541-7269413, ♥email: purbawati.17untag@gmail.com 
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur. Tel.: +62-541-735089/748068, Fax.: +62-541-735379.  

Produktivitas merupakan rasio antara output dengan input. 
Produktivitas bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk 
mengetahui seberapa efektif proses produksi telah 
digunakan untuk meningkatkan output dan seberapa efisien 
sumber-sumber input telah digunakan oleh suatu 
perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 
produktivitas seperti faktor waktu istirahat. Dalam 
penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah 
bagaimana pengaruh waktu istirahat terhadap produktivitas 
kerja dan berapa produk standar (output standar) yang 
dihasilkan. Penelitian dilakukan terhadap tenaga kerja 
wanita yang sedang memotong tunas di bagian cutting 
house (ruang pemotongan tunas).Tunas-tunas dipotong ¾ 
bagian helai daun sedemikian sehingga menjadi tunas siap 
tanam. Jumlah tunas yang selesai dipotong tersebut akan 
menjadi output, sedangkan inputnya adalah waktu kerja 
efektif yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 
memotong tunas sampai menjadi tunas siap tanam. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu 
istirahat terhadap produktivitas kerja dan untuk mengetahui 
berapa produk standar (output standar) yang dihasilkan 
oleh tenaga kerja wanita. Metode pengolahan data yang 
digunakan adalah metode analisis produktivitas parsial dan 
metode pengukuran waktu kerja. Hasil perhitungan 
diperoleh bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja wanita 
tanpa pemberian waktu istirahat (C0) sebesar 0,0911 
pucuk/jam, sedangkan tingkat produktivitas tenaga kerja 
dengan pemberian waktu istirahat untuk kondisi C1, C2, 
C3, C4 dan C5 berturut-turut adalah 0.0908 pucuk/jam; 
0.0761 pucuk/jam; 0.0972 pucuk/jam; 0.0857 pucuk/jam; 
dan 0.0860 pucuk/jam. Dari hasil perhitungan diperoleh 
jumlah produk standar (output standar) sebanyak 277 
pucuk/jam sedangkan rata-rata output yang dihasilkan oleh 
tenaga kerja sebanyak 299 pucuk/jam. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
bagi perusahaan sebagai dasar dalam pemberian waktu 
istirahat selama 30 menit yang terjadwal pada pukul 12.00-
12.30 WITA dan sebagai dasar dalam pemberian insentif 
kepada tenaga kerja wanita yang bisa menghasilkan jumlah 
output diatas output standar. 

Produktivitas, output standar 
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EO-21 
Pertumbuhan dan ketahanan bibit pisang kapok 
kuning asal kultur jaringan yang berbeda umur 
terhadap penyakit pada media tumbuh diberi 
Trichoderma 
Ratna Nirmala♥, Ratna Shanti 
Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 
Mulawarman. Kampus Gunung Kelua. Jl. Pasir Balengkong, Gunung 
Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel./Fax.: 
+62-541-749159, ♥email: ratnanirmala1948@yahoo.co.id 

Tujuan penelitian adalah (i) untuk mengetahui dan 
membuktikan ketahanan bibit pisang kepok kuning asal 
kultur jaringan terhadap penyakit di nursery, (ii) untuk 
menemukan teknik pengendalian hayati penyakit pisang 
asal kultur jaringan di nursery pembibitan. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Februari-Oktober 2016 di lokasi 
Jalan Kenyah, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda 
Utara, Samarinda, Kalimantan Timur. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah RAL Faktorial dengan 2 
faktor yaitu Umur Bibit (U) dengan 2 taraf yaitu umur bibit 
1,5 bulan (U0) dan 3 bulan (U1). Faktor lainnya yaitu 
pemberian Trichoderma (T) dengan 2 taraf yaitu tanpa 
Trichoderma (T0) dan diberi Trichoderma (T1), sehingga 
terdapat 4 perlakuan yang diulang sebanyak 6 kali sehingga 
total populasi terdapat 24 polybag. Pertambahan tinggi 
bibit minggu I, II, dan III dikendalikan oleh faktor umur 
bibit, sedangkan minggu IV dan V lebih dipengaruhi oleh 
faktor interaksi pemberian Trichoderma dan umur bibit. 
Demikian juga dengan pertambahan jumlah daun pada 
minggu III, IV, dan V lebih dominan dipengaruhi oleh 
umur bibit. Pertambahan lebar daun terlebar mulai minggu 
I sampai V dipengaruhi oleh umur bibit, demikian pula 
pada pertambahan panjang daun terpanjang pada minggu I 
sampai III dan pada pertambahan diameter batang pada 
minggu V. Selama pertumbuhan bibit pisang kapok kuning 
asal kultur jaringan di nursery, tidak terdapat gejala 
serangan penyakit pada semua perlakuan umur bibit yang 
berbeda dan ditanam pada media tumbuh yang diberi 
Trichoderma dan tanpa Trichoderma. Hal ini membuktikan 
bahwa bibit pisang kapok kuning asal kultur jaringan ini 
tumbuh sehat dan tidak terserang penyakit. 

Bibit pisang, ketahanan penyakit, kultur jaringan, 
pembibitan, pertumbuhan 

EO-22 
Karakteristik tumbuh gadung dayak Kalimantan 
(Dioscorea hispida) dan pengembangan teknik 
detoksifikasinya sebagai pangan alternatif 
Rudito1, ♥, Choirul Anam2, Lailatul Azkiyah3, Yuli 
Witono3 
1 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Jl. Samratulangi, Gunung 
Panjang, Samarinda 75131, Kalimantan Timur, Kotak Pos 192, Tel.: +62-
541-260421, Fax:.+62-541-260680, ♥email: 
ruditoasmoro2003@gmail.com 
2 Fakultas Pertanian Universitas Darul Ulum Lamongan. Jl. Airlangga 03, 

Sukodadi, Lamongan, Kabupaten Lamongan 62253, Jawa Timur  
3 Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Jalan Kalimantan 
No.37, Sumbersari, Kabupaten Jember 68121, Jawa Timur  

Penggalian sumber-sumber pangan lokal untuk 
meningkatkan ketersediaan pangan wilayah perlu terus 
diupayakan. Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan 
observasi karakteristik tumbuh Gadung Dayak Kalimantan 
(Dioscorea hispida Dennst.), kandungan zat racun dan 
antigizi serta pengembangan teknik detoksifikasinya. 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkrit, 
sekaligus membandingkannya dengan komponen antigizi 
gadung Jawa sebagai dasar eksplorasi lebih lanjut untuk 
pangan alternatif. Hasil observasi menunjukkan bahwa 
tanaman gadung Dayak memiliki karakteristik tumbuh 
yang spesifik, dapat dibudidayakan secara tumpang sari 
dengan tanaman tahunan lainnya. Kurang 
termanfaatkannya umbi gadung dikarenakan image negatif 
terhadap racun yang dikandung oleh komoditi ini, juga 
karena teknologi penanganan (detoksifikasi) dan 
pengolahan produk gadung belum dikuasai oleh 
masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil pasca proses 
detoksifikasi secara fisik dan kemis, menunjukkan bahwa 
gadung Dayak dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai 
bahan pangan. Namun demikian, selanjutnya perlu 
dikonfirmasi kelayakan gadung Dayak sebagai bahan 
pangan melalui pengujian pada hewan coba. Juga perlu 
dikembangkan proses modifikasi bahan baku gadung 
Dayak sebagai tepung termodifikasi melalui teknik 
fermentasi yang sekaligus dimaksudkan untuk 
mendapatkan intermediate product dari umbi gadung 
Dayak yang memiliki fungsionalitas yang lebih luas 
sebagai food ingredient. 

Detoksifikasi,gadung dayak, karakteristik tumbuh 

EO-23 
Dinamika populasi Pyricularia oryzae terhadap 
faktor iklim pada beberapa varietas padi sawah 
(Oryza sativa) 
Sopialena♥, Surya Sila 
Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. 
Kampus Gunung Kelua. Jl. Pasir Balengkong, Gunung Kelua, Samarinda 
Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel./Fax.: +62-541-749159, 
♥email: sopialena88@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor iklim 
(suhu, kelembapan dan curah hujan) yang paling dominan 
terhadap laju luas bercak, dan laju infeksi intensitas 
serangan pathogen Pyricularia oryzae pada varietas padi 
sawah (Inpari7, Ciherang dan Cibogo) di Lempake, dan 
Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan di Kabupaten 
Kutai Barat, Kalimantan Timur. Penelitian ini dilaksanakan 
kurang lebih 5 bulan terhitung mulai persiapan lahan 
penelitian hingga pengambilan data terakhir. Penelitian 
dilaksanakan di lahan persawahan petani di Lempake, dan 
Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan di Kabupaten 
Kutai Barat serta dilaksanakan di laboratorium Hama dan 
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Penyakit Tanaman (HPT) Pertanian Universitas 
Mulawarman, Samarinda. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier dan regresi linier berganda dengan 
mengamati faktor iklim (kelembapan, suhu dan curah 
hujan) terhadap perekembangan luas bercak penyakit blast 
dan intensitas serangan patogen P. oryzae. Pengamatan 
dilakukan pada tanaman padi sawah di tiga lahan yang 
berbeda. Masing-masing lahan diambil delapan sampel, 
hasil pengamatan dirata-ratakan dari delapan sampel. 
Pengamatan di laboratorium yaitu mengamati biologi P. 
oryzae (perkembangan koloni saat munculnya konidia dan 
perkembangan konidia). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa faktor suhu dan kelembasban adalah faktor yang 
paling dominan mempengaruhi laju luas bercak, dan laju 
infeksi intensitas serangan pathogen P. oryzae pada 
varietas padi sawah (Inpari7, Ciherang dan Cibogo) 

Iklim, Oryza sativa, Pyricularia oryzae  

EO-24 
Efektifitas beberapa fungisida nabati terhadap 
perkembangan penyakit dan produksi tanaman 
cabai (Capsicum frutescens) 
Surya Sila♥, Sopialena, Akhyar Roeslan 
Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. 
Kampus Gunung Kelua. Jl. Pasir Balengkong, Gunung Kelua, Samarinda 
Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur. Tel./Fax.: +62-541-749159, 
♥email: surya_sila@gmail.com 

Cabai besar (Capsicum annum L.) merupakan salah satu 
tanaman hortikultura dari famili Solanaceae yang memilki 
nilai ekonomi tinggi. Kendala yang menyebabkan 
rendahnya produktivitas cabai di Indonesia adalah 
gangguan hama dan penyakit. Penyakit yang sering 
menyerang tanaman cabai besar adalah antraknosa 
(Colletotrichum capsici), bercak daun (Cercospora 
capsici), busuk buah (Phytophthora capsici). Penelitian ini 
dilakukan Untuk mengetahui pengaruh beberapa pestisida 
nabati terhadap intensitas serangan penyakit pada tanaman 
cabai besar dan untuk mengetahui pestisida nabati yang 
paling berpengaruh terhadap serangan penyakit pada 
tanaman cabai besar. Penelitian menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok dengan kelompok sebanyak empat kali 
dan perlakuan sebanyak enam. Data analisa dengan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 5%. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas serangan daun 
yang terendah terdapat pada perlakuan ekstrak daun mimba 
(P1) dan yang tertinggi adalah kontrol (P0) pada umur 59, 
66 dan 73 hst. Intensitas serangan buah yang terendah 
terdapat pada perlakuan ekstrak daun mimba (P1) dan yang 
tertinggi adalah kontrol (P0) pada umur 80, 87 dan 94 hst. 
Semua pestisida nabati berpengaruh terhadap pertumbuhan 
tanaman cabai besar yaitu ekstrak daun mimba, ekstrak 
daun sirsak, ekstrak serai, ekstrak akar tuba, dan ekstrak 
kenikir.Pestisida yang paling berpengaruh terhadap 
serangan patogen pada tanaman cabai besar adalah ekstrak 
daun mimba. 

Akar tuba, cabai besar, kenikir, pestisida nabati, mimba, 
serai, sirsak 

EO-25 
Pengaruh nanopartikel liat sebagai bahan 
pengawet kayu untuk ketahanan terhadap 
serangan rayap kayu kering (Cryptotermes 
cynocephalus) 
Taman Alex1,♥, Budi Winarni2, Enos Tangke Arung3, 
Irawan W. Kusuma4, Edy Budiarso4  
1Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Politeknik Pertanian Negeri 
Samarinda. Jl. Samratulangi, Gunung Panjang, Samarinda 75131, 
Kalimantan Timur, Kotak Pos 192, Tel.: +62-541-260421, Fax:.+62-541-
260680, ♥email: tamanalex2@gmail.com 
2Program Studi Manajemen Perkebunan Politeknik Pertanian Negeri 
Samarinda. Jl. Samratulangi, Gunung Panjang, Samarinda 75131, 
Kalimantan Timur  
3 Lembaga Penelitian Universitas Mulawarnan, Jl. Krayan, Samarinda 
75123, Kalimantan Timur  
4 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, 
PO Box 1013, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda-75123, 
Kalimantan Timur 

Penggunaan nanopartikel liat pada pengawetan kayu 
bertujuan untuk menguji ketahanannya terhadap serangan 
rayap kayu kering (Cryptotermes cynocephalus). 
Nanopartikel liat sebagai bahan pengawet kayu larut dalam 
air yang dimasukkan ke dalam kayu anggrung (Trema 
orientalis), meranti putih (Shorea bracteolata) dan sengon 
(Paraseriehthes falcataria) dengan metode sel penuh atau 
impregnasi. Tiga jenis kayu tersebut dibuat contoh uji 
dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm x 0,5 cm dan dikering 
udarakan. Contoh uji diawetkan dengan nanopartikel liat 
pada tekanan udara sebesar 60 psi selama 2 jam dan 
dikering ovenkan, kemudian diuji dengan serangan rayap 
kayu kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mortalitas rayap kayu kering pada kayu anggrung, sengon 
dan meranti yang diawetkan dengan nanopartikel liat pada 
konsentrasi 2,5% dan 5% mencapai 96,4% dan 100% 
dibanding tanpa pengawetan yang mortalitas hanya 27%. 
Penggunaan nanopartikel liat pada konsentrasi larutan 
2,5% dan 5% untuk pengawetan tiga jenis kayu mampu 
menahan serangan rayap kayu kering (C. cynocephalus). 

 Mortalitas, nanopartikel, pengawetan, rayap kayu kering 

EO-26 
Jenis tanaman pakan alami di lahan reklamasi 
pasca tambang batubara  
Taufan P. Daru♥, Roosena Yusuf, Novia Indah Rizqi 
Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Jl. 
Pasir Balengkong No.1 Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123, 
Kalimantan Timur-Indonesia, Tel./Fax. +62-541-749159/738341, ♥email: 
taufan.pd@gmail.com 

Faktor-faktor yang mempengaruhi vegetasi di lahan 
reklamasi pasca tambang batubara adalah dominansi, 
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keanekaragaman jenis dan kesuburan tanah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui jenis vegetasi pakan dan 
produksi pakan di lahan reklamasi pasca tambang batubara. 
Penelitian menggunakan metode eksplorasi pada lahan 
reklamasi pasca tambang batubara PT. Kitadin, Kalimantan 
Timur menggunakan pelemparan secara acak sebanyak 50 
kali lemparan dari luas lahan yang digunakan 500 m2, 
dengan menggunakan kuadran ukuran 1 m x 1 m. 
Pengukuran yang dilakukan meliputi jumlah jenis tanaman, 
indeks nilai penting, indeks keanekaragaman jenis, indeks 
kekayaan jenis, indeks kemerataan jenis dan kapasitas 
tampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lahan 
reklamasi pasca tambang batubara PT Kitadin terdapat 16 
jenis tanaman pakan dari 12 famili yang didominasi oleh 
jukut pait (Paspalum conjugantun). Potensi produksi 
tanaman segar pada areal lahan reklamasi pasca tambang 
batubara adalah 8.312 kg/ha, dengan kapasitas tampung 
untuk 2,2 S ton/ha/tahun. 

Kapasitas tampung ternak, lahan reklamasi, pasca tambang 
batubara, vegetasi 

EO-27 
Pengaruh perlakuan awal (pre treatment) biji karet 
terhadap pemecahan masa dormansi dan 
pertumbuhan awal benih karet (Hevea brasiliensis) 
Thamrin1,♥, Ince Raden1, Supaedi2 

1 Fakultas Pertanian, Universitas Kutai Kartanegara. Jl. Gunung 
Kombeng, No. 27, Tenggarong 75513, Kaimantan Timur. Tel./Fax.: +62-
541-6666325, ♥email: thamrin17@yahoo.co.id 
2 Dinas Perkebunan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

Kulit biji karet (Hevea brasiliensis) menjadi keras dapat 
disebabkan oleh pengaruh genetik ataupun lingkungan. 
Kondisi ini dapat menghambat percepatan pertumbuhan 
awal benih karet. Pematahan masa dormansi dengan 
pemberian perlakuan awal (pre treatment) terhadap biji 
karet diharapkan dapat mematahkan masa dormansi dan 
mempercepat pertumbuhan awal benih karet. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian perlakuan 
awal biji karet terhadap pemecahan masa dormansi dan 
pertumbuhan awal benih karet. Penelitian dilaksanakan di 
Kelurahan Jawa, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai 
Kartanegara sejak bulan Desember 2014 sampai dengan 
Februari 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri atas 4 (empat) taraf dan 
diulang sebanyak 6 (enam) kali. Taraf perlakuan adalah 
tanpan perlakuan/kontrol (po), digosok menggunakan 
kertas amplas ukuran 80 Cw (p1), direndam dengan air 
hangat (p2), dan dipecahkan dengan alat pemecah (p3). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemecahan masa 
dormansi tercepat diperoleh pada tanpa perlakuan awal 
terhadap biji karet (p0) dengan rata-rata umur keluarnya 
kecambah 13,00 hari dan masa dormansi terlama adalah 
pada perlakuan perendaman biji karet dengan air panas (p2) 
dengan rata-rata umur keluarnya kecambah 15,25 hari. 
Sedangkan dilihat dari rata-rata jumlah helai daun dan 

diameter batang pada umur 8 minggu setelah semai 
menunjukkan bahwa perlakuan perendaman biji karet 
dengan perendaman air panas memberikan pengaruh lebih 
baik dibandingkan perlakukan lainnya dengan jumlah daun 
rata-rata mencapai 10,00 helai dan diameter batang rata-
rata sebesar 0,36 cm. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa perlakuan perendaman biji karet dengan air panas 
memberikan pengaruh terbaik terhadap pemecahan masa 
dormansi dan pertumbuhan awal benih karet 
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Regenerasi ubi jalar ungu secara in vitro dan 
responnya terhadap cekaman kekeringan 
menggunakan PEG  
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Regenerasi ubi jalar ungu secara in vitro dan responnya 
terhadap cekaman kekeringan menggunakan PEG. 
Regenerasi secara in vitro ubi jalar ungu melalui induksi 
tunas aksilar pada pucuk dan nodus maupun regenerasi 
secara tidak langsung melalui kalus telah dilakukan. 
Eksplan berupa pucuk dan nodus yang telah disterilisasi di 
tanam pada media Murishage dan Skoog (MS) yang 
mengandung berbagai perlakuan kombinasi zat pengatur 
tumbuh Gibberelin (GA3), Kinetin (Kin), Naphthalena 
Acetic Acid (NAA), Benzyl Aminopurine (BAP), Indole 
Acetic Acid (IAA) dan Indole Butiric Acid (IBA) untuk 
menginduksi tunas dan akar. Sementara itu untuk 
regenerasi ubi jalar melalui kalus digunakan eksplan daun 
dan petiole (tangkai daun). Eksplan yang bertunas dan 
berakar selanjutnya di aklimatisasi di media akar pakis 
selama seminggu dan selanjutnya dipindah ke media tanah 
di polibag. Kalus yang diperoleh dari eksplan daun dan 
petiole di pindah ke media cair ½ MS yang di beri 0, 5, 10, 
15, dan 20% Polyethilene Glicol (PEG) sebagai media 
simulasi cekaman kekeringan. Selanjutnya kalus yang 
bertahan di media PEG di pindah ke media regenerasi 
kalus. Tanaman yang tumbuh dari kalus diaklikatisasi 
dengan metode yang sama. Beberapa variabel pertumbuhan 
dan efisiensi regenerasi di amati untuk melihat respon 
tanaman terhadap perlakukan yang diberikan. Data 
dianalisis dengan analisis ragam, bila terdapat pengaruh 
nyata, antar rata-rata perlakuan diuji lanjut dengan Beda 
Nyata Jujur (BNJ) 5%. Hasil penelitian menunjukkan 
media regenerasi terbaik adalah P2 (MS + 2 mg/L IAA + 4 
mg/L Kin), yang menghasilkan rata-rata 7,22 tunas per 
eksplan, 9,21 daun per eksplan, 10,71 akar per ekspan, 
100% keberhasilan aklimatisasi, dan 94,12% efisiensi 
regenerasi. Sementara itu eksplan yang ditumbuhkan pada 
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media MS tanpa zat pengatur tumbuh hanya menghasilkan 
5,8 tunas per eksplan, 4,73 daun per eksplan, 2,67 akar per 
eksplan, 100% aklimatisasi dan 84,52% efisiensi 
regenerasi. Kalus berhasil diinduksi pada hampir semua 
perlakuan yang mengandung zat pengatur tumbuh 2,4 D 
(rentang konsentrasi 1, 2, 3, dan 4 mg/L) dan BAP (0,5 dan 
1 mg/L), namun perlakuan media MS + 2 mg/L 2, 4 D + 1 
mg/L BAP menghasilkan persentasi eksplan responsif 
tertinggi yanitu 86,40%. Kalus hanya mampu bertahan 
pada media MS yang mengandung maksimum 15% PEG. 
Pada konsentrasi 20% menyebabkan kalus merwarna coklat 
dan mati. Kalus yang bertahan pada media 15% berhasil 
diregenerasikan hanya pada media MS yang mengandung 
1,5 mg/L BAP menjadi tanaman utuh kembali.  

Cekaman kekeringan, in vitro, regenerasi, ubi jalar ungu, 
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Penampakan fenotipe varietas unggul baru (VUB) 
padi Inpara 2 di Kalimantan Timur 
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Salah satu komponen teknologi yang penting dalam 
meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani padi 
adalah varietas. Pada periode 2006-2009 Badan Litbang 
Pertanian telah melepas 26 varietas unggul padi. Varietas 
unggul tersebut dilepas untuk dikembangkan dilahan sawah 
(Inpari), lahan pasang surut (Inpara) dan lahan kering 
(Inpago). Salah satu varietas unggul yang ditelah ditanam 
di Kalimatan Timur adalah Inpara 2. Inpara 2 mempunyai 
potensi hasil mencapai 6,08 ton/ha, dengan ketahanan 
terhadap hama yaitu agak tahan terhadap wereng coklat 
biotipe 2 dan penyakit diantaranya tahan terhadap hawar 
daun patotipe III dan tahan terhadap blas. Cekaman 
abiotiknya yaitu toleran terhadap keracunan Fe dan Al. 
Penanaman dianjurkan pada daerah rawa lebak dan pasang 
surut. Penanaman Inpara 2 dilakukan di Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan 
mendapatkan penampakan fenotipe varietas Inpara 2 di 
Kalimantan Timur. Penanaman dilakukan pada petani 
penangkar padi pada 2 (dua) musim. Hasil yang diperoleh 
adalah penampakan fenotipe tinggi tanaman rata-rata 
pertumbuhannya 110 cm, anakan produktif rata-rata 17 
anakan, panjang malai rata-rata 28,33 cm, jumlah malai 
rata-rata 178 cm dan rata-rata produksi 5,5 ton/ha. 
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The effect of combination Infusion of S. 
polyanthum, A. paniculata, C. zeylanicum and C. 
xanthorrhiza as antihyperglycemic agent against 
ren and hepar function in SD rats 
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Medicinal plants, knowns as jamu is part of Indoensian 
heritage and has been known to have positive affect in 
preventing and curing some ilness. Syzygium polyanthum 
and Andrographis paniculata Ness are medicinal plants 
reported to have an efficacy as anti hyperglycemic activity 
on decreasing rats blood glucose levels. Data revealed that 
diabetes mellitus is the second largest disease in Central 
Java after hypertension with the number of cases of 4,210 
in 2013. This research was conducted to determine the 
safety formula of Syzygium polyanthum and  Andrographis 
paniculata Ness in combination with Cinnamommum 
zeylanicum and Curcuma xanthorrhiza herbs. S. 
polyanthum, A. paniculata, C. zeylanicum and C. 
xanthorrhiza were processed into powder and mixed at the 
compositon comparison of 5:5:7:10. SD Rats were grouped 
into four (1 control group, 3 treatment groups dose of 
combination infusion as of 245.7;491.4 and 982.4 mg/200 
g bw). On day of 0; 45 and 90, blood sample were taken 
via rats eye orbitalis venous for determination the blood 
levels of SGPT, SGOT, urea and creatinin. Organ 
histopathology of rat ren and hepar be executed on the end 
of study. The results showed that the administration of 
combined medicinal plant in high dose significantly 
increase the body weight of treatment group (p=0.016); did 
not cause significant differences in urea, creatinine and 
SGOT levels and caused no significant difference effect on 
hepar normal and damaged cells number compared to 
control group as well as low and medium dose of infusion 
provision. In conclusion, the administration of combination 
infusion consisted of S. polyanthum leaves, A. paniculata, 
C. zeylanicum and C. xanthorrhiza up to dose 982.8 
mg/200 g bw daily for 90 consecutive days considered safe 
to liver and ren functions of experimental SD rats. 

Andrographis paniculata, Syzigium polyanthum  
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Potensi pemanfaatan senyawa metabolit sekunder 
dalam tanaman sirsak (Annona murricata) dan 
srikaya (Annona squamosa) sebagai pestisida 
nabati untuk pengendalian hama dan penyakit 
tanaman 
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Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya akan flora 
dan fauna yang merupakan sumber daya alam hayati. 
Tanaman metabolit sekunder merupakan sumber daya yang 
digunakan untuk obat-obatan. Selain dapat diekstraksi 
langsung dari tanaman, juga dapat disintesis untuk 
mendapatkan senyawa kimia atau turunannya., melalui 
pengembangan kultur sel. Dampak pemakaian pestisida 
sintetis/kimia telah menimbulkan dampak yang tidak baik 
untuk kesehatan dan menyebabkan terganggunya 
keseimbangan ekologis. Tulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui potensi pemanfaatan senyawa metabolit 
sekunder dalam tanaman sirsak (Annona murricata) dan 
srikaya (Annona squamosa) sebagai pestisida nabati untuk 
pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tanaman sirsak 
dan srikaya memiliki potensi sebagai pestisida nabati 
dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. 
Hasil skrining fitokimia pada ekstrak daun sirsak 
ditemukan senyawa metabolit sekunder: alkaloid, 
flavonoid, terpenoid, kumarin dan lakton, antrakuinon, 
tanin, glikosida, fenol, pitosterol, dan saponin, sementara 
deteksi keberadaan kelompok senyawa kimia pada ekstrak 
biji sirsak dan srikaya, ditemukan senyawa metabolit 
sekunder: alkaloid, flavonoid, polyfenol, terpenoid, 
kumarin, steroid, lakton, antrakuinon, tanin, glikosida, 
cyanadin dan saponin. Pestisida alami bersifat mengurangi 
serangan hama, tetapi tidak langsung mematikan OPT 
sasaran secara cepat. Aplikasi pestisida alami dengan dosis 
yang benar, dapat mengurangi hama, mengurangi biaya 
produksi dan ramah lingkungan.  

Pestisida nabati, senyawa metabolit sekunder, sirsak, srikaya 
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Pengaruh lingkungan tumbuh terhadap 
pertumbuhan dan produksi kolesom (Talinum 
triangulare) sebagai tanaman berkhasiat obat 
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Kolesom (Talinum triangulare (Jacq.) Willd) merupakan 
salah satu tumbuhan liar yang berkhasiat obat. Di daerah 
tropika kolesom banyak ditemukan sebagai gulma atau 
dibudidayakan sebagai sayur dan tanaman obat. Bagian 

tanaman kolesom yang berkhasiat sebagai obat adalah 
daun, batang, akar dan umbi. Daun kolesom mengandung 
senyawa flavonoid, asam fenolat dan antosianin yang 
berfungsi sebagai antioksidan. Banyaknya khasiat yang 
dapat diperoleh melalui penanaman tanaman kolesom. 
Tetapi permasalahan yang berpotensi terjadi dalam 
pengembangan tanaman ini yaitu kesesuaian lingkungan 
tumbuh tanaman. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh lingkungan tumbuh dalam peningkatan 
pertumbuhan dan produksi antosianin tanaman kolesom 
sebagai tanaman berkhasiat obat. Beberapa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertumbuhan dan produksi kolesom 
dipengaruhi oleh: (i) Ketersedian unsur hara, melalui 
pemupukan phosfor dan kalium (tanpa Nitrogen) 
menyebabkan produksi antosianin tertinggi (39.60 
mol/tanaman), sementara unsur kalium merupakan faktor 
pembatas dalam produksi antosianin daun kolesom, (ii) 
Pemberian naungan mengurangi pertumbuhan dan hasil 
biomassa tanaman kolesom.  

Antosianin, kolesom, naungan, pemupukan 

EP-05 
Perbaikan teknologi budidaya kacang hijau dan 
analisis usahatani di Kabupaten Ponorogo, Jawa 
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Produktivitas kacang hijau ditingkat petani masih rendah 
disebabkan karena penerapan teknologi yang belum 
optimal. Saat ini budidaya kacang hijau ditanam dilahan 
sawah pada musim kemarau. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk memberikan informasi mengenai perbaikan 
teknologi budidaya kacang hijau dan analisis usahataninya. 
Penelitian dilaksanakan di desa Nambak kecamatan 
Bungkal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jenis data 
menggunakan metode literatur study dan field study, 
selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, 
sedangkan untuk mengetahui tingkat pendapatan dilakukan 
analisis kelayakan finansial dan kelayakan perubahan 
teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 
perbaikan teknologi budidaya yang tepat dapat 
meningkatkan produksi sebesar 0,6 ton/ha (60%) dan 
peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 4.800.000; 
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