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AO-01 

Seed coating yang diperkaya agen hayati untuk 

meningkatkan mutu benih padi yang 

terkontaminasi patogen Pyricularia grisea 

Tantri Palupi♥, Fadjar Riyanto 

Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 

Bansir Laut, Pontianak 78121, Kalimantan Barat  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu fisik dan 

fisiologi benih padi yang terkontaminasi Pyricularia grisea 

Sacc. setelah diberi perlakuan pelapisan benih yang 

diperkaya agen hayati. Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman, serta 

Laboratorium Agronomi dan Klimatologi Fakultas 

Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak dari Maret 

hingga November 2018. Penelitian disusun menggunakan 

RAL faktor tunggal, yaitu formulas pelapis dengan 

penambahan agen hayati. Pada percobaan ini terdapat 8 

perlakuan dengan 4 ulangan, yaitu: (A) formula pelapis 

diperkaya isolat SP21+SP31; (B) formula pelapis diperkaya 
isolat SP21+RP21; (C) formula pelapis diperkaya isolat 

SP21+TP12; (D) formula pelapis diperkaya isolat 

SP31+RP21; (E) formula pelapis diperkaya isolat 

RP21+TP11; (F) fungisida; (G) kontrol positif (benih padi 

terkontaminasi penyakit blas); dan (H) kontrol negatif 

(benih sehat). Untuk mengamati peningkatan mutu fisik 

dan fisiologis benih berpelapis menggunakan metode Uji 

Kertas Digulung didirikan dalam plastik. Pengamatan 

meliputi: (i) daya berkecambah benih; (ii) indeks vigor; 

serta (iii) kecepatan tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan formulas pelapis yang diperkaya isolat 
SP21+SP31 merupakan perlakuan terbaik dalam 

meningkatkan mutu fisik dan fisiologis benih, dilihat dari 

nilai indek vigor dan kecepatan tumbuh benih dengan 

tampilan fisik benih yang lebih menarik.  

Benih berpelapis, mutu benih, penyakit blas, Pyricularia 

grisea 

AO-02 

Diversity of Central Sulawesi Local Mangosteen 

(Garcinia mangostana) based on morphological 

anatomy and genetics analysis 

Enny Adelina♥, Nuraeni, Yohanis Tambing 

Faculty of Agriculture, Universitas Tadulako. Jl. Soekarno Hatta Km. 9 

Tondo, Palu 94118, Central Sulawesi 

Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is Indonesia's main 

export commodities of high value. Central Sulawesi has 

promising prospect because based on agro-ecological 

aspect is very suitable so geographical location is very 

strategic. Providing quality planting materials sourced from 

quality mother trees is an important step in improving 
mangosteen cultivation in Central Sulawesi. Determination 

of mangosteen parent tree candidate was taken through 

identification of mother tree in the form of a series of tests 

including morphological test, anatomy and DNA isolation 

on a number of mangosteen accessions from five districts 

in Central Sulawesi. The research was conducted at the 

mangosteen plantation center in Donggala, Sigi, Poso, 

North Morowali and Banggai Laut. Materials and tools 

used were 320 accession mangosteen, meter, microscopes, 

cameras, knives, paper labels, plastic samples, cool box, 

ruler, vernier caliper, chemicals and modified Descriptors 

for Mangoosten DNA isolation (IPGRI 2003). Descriptive 
methods study, data were analyzed using cluster analysis 

using SYSTAT program is displayed in the form of 

dendogram. The results showed at a distance of 0.707. 

There are 20 different groups of accessions of morphology 

and anatomy and DNA analysis at 0.503 range There are 

four different accession groups represented by Timbong08, 

Pamona03, Labean02 and Berdikari11 accessions. 

          . 
 

♥ Penulis untuk korespondensi 
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Accessions, commodities, identification, mother trees 

AO-03 

Biofortifikasi beras melalui persilangan 

konvensional untuk peningkatan keragaman 

populasi dasar padi gogo 

Yullianida♥, Angelita Puji Lestari, Rini Hermanasari, 

Aris Hairmansis  

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian. Jl. Raya 9 

Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat  

Biofortifikasi merupakan proses peningkatan kandungan 

gizi komoditas pertanian, salah satunya bertujuan untuk 

memenuhi preferensi konsumen yang beberapa tahun 

belakangan ini mulai cenderung berpola hidup sehat. 
Biofortifikasi pada tanaman padi antara lain dapat 

berwujud beras aromatik, ketan, beras berpigmen (beras 

merah dan beras hitam) serta beras bernutrisi (beras 

mengandung zink, zat besi atau antosianin tinggi). 

Terbatasnya varietas unggul padi gogo yang memiliki 

karakter mutu beras premium tersebut menyebabkan perlu 

dilakukan peningkatan keragaman genetik, yaitu melalui 

pembentukan populasi dasar dengan teknik persilangan 

konvensional. Kegiatan persilangan meliputi pertanaman 

blok hibridisasi (HB) dan pertanaman F1 dilakukan pada 

MT 1 2019 di Kebun Percobaan Muara-BB Padi, Bogor. 
Pertanaman blok hibridisasi atau tetua persilangan terdiri 

atas galur harapan, galur-galur introduksi, varietas lokal 

dan varietas unggul nasional. Pembentukan populasi dasar 

padi gogo pada MT 1 2019 menghasilkan 64 kombinasi 

persilangan dan 41 kombinasi persilangan diantaranya 

bertujuan mendapatkan padi gogo bermutu beras premium 

yang terdiri atas 24 silang tunggal, delapan silang balik, 

tujuh silang puncak dan dua silang ganda. Diantara 24 hasil 

silang tunggal, terpilih enam kombinasi yang disilang balik 

(backcross) dengan tetua betinanya pada MT 2 2019. 

Sedangkan untuk pertanaman F1 padi gogo MT 1 2019 

terdiri atas 129 nomor dan 53 diantaranya bertujuan 
bermutu beras baik. Dari 53 nomor F1 tersebut, terpilih 42 

nomor yang dilanjutkan menjadi bastar populasi (F2) pada 

MT 2 2019 dengan metode seleksi modifikasi-bulk. Pada 

generasi ini memiliki keragaman genetik tertinggi dan 

diharapkan pada generasi F8 galur-galur padi gogo 

bermutu beras premium sudah dapat diuji daya hasilnya.  

Keragaman genetik, mutu beras, padi gogo, persilangan 

AO-04 

Evaluasi kualitas semen ayam kokok balenggek 

Rusfidra♥, Fuji Fauziar, Tinda Afriani, Jaswandi 

Fakultas Peternakan, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, 

Kampus Limau Manih, Padang 25163, Sumatera Barat 

Ayam Kokok Balenggek (AKB) (Gallus gallus domesticus, 

Linnaeus 1758) adalah ayam lokal penyanyi dan 

merupakan sumber daya genetik yang telah ditetapkan 

sebagai salah satu rumpun ternak unggas nasional. Nilai 

ekonomi AKB sangat tergantung pada jumlah lenggek 

kokok. Semakin banyak jumlah lenggek kokok, maka 

semakin mahal nilai jual AKB. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi kualitas spermatozoa ayam AKB pada 

jumlah lenggek kokok berbeda. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semen yang ditampung dari 8 

ekor AKB yang dikelompokkan atas dua jumlah lenggek 

kokok, yang terdiri dari 4 ekor AKB Landik (lenggek 
kokok 2-4) dan 4 ekor AKB Boko (lenggek kokok 5-7) 

dengan 4 kali ulangan. Frekuensi pengambilan semen 

dilakukan dua kali dalam seminggu selama dua minggu. 

Data dianalisis menggunakan uji statistik parametrik atau 

uji-t independent sampel test untuk uji banding kualitas 

spermatozoa pada berbagai jumlah lenggek kokok. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa karakteristik semen AKB 

Landik adalah semen berwarna putih susu, bau spesifik, 

konsistensi encer sampai kental, volume 0,12±0,06 ml, pH 

7.38±0,50, gerakan massa ++ dan +++, konsentrasi 2,49 

milyar sel/ml, dan motilitas 68,75±6,19%. Karakteristik 
semen AKB Boko adalah semen berwarna putih susu, bau 

spesifik, konsistensi kental, volume 0,15±0,05 ml, pH 

7,25±0,45, gerakan massa +++, konsentrasi 3,73 milyar 

sel/ml, dan motilitas 73,75±6,19%. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dan motilitas AKB 

Boko lebih tinggi dari pada AKB Landik. Semakin tinggi 

jumlah lenggek kokok, maka semakin tinggi konsentrasi 

dan volumen semen. Oleh karena itu, disarankan 

penggunaan pejantan dalam perkawinan AKB, sebaiknya 

menggunakan pejantan yang banyak jumlah lenggek 

kokoknya. 

Ayam Kokok Balenggek, kualitas semen, lenggek kokok, 

Sumatera Barat 

AO-05 

Identifikasi keragaman gen CAPN316 pada sapi 

Bali dan Sumbawa 

Saiful Anwar1,♥, Novi Cahya Lestari2, Syahruddin Said1 

1Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km.46 Cibinong, Bogor 16911, 

Jawa Barat  
2Program Studi Teknobiologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas 

Teknologi Sumbawa, Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Sumbawa 84371, 

Nusa Tenggara Barat  

Keempukan daging merupakan salah satu atribut yang 

paling penting dalam palatabilitas daging karena berkaitan 
erat dengan penerimaan konsumen untuk mengkonsumsi 

daging. Gen micromolar Calcium-Activated Neutral 

Protease 1 (CAPN1) merupakan gen yang mengkode enzim 

μ-calpain yang berperan penting dalam proses 

pengempukan daging. Keragaman gen CAPN1 berupa 

subtitusi nuleotida G/C di ekson 9 yang mengubah asam 

amino glisin menjadi alanin pada posisi 316 (CAPN316) 

diketahui berpengaruh terhadap keempukan daging. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman gen 
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CAPN316 pada sapi Bali dan sapi Sumbawa. Sebanyak 

total 293 DNA sapi dari 193 ekor sapi Bali dan 100 ekor 

sapi Sumbawa dilakukan genotyping menggunakan metode 

PCR-RFLP dengan enzim restriksi BtgI. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya ditemukan satu genotipe 

(genotipe GG) dan satu alel (alel G) pada seluruh sampel 

DNA baik pada sapi Bali maupun sapi Sumbawa yang 

diamati. Kesimpulannya bahwa gen CAPN316 tidak 

beragam atau bersifat monomorfik pada sapi Bali dan 

Sumbawa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 
melakukan identifikasi keragaman gen CAPN1 pada posisi 

lain atau mencari gen lain yang berhubungan dengan 

keempukan pada daging 

Gen CAPN1, keempukan daging, polimorfisme, sapi Bali, 

sapi Sumbawa 

AO-06 

The type and song diversity of kukuak balenggek 

chicken reared by Association of Kukuak 

Balenggek Chicken Lovers in West Sumatra 

Firda Arlina1,♥, Rusfidra1, Dicky Andriano1, Cece 

Sumantri2 

1Faculty of Agriculture, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, 

Kampus Limau Manih, Padang 25163, West Sumatra  
2Faculty of Agriculture, Institut Pertanian Bogor (IPB University). Jl. 

Meranti, Kampus Dramaga, Bogor 16680, West Java  

The number of population and genetic quality of Kukuak 

Balenggek Chicken (AKB) (Gallus gallus domesticus, 

Linnaeus 1758) in in-situ has been decreasing from year to 

year. This encourages AKB lovers in the ex-situ area to 

form an Association of Kukuak Balenggek Chicken lovers 

in order to conserve the germplasm native to West 

Sumatra. The aim of this research was to identify the type 

dan the song diversity of Kukuak Balenggek Chicken. The 

total of 180 heads adult male AKB used in this study from 
32 respondents who were members of the Association of 

Kukuak Balenggek Chicken Lovers. The survey method 

was used in this research, sampling with purposive 

sampling. The analysis of data was carried out by 

descriptive statistical analysis. The parameters observed 

were the type of song, number of crowing, number of 

syllable syllables, duration of crowds. The analysis of AKB 

song used the Cool Record Edit Pro computer software. 

The variables were the type of AKB, the type of AKB 

song, the Total crowing and crow duration of AKB. The 

analysis of AKB song used the Cool Record Edit Pro 
computer software. The result showed that the percentage 

of song type was Rantak Gumarang 37.78%, Sigegek 

Angin 26.67%, Alang Babega 7.78%, Riak Ilia Aia 3.33%, 

Ginyang 3.33%, Ginyang Mataci 5.56%, Gayuang Luluah 

5.56%. The highest of average the number of crowing and 

syllable crowing based on the type of AKB sound was 

Sigegek Angin sound with an average of 9.48 crowing and 

12.48 crowing syllable. The longest average AKB crowing 

duration was the Gayuang Luluah sound type with an 

average of 3.33 seconds. 

Type of song, diversity of song, Kokok Balenggek chicken, 

germ plasm, AKB lovers 

AO-07 

Pamelen: varietas unggul baru beras merah kaya 

antioksidan dan tekstur nasi pulen 

Heni Safitri♥, Cahyono, Erna Herlina, Buang Abdullah, 

Sularjo 

Kebun Percobaan Muara, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 

Ciapus 25A, Bogor 16132, Jawa Barat 

Permintaan konsumen terhadap beras fungsional terutama 

beras merah dan beras hitam meningkat walaupun 

harganya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis beras 

lainnya. Hal ini disebabkan oleh kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam berasnya. Pigmen dalam beras dapat 

bermanfaat bagi tubuh karena mengandung anti-oksidan 
atau anti inflamasi. Perubahan gaya hidup dan pola 

konsumsi pangan di masyarakat mengakibatkan berbagai 

masalah kesehatan, salah satunya adalah timbulnya 

penyakit degeneratif. Padi fungsional dengan sifat-sifat 

khusus merupakan bahan pangan utama yang berasnya 

mengandung satu atau lebih komponen pembentuk yang 

mempunyai fungsi fisiologis tertentu dan bermanfaat bagi 

kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan 

varietas beras merah yang dapat diterima oleh konsumen. 

Serangkaian pengujian telah dilakukan dalam rangka 

pelepasan varietas ini, yaitu uji adaptasi, uji ketahanan 

hama dan penyakit dan uji mutu beras. Pada tahun 2019, 
Indonesia (Badan Litbang Pertanian) telah berhasil melepas 

satu lagi varietas beras merah pulen, setelah sebelumnya 

juga telah menghasilkan Inpari 24 sebagai beras merah 

pulen. Varietas unggul baru ini diberi nama Pamelen. 

Pamelen berasal dari nomor seleksi B12344-3D-PN-37-6, 

merupakan hasil persilangan IR64*2/O. rofipogon. 

Varietas ini mempunyai rata-rata hasil GKG 6,73 ton/ha 

dan potensi hasil 11,91 ton/ha, lebih baik dibanding Inpari 

24 yang mempunyai potensi hasil 11,34 ton/ha. Penampilan 

varietas ini lebih pendek jika dibandingkan Inpari 24. 

Varietas ini mempunyai tinggi tanaman 97 cm dan anakan 
produktif 20 batang. Umur panen varietas ini 112 hari 

setelah sebar (HSS). Varietas ini mempunyai tekstur nasi 

pulen dengan amilosa 18,6%. Total fenolik varietas ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 24 (4194,7 mg 

GAE*/100 g BPK), yaitu mencapai 6929,8 mg GAE*/100 

g BPK. Varietas ini agak tahan WBC biotipe 1, agak tahan 

HDB kelompok III, IV dan VIII, tahan blas ras 033, dan 

tahan tungro. 

Antioksidan, antosianin, beras merah, pulen, varietas unggul 

baru 

AO-08 

Galur-galur harapan padi gogo adaptif lahan 

kering masam 



ABS MASY BIODIV INDON, Bogor, 12 Oktober 2019, hal. 23-66 26 

Rini Hermanasari♥, Yullianida, Angelita Puji Lestari, 

Aris Hairmansis  

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian. Jl. Raya 9 

Sukamandi, Subang 41256, Jawa Barat  

Lahan kering masam memiliki potensi yang sangat besar 

untuk pengembangan produksi padi mendukung ketahanan 

pangan nasional. Perakitan varietas unggul padi yang 

adaptif terhadap lahan kering masam menjadi salah satu 

kunci sukses peningkatan produksi padi di lahan tersebut. 

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Subang, 

Jawa Barat telah merakit galur-galur padi gogo yang 

beradaptasi baik pada lahan kering masam, namun galur-

galur tersebut perlu di uji daya hasilnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan galur-galur padi gogo yang 

beradaptasi baik, berdaya hasil tinggi serta memilki mutu 

beras yang baik. Penelitian dilaksanakan pada MT. 1 2018 

di Kebun Percobaan Tamanbogo Lampung. Sebanyak 21 

galur dan tiga varietas pembanding yaitu Limboto, Situ 

Patenggang dan Inpago 8 diuji menggunakan rancangan 

acak kelompok dengan empat kali ulangan. Pengamatan 

dilakukan pada karakter agronomi, komponen hasil, hasil 

gabah, mutu fisikokimia beras dan mutu tanak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tinggi tanaman dari galur-

galur yang diuji berkisar 84.1-126.5 cm, jumlah anakan 

produktif berkisar 10-15 batang, Jumlah gabah isi berkisar 
55-163 butir, jumlah gabah hampa berkisar antara 14-78 

butir dan bobot 1000 butir berkisar 19.86-22.24 gram. 

Galur B15053F-PWR-3 (6.72 t/ha), B15340-1B-TB-45 

(6.04 t/ha) dan B14956-MR-2-2-2-0 (6.04 t/ha) memiliki 

hasil yang lebih tinggi dari pembanding terbaik Inpago 8 

(5.67 t/ha). Galur-galur ini memiliki mutu beras dengan 

tekstur nasi sedang dengan kadar amilosa berkisar 20,99-

23.84%. Galur-galur lainnya yang diuji didominasi oleh 

beras dengan ukuran panjang-medium dengan sedikit 

pengapuran (LMS) serta berkadar amilosa rendah sampai 

tinggi berkisar antara 5.46-27.12% dengan tekstur nasi 
bervariasi dari pera sampai pulen. Pengujian terhadap hama 

dan penyakit di lapang diperoleh dua galur yang sangat 

tahan (skor 0) terhadap penyakit blas daun, blas leher dan 

wereng cokelat, yaitu galur B15053F-PWR-3 dan B14956-

MR-2-2-2-0. Sebagian besar galur yang diuji toleran 

terhadap cekaman keracunan alumunium. 

Lahan kering masam, uji daya hasil lanjutan, padi gogo 

AO-09 

Silk products quality test using single, double and 

three-way crosses 

Lincah Andadari♥, Retno Agustarini 

Forest Research and Development Center, Ministry of Environment and 

Forestry. Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118, Jawa Barat 

Silk is one of the priority Non-Timber Forest Product 

commodities developed by the Ministry of Environment 

and Forestry, Indonesia. Silk itself is a multifunctional 

natural resource, a supplier of clothing needs, can be used 

for alternative food, and began to be developed for 

medicine and beauty. However, the development of silk 

experienced technical problems, the quality of silkworm 

seedlings is low. Silkworm (Bombyx mori Linnaeus, 1758) 

seedlings are the result of crosses between Chinese and 

Japanese races using single, three-way or double-crosses 

techniques. The choice of type and breeding techniques 

will affect the quality of the hybrid resulting from. The aim 

of this research is to get better silkworm crossword 

technique as one of the efforts to increase productivity and 

quality. Crossbreeding test took place at the Natural Forest 
Research Center of the Forest Research and Development 

Center, Bogor and the adaptation test was carried out at 

Tanah Datar, West Sumatra and Temanggung, Central 

Java. Parameters observed included the quality of eggs, 

silkworm and cocoons produced. The results showed that 

three-way and double-crosses using the Japanese parent 

breed (805 and 807) and the Chinese Race (806 and 808) 

did not produce the number of eggs per parent higher than 

the single cross except the three-way cross (806 x 8785). 

The quality of three-way and double-crosses depends on 

the combination of the pure lines used. Double crosses 
(8886 x 8587) and reciprocal produce better weight and 

cocoon skin ratio than either single crosses. BS-09 and 

double-crosses (8688 x 8785) resulted in better cocoon 

quality than commercial C301 seedlings in Tanah Datar. 

Given the three-way and double-crosses require the 

maintenance process of the parent as much as 2 times so 

that will increase the time and cost of production, therefore 

the hybrid results of single cross (8685 and 8788) are still 

more preferable 

Crossbreeding technique, product quality, silkworm, seeds,  

AO-10 

Pembentukan populasi dasar melalui persilangan 

tanaman labu kuning (Cucurbita sp.) sebagai 

bahan seleksi 

Etti Swasti♥, Zuchri, Aswaldi Anwar 

Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus 

Limau Manih, Padang 25163, Sumatera Barat 

Penelitian tentang pembentukan populasi dasar melalui 

persilangan tanaman labu kuning (Cucurbita sp.) sebagai 

bahan seleksi telah dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 

2017 di UPT. Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Andalas Padang dengan ketinggian tempat ± 

255 m diatas permukaan laut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui fenologi bunga dari beberapa genotip 

labu kuning (Cucurbita pepo dan Curcubita moschata), 

kemampuan silang, dan membentuk generasi F1 sebagai 
populasi dasar bahan seleksi. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan 7 tetua menghasilkan 27 

kombinasi persilangan intra spesies dan inter spesies. Hasil 

penelitian menunjukkan waktu muncul bunga jantan dan 

mekar bunga jantan dari masing-masing genotip 

bersamaan. Waktu muncul kuncup kecil pertama bunga 

jantan berkisar antara 29-30 hari setelah tanam (HST) dan 

untuk mekarnya berkisar 49-52 HST. Waktu muncul dan 
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mekar bunga betina dari masing-masing genotip berbeda-

beda. Waktu muncul dan mekar bunga betina tercepat 

adalah C. pepo genotip MME dengan waktu 42 HST dan 

53 HST. Sedangkan waktu muncul kuncup dan mekar 

bunga betina terlama adalah C. moschata genotip PIR 

dengan waktu 80 HST dan 91 HST. Dari hasil penelitian 

menunjukan C. pepo kultivar MME memiliki tingkat 

keberhasilan bersilang dan membentuk buah lebih tinggi 

dibandingkan dengan genotip lain baik sebagai tetua betina 

maupun sebagai tetua jantan. Kemampuan membentuk biji 
dari C. pepo kultivar MME lebih baik dibandingkan 

dengan genotip lain. Baik itu persilangan intra spesies 

maupun persilangan inter spesies. Pembentukan generasi 

F1 pada tanaman labu kuning sudah dapat dilakukan baik 

itu persilangan intra spesies maupun persilangan inter 

spesies. 

Cucurbita, fenologi, seleksi, persilangan. 

AO-11 

Karakterisasi perkembangan tabung polen dan 

struktur reproduksi betina anggrek Dendrobium 

pasca persilangan 

Jeri Yoga Satria, Ari Pitoyo♥ 

Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Sebelas Maret. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa 

Tengah 

Karakter perkembangan struktur reproduksi pasca 

persilangan dapat menjadi informasi dasar dalam mengatasi 

masalah kegagalan persilangan. Perlu dilakukan penelitian 

mengenai karakterisasi perkembangan tabung polen dan 
struktur reproduksi betina anggrek Dendrobium pasca 

persilangan. Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu 

dilakukan pengamatan terhadap beberapa parameter 

struktur dan perkembangan bunga pasca polinasi. 

Parameter yang diamati adalah respon bunga pasca 

polinasi, perkecambahan dan perkembangan tabung polen, 

serta perkembangan struktur reproduksi betina. 

Pengamatan dilakukan secara periodik yaitu pada 1 Hari 

Setelah Polinasi (HSP), 3 HSP, 7 HSP, 15 HSP, 30 HSP, 

dan 60 HSP. Polen Dendrobium hibrida, D. caesar dan D. 

sampran Brown menunjukkan sterilitas, sedangkan polen 

Dendrobium spesies (D. bigibbum) menunjukkan fertilitas. 
Hal ini ditunjukkan oleh uji tetrazolium dan uji polinasi. 

Polen D. caesar dan D. sampran Brown menunjukkan 

viabilitas yang lebih rendah daripada polen D. bigibbum 

pada uji tetrazolium. Polen D. caesar dan D. sampran 

Brown menunjukkan kegagalan pembentukan buah pada 

polinasi selfing maupun crossing, sedangkan polen D. 

bigibbum berhasil membentuk buah pada polinasi selfing 

maupun crossing. Reproduksi betina ketiga Dendrobium 

menunjukkan urutan perkembangan yang sama. Urutan 

pembentukan reproduksi betina yaitu diawali dari plasenta 

membentuk primordia ovulum, pembentukan cabang 
dikotom pada plasenta, pembentukan ovulum pada ujung 

cabang, dan pembentukan biji. 

Dendrobium, persilangan, polinasi, tabung polen, struktur 

reproduksi betina 

AO-12 

Filogenetik varietas padi lokal (Oryza sativa) 

Sumatera Selatan berdasarkan sekuensing daerah 

ITS r-DNA 

Laila Hanum, Shella Aries Sandi, Singgih Triwardana, 

Nur Arifah♥ 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam 

Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Ogan 

Ilir, Sumatera Selatan 

Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil 

padi (Oryza sativa L) di Indonesia yang kaya akan plasma 

nutfah padi varietas lokal maupun unggul. Padi lokal 

Sumatera Selatan merupakan plasma nutfah yang potensial, 

hal ini karena terdapat sumber gen-gen yang memiliki sifat 

unggul. Padi varietas lokal memiliki variasi genetik yang 

tinggi yang dapat di manfaatkan dalam program pemuliaan 
padi secara umum. Variasi genetik tanaman dapat dijadikan 

bahan dalam pengembangan bioteknologi modern yang 

diperlukan dalam proses pemuliaan tanaman. Penanda 

DNA dapat digunakan sebagai marka dalam identifikasi 

varietas padi lokal. Kelebihan DNA sebagai marka 

molekuler dalam identifikasi yaitu dapat digunakan untuk 

mengetahui kekerabatan, karakter varietas tanaman. ITS r-

DNA merupakan karakter yang banyak digunakan untuk 

memahami keanekaragaman dan menjawab bberapa 

masalah filogenetik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui panjang sekuen ITS r-DN varietas padi lokal 
Sumatera Selatan dan mengetahui kekerabatan basa 

nukleotida daerah ITS r-DNA varietas padi lokal Sumatera 

Selatan. Penelitian ini diawali dengan isolasi DNA, PCR, 

elektroforesis, sekuensing dan analisisi data sekuensing, 

analisis pohon filogenetik dan penyajian data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Panjang sekuen ITS r-DNA 

varietas padi lokal Sumatera Selatan memiliki 347 pasang 

basa dan Kekerabatan beberapa aksesi padi lokal Sumatera 

Selatan menghasilkan satu klaster yang sama dan memiliki 

kekerabatan yang dekat dengan Oryza sativa var. japonica.  

DNA, padi lokal, Sumatera Selatan, sekuensing 

AO-13 

Biological control potential of Bacillus spp. against 

Meloidogyne sp. on tomato 

Yulmira Yanti1,♥, Hasmiandy Hamid1, Warnita2, 

Reflin1, Winarto1, Fani Colenta3 

1Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Universitas 

Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang 25163, 

Sumatera Barat. 
2Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Universitas Andalas. 

Jl. Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang 25163, Sumatera 

Barat 
3Agrotechnology Graduate Program, Faculty of Agriculture, Universitas 
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Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang 25163, 

Sumatera Barat 

Endophytic bacteria are bacteria inside plant tissues and do 

not cause harm on plants, increase plant resistance to pests 

and pathogens and also promote plant growth. Greenhouse 

studies were made to determine the effects of inoculation 

of indigenous Bacillus spp. endophytes to the development 

of root-knot nematodes (Meloidogyne sp.) and growth 
promotion on tomato. The study was an experimental 

method by using a Completely Randomized Design with 6 

treatments (5 Bacillus spp. strains and control) and 5 

replications. Introduction of endophytic Bacillus spp. were 

done by seeds and seedlings’ dipping method. The 

parameters observed were the development of 

Meloidogyne sp., colonization of endophytic Bacillus spp. 

and plant growth. From the results, we obtained 4 

endophytic Bacillus spp. that had good ability for 

controlling Meloidogyne sp., thus strains were B. cereus 

TLE2.3, B. cereus SNE2.2, and B. cereus TLE1.1 and B. 
pseudomycoides 1.1.4 with effectiveness range from 51.68 

to 54.06%. B. cereus SNE 2.2 was the best strains capable 

of controlling Meloidogyne sp. and increasing vegetative 

and generative growth tomato plants with the effectiveness 

of 54.06% and 36.14% respectively.  

Bacillus spp., endophytic bacteria, Meloidogyne sp., tomato 

Keanekaragaman Spesies 

 

BO-01 

Pemutakhiran data Dorstenia Plum. ex L. 

(Moraceae: Dorstenieae) di Pulau Jawa 

Arifin Surya Dwipa Irsyam1,♥, Peniwidiyanti2, 

Muhammad Rifqi Hariri2, Rina Ratnasih Irwanto3 

1 Herbarium Bandungense (FIPIA), Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, 

Institut Teknologi Bandung. Labtek VC Building, Jl. Let. Jen. Purn. Dr 

(HC) Mashudi No. 1, Jatinangor, Sumedang 45363, West Java 
2Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat  
3 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Labtek 

XI Building, Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132,, Jawa Barat 

Dorstenia Plum. ex L. merupakan anggota suku Moraceae 

yang dikelompokkan dalam puak Dorstenieae. Marga 

Dorstenia terdiri dari 105 jenis yang secara alami tersebar 

di Afrika, Asia (Sri Lanka dan India) dan kawasan 

Neotropis. Secara morfologi, Dorstenia berupa tumbuhan 

terna, sukulen, maupun perdu berkayu dengan perbungaan 

banci yang berbentuk mencakram atau menggasing. Backer 
& Bakhuizen van den Brink (1965) serta Berg et al. (2006) 

mencatat bahwa di Pulau Jawa hanya terdapat satu jenis 

saja, yaitu D. contrajerva L. Jenis ini merupakan tumbuhan 

yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tropis. Akan 

tetapi, pengamatan spesimen di Herbarium Bogoriense 

(BO) dan survei lapangan yang dilakukan di Jakarta, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur, mengungkap keberadaan dua jenis 

Dorstenia eksotik lainnya, yaitu D. elata Gardner dan D. 

foetida (Forssk.) Schweinf. D. elata berasal dari Bahia, 

Brazil, dan Rio de Jainero, sementara D. foetida merupakan 

tumbuhan dari Afrika Timur dan Yaman. Keduanya telah 

banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias dan dikenal 

dengan nama lokal tusuk konde. Penelitian ini bertujuan 

untuk menyediakan deskripsi ketiga jenis Dorstenia dan 

kunci identifikasi yang terbaru untuk marga Dorstenia di 

Pulau Jawa. 

Dorstenia, eksotik, Jawa, Moraceae, tusuk konde 

BO-02 

Potensi kayu giam (Cotylelobium melanoxylon) di 

Hutan Adat Guguk, Kabupaten Merangin, Jambi  

Dodi Frianto♥, Eka Novriyanti 

Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, Kuok. Jl. Raya 

Bangkinang Kuok Km. 9, Bangkinang 28294, Riau  

Keberadaan Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre ex 

F.Heim sangat sulit dijumpai dihutan alam, kelangkaannya 

disebabkan oleh pengambilan kulit kayu yang digunakan 

sebagai bahan campuran minuman beralkohol dan 

pembalakan liar. Tanaman ini memiliki banyak manfaat 

seperti kulit kayu (anti diabetes, anti septik, fermentasi, zat 

astringen, antilaksatif, dan pembekuan darah), kayu 

(galangan kapal, meubelair), Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui potensi kayu giam yang ada di hutan adat 

Guguk, Kabupaten Merangin, Jambi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode jalur dan 

garis berpetak. Data pola penyebaran dianalisis dengan 

rumus indeks Morisita, sedangkan untuk mengetahui pola 

penyebaran secara berkelompok atau tidak dilakukan 

dengan distribusi Chi-square. Faktor abiotik yang diamati 

meliputi tanah, intensitas cahaya kelembaban, dan 

temperatur. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pola 

penyebaran Giam di Hutan Adat Guguk adalah 

berkelompok (1,48). Sementara itu, hasil uji lanjut 

distribusi Chi-square (72.30) menunjukkan pola 

penyebaran yang tidak berbeda nyata dengan pola 
penyebaran berkelompok. Potensi kerapatan Giam 32 

Pohon/Ha dengan Frekuensi 0.52, Pohon giam banyak 

ditemukan pada Altitude 350-400 m dpl (48%) Faktor 

abiotik tanah yang diamati pH Tanah (3.22), C Organik 

(4.20), tekstur tanah lempung berpasir. Temperatur 18.60C-

220C, dan intensitas cahaya berkisar antara 56,3-214,8 Lux 

dengan kelembaban berkisar antara 78-80%. 

Giam, Hutan Adat Guguk, potensi, penyebaran 

BO-03 

Keanekaragaman jamur makroskopis dan potensi 

pemanfaatannya di Cagar Alam Gunung Picis dan 

Cagar Alam Gunung Sigogor, Jawa Timur 
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Naila Izati1,♥, Fatimah Az Zhara1, Rizqi Adanti Putri 

Pertiwi1, Malinda Duta Pertiwi Pranoto1, Rahma 

Widiyanti2, Sugiyarto3 
1Kelompok Studi Biodiversitas, Program Studi Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret. Jl. 

Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa Tengah 
2Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Timur Bidang I 

Madiun. Jl. Raya Dungus KM.7 Ds. Mojopurno, Madiun, Jawa Timur 
3Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Sebelas Maret. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, 

Jawa Tengah 

Kondisi hutan di Cagar Alam (CA) Gunung Picis dan 

Sigogor, Jawa Timur masih bagus dan rapat sehingga 

cocok untuk pertumbuhan jamur makroskopis. Tetapi, 

informasi keanekaragaman jenis jamur makroskopis di dua 

cagar alam ini masih sangat terbatas. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari-Februari 2019 dengan tujuan 

untuk mengetahui keanekaragaman jamur makroskopis dan 

potensi pemanfaatannya di kedua cagar alam tersebut. 
Pengamatan jamur makroskopis menggunakan metode 

jelajah di sepanjang jalur pengamatan. Karakteristik yang 

dicatat meliputi bentuk tubuh buah, warna tubuh buah, 

bentuk tudung, warna tudung, bentuk batang, warna 

batang, lamela, pori, cincin, dan substrat tempat tumbuhnya 

jamur makroskopis. Jamur makroskopis diamati dan 

didokumentasikan dalam bentuk foto untuk proses 

identifikasi. Analisis data yang digunakan meliputi indeks 

keanekaragaman, indeks kekayaan jenis, indeks 

kemerataan, indeks dominansi simpson, dan analisis 

deskriptif. Jamur makroskopis yang ditemukan di CA 

Gunung Picis sebanyak 33 jenis dari 20 famili dengan nilai 
indeks keragaman 2,48 tergolong kategori keragaman 

sedang. CA Gunung Sigogor diperoleh jamur makroskopis 

sebanyak 68 jenis dari 32 famili dengan nilai indeks 

keragaman 2,78 tergolong kategori keragaman sedang. 

Berdasarkan potensi pemanfaatan jamur makroskopis dari 

kedua kawasan, teridentifikasi sebanyak 38 jenis jamur 

makroskopis sebagai bahan pangan, 25 jenis sebagai bahan 

obat-obatan, dan 12 jenis sebagai bahan pangan dan obat-

obatan. 

Cagar Alam Gunung Picis, Cagar Alam Gunung Sigogor, 

keragaman jamur makroskopis, potensi 

BO-04 

Potensi buah konsumsi baru dari suku Myrtaceae 

koleksi Kebun Raya Bogor 

Irfan Martiansyah1,♥, Muhammad Rifqi Hariri1, Melza 

Mulyani1, Iin Pertiwi A. Husaini1, Arief Hidayat2, 

Syamsidah Rahmawati2 

1Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat  
2Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. 

Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat  

Suku Myrtaceae merupakan salah satu koleksi Kebun Raya 

Bogor (KRB) dengan potensi tinggi untuk dijadikan buah 

konsumsi. Beberapa jenis disinyalir dapat berbuah 

sepanjang tahun sehingga berpotensi menjadi buah 

konsumsi seperti jambu biji (Psidium guajava). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan dan 

tingkat kesukaan masyarakat terhadap buah-buahan dari 

suku Myrtaceae yang terdapat di KRB. Dalam jangka 

panjang, buah yang terpilih diharapkan dapat dimuliakan 

dan dibudidayakan sebagai buah konsumsi baru. Metode 

yang digunakan adalah pengujian organoleptik meliputi 

rasa, warna, aroma, tekstur, suara dan ukuran (uji 

pembedaan). Selain itu, dilakukan uji hedonik dan uji 
rangking untuk mengetahui tingkat kesukaan dan urutan 

penerimaan responden. Responden berasal dari pengunjung 

dan pegawai Kebun Raya Bogor. Sampel buah yang 

digunakan adalah Syzygium bankense, S. aqueum, S. 

polycephaloides, Syzygium sp. (Papua), Syzygium sp. 

(Maluku), Eugenia pendula dan Eugenia sp. (Sulawesi). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel buah Myrtaceae memiliki rasa dominan masam dan 

sepat. S. bankense dan S. aqueum memiliki warna yang 

tidak mencolok dibandingkan lima sampel lainnya. 

Syzygium sp. (Maluku) memiliki aroma sedang, sedangkan 
enam sampel lainnya tidak menyengat. Sebagian besar 

sampel buah berukuran sedang kecuali S. bankense dan 

Syzygium sp. (Papua) berukuran kecil. Semua sampel 

bertekstur lunak dan halus serta tidak renyah saat digigit. 

Uji hedonik menunjukkan responden lebih menyukai 

Eugenia pendula dan Eugenia sp. (Sulawesi). Hasil uji 

rangking berdasarkan urutan penerimaan responden 

terhadap sampel buah dari peringkat teratas hingga 

terbawah, yaitu (i) Eugenia pendula, (ii) Eugenia sp. 

(Sulawesi), (iii) Syzygium bankense, (iv) Syzygium aqueum, 

(v) Syzygium sp. (Papua), (vi) Syzygium sp, (Maluku), (vii) 
Syzygium polycephaloides. Secara umum, responden 

cenderung menyukai buah masam, sepat tetapi tidak pahit, 

warna buah mencolok, aroma tidak menyengat dan ukuran 

sedang tanpa dipengaruhi tekstur dan suara. 

Kebun Raya Bogor, Myrtaceae, organoleptik, potensi buah  

BO-05 

Eksplorasi anggrek di kawasan Suaka 

Margasatwa Tanjung Peropa, Sulawesi Tenggara 

untuk pengayaan koleksi di Kebun Raya Kendari 

Sri Hartini♥, Popi Aprilianti 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat  

Suaka Margasatwa (SM) Tanjung Peropa merupakan salah 

satu kawasan konservasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Penelitian khususnya tentang keanekaragaman jenis 

anggrek di kawasan ini belum pernah dilakukan. Selain itu 

Kebun Raya Kendari juga belum memiliki koleksi anggrek 

dari kawasan ini. Kegiatan eksplorasi dan penelitian 

keanekaragaman anggrek di kawasan SM Tanjung Peropa 
Sulawesi Tenggara telah dilakukan pada tanggal 26 Maret-

12 April 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoleksi 

anggrek guna pengayaan koleksi di Kebun Raya Kendari, 
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dan untuk mengetahui keanekaragaman anggrek di 

kawasan tersebut beserta habitatnya sebagai dasar untuk 

konservasinya di kebun raya. Eksplorasi anggrek dilakukan 

dengan metode jelajah dengan pengambilan sampel secara 

purposive sampling pada lima lokasi di area hutan SM 

Tanjung Peropa. Hasil eksplorasi ditemukan 15 jenis 

anggrek yang terdiri atas 10 jenis anggrek epifit dan lima 

jenis anggrek terestrial. Anggrek epifit yang ditemukan 

termasuk dalam tujuh marga, yaitu Aerides, Cymbidium, 

Dendrobium, Grammatophyllum, Liparis, Pomatocalpa, 
dan Thrixspermum. Sedangkan anggrek terestrial yang 

ditemukan termasuk dalam lima marga, yaitu Corymborkis, 

Eulophia, Nervilia, Phaius, dan Tropidia. Sebagian besar 

anggrek ditemukan pada kelerengan 10-300 (landai), 

ketinggian tempat 4-107 m dpl, dengan suhu udara 25-

290C, kelembapan udara 76-80%, pH tanah 6,3-6,6, 

kelembapan tanah 80-85%, dan tutupan kanopi 50-70% 

(sedang-rapat). Tingkat keragaman jenis anggrek di hutan 

Tanjung Peropa tergolong rendah karena jumlah jenis dan 

jumlah individu tiap jenis yang ditemukan relatif kecil. 

Jenis anggrek yang banyak ditemukan adalah Nervilia 
aragoana and Dendrobium crumenatum. 

Anggrek, eksplorasi, konservasi, SM Tanjung Peropa 

BO-06 

Keragaman ketahanan varietas padi lokal 

Sumatera Utara terhadap penyakit blas 

(Pyricularia grisea (Ooke) Sacc.) ras 033, 073, 133, 

dan 173 

Anggiani Nasution♥, Santoso, Rahmini 

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, Jln Raya 9, Sukamandi, 

Subang 41256, Jawa Barat 

Propinsi Sumatera Utara merupakan sentra produksi padi 

kelima terluas di Indonesia dengan luas sawah 498,467 ha 
yang tersebar di Kabupaten Simalungun, Karo, Tapanuli 

Utara, Dairi, Toba Samosir, Humbahas, Pakpak Bharat dan 

Samosir. Varietas padi lokal merupakan kekayaan plasma 

nutfah yang sangat berharga dan memililki keungulan 

tertentu seperti ketahanan terhadap beberapa penyakit 

tanaman serta memiliki rasa nasi dan bentuk gabah yang 

disukai oleh karena itu varietas padi lokal sangat 

bermanfaat bagi bidang pemuliaan, yaitu sebagai tetua 

dalam persilangan Uji ketahanan plasma nutfah padi lokal 

terhadap penyakit blas dilakukan pada MT I tahun 2019 

sebanyak 59 aksesi dan 2 varietas pembanding yaitu 

Kencana Bali sebagai cek rentan dan Situpatenggang 
sebagai cek tahan. Tujuan dari uji ketahanan ini adalah 

mencari varietas lokal yang tahan terhadap penyakit blas. 

Hasil pengujian menunjukan adanya keragaman ketahanan 

antar aksesi dimana yang tahan terhadap 1 ras blas ada 

sebanyak 20 aksesi (33,9%), tahan terhadap dua ras blas 

ada sebanyak 14 aksesi (23,7%), tahan terhadap 3 ras blas 

ada sebanyak 3 aksesi (5,1%) yaitu varietas lokal Si 

Kembiri Mbentar asal Karo, Dapot Na Mera asal Tapanuli 

Utara dan Si Purut Cere Pemerintah asal Tapanuli Selatan, 

sedang sisanya sebanyak 22 aksesi (37,3%) bereaksi agak 

tahan sampai rentan. 

Varietas lokal, penyakit blas, Pyricularia oryzae,ras  

BO-07 

Litter diversity: Their influence on earthworm 

and soil hydrological function 

Rossyda Priyadarshini1,♥, K. Hairiah2, D. Suprayogo2, 

J.B. Baon3 

1Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jl. Rungkut 

Madya No. 1, Surabaya 60294, East Java 
2 Faculty of Agriculture, universitas Brawijaya. Jl. Veteran, Kota Malang 

65145, East Java 
3 Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute. Nogosari, Rambipuji, 

Jember 68175, East Java 

Vegetation diversity will affect the amount and quality of 

organic matter inputs. Organic materials are important in 

maintaining the hydrological functions through improved 

quantity of soil macropores, because of increased activity 

of soil biota, especially earthworm. The aimed of this 

experiment is to analyze the relationship between diversity 

of litter generated from different land use types on the 

improvement of soil hydrological services (run off). This 

experiment was conducted using leaf litter from many 
kinds of trees which are found of coffee plantation. This 

experiment uses factorial randomized block design 2 

factors, i.e.: (i) the land use types, and (ii) kinds of litter 

(control, pine, Gliricidia sp., coffee + Gliricidia sp., 

Avocado + Gliricidia sp., + coffee; coffee + Gliricidia sp., 

+ avocado + Duriano sp.). All treatment was repeated 4 

times. Litter diversity didn’t correlate with quantity of 

macropores, infiltration and earthworm diversity, but the 

earthworm density and biomass were increased. Density, 

biomass, and diversity of earthworms in less diverse 

vegetation is 156 m-2; 22.09 g m-2; and 7 species, whereas 
land use with more diverse vegetation has 125 m-2; 32 g m-

2; and 7 species. Earthworm size at less diverse vegetation 

is of 0.12 g, and 0.13 g on more diverse vegetation. 

Determination of type of trees will be planted, should be 

paid attention in order to improve soil hydrological 

function. Low litter quality will more slowly decay because 

it will be longer on the ground, and would be more 

effective in improving soil hydrology.  

Earthworm, macropores, soil hydrology function, vegetation 

diversity 

BO-08 

Evaluasi kesesuaian lahan dalam perencanaan 

lanskap pertanian yang mendukung ketahanan 

pangan Kota Tomohon, Sulawesi Utara 

Selvie Tumbelaka♥, Fabiola B. Saroinsong 

Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi. Jl. Kampus Unsrat, Kleak 

Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara 
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Kota Tomohon merupakan salah satu kota di Sulawesi 

Utara yang mengalami perkembangan pesat. Pengalihan 

lahan pertanian menjadi lahan untuk niaga, wisata dan 

pemukiman semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian 

yang berpotensi untuk mendukung ketersediaan pangan 

yang lestari. Salah satu upaya untuk menahan laju 

pengalihan tersebut adalah perencanaan lahan pertanian 

yang sesuai dengan potensi sumberdaya lahan dengan 

memperhatikan target program ketahanan pangan nasional 
yakni diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. 

Evaluasi kesesuaian lahan dalam penentuan jenis tanaman 

pangan yang sesuai ditanam pada lahan di lokasi tertentu 

berdasarkan nilai-nilai karakteristik lahan sangat 

diperlukan sebagai pendukung pengambilan keputusan 

perencanaan lanskap pertanian perkotaan Kota Tomohon 

untuk menghindari kerugian (finansial) dan ketidaktepatan 

pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

merencanakan dan menentukan lokasi-lokasi lahan 

pertanian di Kota Tomohon yang sesuai untuk beberapa 

jenis tanaman pangan guna menunjang diversifikasi 
pangan, dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Selain itu tujuan jangka panjang yang 

ingin dicapai adalah pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan (SDAL) secara berkelanjutan dan ketahanan 

pangan. Metode penelitian ini menggunakan metode 

evaluasi kesesuaian lahan. Data yang digunakan meliputi 

peta kontur, peta jenis tanah, peta curah hujan, dilengkapi 

data atribut berkaitan klimatologi wilayah dan sifat fisik, 

morfologi dan kimia tanah. Parameter kesesuaian untuk 

tanaman padi sawah, ubi jalar, pisang sepatu dan talas yang 

digunakan meliputi temperatur, curah hujan, kondisi 
drainase, tekstur, pH, kelembaban relatif, C-organik, KTK 

Liat, kemiringan, ketinggian tempat dan kondisi erosi. 

Kelas kesesuaian lahan terdiri atas kelas “sangat sesuai” 

(S1), “cukup sesuai” (S2), “sesuai marginal” (S3) dan 

“tidak sesuai” (N). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa komoditas pertanian yang dapat 

diusahakan di lahan pertanian Kota Tomohon selain padi, 

dalam rangka penganekaragaman bahan pangan 

karbohidrat, yaitu ubi jalar (Ipomoea batatas), talas 

(Colocasia esculenta) dan pisang (Musa paradisiaca) 

seperti pisang goroho, pisang sepatu, dan lain-lain). Jenis-

jenis tanaman pangan yang dapat diupayakan selain padi 
tersebut di atas merupakan jenis tanaman yang sudah lama 

dikenal masyarakat sebagai sumber daya lokal di Kota 

Tomohon. Dengan demikian lahan pertanian yang dapat 

diusahakan beberapa jenis tanaman pangan tersebut 

berdasarkan peta kesesuaian lahan, terutama untuk lahan 

yang sangat sesuai (S1) dan cukup sesuai (S2) perlu 

dioptimalisasi pengelolaannya untuk mendukung 

diversifikasi dan ketahanan pangan. 

Diversifikasi pangan, ketahanan pangan, pengelolaan SDAL, 

perencanaan pertanian, pertanian perkotaan 

BO-09 

Keanekaragaman spesies tumbuhan berkhasiat 

obat di Kampus IPB Darmaga, Bogor, Jawa Barat 

Primadhika Al Manar 

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas 

Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. 

Jl. Ulin Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Jawa 

Barat  

Tahun 2016 kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) 

Darmaga dideklarasikan sebagai kampus biodiversitas. Hal 

tersebut dikarenakan kampus IPB Darmaga memiliki 

potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi meliputi 

keragaman flora dan fauna. Tetapi potensi tumbuhan obat 
di kampus IPB Darmaga belum diketahui, padahal hal 

sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang konservasi tumbuhan obat. Penelitian 

ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 

keanekaragaman jenis dan potensi manfaat tumbuhan 

berkhasiat obat di kampus IPB Darmaga, Bogor, Jawa 

Barat. Penelitian dilaksanakan pada Juni-September 2019 

di kampus IPB Darmaga, Bogor. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah eksplorasi dan studi pustaka. 

Jumlah tumbuhan berkhasiat obat yang ditemukan di 

kampus IPB Darmaga yaitu 209 spesies dari 76 famili. 
Famili tumbuhan berkhasiat obat yang paling banyak 

ditemukan adalah famili Fabaceae sebanyak 16 spesies. 

Habitus dari tumbuhan obat di kampus IPB Darmaga 

didominasi oleh pohon sebanyak 74 spesies (35.41%). 

Persentase bagian dari tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai obat paling besar adalah bagian daun sebesar 

38.01%. Tumbuhan berkhasiat obat yang ditemukan di 

kampus IPB Darmaga sebagian besar merupakan tumbuhan 

yang dibudidayakan, yaitu sebanyak 149 spesies (71.29%). 

Keanekaragaman jenis tumbuhan obat yang ditemukan di 

kampus IPB Darmaga memiliki khasiat paling banyak 
untuk penyakit saluran pencernaan, yaitu sebanyak 72 

spesies tumbuhan obat. Keanekaragaman tumbuhan 

berkhasiat obat di kampus IPB Darmaga cukup besar, hal 

tersebut sangat penting untuk mendukung kegiatan 

pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang konservasi tumbuhan 

obat tropika.  

Biodiversitas, eksplorasi, konservasi, tumbuhan obat 

BO-10 

Pemetaan biodiversitas bakteri tanah dan 

kandungan nitrogen dalam mendukung 

kesuburan tanah di ibukota baru Penajam Paser 

Utara berdasarkan penginderaan jauh 

Andriadi 

Automated Microbiology Counting and Analysis Research Group 
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Kesuburan tanah di suatu daerah ditentukan oleh 

keberadaan biodiversitas bakteri tanah dan kandungan 

nitrogen. Untuk mengevaluasi biodiversitas bakteri dan 

nitrogen dalam suatu kawasan yang luas tentu diperlukan 

metode dengan cakupan kawasan yang besar. Terkait itu, 

penelitian ini bertujuan menilai bakteri tanah dan 

kandungan nitrogen dengan menggunakan penginderaan 

jauh. Lokasi yang dipilih adalah Penajam Paser Utara. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi 

memberikan informasi mengenai kesuburan tanah di lokasi 
itu. Metode pemetaan yang digunakan adalah penginderaan 

jauh yang didukung dengan verifikasi lapangan. Paramater 

yang dipetakan adalah kandungan nitrogen dan bakteri 

tanah. Pemetaan menunjukkan hasil berupa kandungan 

nitrogen tanah dalam kawasan yang cukup luas. 

Kandungan nitrogen itu berkorelasi dengan biodiversitas 

bakteri tanah, gram positif dan gram negatif. Adapun 

urutan biodiversitas adalah bakteri tanah> gram positif 

=gram negatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan metode 

yang cukup efektif untuk mengevaluasi kesuburan tanah 
yang mengacu pada biodiversitas bakteri tanah dan 

kandungan nitrogen terutama dalam kawasasan yang sangat 

luas. 

Bakteri, biodiversitas, ibukota, nitrogen, tanah 

BO-11 

KOMATSU-FOERDIA Conservation (KoFCo) 

nursery: An effort to support dipterocarps genetic 

conservation in Indonesia 

Henti Hendalastuti Rachmat♥, Rizki Ary Fambayun 

Forest Research and Development Center, MoEF. Jl. Gunung Batu No. 5, 

Bogor 16118, Jawa Barat 

Dipterocarpaceae is a tree family contains more than 500 

species and 13 genera spread throughout Asia, including 

Indonesia. Dipterocarps species are highly valued for their 

timber. However, its existence threatened due to some 
factors such as illegal logging, forest degradation, and land 

conversion result in their number reduction. The 

conservation effort of dipterocarps species is urgently 

needed to save and to increase its number and genetic 

diversity to face climate change and potential extinction. 

Germplasm conservation is the most promising method to 

conserve the genetic traits of plant species. KOMATSU-

FOERDIA Conservation (KoFCo) nursery is one of 

germplasm conservation scheme contains a live collection 

of endangered, commercially valuable, and multi-purpose 

tree species in Indonesia including dipterocarps species. 
The nursery collection was collected through the following 

steps: genetic resources collection by exploration to the 

targeted species; sowing and acclimatization for seed and 

wildings collection respectively; vegetative propagation 

through KOFFCO cutting system; and nursing on the 

nursery comprised watering, weeding, fertilizing, and soil 

change. KoFCo nursery has around 13,000 seedling 

collections of dipterocarps species that originated from a 

large range of regions in Indonesia and belong to 9 genera. 

Around 68% or 76 dipterocarps species in KoFCo nursery 

are categorized as threatened based on IUCN red-list 

category as the global guide. KoFCo nursery plays an 

important role in preserving information of endangered 

dipterocarps species and it also the source of material for 

plant genetic conservation effort, ex-situ conservation plot 

establishment, and regenerate whenever it is needed in the 

future. 

Dipterocarps species, endangered species, genetic 

conservation, KoFCo nursery 

BO-12 

Analisis komparasi karakter morfometrik Genus 

Limnonectes di kawasan Suaka Margasatwa 

Nantu, Provinsi Gorontalo 

Rahmat Ibrahim, Djuna Lamondo♥, Ramli Utina 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Gorontalo 

96128, Provinsi Gorontalo, Indonesia 

Genus Limnonectes merupakan golongan katak yang hidup 

di Kawasan Suaka Margasatwa Nantu, Provinsi Gorontalo 

dengan ciri adanya taring di bagian mandibular. Golongan 

katak ini memiliki tingkat similaritas morfologis yang 

sangat tinggi, sehingga sulit untuk menentukan perbedaan 

antar spesies Genus Limnonectes. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan komparasi karakter morfometrik 

Genus Limnonectes di Kawasan Suaka Margasatwa Nantu. 

Penelitian ini menggunakan metode survey. Pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Pengukuran Karakter morfometrik dilakukan terhadap 31 

karakter morfometrik berdasarkan Nesty et al. (2013), 

dengan menggunakan Caliper digital. Rasio karakter 

morfometrik merupakan perbandingan antara ukuran 

karakter morfometrik dengan panjang badan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran rata-rata rasio 

karakter morfometrik antar spesies Genus Limnonectes di 

Kawasan SM Nantu memiliki perbedaan ukuran rata-rata 

karakter morfometrik pada Panjang Kepala (PK), Panjang 

Moncong (PM), Panjang Manus Digiti (PMD, Panjang 

Kaki Belakang (PKB), Panjang Tubercula Metatarsal 

(PTM), Panjang Metatarsus sampai ujung Jari ke-empat 
Kaki Belakang (PMTJ4), Panjang dari Tarsus sampai Jari 

ke-empat Kaki Belakang PTJ4). Hasil penelitian juga 

menunjukkan karakter morfometrik yang dapat dijadikan 

sebagai identitas antar spesies Genus Limnonectes yang 

ditemukan di Kawasan SM Nantu berdasarkan rerata yaitu 

Jarak Mata sampai Tympanium (JMTi) dan Diameter 

Tympanium (DT) yang bisa digunakan sebagai identitas 

Limnonectes modetus dan Limnonectes cf gruniens, Jarak 

Inter Orbital (JIO) sebagai identitas Limnonectes sp.1, dan 

Jarak dari Mandibula sampai Hidung JMHi) sebagai 

identitas Limnonectes sp.2. Hasil uji statistika dengan uji 
Kruskall Wallis menunjukkan bahwa karakter yang 

berbeda secara signifikan (P=0,049) adalah Jarak Mata 

sampai Tympanium (JMTi).  
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Limnonectes, morfometrik, Nantu 

BO-13 

The potency of benefical plants in lowland forest 

of Riau Province 

Prima Wahyu Titisari♥, Elfis, Indry Chahyana, Nunut 

Suharni, Khairani, Nadiatul Janna, Tika Permatasari 

Department of Biology, Faculty of Education and Teacher Trainning, 

Universitas Islam Riau. Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, 

Pekanbaru 24284, Riau, Indonesia 

The lowland forest is one of the forests that have a very 

complex and diverse vegetation structure. Sultan Syarif 

Hasyim Grand Forest Park (Tahura SSH) is one of the 

lowland forests in Riau Province and is one of the 

conservation areas bordering directly with residential areas 

so interaction is possible. The purpose of this study is to 

identify the potential of beneficial plants in Tahura SSH 

and the utilization of the plants by the communities around 

the Tahura SSH area. The methods used in this study 

include analysis of vegetation, making herbarium, 

interviews, and literature review. Vegetation analysis 
results identified as many as 135 plant species from 52 

families. A total of 68 species (51%) of 38 families are 

useful plants and are grouped into 11 use groups. The 

biggest user group is medicinal plants and plants producing 

building materials. From interviews, 99 species of 46 plant 

families were identified and utilized by the community. 

The most dominating habitats are trees, and the families 

that dominate in the Tahura SSH region are 

Dipterocarpaceae and Fabaceae, while the families most 

widely used by surrounding communities are 

Euphorbiaceae, Fabaceae, and Poaceae. This research 

shows that the potential for useful plants in Tahura SSH is 
quite high and further conservation actions are needed. 

Biodiversity, beneficial plants, lowland forest, Tahura Sultan 

Syarif Hasyim  

BO-14 

Komunitas Coccinellidae predator pada ekosistem 

pertanian organik dan konvensional di Sumatera 

Barat 

Yaherwandi♥, Yunisman, Munzir Busniah, Hidrayani 

Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, 

Padang 25163, Sumatera Barat 

Coccinellidae predator adalah komponen penting dalam 

agroekositem. Perbedaan struktur ekosistem dapat 

mempengaruhi keanekaragaman Coccinellidae predator 

yang mendiami ekosistem tersebut. Coccinellidae predator 

merupakan salah satu kelompok predator atau musuh alami 

yang sangat penting dalam mengatur populasi hama dalam 

agroekosistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mempelajari keanekaragaman Coccinellidae predator pada 

beberapa sistem pertanian organik dan konvensional di 

Sumatera Barat. Penelitian dilakukan pada empat pertanian 

organik dan konvensional di Kabupaten Padang Pariaman 

(Kasang dan Sungai Buluah), Kabupaten Solok (Koto 

Gaek), dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Koleksi 

sampel Coccinellidae predator dilakukan dengan metode 

jaring ayun dan koleksi langsung dengan tangan. Total 

Coccinellidae predator yang dikoleksi pada penelitian ini 

adalah 1405 individu yang terdiri atas 820 individu pada 
pertanian organik dan 585 individu pada pertanian 

konvensional. Dari 15 spesies Coccinellidae predator yang 

telah dikoleksi, 13 spesies ditemukan pada pertanian 

organik dan 11 spesies terdapat pada pertanian 

konvensional. Keanekaragaman spesies Coccinellidae 

predator lebih tinggi pada pertanian konvensional daripada 

organik. Verania lineata, Menochillus sexmaculatus, dan 

Coccinella repanda merupak spesies yang dominan baik 

pada pertanian organik maupun konvensional, sedangkan 

Anisolemnia complicate, adalah spesies yang jarang 

ditemukan selama penelitian. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa sistem pertanian organik berpotensi 

konservasi komunitas Coccinellidae predator. 

Coccinella repanda, keanekaragaman hayati, Menochillus 

sexmaculatus, pengendalian hayati, Verania lineata  

BO-15 

Identifikasi jenis timun laut dari Pantai Minajaya, 

Sukabumi, Jawa Barat 

Wahyu Prihatini1,♥, Latipah Dewi Indriani1, Ana 

Setyastuti2 

1 Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Pakuan. Jl,. Pakuan No. 1, Bogor 16143, Jawa Barat 
2 Pusat Penelitian Oseanografi. Jl. Pasir Putih Raya No. 1. Jakarta Utara 

14430, Jakarta 

Publikasi ilmiah tentang timun laut di Indonesia belum 

banyak terutama tentang sistematikanya, meskipun 
Indonesia adalah negara kepulauan dengan 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Timun laut 

(Ecchinodermata: Holothuroidea) dapat digunakan sebagai 

bioindikator ekosistem laut, selain nilai ekonomisnya yang 

tinggi sebagai pangan bahari (seafood). Pantai Minajaya, 

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki banyak 

terumbu karang, lamun, dan rumput laut, dengan substrat 

berpasir dan lumpur halus yang dinilai cocok sebagai 

habitat timun laut, yang biasanya hidup di terumbu karang 

dan lamun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode eksplorasi, sampel timun laut yang ditemukan di 

lokasi penelitian ditangkap pada saat air surut. Identifikasi 
spesies timun laut melalui pengamatan morfologi tubuh 

dan mikroskopis spikula, dilakukan di Laboratorium 

Biologi Universitas Pakuan, Bogor dan di Laboratorium 

Zoologi Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI, Jakarta. Dalam 

penelitian ini teridentifikasi 5 subgenus timun laut, yaitu 

Selenkothuria, Halodeima, Thymiosycia, Semperothuria, 

dan Mertensiothuria. Variasi bentuk spikula yang 
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ditemukan dari semua spesimen adalah bentuk meja (table), 

kancing (button), batang (rod), bunga (roset), piring (plate), 

dan pseudoplate. Semua spesimen merupakan anggota satu 

genus yang sama, yaitu Holothuria. Pantai Minajaya 

memiliki ekosistem yang cocok untuk kehidupan timun 

laut, dan potensi ini dapat dikembangkan untuk 

pemanfaatannya secara berkelanjutan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Holothuria, Jawa Barat, spikula, timun laut. 

BO-16 

Studi jenis tumbuhan untuk rencana penyusunan 

taman tematik polinasi di Kebun Raya Bogor 

Peniwidiyanti♥, Irvan F. Wanda, Dipta S. Rinandio, 

Prima W.K. Hutabarat, Muhammad Rifqi Hariri, Dwi 

Setyanti, Saripudin 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat  

Kebun Raya Bogor merupakan salah satu kawasan hijau 

yang masih dapat dijumpai di Kota Bogor, Jawa Barat. 
Beragam jenis tanaman koleksi menjadi habitat dan 

penyedia pakan bagi berbagai jenis polinator, seperti kupu-

kupu, lebah dan tawon. Serangkaian aktivitas ini 

menciptakan simbiosis mutualisme yang mampu menjaga 

kelestarian keduanya, selain itu Kebun Raya perlu juga 

meningkatkan fungsi sosialnya sebagai tempat berkumpul 

masyarakat kota dan menjadi media edukasi. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menyeleksi jenis tanaman berbunga 

yang berpotensi menarik kupu-kupu, lebah dan tawon di 

Taman Polinasi. Metode yang digunakan, yaitu 

pengamatan langsung karakter bunga pada 12 jenis 

tanaman yaitu Pennisetum purpureum, Cosmos sp., 
Pachystachys lutea, Cuphea hyssopifolia, Orthosiphon 

aristatus, Lantana camara, Citrus aurantifolia, Buddleja 

davidii, Ixora javanica, Nerium oleander, Hibiscus rosa-

sinensis, dan Aglaia odorata. Adapun metode untuk 

pengamatan jenis dan jumlah polinator yang dijumpai pada 

setiap plot pengamatan menggunakan metode jelajah 

(standard walk methods). Sebanyak 23 jenis kupu-kupu (20 

jenis dari 4 suku dan 3 jenis tidak teridentifikasi), 6 jenis 

lebah (2 suku) dan 3 jenis tawon (2 suku) telah dijumpai 

pada Taman Polinasi dengan waktu pengamatan terbaik 

pada pukul 08.30-10.00. Jenis tanaman yang paling disukai 
oleh polinator yaitu Cuphea hypssopifolia (16%), Lantana 

camara (16%) dan Orthosiphon aristatus (12%). Hal ini 

dikarenakan kupu-kupu, lebah dan tawon menyukai jenis 

tanaman berwarna degradasi biru-ungu dan jingga-kuning. 

Selain itu, berbagai karakter bunga yang mempengaruhi 

kunjungan serangga polinator. 

Karakter bunga, kebun raya, konservasi, kupu-kupu, 

polinator 

BO-17 

Assessing the conservation status of Cibotium 

arachnoideum (C. Chr.) Holttum  

Titien Ngatinem Praptosuwiryo  

Research Center for Plant Conservation and Botanic Gardens (Bogor 

Botanic Gardens), Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda 

No. 13, Bogor 16122, West Java, Indonesia  

An assessment of the conservation status of all known plant 

species is a foundational step to guiding conservation action. It 
is highlighted as a global conservation priority in the GSPC 

(Global Strategy for Plant Conservation) Target 2. Cibotium 

arachnoideum (C. Chr.) Holttum, family Cibotiaceae, is a 

large terrestrial fern with an upright or prostrate caudex 

having densely shining reddish-brown of rigid hairs and 

fronds growing in a crown with pinnules to 20 by 2.5 cm 

having sori one or two pairs to each lamina-segment. C. 

arachnoideum is similar to and maybe closely related to C. 

cumingii Kunze. This species is strictly distributed in 

Malesian region and native to Indonesia (Central and South 

Sumatra, South and East Kalimantan) and Malaysia 
(Sarawak). Assessing the Conservation Status of C. 

arcahnoideum has been performed by using the 2001 

IUCN Red List Categories and Criteria (version 3.1). 

Population size was estimated and observed both based the 

specimens deposited at Herbarium Bogoriense and field 

study in Sumatra. The area of occupancy (AOO) of this 

species is 44 km2. Cibotium arachnoideum is occurred in 

severely fragmented locations in West Malesian region 2 

locations, viz Sumatra and Borneo. Sumatra has two 

subpopulation and Borneo has only nine subpopulation. 

The number of mature individuals reported was only found 

372 in one location of North Sumatra, and 19 individuals in 
one location Bengkulu. The conservation status proposed 

for C. arachnoideum is En: B2ab (i,ii,iii) + C2a (i). 

Area of occupancy (AOO), Cibotium arachnoideum, 

conservation status, extent of occurrence (EOO), tree fern  

BO-18 

Keanekaragaman Hymenoptera pada padi di 

lahan rawa pasang surut Kabupaten Indragiri 

Hilir, Sumatera Selatan 

Zahlul Ikhsan♥, Hidrayani, Yaherwandi, Hasmiandy 

Hamid 

Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus 

Limau Manih, Padang 25163, Sumatera Barat 

Hymenoptera merupakan salah satu dari empat ordo 

terbesar serangga. Saat ini telah lebih dari 115.000 spesies 

Hymenoptera yang ditemukan. Hymenoptera memiliki 
peran penting dalam kehidupan manusia, diantaranya 

sebagai penyerbuk, parasitoid, dan predator. Hymenoptera 

parasitoid dan predator memiliki peran penting dalam 

agroekosistem karena kemampuannya dalam 

mengendalikan populasi hama. Hymenoptera parasitoid 



ABS SOC INDON BIODIV, Bogor, 12 Oktober 2019, pp. 23-66 35 

adalah musuh alami yang sangat penting karena 

keanekaragaman dan efektivitasnya yang tinggi sebagai 

agen hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mempelajari keanekaragaman Hymenoptera penyerbuk, 

parasitoid dan predator pada padi rawa pasang surut di 

Kabupaten Indragiri Hilir, Sumatera Selatan. Pengambilan 

sampel dilakukan di 3 kecamatan sentra produksi padi, 

yaitu Kecamatan Batang Tuaka, Keritang, dan Reteh. 

Hymenoptera dikoleksi menggunakan empat teknik 

pengambilan sampel (jaring serangga, perangkap malaise, 
perangkap jebak, dan nampan kuning). Indeks 

keanekaragaman Shannon (H '), indeks kerataan Krebs (E) 

dan indeks kesamaan Jaccard (Is) digunakan untuk 

menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada 4.701 spesimen yang terdiri dari 39 famili dan 314 

spesies Hymenoptera yang ditemukan pada padi rawa 

pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir. Padi rawa 

pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 

keanekaragaman spesies Hymenoptera parasitoid dan 

predator yang tinggi. Namun, keanekaragaman spesies 

Hymenoptera penyerbuknya berada pada kategori sedang. 
Keanekaragaman dan kemerataan spesies Hymenoptera 

parasitoid dan predator lebih tinggi di Kecamatan Keritang 

daripada Kecamatan Batang Tuaka dan Reteh. Famili 

formicidae, braconidae, ichneumonidae dan scelionidae 

memiliki jumlah spesies terbanyak. Sedangkan Famili 

Formicidae, Scelionidae, Diapriidae, dan Braconidae 

memiliki jumlah individu terbanyak padi rawa pasang surut 

di Kabupaten Indragiri Hilir 

Keanekaragaman, Hymenoptera, padi rawa 

BO-19 

Penanaman refugia sebagai usaha konservasi 

serangga berguna untuk peningkatan produksi 

pangan 

Novri Nelly♥, H. Hamid, Yunisman, A. Prasetyo, W. 

Nawir 

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang 25163, 

Sumatera Barat 

Usaha peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan 

cara mengendalikan populasi organisme pengganggu 
tanaman (OPT). Penanaman tanaman refugia adalah salah 

satu cara untuk menyediakan tanaman berbunga bagi 

serangga, terutama musuh alami. Telah dilakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mempelajari pengaruh 

tanaman refugia terhadap keanekaragaman serangga pada 

pertanaman padi. Penelitian dalam metode survey 

dilakukan di daerah Solok, Sumatera Barat pada Agustus 

2019. Identifikasi serangga dilakukan di Laboratorium 

Bioekologi Serangga, Jurusan HPT, Fakultas Pertanian, 

Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Pengamatan 

dilakukan di sawah pada padi yang telah keluar malainya. 
Pengamatan dilakukan pada setiap petak sampel 

menggunakan jaring serangga (insect net). Sampel diambil 

pada tanaman refugia, padi dengan tanaman refugia dan 

padi tanpa refugia. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

jumlah ordo dan individu pada tanaman refugia saja, 

tanaman padi dengan refugia dan padi tanpa refugia 

beragam. Jumlah ordo pada tanaman refugia adalah 3 ordo 

dengan 9 individu. Pada padi dengan pinggiran tanaman 

refugia 6 ordo dengan 133 individu dan padi tanpa refugia 

4 ordo dengan 213 individu. Nilai indeks keragaman 

serangga tertinggi adalah pada tanaman padi yang 

pinggiran sawahnya ditanam dengan refugia yaitu 1,94, 

sedangkan padi tanpa refugia 1,39 dan pada tanaman 
refugia 1,58. 

Keragaman, padi, refugia, serangga 

BO-20 

Keragaman tumbuhan sebagai suplemen pakan 

dan obat bagi ternak: kearifan lokal dalam 

masyarakat peternak 

Harmen 

Laboratorium Pengujian Mutu Produk Peternakan Dinas Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Jl. Rasuna Said No. 68, 

Padang, Sumatera Barat 

Berbagai jenis tumbuhan dapat dijadikan sebagai pakan 

bagi ternak. Selain fungsinya sebagai pakan, beberapa jenis 

tumbuhan juga dapat digunakan sebagai obat obatan untuk 

ternak. Penelitian ini bertujuan untuk menginventaris jenis-

jenis tumbuhan yang digunakan oleh peternak secara 

tradisional untuk suplemen pakan dan obat bagi ternak. 

Pengamatan dilakukan dengan metode survey di berapa 

daerah di Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan 

secara acak (Random sampling) yaitu peternak yang 
dianggap sukses beternak (memiliki sapi lebih dari 5 ekor). 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi jenis 

tumbuhan yang digunakan sebagai suplemen atau obat 

obatan. Selanjutnya di lapangan dicari jenis jenis tumbuhan 

tersebut untuk diinventaris. Semua jenis tumbuhan yang 

ditemukan didokumentasikan dalam bentuk foto. Data 

ditampilkan secara deskriptif, yaitu gambar-gambar dengan 

keterangan yang mendukung. Hasil pengamatan ditemukan 

banyak jenis tumbuhan yang biasa digunakan oleh peternak 

untuk meningkatkan pertumbuhan, peningkatan 

kemampuan reproduksi dan sebagai obat-obatan jika ternak 

bermasalah. Tumbuhan yang digunakan adalah terdiri dari 
jenis pohon, semak, dan rumput-rumputan. 

Kearifan lokal, suplemen, tumbuhan obat ternak  

BO-21 

Keragaman dan potensi suku Fabaceae koleksi 

Kebun Raya Bogor 

Muhammad Rifqi Hariri1,♥, Peniwidiyanti1, Arifin 

Surya Dwipa Irsyam2 

1Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 
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Barat 
2Herbarium Bandungense (FIPIA), Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, 

Institut Teknologi Bandung. Labtek VC, Jl. Let. Jen. Purn. Dr (HC) 

Mashudi No. 1, Sumedang, Jawa Barat 

Fabaceae merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga 

terbesar di dunia. Sebanyak 547 spesimen yang berasal dari 
dalam maupun luar negeri tercatat sebagai koleksi di 

Kebun Raya Bogor. Sebagian Fabaceae koleksi Kebun 

Raya Bogor memiliki manfaat yang telah banyak diketahui, 

sedangkan sebagian lain masih perlu dikaji lebih 

mendalam. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap 

keragaman jenis Fabaceae di Kebun Raya Bogor, status 

konservasi, dan potensi yang dimiliki. Penelitian ini 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan analisis 

database registrasi Kebun Raya Bogor. Koleksi hidup suku 

Fabaceae di Kebun Raya Bogor dapat dikelompokkan 

menjadi 5 anak suku, yakni Caesalpinioideae, 
Cercidoideae, Detarioideae, Dialioideae, Duparquetioideae, 

dan Papilionoideae. Anak suku Caesalpinioideae memiliki 

jumlah anggota paling banyak yakni 35 marga, sedangkan 

anak suku dengan anggota paling sedikit adalah 

Cercidoideae dan Dialioideae yakni 2 marga.  

Fabaceae, Kebun Raya Bogor, koleksi hidup, konservasi, 

pemanfaatan 

BO-22 

Seleksi jenis-jenis potensial untuk rehabilitasi 

pada lahan gambut di Kalimantan Tengah 

Mawazin♥, Rizki Ary Fambayun 

Forest Research and Development Center, MoEF. Jl. Gunung Batu No. 5, 

Bogor 16118, Jawa Barat  

Kegiatan rehabilitasi pada hutan rawa gambut sudah 

banyak dilakukan, namun secara umum belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu 

faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam rehabilitasi 
antara lain pemilihan jenis yang tidak tepat dan kurangnya 

persiapan pengadaan bibit dalam jumlah yang mencukupi. 

Untuk menunjang keberhasilan rehabilitasi tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis 

potensial yang dipilih untuk rehabilitasi dan mampu 

beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

skoring. Terlebih dahulu ditentukan kriteria dan parameter 

yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Kriteria dan 

parameter yang telah ditentukan selanjutnya diberikan 

bobot dan skor. Total skor tertinggi ditetapkan sebagai 

jenis yang lebih potensial, sedangkan total skor terendah 
ditetapkan sebagai jenis yang kurang potensial untuk 

dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 

pohon yang ditemukan sebanyak 28 jenis. Dari jenis 

tersebut 3 jenis digolongkan potensial tinggi, 4 jenis 

digolongkan jenis potensial sedang, 9 jenis kurang 

potensial, dan 12 jenis digolongkan tidak potensial. Jenis 

yang digolongkan potensial tinggi, yaitu Calophyllum 

kunstleri, Stemonurus scorpiodes dan Camnosperma 

auriculata. Jenis-jenis tersebut diharapkan ke depannya 

dapat dipilih sebagai jenis prioritas dalam kegiatan 

rehabilitasi di lahan gambut.  

Jenis potensial, Kalimantan, rawa gambut, rehabilitasi, 

skoring 

BO-23 

Keanekaragaman serangga pengunjung bunga 

kelapa sawit (Elaeis guineensis) aksesi angola 

Syahbanuari Sitompul, Yusniwati♥, Siska Efendi 

Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus 

Limau Manih, Padang 25163, Sumatera Barat 

Kehadiran serangga pengunjung bunga pada pada tanaman 

kelapa sawit dipengaruhi karakteristik bunga. Aksesi 

Anggola merupakan kelapa sawit yang diintroduksi dari 

Angola tahun 2012. Aksesi tersebut memiliki karakteristik 
bunga yang berbeda seperti ukuran tandan, panjang tandan, 

jumlah spikelet dan kuncup bunga, serta warna bunga yang 

berbeda dengan varietas kelapa sawit yang umum ditanam 

pada saat ini. Kondisi ini diduga akan mempengaruhi 

kehadiran serangga pengunjung bunga pada aksesi kelapa 

sawit tersebut, ditambah kelapa sawit tersebut adalah jenis 

introduksi yang baru ditanam di Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis keanekaragaman serangga 

pengunjung dan mengkarakterisasi bunga jantan dan betina 

pada kelapa sawit aksesi Angola. Serangga pengunjung 

bunga dikoleksi secara langsung, menggunakan nampan 

kuning dan jaring ayun. Serangga pengunjung bunga yang 
dikoleksi diidentifikasi sampai tingkat famili. 

Keanekaragaman dan kemerataan dihitung menggunakan 

indeks keanekaragaman Shannon dan kemerataan 

simpsons. Jumlah serangga pengunjung bunga kelapa sawit 

aksesi Angola sebanyak 1629 individu yang terdiri dari 16 

morfospesies, 7 ordo dan 12 famili. Pada bunga jantan 

ditemukan sebanyak 1238 individu yang terdiri dari 6 ordo 

dan 8 famili. Serangga pengunjung bunga betina sebanyak 

391 individu yang terdiri dari 7 ordo dan 9 famil. Indeks 

keanekaragaman dan kemerataan pada bunga betina lebih 

tinggi jika dibandingkan bunga jantan yakni 0,95; 0,48 dan 
0,53; 0,25 

Curculionidae, E. kamerunicus, folatil, tandan buah segar 

BO-24 

Potensi keanekaragaman serangga predator dan 

parasitoid untuk pengelolaan hama pada 

perkebunan kelapa sawit rakyat 

Siska Efendi 

Program Studi Agroekoteknologi, Jurusan Budidaya Perkebunan, 

Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya. Sungai Kambut, Kec. 

Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya 27573, Sumatera Barat  
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Selama ini kelapa sawit diketahui sebagai sumber devisa 

negara karena CPO yang dihasilkan merupakan komoditas 

ekspor. Setelah dikaji lebih jauh budidaya kelapa sawit 

tidak hanya menguntungkan secara ekonomi akan tetapi 

juga memberikan banyak manfaat dari sisi ekologi. Aspek 

ekologi yang selama ini tidak banyak diketahui sehingga 

potensi tersebut tidak dikelola dengan baik adalah 

perkebunan kelapa sawit sebagai sumber keanekaragaman 

hayati. Perkebunan kelapa sawit disusun beranekaragam 

tumbuhan, invertebrata, mikroorganisme, dan serangga 
menjadi satu kesatuan yang menentukan tingkat 

produktivitas pada ekosistem tersebut. Pada ekosistem 

perkebunan kelapa sawit ditemukan sebanyak 10.410 

individu serangga predator yang termasuk ke dalam 8 ordo, 

37 famili dan 127 morfospesies. Ordo serangga yang 

berperan sebagai predator yakni Coleoptera, Dermaptera, 

Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodeae, Odonata, 

dan Orthoptera. Selain serangga, pada ekosistem kelapa 

sawit juga ditemukan predator dari kelompok laba-laba. 

Jumlah laba-laba predator yang ditemukan sebanyak 15 

famili dan 68 spesies. Berdasarkan eksplorasi musuh alami 
yang sudah dilakukan pada ekosistem kelapa sawit rakyat 

ditemukan hal yang sangat menarik, dimana 

keanekaragaman parasitoid lebih rendah dibandingkan 

serangga predator dan laba-laba. Hanya ditemukan 

sebanyak dua ordo dan 12 famili. Ordo tersebut adalah 

Diptera dan Hymeneptera, pada Ordo Diptera ditemukan 

sebanyak 4 famili dan ordo Hymenoptera sebanyak 8 

famili. Hal ini menandakan bahwa parasitoid yang terdapat 

pada perkebunan kelapa sawit rakyat belum diekspolarasi 

secara maksimal sehingga masih terdapat peluang untuk 

menemukan spesies baru. Walaupun keanekaragaman 
parasitoid tergolong rendah akan tetapi selama ini musuh 

alami tersebut memiliki peran penting dalam menekan 

populasi hama pada ekosistem kelapa sawit.  

Hama, keanekaragaman, konservasi, musuh alami 

BO-25 

Upaya mempercepat perkecambahan biji 

Dioscorea hispida sebagai sumber pangan nasional 

dengan perlakuan cahaya  

Elly Kristiati Agustin 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Dioscorea hispida Dennst. atau yang lebih dikenal nama 

“gadung” merupakan tanaman yang termasuk ke dalam 

famili Dioscoreaceae. Umbi gadung ini merupakan salah 

satu sumber pangan nasional, oleh sebab itu upaya 

propagasi sudah selayaknya dilakukan. Penyebaran 

tumbuhan ini meliputi Asia Tenggara, Afrika, Amerika 

Tengah dan wilayah tropika atau sub-tropika lainnya, di 

Eropa dan Amerika Utara. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perlakuan cahaya manakah yang dapat 

mempercepat perkecambahan biji dan pertumbuhan D. 

hispida. Pada penelitian ini juga dilakukan karakterisasi 

biji. Parameter yang diamati pada karakterisasi biji meliputi 

data kuantitatif dan kualitatif. Perlakuan cahaya yang 

digunakan cahaya merah, cahaya merah jauh, ruangan 

gelap, dan suhu ruang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa cahaya merah jauh dapat memberikan percepatan 

dalam perkecambahan dan pertumbuhan D. hispida.  

Cahaya, Dioscorea hispida, karakterisasi, perkecambahan.  

BO-26 

Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah pada 

habitat alam Pinus merkusii strain Tapanuli bekas 

terbakar di Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara 

Alfan Gunawan Ahmad♥, Reynaldo Daniel Tarigan 

Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Jl. Tri Darma Ujung No. 

1, Kampus USU, Medan 20222, Sumatera Utara 

Tumbuhan bawah merupakan salah satu parameter yang 

dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kualitas ekologis 

suatu tapak hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan bawah pada habitat 

alam Pinus merkusii strain Tapanuli bekas terbakar di 

Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. 

Penelitian dilaksanakan pada habitat alam P. merkusii 

strain Tapanuli bekas terbakar di Kecamatan Pangaribuan 

dan Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. 

Metode analisis vegetasi digunakan untuk mendata jumlah 
dan struktur komposisi jenis tumbuhan bawah di lokasi 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 

sebanyak 18 jenis tumbuhan bawah pada habitat alam 

strain Tapanuli bekas terbakar. Sebagian besar habitus 

tumbuhan bawah yang ditemukan di lokasi penelitian 

berbentuk rumput, selanjutnya diikuti paku-pakuan, herba, 

dan semak belukar. 

Analisis vegetasi, habitus, Pinus merkusii strain Tapanuli, 

Tapanuli Utara, tumbuhan bawah 

BO-27 

Pemetaan jenis-jenis tanaman di kawasan 

arboretum blok ekosistem pedesaan Universitas 

Padjadjaran, Jawa Barat 

Joko Kusmoro1,♥, Deden Nurjaman2, Suroso3 
1Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  
2Universitas Halim Sanusi. Jl. Laswi No. 1 Bandung 40271, Jawa Barat 
3SITKes Karsa Husada Jl. Subyadinata No. 9, Jaya Raga, Tarogong Kidul, 

Garut 44151, Jawa Barat  

Arboretum Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jatinangor, 

Sumedang, Jawa Barat memiliki luas kawasan ±12,4 ha. 

Arboretum Unpad terbagi menjadi 7 zona ekosistem, di 
antaranya adalah Zona Ekosistem Blok Tanaman Pedesaan 

dengan luas area 5 ha. Tujuan penelitian adalah 



ABS MASY BIODIV INDON, Bogor, 12 Oktober 2019, hal. 23-66 38 

mendapatkan hasil berupa pemetaan secara visual terhadap 

penyebaran jenis-jenis tanaman perkategori yaitu anakan, 

tiang, pancang, dan pohon. Metode yang digunakan adalah 

metode survei secara langsung dan menggunakan QGIS 

2.8, serta analisis deskriftif bersifat kualitatif. Pemetaan 

jenis tanaman dikawasan Arboretum Unpad Blok 

Ekosistem Pedesaan di dapatkan 100 jenis tanaman dari 44 

famili dan jumlah tanaman yang terpetakan sebanyak 385 

individu. Pemetaan jenis tanaman terpetakan dengan baik, 

dan menambah informasi mengenai keanekaan tanaman 
yang terdapat di dalamnya. Selain itu, hasil berupa peta 

diharapkan dapat membantu, mahasiswa untuk melakukan 

penelitian selanjutnya, dan pengelola Arboretum dalam 

pengawasan jenis-jenis tanaman koleksi serta 

pemanfaatannya 

Arboretum, Unpad, pemetaan 

BO-28 

Pemantauan keanekaragaman kupu-kupu 

(Rhopalocera) di kawasan kampus Institut 

Teknologi Bandung Ganesha, Bandung, Jawa 

Barat 

Alfred Fernaldi Purnama, Tati Suryati Syamsudin♥ 

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Jl. 

Ganesha No. 10, Bandung 40132, Jawa Barat 

Ekosistem yang sehat adalah ekosistem yang mampu 

memelihara struktur organisasi dan keanekaragaman 

hayatinya serta memiliki fungsi daur energi dan materi 

dalam bentuk sumber daya alam yang tahan terhadap 

tekanan eksternal. Kampus Ganesha, Taman Ganesha, dan 

Babakan Siliwangi merupakan salah satu kawasan yang 

penting bagi aktivitas mahasiswa Institut Teknologi 

Bandung (ITB). Oleh karena itu, penting dilakukan 

pemantauan secara berkala pada setiap kawasan tersebut. 
Salah satu bioindikator dalam menentukan kesehatan 

ekosistem adalah kupu-kupu yang merupakan spesies yang 

sensitif terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan nilai keanekaragaman 

kupu-kupu di Kampus Ganesha, Taman Ganesha, dan 

Babakan Siliwangi pada tahun 2019 dengan tahun 2009 

sebagai salah satu bioindikator kesehatan ekosistem. 

Metode pengamatan yang digunakan adalah Pollard walk 

yaitu memantau dan mencatat kupu-kupu yang teramati di 

sepanjang jalur pengamatan. Indeks keanekaragaman kupu-

kupu dihitung menggunakan rumus indeks Shannon-

Wiener (H'). Penelitian dilakukan pada pukul 07:00 hingga 
17:00 selama 15 hari pengamatan pada Bulan Mei 2019. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 34 spesies kupu-

kupu yang ditemukan dengan Leptosia nina sebagai spesies 

yang dominan. Indeks keanekaragaman kupu-kupu 

menunjukkan nilai yang serupa di ketiga lokasi 

pengamatan (Kampus Ganesha adalah 2,485, Taman 

Ganesha adalah 2,027, dan Babakan Siliwangi adalah 

2,136). Jumlah kehadiran spesies kupu-kupu pada tahun 

2019 berbeda dengan penelitian pada tahun 2009. Pada 

tahun 2019 dan 2009 ditemukan 16 spesies kupu-kupu 

yang sama. Namun, terdapat 18 spesies yang ditemukan 

pada tahun 2019 tetapi tidak tercatat pada tahun 2009 dan 9 

spesies yang tercatat pada 2009 tetapi tidak ditemukan pada 

2019 seperti Catopsilia crocale, Celastrina cosmolyce, 

Cyrestis. lutea, Danaida similis, Delias periboea, Euploea 

leucostictos, Gandaca harina, Junonia evarete, dan 

Ypthima philomela. Perbandingan keanekaragaman kupu-

kupu pada kedua penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan keanekaragaman sebesar 5,297%, hal ini dapat 
menunjukkan peningkatan kesehatan ekosistem di Kampus 

Ganesha.  

Keanekaragaman, kesehatan ekosistem, standar walk 

BO-29 

Etnobiologi tanaman obat di masyarakat 

Cintaratu, Pangandaran, Jawa Barat 

Tia Fitrianti1, Ruhyat Partasasmita2,♥ 
1Program Studi Sarjana Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang 

Km 21, Kampus Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  
2Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna 

serta beragam etnik dengan berbagai kekhasan tradisinya, 

termasuk pengetahuan lokalnya. Salah satu pengetahuan 

lokal atau tradisional masyarakat Indonesia adalah 

pengetahuan tentang penggunaan tumbuhan obat. 

Pengkajian ilmiah tentang pengetahuan lokal penduduk 

mengenai jenis-jenis obat dapat dikaji studi etnobotani 

tanaman obat. Laporan ini mendiskusikan hasil studi 

etnobotani tumbuhan obat di Desa Cintaratu, Kabupaten 

Pangandaran, Jawa Barat. Empat aspek utama dibahas 

dalam laporan ini yaitu jenis-jenis tumbuhan obat yang 
biasa digunakan, tempat pengambilan tumbuhan obat, 

penggunaan dan cara pengolahan, serta penyakit yang 

umum diderita masyarakat. Metode yang digunakan dalam 

studi ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif 

analisis. Teknik pengumpulan data lapangan dengan cara 

observasi langsung dan wawancara secara semi-struktur 

dengan berbagai informan yang dianggap kompeten dengan 

dipilih dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa telah dikenal 19 jenis penyakit yang 

biasa diderita penduduk di Desa Cintaratu. Tercatat 41 

jenis tumbuhan obat, dari 22 familia yang biasa digunakan 

penduduk untuk mengobati berbagai penyakit. Pada 
umumnya tumbuhan obat tersebut diperoleh penduduk dari 

pekarangan, sawah dan kebun warga. Sementara itu, 

pengguaan dan tatacara pengolahan dilakukan dengan 

berbagai cara seperti dibuat cara ditumbuk dan 

dicampurkan jadi ramuan, direbus, dan cara 

penggunaannya dapat berupa dimakan langsung, diminum 

dan ditempelkan pada bagian orang sakit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat tentang 

berbagai tumbuhan obat dan cara pengobatan penyakit 
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cukup sejalanan dengan pandangan ilmah Barat, sehingga 

pengetahuan lokal tentang jenis-jenis tumbuhan obat dan 

penggunaan tumbuhan obat tersebut dapat diintegrasikan 

dengan pengetahuan Barat untuk mendukung 

pengembangan pengobatan penyakit dan peningkatan 

kesehatan masyarakat di masa datang. 

Cintaratu, etnobotani, jenis-jenis penyakit, Pangandaran, 

tumbuhan obat  

BP-01 

Keanekaragaman jenis Hoya spp. (Asclepiadaceae) 

di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan 

Konservasinya di Kebun Raya Liwa, Kabupaten 

Lampung Barat, Provinsi Lampung 

Esti Munawaroh♥, Sri Rahayu 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan 

perwakilan dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang 

teridri dari tipe vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, 

hutan pamah tropika sampai pegunungan di Sumatera. 

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membentang dari 

Propinsi Bengkulu di sebelah utara, mengikuti punggung 

pegunungan Bukit Barisan meluas ke selatan, sampai 

Tanjung Cina-Belimbing di ujung selatan Propinsi 

Lampung. Taman Nasional ini juga merupakan habitat bagi 

jenis-jenis tumbuhan berbunga yang unik dan langka, 
diantaranya yaitu Hoya spp. Penelitian dilakukan dengan 

metode random sampling di sepanjang jalur eksplorasi. 

Jalur eksplorasi menempuh perbukitan dan lembah, untuk 

melihat perbedaan habitat yang lebih spesifik terhadap 

jenis-jenis Hoya. Kawasan yang di survai adalah Resort 

Kubu Perahu, Resort Sukaraja Atas, Resort Pugung 

Tampak, Kawasan Rigis 45 dan Resort Sekincau. 

Diketemukan 9 spesies Hoya di Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan dari sekitar 25 spesies yang ada di 

Sumatera. Hoya yang diketemukan adalah: Hoya caudata 

Blume, Hoya cf. Rhodostele Ridley, Hoya coriacea Blume, 
Hoya coronaria Blume. Hoya multiflora Blume, Hoya 

purpurea-fusca, Hoya mitrata Kerr. dan Hoya vitilidoides. 

Semua material tumbuhan Hoya di konservasikan secara 

eks-situ di Kebun Raya Liwa, Lampung.  

Hoya, keanekaragaman tumbuhan, Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan  

BP-02 

Catatan tentang keanekaragaman anggrek di 

Pulau Bintan, Kepulauan Riau 

Sri Hartini 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Pulau Bintan merupakan salah satu pulau yang terletak di 

Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki beberapa tipe 

kawasan hutan yaitu Hutan Lindung, Catchment Area 

(Daerah tangkapan air), Hutan Produksi Terbatas, Hutan 

Konversi, dan Hutan Mangrove. Di pulau ini terdapat tujuh 

kawasan Hutan Lindung (HL), yang mana hanya dua 

diantaranya yang kondisinya masih terjaga dengan baik, 

yaitu HL Gunung Bintan Besar dan HL Gunung Bintan 

Kecil. Anggrek merupakan kelompok flora menarik yang 
perlu diketahui di pulau ini, mengingat banyak jenis 

anggrek berpotensi sebagai tanaman hias. Penelitian 

tentang keanekaragaman jenis anggrek di pulau Bintan 

telah dilakukan di dua lokasi, yaitu HL Gunung Bintan 

Besar pada tahun 2015 dan HL Gunung Bintan Kecil pada 

tahun 2017. Penelitian dilakukan dengan metode purposive 

random sampling. Jumlah anggrek yang ditemukan di HL 

Gunung Bintan Besar jauh lebih banyak dibandingkan yang 

ditemukan di HL Gunung Bintan Kecil. Sebanyak 23 jenis 

anggrek yang terdiri atas 14 anggrek epifit dan sembilan 

anggrek terestrial ditemukan di HL Gunung Bintan Besar, 

sedang di HL Gunung Bintan Kecil ditemukan enam jenis 
yang terdiri atas dua anggrek epifit dan empat anggrek 

terestrial. Perbedaan jumlah anggrek yang ditemukan di 

kedua kawasan ini kemungkinan disebabkan oleh 

perbedaan luas kawasan dan ketinggian tempatnya. 

Anggrek yang ditemukan di kedua kawasan adalah 

Bromheadia finlaysoniana, Corymborkis veratrifolia, 

Spathoglottis plicata, Bulbophyllum gracilimum, dan 

Dendrobiun crumenatum. Terdapat satu marga yang juga 

sama-sama ditemukan di kedua lokasi adalah Neuwiedia, 

namun jenisnya berbeda, di HL Gunung Bintan Besar 

ditemukan Neuwiedia zollingeri, sedang di HL Gunung 
Bintan Kecil ditemukan Neuwiedia veratrifolia. Jadi 

hampir semua jenis anggrek yang ditemukan di HL 

Gunung Bintan Kecil, juga ditemukan di HL Gunung 

Bintan Besar. 

Anggrek, hutan lindung, Pulau Bintan 

BP-03 

Citrus hystrix DC: Plasma nutfah multiguna yang 

sudah dibudidayakan  

Inggit Puji Astuti 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Citrus hystrix DC. (jeruk purut) adalah salah satu jenis 

anggota marga Citrus yang tergolong dalam suku Rutaceae, 

dimana habitat asalnya tidak diketahui secara pasti, namun 

jenis ini mempuntyai daerah persebaran yang cukup luas, 

mulai dari kepulauan di bagian timur India, Sri Langka, 

Burma, Semenanjung Malaya, dan Filippina. Jenis ini 

diduga berasal dari kawasan Asia Tenggara, dan banyak 
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ditanam oleh masyarakat serta tersebar luas di seluruh 

wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia umumnya 

memanfaatkan jeruk purut ini sebagai bumbu masak 

khususnya sebagai penyedap rasa serta juga 

memanfaatkannya sebagai bahan untuk aroma terapi. Di 

samping sebagai penyedap rasa, ternyata tanaman jeruk 

purut ini juga digunakan sebagai bahan baku obat untuk 

menyembuhkan berbagai macam penyakit dan digunakan 

sebagai obat pembasmi bakteri dan serangga. Pemaparan 

terkait jeruk purut sebagai bahan baku obat, baik sebagai 
obat penyembuh penyakit maupun sebagai obat dan anti 

bakteri dimaksudkan untuk lebih mengenalkan salah satu 

plasma nutfah dari kelompok jeruk non komersial kepada 

masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagai jeruk non 

komersial, buah jeruk purut ternyata mempunyai nilai 

ekonomi yang cukup tinggi dinadingkan dengan kelompok 

jeruk lokal komersial 

Citrus hystrix, jeruk nonkomersial, multiguna, plasma nutfah 

BP-04 

Flowering and fruiting phase phenology of Acer 

laurinum at an ex-situ plants conservation site 

Imawan Wahyu Hidayat 

Cibodas Botanical Garden, Indonesian Institute of Sciences. Jl. Kebun 

Raya Cibodas, PO Box 19 SDL, Cipanas, Cianjur 43253, West Java  

Acer laurinum Sapind. is a threatened tree plant species 

with least concern (LC) status. Thus far, there is only 

limited information regarding the development cycle of 
flowering and fruiting of this species. Along with the 

increasing damage to its natural habitat, it is necessary to 

study the phenology cycle of this species for the purposes 

of further propagation. Furthermore, the study also 

conducted to analyze the effect of the microclimate on this 

cycle. The study conducted to A. laurinum tree specimen 

planted in 2005 at Cibodas Botanical Garden. The study 

used descriptive quantitative analysis based on the 

inventory of flowering and fruiting phase data and the 

microclimate conditions assessed from 2014 and 2015. The 

results showed that the flowering and fruiting dominated 
occurred in early, January to April, and at the end of the 

year, September to December. This condition along with 

the high level of rainfall of the periods. Even the other 

microclimate units also dynamically changed, but not 

significantly affect the development. The results suggested 

that these periods can be conducted seeds harvesting and 

(re)stock for further propagation needs. Seeds harvesting 

and (re)stocking are an important effort to cultivate this 

species as a part of species introduction in the conservation 

frameworks.  

Acer laurinum, flowering and fruiting phase, microclimate 

conditions, seeds harvesting 

BP-05 

Konservasi ex situ Suku Moraceae di Kebun Raya 

Bogor 

Sahromi 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Suku Moraceae termasuk keluarga tumbuhan berbunga dan 

merupakan famili besar yang mempunyai banyak jenis 
sekitar di atas 1000 jenis. Di dunia, famili ini dikenal 

dengan nama Mulberry (mulberry family) atau keluarga 

Ara (fig family), di Indonesia dikenal sebagai keluarga 

beringin-beriginan. Kebun Raya Bogor sebagai lembaga 

konservasi tumbuhan secara ex-situ telah mengkoleksi 

jenis-jenis Moraceae dalam bentuk kebun botani dengan 

tujuan pelestarian dan penelitian. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengidentifikasi kembali koleksi jenis-jenis 

Moraceae di Kebun Raya Bogor dengan melakukan 

reinventarisasi dan penelusuran data sekunder pada 

subbidang Registrasi Kebun Raya Bogor, serta menggali 
potensi kegunaan jenis-jenis Moraceae. Hasil 

reinventarisasi pada koleksi Kebun Raya Bogor terdapat 

sekitar 55 jenis suku Moraceae atau sekitar 9,2% dari jenis 

suku Moraceae yang ada di kawasan tropika Asia dan 

Australasia, serta terdapat 12 genus, yaitu Ficus, 

Artocarpus, Morus, Streblus, Taxotrophis, Antiaris, 

Brosimum, Castilla, Chlorophora, Dorstenia, 

Parartocarpus, dan Piratinera. Habitus jenis-jenis suku 

Moraceae pada koleksi Kebun Raya yang paling banyak 

berupa pohon kemudian perdu, semi epifit dan herba. 

Potensi kegunaan jenis-jenis Moraceae, diantaranya: (i) 

genus Artocarpus sebagai penghasil buah dan biji yang 
dapat dimakan, buah muda sebagai sayuran, sumber 

karbohidrat, penghasil kayu yang baik, (ii) genus Ficus 

sebagai penghasil buah (edible fruit), tanaman obat, 

tanaman hias, tumbuhan pelindung dan sebagai sebagai 

species kunci (keystone), (iii) genus Morus sebagai 

penghasil buah dan daunnya sebagai makanan ulat sutera. 

Konservasi ex situ, Moraceae, potensi kegunaan, 

reinventarisasi 

BP-06 

Studi anatomis daun tumbuhan untuk hutan kota: 

Pengelolaan keragaman hayati dalam menunjang 

kesehatan masyarakat perkotaan 

Reynold P. Kainde, Euis F.S. Pangemanan♥, Wawan 

Nurmawan 

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi. 

Jl. Kampus Unsrat, Kleak Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara 

Pembangunan di perkotaan semakin pesat seiring makin 

majunya teknologi dan bertambahnya kebutuhan manusia. 

Pembangunan tersebut meliputi sarana dan prasarana yang 

tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
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manusia. Tetapi kegiatan tersebut bukan hanya 

memberikan keuntungan dan manfaat saja, disisi lain 

pembangunan juga menimbulkan akibat yang merugikan 

kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu akibat merugikan 

yang cukup dirasakan adalah terganggunya keseimbangan 

lingkungan hidup akibat pencemaran udara yang antara lain 

disebabkan oleh gas buangan kendaraan bermotor yang 

semakin bertambah jumlahnya. Pembangunan dan 

pengembangan hutan kota merupakan salah satu upaya 

alternatif pengelolaan lingkungan untuk mengurangi 
dampak negative pembangunan fisik dan ekonomi 

perkotaan. Studi anatomi daun beberapa tanaman yang 

sering dijadikan sebagai tanaman pada hutan kota perlu 

dipahami dengan asumsi bahwa daun tanaman yang 

memiliki kerapatan stomata yang tinggi memiliki 

kemungkinan terbaik menyerap gas buangan kendaraan 

bermotor sehingga dapat direkomendasikan sebagai 

tanaman penghijauan di perkotaan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji anatomi daun tumbuhan yang 

banyak digunakan sebagai tanaman penghijauan, 

khususnya di seputaran kampus Universitas Sam Ratulangi 
(Unsrat), dan Kota Manado umumnya. Pengukuran kadar 

klorofil daun menggunakan metode Wintermans dan de 

Mots (1965), preparat semipermanen menggunakan metode 

Wholemount (Sass 1958), penghitungan indeks dan 

kerapatan stomata menggunakan rumus Wilmer (1983). 

Penelitian anatomi daun terhadap 10 jenis tumbuhan yang 

biasa dijadikan tanaman untuk hutan kota telah dilakukan 

Hasil penelitian menunjukan empat tipe stomata 

(anisositik, anomositik, parasitic, dan diasitik dengan sel 

penutup berbentuk ginjal. Tipe penyebaran stomata 

amfistomatik dan hipostomatik. Kandungan klorofil 
berkisar antara 2,63-5,29 ppm. Indeks stomata 2,3-35,92% 

dan kerapatan stomata 76-499 mm2,  

Anatomi, daun, hutan kota 

BP-07 

Aplikasi praktis pengelolaan keanekaragaman 

flora dalam perencanaan lansekap agrowisata 

Fabiola Baby Saroinsong 

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi. 

Jl. Kampus Unsrat, Kleak Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara 

Tanaman adalah salah satu elemen lanskap yang hidup dan 

memiliki karakteristik dinamis. Perencanaan lanskap 

memiliki peran penting dalam menerjemahkan konsep 

pengelolaan keanekaragaman tanaman ke dalam tindakan 

nyata penataan vegetasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyusun konsep vegetasi lanskap agrowisata di 

wilayah Tampusu, Sulawesi Utara, Indonesia. Tahapan 

penelitian yang mendasari penyusunan konsep vegetasi 

adalah inventarisasi dan analisis data. Pengumpulan data 
dilakukan dengan survei lapangan, wawancara, dan studi 

literatur. Data yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi 

kondisi tapak secara umum, sejarah tapak, tujuan 

pengelolaan tapak, akses, topografi, pemandangan, flora 

dan fauna, iklim, fasilitas dan utilitas, sosial-ekonomi. 

Pertimbangan dalam mengembangkan konsep vegetasi atau 

konsep penggunaan tanaman dalam lanskap mencakup 

banyak hal berdasarkan analisis data lansekap dan tujuan 

perencanaan lanskap. Hal-hal yang dipertimbangkan dapat 

diklasifikasikan sebagai aspek ekologis/Lingkungan, aspek 

sosial budaya, dan aspek ekonomi. Untuk aspek 

ekologis/Lingkungan, pengelolaan keanekaragaman flora 

adalah salah satu masalah penting saat ini karena 

pengurangan keanekaragaman hayati terjadi di mana-mana 

dan memiliki implikasi untuk masalah serius termasuk 
ketahanan pangan. Berdasarkan fungsinya, vegetasi di 

agrowisata Tampusu dikelompokkan menjadi vegetasi 

untuk fungsi produksi, ekologi, arsitektur, dan estetika. 

Pemilihan spesies tanaman (baik spesies yang dilindungi 

maupun yang ditambahkan) didasarkan pada pertimbangan 

fungsi tanaman dalam lanskap agrowisata yang 

direncanakan, dengan pertimbangan khusus untuk 

berkontribusi dalam mengelola keanekaragaman spesies 

termasuk di dalamnya mempertahankan spesies endemik di 

daerah tersebut. 

Elemen lanskap, keanekaragaman flora, pengelolaan 

keanekaragaman hayati, perencanaan lanskap, tanaman 

BP-08 

Eksplorasi flora hutan submontana Gunung 

Ketambe, Taman Nasional Gunung Leuser, 

Sumatera 

Dimas Ardiyanto, Nudin, Muhammad Efendi♥, 

Muhamad Nur, Taufikurrahman Nasution 

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya, Cipanas, 

Cianjur 43253, Jawa Barat  

Kebun Raya Cibodas (KRC) berfungsi mengonservasi 

secara eksitu tumbuhan dataran tinggi basah Indonesia, 

terutama jenis tumbuhan yang langka dan berpotensi 

ekonomi. Untuk mendukung tusi tersebut, pengayaan 

koleksi dilakukan melalui eksplorasi botani, salah satunya 

di hutan Ketambe Taman Nasional Gunung Leuser 

(TNGL), Aceh. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 

jenis flora hasil eksplorasi, sekaligus mendata tingkat 

kesintasan hasil eksplorasi tersebut di KRC. Pengambilan 

sampel menggunakan survei, pada ketinggian 835-1.261 m 
dpl. Blok Ketambe TNGL. Pendataan tingkat sintasan 

tumbuhan hasil eksplorasi dilakukan di unit Pembibitan 

KRC selama satu tahun. Dalam eksplorasi ini, sebanyak 

252 spesimen yang terdiri atas 169 nomor koleksi dan 57 

suku, 9% di antaranya merupakan koleksi baru untuk KRC. 

Beberapa jenis endemik, misalnya Paraboea leuserensis, 

Begonia leuserensis dan B. verecunda ditemukan dalam 

eksplorasi ini. Tingkat kesintasan tumbuhan hasil 

eksplorasi mencapai 85%, menunjukkan kesesuian iklim 

mikro dengan kawasan submontana Gunung Ketambe di 

KRC. Ke depannya, koleksi flora tersebut merupakan 
sumber plasma nutfah untuk dikembangkan sebagai 

tumbuhan obat, pangan, tumbuhan hias, kosmetik maupun 

kayu. 
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Eksplorasi flora, Gunung Ketambe, Kebun Raya Cibodas, 

konservasi eksitu, Sumatera  

BP-09 

Aspect of seren carp reproduction 

(Diplocheilichthys pleurotaenia) Bleeker, 1855 in 

Jatigede Reservoir, Sumedang District, West Java] 

Ayi Yustiati♥, Muhammad Ghifari, Titin Herawati, 

Walim Lili, Ibnu Bangkit Bioshina Suryadi 

Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Universitas Padjadjaran. Jl. 

Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus Jatinangor, Sumedang 45363, 

Jawa Barat  

Seren (Diplocheilichthys pleurotenia Bleeker 1855) was a 

native fish of Cimanuk River which is an important 

commodity for fishermen. Jatigede Reservoir which cuts 

Cimanuk river flow, could close the fish migration path so 

that it disrupts the fish spawning process. In maintaining 

the continuity of seren fish procurement in the Cimanuk 

River upstream and downstream of the Jatigede Reservoir, 
efforts are needed in the management and conservation of 

these fish. The research aims to determine the aspects of 

growth and reproduction of seren located in the Jatigede 

Reservoir. Research was conducted on July 2017 and 

August 2017. The research method used was a survey 

method with quantitative and qualitative analysis. 

Parameters observed were the relationship of length of 

weight, factor of condition, sex ratio, level of gonadal 

maturity, gonadal maturity index, fecundity, and water 

quality. Seren sample the result was 91 fishes. Seren 

fishing uses gill nets with collection every month. Seren 
growth in July and August has a negative allometric growth 

pattern. The male and female seren sex ratios were almost 

balanced. The highest Gonad maturity index of male seren 

is 11.24% and 19.57% of female seren. Seren fecundity 

ranges from around 4,715-54,606 items. 

Diplocheilichthys pleurotenia, Jatigede Reservoir, seren, 

reproduction 

BP-10 

Biodiversitas dari beberapa tipe tutupan lahan di 

kawasan hutan, Kabupaten Katingan, Kalimantan 

Tengah 

Laode Alhamd♥, Sunardi 

Laboratorium Ekologi, Tanah dan Serasah, Pusat Penelitian Biologi, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, 

Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat 

Terjadinya kerusakan dan pembalakan di kawasan hutan 

menjadi salah satu pemicu degradasi hutan dan berdampak 

terhadap terganggunya biodiversitas. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui biodiversitas jenis flora di 

empat tutupan lahan hutan yaitu hutan lahan kering primer 
(LKP), pertanian lahan kering campur semak (PKCS), 

hutan rawa (HR) dan hutan lahan kering sekunder (LKS), 

Kab. Katingan, Kalimantan Tengah. Beberapa petak 

pencuplikan yang masing-masing seluas 400 m2 dibuat 

untuk mengetahui keberadaan jenis-jenis vegetasi pada 

berbagai tingkat pertumbuhan berdasarkan Indeks Nilai 

Penting (INP), yaitu tingkat pohon (ø ≥ 10 cm) dan tiang (2 

≤ ø < 10 cm), pancang dan semai,. Hasil menunjukkan 

bahwa di empat tipe tutupan lahan memiliki jenis vegetasi 

yang berbeda pada berbagai tingkat pertumbuhan, yaitu 

pohon (tree), tiang (pole), pancang (sapling) dan semai 
(seedling). Jenis vegetasi di LKP adalah Shorea sp. dan 

masih terdapat ulin (Eusideroxilon zwageri), jenis di PKCS 

terdiri dari tanaman karet (Hevea brasiliensis) dan jenis 

pionir seperti mahang (Macaranga tanarius), jenis HR 

umumnya berupa mandarahan (Knema cinerea) dan 

renghas (Gluta renghas), serta jenis vegetasi di LKS adalah 

rambutan hutan (Nephelium lappaceum) dan pisang-pisang 

(Polyalthia glauca). Jumlah kerapatan (density), volume 

dan biomasa dari masing-masing tegakan pada tipe tutupan 

lahan juga dianalisa di penelitian untuk melihat daya 

adaptasi dalam setiap tipe tutupan lahan. Perbedaan dari 
masing-masing jenis vegetasi pada masing-masing tutupan 

lahan dapat disebabkan oleh habitat yang beragam 

sehingga kemampuan adaptasi setiap jenis vegetasi juga 

berbeda. 

 Hutan lahan kering primer, hutan rawa, tingkat 

pertumbuhan, ulin, volume 

BP-11 

Perubahan jenis-jenis vegetasi di kawasan hutan, 

Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 

Laode Alhamd 

Laboratorium Ekologi, Tanah dan Serasah, Pusat Penelitian Biologi, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, 

Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat 

Adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar pada 

kawasan hutan secara tidak langsung mempengaruhi 

keberadaan jenis-jenis biodiversitas, utamanya pada 

vegetasi yang berlokasi di Kabupaten Katingan, 

Kalimantan Tengah. Petak pencuplikan seluas 400 m2 

sebanyak 6 petak pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan jenis-jenis vegetasi pada berbagai tingkat 

pertumbuhan berdasarkan Indeks Nilai Penting (INP), yaitu 

tingkat pohon (ø ≥ 10 cm) dan tiang (2 ≤ ø < 10 cm), 
pancang dan semai, juga pengamatan pada jenis vegetasi 

lainnya yang dijumpai saat melakukan penelitian. Hasil 

menunjukkan bahwa tingkat pohon (tree) didominasi oleh 

agatis (Nageia wallichiana) dan karet (Hevea 

brassiliensis); tingkat tiang (pole) berupa karet (H. 

brassiliensis) dan gerunggang (Cratoxylum glaucum); 

sedangkan tingkat pancang (sapling) dan semai (seedling) 

umumnya berupa jenis gerunggang (C. glaucum). Jumlah 

individu pada seluruh tingkat pertumbuhan menunjukkan 

grafik “J” terbalik yang mengindikasikan tingkat regenerasi 

cukup tinggi, dengan rasio pohon hingga semai yaitu 
1:5:20:175. Juga, pengestimasian potensi tegakan berupa 
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volume dan biomas diukur yang masing-masing mencapai 

54,38 m3 ha-1 dan biomass sebesar 2,91 ton ha-1 pada 

tingkat pohon, sementara 105,58 m3 ha-1 dan biomass 

sebesar 3,88 ton ha-1 pada tingkat tiang. Informasi tentang 

jenis-jenis vegetasi ini penting dilakukan sebagai bahan 

rekomendasi akan perlu tidaknya lahan-lahan tersebut 

dilakukan pengkayaan jenis-jenis saat rehabilitasi lahan, 

maupun sebagai informasi agar kedepannya dapat 

mempertahankan lokasi-lokasi yang masih memiliki 

vegetasi yang baik. 

Biomasa, gerunggang, Katingan, nilai penting, tingkat 

pertumbuhan 

BP-12 

Konservasi hutan di Indonesia: quo vadis 

keanekaragaman hayati di Indonesia  

Sudarmono 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Keunikan hutan Indonesia di samping memiliki tingkat 
keanekaragaman hayati yang tinggi, juga tipe hutannya 

oriental, australia, dan peralihannya sehinga terdapat 

banyak tumbuhan langka, serta spesies endemik. Penelitian 

ini bertujuan untuk menentukan jumlah individu pohon 

yang ada, perkembangan diameter pohonnya, tinggi dan 

jumlah yang pohon yang mati, serta asosisasi keragaman 

jenis pohon yang ada di dalam plot Ismayadi. Lokasi 

penelitian di Plot Permanen Ismayadi di lokasi HPH P.T. 

Inhutani II dengan luasan 1 ha di Kabupaten Malinau, 

Provinsi Kalimantan Utara. Data primer dengan parameter 

diameter dan tinggi pohon serta identifikasi jenis serta 

asosiasi tumbuhan yang ada disertai dengan data tahun-
tahun sebelumnya sebagai referensi. Hasil pengamatan 

pada individu pohon, yaitu jumlah individu pohon pada 

Plot Ismayadi ukuran 100 m x 100 m tahun 2017 sebanyak 

271 individu pohon. Jumlah yang mati sebanyak 10 pohon 

(3,7%). Marga Shorea (Dipterocarpaceae) mendominasi 

sebanyak 65 pohon. Asosisasi jenis semak atau pohon 

bawah kanopi sebagai berikut: Rauvolfia, Syzygium, Shorea 

leprosula, Dioxylum, Glutta walliciana, Luvunga 

(Rutaceae), Xantiria (Berseraceae), Macaranga, Calamus, 

Etlingiera, Lasianthus, Actinodaphne, Pternandra, Litsea, 

Leptocomia (Arecaceae), Garcinia, Pandanus, Licuala, 
Blechnum, dan Callophylum.  

Dipterocarpaceae, Kabupaten Malinau, Kalumantan Utara, 

Shorea 

BP-13 

Keanekaragaman spesies amfibi ordo Anura pada 

berbagai tata guna lahan di Jatinangor, 

Kabupaten Sumedang, Jawa barat 

Ruhyat Partasasmita1, ♥, Tiara Dewi Amelyta2, Ade 

Rahmat3 
1Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  
2 Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, 

Kampus Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  
3Yayasan Pribumi Alam Lestari. Jl. Paledang No. 5, Bandung, Jawa Barat 

Spesies amfibi merupakan hewan yang tersebar luas dari 

mulai pantai sampai kepegunungan dengan menggunakan 

bebagai tipe tataguna lahan sebagai habitatnya. Tataguna 

lahan yang menjadi habitat spesies ampibi banyak 

mengalami alifungsi sesuai dengan perkembangan wilayah 
tersebut. Kawasan Jatinangor merupakan daerah yang 

banyak mengalami perubahan tataguna lahan dari lahan 

perkebunan menjadi kawasan kampus, perumahan, bahkan 

kawasan industri. Perubahan tersebut diduga akan sangat 

berdampak terutama pada berbagai spesies ampibi yang 

menempatinya. Hal ini karena spesies ampibia banyak yang 

sensitive terhadap perubahan lingkungan. Tujuan dari 

paper ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman spesies 

amfibi ordo Anura di berbagai tata guna lahan. Metode 

yang digunakan yaitu Visual Encounter Survey (VES) yang 

dikombinsi dengan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies 
ampibia tergolong sedang (1,64). Indeks dominansi 

menunjukkan bahwa tata guna lahan untuk industri 

memiliki nilai indeks dominansi tertinggi (i) karena hanya 

ditemukan satu jenis katak. Berdasarkan uji t-student 

menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman spesies 

ampibi berbeda nyata pada tata guna lahan persawahan 

dengaan perkebunan dan pendidikan, sedangkan indeks 

keanekaragaman spesies ampibi sangat berbeda nyata 

antara tataguna lahan industri dan pesawahan, pemukiman, 

oendidikan serta perkebunan. Tataguna lahan permukiman 

menunjukkan tidak berbeda nyata dengen semua tataguna 
lahan yang lain kecuali dengan tataguna lahan industri. 

Anura, habitat, keanekaan, tata guna lahan, visual encounter 

survey 

Keanekaragaman Ekosistem 

 

CO-01 

Analisis vegetasi karst di kawasan kampus 

Universitas Padjadjaran Cintaratu, Pangandaran, 

Jawa Barat 

Anwar Nasrudin♥, Parikesit 

Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  

Penelitian yang dilakukan adalah analisis vegetasi karst 
meliputi kategori pohon anakan, pancang, tiang, dan pohon 

di kawasan kampus Universitas Padjadjaran Cintaratu, 
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Pangandaran, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui komposisi jenis dan struktur vegetasi serta 

keanekaragaman jenis tumbuhan di kawasan kampus 

Unpad Cintaratu Pangandaran. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode kuadrat garis berpetak, 

dengan petak berukuran 20 m x 20 m untuk data kategori 

pohon, petak ukuran 10 m x 10 m untuk kategori tiang, 

petak ukuran 5 m x 5 m untuk kategori pancang, dan petak 

contoh ukuran 2 m x 2 m untuk data kategori anakan tanpa 

jarak antar petak. Data fisik yang diukur yaitu suhu, 
kelembaban, pH tanah, dan kelembaban tanah. Analisis 

data dilakukan dengan metode analisis vegetasi yang 

menghitung frekuensi, kerapatan, dominansi, frekuensi 

relatif, kerapatan relatif, dominansi relatif, dan Indeks Nilai 

Penting (INP) serta indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner (H’) dan Indeks Kemerataan (E). Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat 32 jenis tumbuhan dari 16 famili, 

yaitu 14 jenis pada kategori anakan, 15 jenis kategori 

pancang, 24 jenis kategori tiang, dan 6 jenis kategori 

pohon. Indeks Nilai Penting tertinggi pada transek 

penelitian adalah kelapa (Cocos nucifera) sebesar 188,2% 
pada kategori pohon, kategori tiang albasiah (Albizia 

chinensis) 58,9%, kategori pancang albasiah (A. chinensis) 

87,07% dan kategori anakan kiciat (Ficus septica) 83,95%. 

Analisis vegetasi, Cintaratu, karst, metode kuadrat, 

Pangandaran 

CO-02 

Efektivitas pengelolaan lansekap Taman Nasional 

Gunung Halimun Salak 

Rizmoon Nurul Zulkarnaen1,♥, Rajif Iryadi2, Angga 

Yudaputra1 

1Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat  
2Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Kebun Raya, Candikuning, Baturiti, 

Tabanan 82191, Bali  

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) 

merupakan gabungan kawasan Gunung Halimun dan 

Gunung Salak yang secara administrasi meliputi wilayah 

Jawa Barat (Bogor, Sukabumi) dan Banten (Lebak). 

Lansekap TNGHS terbentuk secara alami. Pengelolaan 

lansekap ideal dapat terwujud jika dapat mengacu pada 

prinsip HCVF (High Conservation Value Forest) yang 

mengintegrasikan kepentingan sosial, ekonomi, dan 

ekologi. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk menganalisis 
efektivitas pengelolaan lansekap TNGHS. Hasil analisis 

yang diperoleh yaitu bahwa lansekap TNGHS tersusun atas 

beberapa bercak (pitches) antara lain hutan (43,9%), hutan 

tanaman (11,4%), kebun campuran (4,5%), semak (2,5%), 

ladang (8,5%), pemukiman (4,6%), lahandang kosong 

(7,5%), lahandang terbangun (9,1%), dan sawah (4,5%). 

Kesimpulan yang didapatkan bahwa pengelolaan lansekap 

TNGHS sudah efektif. Saran yang diberikan kepada 

pengelola kawasan TNGHS yaitu pengelola harus 

mengawasi dan memperhatikan perubahan bercak yang 

dimungkinkan akan berpengaruh ke zona inti. 

Ekosistem, konservasi, lansekap 

CO-03 

Struktur komunitas karang keras di Pulau 

Peucang, Taman Nasional Ujung Kulon, Banten 

Muhammad Fadliansyah♥, Yusuf Adhie Prakoso, 

Hanum Isfaeni 

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Jl. Pemuda No. 10, 

Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, Jakarta  

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun belum 

seluruhnya dapat diketahui potensinya, salah satunya 

adalah Pulau Peucang yang berada di Taman Nasional 

Ujung Kulon (TNUK), Banten. Penelitian dilakukan pada 

tanggal 17-19 September 2018 di perairan Pulau Peucang, 

TNUK, Banten. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif pada 2 stasiun dengan 4 transek yang masing-

masing sepanjang 50 meter dengan, struktur komunitas 
meliputi keanekaragaman, keseragaman, kelimpahan relatif 

dan dominansi total. Dengan hasil didapatkan 232 sampel 

dengan 14 jenis yang didominasi oleh jenis karang 

Acropora tipe branching, keanekaragaman yang sedang 

pada kedua stasiun, keseragaman yang yaitu rendah 

mengalami tekanan, dominansi sedang pada stasiun 1 dan 

rendah pada stasiun 2, dan kelimpahan tertinggi pada jenis 

Acropora tipe branching pada kedua stasiun. 

Ekosistem, karang, Taman Nasional Ujung Kulon, terumbu 

CO-04 

Struktur komunitas amphibi di Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat 

Ami Amaliah♥, Fani Setya Ningsih, Felia Nurjihan, 

Nina Deslina, Yusuf Adhie Prakoso 

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Jl. Pemuda No. 10, 

Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, Jakarta 

Kelompok Pemerhati Amphibi Reptil Leucomystax. Jl. Pemuda No. 10, 

Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, Jakarta.  

The aim of this research is to analyze the structure of 
amphibian communities in Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango (TNGGP), West Java. The method that we used 

is visual encounter survey (VES). VES method is a 

modification from belt transect and roaming free methods. 

Data collection techniques used in this research were basic 

data. The sample used in this research is the number of 

individuals amphibians (Ordo Anura) that have been 

captured at the time of investigation. Total 8 species of 

amphibians have been identified and 1 species that still 

unidentified because a little time that we have to do an 
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identification. Mostly, the species that we have been 

identified is a family Bufonidae, Leptophryne cruentata as 

many as 22 individuals. No wonder because Leptophryne is 

an endemic creature in TNGGP.  

Amphibi, community structure, TNGGP 

CO-05 

Pengaruh re-wetting dengan pengaturan tinggi 

muka air di lansekap gambut terhadap beberapa 

karakteristik tanahnya di lahan sawit 

Dwi Astiani1,2,♥, Burhanuddin1, Tri Widiastuti1, Siti 

Latifah1 
1Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 

Bansir Laut, Pontianak 78121, Kalimantan Barat 
2Konsorsium Keilmuan Gambut Tropis-Kalimantan University 

Consortium 

Parit kanal yang dibangun untuk penanaman sawit di 

gambut berdampak pada penurunan level air di 

landsekapnya. Penurunan level air tanah ini berdampak 

pada meningkatnya emisi CO2 dari landsekap tersebut. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lahan sawit 

yang tidak dilakukan pengaturan tinggi muka air secara 

khusus mengemisi lebih dari 50 ton CO2 pertahunnya. 

Restorasi hidrologi dengan mengatur kembali tinggi muka 
air secara signifikan menurunkan emisi tersebut, namun 

bagaimana dampak pengaturan tersebut terhadap beberapa 

karakteristik gambut belum dilakukan. Restorasi hidrologi 

dilakukan dengan menaikkan level air di lansekap gambut 

dari kisaran 90-112cm ke 30, 40, 50, dan 60cm cm pada 

lahan sawit sekala kecil milik masyarakat di Desa Pinang 

Luar Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Pada 

pengukuran setelah18 bulan perlakuan, terjadi 

kecenderungan perubahan beberapa karakteristik fisik dan 

kimia gambut. Kerapatan massa menurun, pH dan 

kelembapan tanah gambut meningkat dengan lebih 
dekatnya tinggi muka air (TMA) kepermukaan lansekap 

gambut, namun belum terlihat trend perbedaan pada 

beberapa karakteristik kimia gambutnya, seperti unsur hara 

N, P, K, Ca, Mg, Na, Kapasitas Tukar Kation dan 

kejenuhan Basanya. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam 

jangka pendek perubahan TMA tidak berdampak langsung 

pada kesuburan tanah gambut, namun lebih melembabkan 

dan menaikkan reaksi tanah, serta mengurangi pemadatan 

gambut. Perlu pengujian untuk mengetahui dampak 

restorasi hidrologi dalam jangka yang lebih panjang. 

Karakteristik fisik, kesuburan tanah gambut, re-wetting, 

tinggi muka air 

CO-06 

Local knowledge on mangrove forest 

rehabilitation in West Kalimantan Province, 

Indonesia 

Emi Roslinda♥, Sri Rahayuni 

Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 

Bansir Laut, Pontianak 78121, Kalimantan Barat  

Local communities are frequently judged as the main driver 

of forest degradation and deforestation because of the weak 

recognition of local ecological knowledge (LEK) or 

traditional ecological knowledge (TEK). This research 

seeks to identify local traditional practices about 

rehabilitation in mangrove forests. The identification 

process requires observation, documentation, validation, 

and categorization of local traditional knowledge. The 

traditional practices (mainly by fishermen as well as some 

farmers) examined specifically among the coastal 
population relate to their habitat, natural resources, and 

fishing practices. Recognizing and valuing traditional 

knowledge on mangrove forest rehabilitation will help 

improve resilience to the impact of mangrove degradation 

and deforestation. 

Degradation, mangrove, rehabilitation, traditional knowledge 

Etnobiologi & Sosial Ekonomi 

 

DO-01 

Dampak berganda aktivitas pariwisata Taman 

Nasional Komodo terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Manggarai Barat, Nusa 

Tenggara Timur 

Ahmada Dian Nurilma♥, Yooce Yustiana, Achmad 

Sjarmidi 

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Jl. 

Ganesha No. 10, Bandung 40132, Jawa Barat 

Dengan perkembangan jumlah pengunjung wisata Taman 
Nasional Komodo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengalami 

peningkatan terutama dari sektor-sektor yang berhubungan 

dengan kegiatan pariwisata. Di Indonesia, sektor pariwisata 

menduduki peringkat keempat penyumbang devisa negara 

terbesar setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan 

minyak kelapa sawit. Tujuan dari penelitan ini adalah 

menghitung multiplier effect kegiatan ekonomi yang 

disebabkan oleh adanya pengelolaan wisata Taman 

Nasional Komodo, dan (ii) menghitung disparitas 

pendapatan di antara masyarakat pelaku usaha disekitar 
kawasan Taman Nasional Komodo. Penelitian ini 

menggunakan Keynesian Multiplier Effect untuk mengukur 

dampak ekonomi yang terjadi di Kabupaten Manggarai 

Barat dari adanya wisata Taman Nasional Komodo. 

Disparitas pendapatan antar pelaku usaha diukur dengan 

Koefisien Gini dan Kurva Lorenz. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai keynesian multiplier effect dari 

wisata Taman Nasional Komodo lebih dari satu (>1) atau 

wisata Taman Nasional Komodo telah mampu memberikan 
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dampak ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai 

Barat. Ketimpangan pendapatan antar pelaku usaha 

pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar 

0,503 yang artinya memiliki ketimpangan tinggi. 

Disparitas pendapatan, multiplier effect, Taman Nasional 

Komodo, valuasi ekonomi 

DO-02 

Tumbuhan koleksi Kebun Raya Bogor sebagai 

sumber bahan pangan fungsional 

Syamsul Hidayat 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Tumbuhan koleksi Kebun Raya Bogor (KRB) memiliki 

berbagai potensi, satu diantaranya adalah sebagai penghasil 

pangan. Namun demikian tidak semua penghasil pangan 

dapat diklaim sebagai bahan pangan fungsional. Penelitian 

ini bertujuan untuk memastikan koleksi KRB berpotensi 

sebagai pangan fungsional dengan memberikan klaim 

kesehatan dan nutrisi atau kandungan aktif dari beberapa 
tumbuhan tersebut. Penelusuran pustaka dilakukan terkait 

nutrisi/kandungan aktif yang dimiliki oleh bagian 

tumbuhan koleksi yang dapat dimakan sementara 

pendataan manfaat kesehatan dari bagian tumbuhan 

tersebut didasarkan kepada hasil kajian etnobotani, 

terutama pemanfaatan tumbuhan obat di 28 etnis yang 

mewakili tujuh bioregion di Indonesia. Hasil kajian 

diperoleh 168 spesies koleksi KRB yang dapat diklaim 

sebagai sumber bahan pangan fungsional yang 

dikategorikan ke dalam tujuh kategori pangan utama yaitu 

Makanan pokok, Nut/biji, Sayuran, Buah, Bumbu dan 

rempah, Herbal dan Sumber makanan/minuman. Beberapa 
di antaranya termasuk spesies tumbuhan yang tergolong 

terancam punah atau langka berdasarkan IUCN Redlist of 

Threatened Species 2019 seperti Mangifera casturi, Vanilla 

planifolia, Pterocarpus indicus, Borassus flabellifer, Cycas 

rumphii, Dillenia philippinensis, dan Litchi chinensis serta 

51 species lainnya tergolong Least Concern. Penggalian 

potensi tumbuhan koleksi KRB sebagai bahan pangan 

fungsional dapat diarahkan untuk pengembangan alternatif 

pangan di masyarakat sekaligus upaya konservasi dengan 

pemanfaatan berkelanjutan. 

Koleksi Kebun Raya Bogor, langka, pangan fungsional 
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Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat) 
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Barat  

Pembagian peran gender dalam sistem huma di kawasan 
Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, 

Jawa Barat mengakibatkan hingga sekarang sistem ini 

masih dapat dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menyelidiki: (i) pembagian kerja berdasarkan gender dalam 

sistem huma, (ii) jenis yang dipertahankan dalam sistem 

huma untuk mendukung keanekaragaman hayati, (iii) 

ketergantungan terhadap huma dalam menunjang 

kehidupan masyarakat di kawasan Geopark Ciletuh-

Palabuhanratu, khususnya di Kecamatan Ciemas. Metode 

yang digunakna dalam penelitian ini adalah metode 

campuran antara kualitatif melalui wawancara semi 

terstruktur dan kuantitatif melalui proportional random 
sampling. Pembagian kerja berdasarkan gender pada sistem 

huma memperlihatkan adanya budaya yang dipertahankan. 

Meskipun telah terjadi degradasi pada beberapa tahapan. 

Pada tahun 2019 tercatat 38% petani di kawasan Geopark 

Ciletuh-Palabuhanratu, khususnya Kecamatan Ciemas 

melakukan kegiatan pertanian dengan sistem huma. Hasil 

produksi utama yang dihasilkan dalam sistem huma di 

kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu adalah beras 

hitam, disamping ada juga beras merah, beras ciherang, dan 

beras IR. Status kawasan sebagai geopark yang menjadikan 

beras hitam sebagai salah satu ikon kawasan, 
mengakibatkan keberadaan padi hitam sebagai salah satu 

keanekaragaman hayati menjadi dipertahankan. Produksi 

beras hitam yang diproduksi di kawasan Geopark Ciletuh-

Palabuhanratu Kecamatan Ciemas 80% ditujukan sebagai 

penunjang pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh-

Palabuhanratu. Bagi penduduk di kawasan Geopark 

Ciletuh-Palabuhanratu, beras hitam bukanlah sebagai 

sumber makanan utama. 

Ciemas, Ciletuh, gender, Geopark, huma 
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Indonesia dikenal sebagai sumber bahan baku obat-obatan 

tropis yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai 

macam penyakit. Pengetahuan serta pemanfaatan tumbuhan 

sebagai obat-obatan juga telah berlangsung ribuan tahun 

yang lalu, namun kondisi tersebut kini sudah mulai luntur. 

Studi Etnobotani merupakan suatu alat untuk menggali dan 

mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai 

tumbuhan obat. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan 

obat dan pemanfaatannya oleh masyarakat Desa 
Cintakarya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan 

menggunakan metode kualitatif bersifat analisis. Penentuan 

informan ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling dan snowball sampling. Berdasarkan hasil 

wawancara terdapat 17 jenis penyakit yang umum diderita 

serta terdapat 35 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat Desa Cintakarya. Tumbuhan tersebut 

terdiri dari insulin (Tithonia diversifolia) untuk obat 

diabetes, daun sirsak (Annona muricata) untuk obat darah 

tinggi, daun jarak (Jatropha curcas) untuk obat diare dan 

lain-lain. Tumbuhan tersebut dominan diperoleh dari 
pekarangan dan ada beberapa dari kebun dan hutan. Bagian 

yang paling sering digunakan yaitu organ daun, serta cara 

pengolahan dari tumbuhan obat yang paling sering 

digunakan yaitu direbus dan diseduh.  

Cintakarya, etnobotani, tumbuhan obat 
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Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Gorontalo 

96128, Provinsi Gorontalo, Indonesia 

Masyarakat Gorontalo telah lama mengenal tanaman 

jagung (Zea mays L.). Nama local tanaman jagung adalah 

milu atau binthe. Masyarakat biasanya mengolah biji 

jagung menjadi salah satu kuliner yang terkenal yaitu 

Binthebiluúta. Namun saat ini, kelimpahan tanaman jagung 

local varietas Momala Gorontalo telah berkurang. 

Keberadaan jagung varitas Momala, tersaingi dengan 

beralihnya petani yang banyak menanam jagung hibrida. 

Menurunnya pengalaman dalam membudidayakan jagung 

local di antara masyarakat setempat telah mengikis 
pengetahuan local mereka dan karena itu penting untuk 

mendokumentasikan pengetahuan local masyarakat dalam 

mengelola dan memanfaatkan tanaman jagung local 

sebelum menghilang sepenuhnya. Makalah ini bertujuan 

untuk: (i) melaporkan pengetahuan local petani jagung 

dalam mengelola lahan pertanian jagung; (ii) mengetahui 

komposisi gizi jagung lokal momala; dan (iii) melaporkan 

pemanfaatan jagung lokal momala Gorontalo. Penelitian ini 

mengadopsi metode kualitatif yang dikembangkan dalam 

etnobotani berdasarkan observasi partisipan dan 

wawancara mendalam. Temuan penelitian dalam 
membudidayakan tanaman jagung dilahan pertanian 

dilakukan secara huyula, bergotong royong; Jagung 

momala memiliki komposisi gizi sebagai berikut: kadar 

abu 1,34-2,86%, kadar protein kasar yaitu 9,09-11,67%; 

kadar lemak kasar yaitu 4,29-4,96%; kadar karbohidrat 

yaitu 67,68-68,16%; nilai BETN yaitu 57,85-72,96% dan 

nilai energi metabolis yaitu 2896,94-3352,77 Kcal/kg. 

Jagung dimanfaatkan sebagai bahan pengolahan berbagai 

produk pangan local, seperti milu rebus, Balobinthe dan 

juga dimanfaatkan dalam ritual budaya. Untuk mendukung 

ketahanan pangan masyarakat perlu dilakukan upaya 
konservasi jagung lokal momala.  

Gorontalo, jagung Momala, pangan lokal, proksimat, Zea 

mays  
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Survei etnobotani tanaman obat antidiabetes oleh 

masyakat lokal di Kabupaten Bangka, Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

Henri♥, Robika, Armanda, Oktaviani, Yoga Pratama 
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Program Studi Biologi, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, 

Universitas Bangka Belitung. Kampus Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten 

Bangka 33172, Kepulauan Bangka Belitung  

Penggunaan tanaman obat dalam praktik kesehatannya di 

Bangka Belitung telah digunakan sejak lama oleh 

masyarakat untuk pengobatan pada berbagai macam jenis 

penyakit, salah satunya sebagai obat antidiabetes. 

Pengetahuan tanaman obat tradisional selama ini hanya 

diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi 

lainnya. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian 
yang mengali informasi tentang pemanfataan tanaman 

sebagai obat terutama sebagai obat antidiabetes. Penelitian 

ini dilaksanakan di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bangka, Bangka Belitung. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan 

kuesioner semi-terstruktur, dengan responden berupa batra 

maupun masyarakat lokal yang sering memanfaatkan 

tanaman sebagai obat antidiabetes. Hasil penelitian dari 58 

responden menunjukkan bahwa tanaman yang berpotensi 

sebagai obat antidiabetes yang sering digunakan oleh 

masyarakat sebanyak 29 jenis dari 22 famili. Famili 

tanaman yang mendominasi yaitu Leguminaceae dan 
Myrtaceae masing-masing terdiri dari 3 spesies. 

Berdasarkan jumlah pengguna tertinggi, spesies yang 

paling penting adalah Physalis angulata L. (8,77%), 

Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli (7,02%) dan Piper 

crocatum Ruiz & Pav. (7,02%). Penggunaan tanaman obat 

sebagai antidiabetes adalah awal dari tatanan kesehatan 

global yang lebih realistis dan lebih inklusif. Penyakit 

diabetes dapat diobati atau dikelola secara efektif jika 

penderita memiliki akses terhadap suatu pengetahuan yang 

benar tentang tanaman obat. Penelitian lebih lanjut harus 

dilakukan untuk memvalidasi obat antidiabetes 
menggunakan sebagian besar spesies tanaman ini. 
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Ethno-ornitology study: Birds in Riau symbolism 

Elfis♥, Nadiatul Janna, Khairani, Nunut Suharni, Tika 
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Department of Biology, Faculty of Education and Teacher Trainning, 

Universitas Islam Riau. Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, 

Pekanbaru 24284, Riau, Indonesia 

Riau Province is one of an area that has a high level of bird 

diversity. The purpose of this study aims to identify ethno-
ornithology of local wisdom-contained values, which 

essential to be developed as a strategy for biodiversity 

conservation in Riau. The method used in this research is 

by direct observation of some areas that have local 

knowledge and conduct interviews with the local 

community. Some birds were used by the people in the 

local culture, which is part of the ethno-ornitology study, 

including the Serindit (Loriculus galgulus), hornbill Ivory 

(Rhinoplax vigil), pigeon (Treron bacincta), and Lathe 

(Cintropus sinensis). These birds are bird species used in 

traditional rituals and symbols in some Malays and serve as 

symbolic in Riau Province. Serendit bird (L. galgulus) is a 
symbol of the Malay community in Riau and as to avert 

evil in the village of Gema. Ivory Hornbill (Rhinoplax 

vigil) as a ritual treatment in various diseases by the Talang 

Mamak Tribe in Rantau Langsat District, Punai (Treron 

bicincta) as a metaphor of the Malays in the Pelalawan 

area, and Bubut (Centropus sinensis) as traditional 

medicine by the Malays in Kuok Village. There are several 

aspects that need to be studied further to conserve the birds, 

including the ecology, reproduction, and behavior aspects. 

Then continue to preserve ethno-ornitology through 

education for the sustainability of the species and culture of 
Riau society. 

Cintropus sinensis, ethno-ornitology, Loriculus galgulus, 

Rhinoplax vigil, Treron bacincta 
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Kebutuhan primer manusia adalah tercukupinya sumber 

pangan, air minum, oksigen, papan, dan kesehatan yang 

baik. Secara lintas budaya berbagai kelompok masyarakat 

perdesaan di Indonesia memiliki tradisi secara lekat budaya 

menjaga kesehatan keluarganya. Misalnya saja, di 

masyarakat Sunda dikenal tujuan hidup (udagan hirup) 

keluarga, yaitu cageur (sehat), bageur (baik hati, jujur), 

pinter (pandai), bener (benar) dan singer (terampil). Maka, 

sejatinya penduduk pedesaan di Tatar Sunda sangat 

memperhatikan hidup sehat (cageur), baik sehat secara 
jasmani maupun sehat rohani. Untuk menjaga hidup sehat 

tersebut, para keluarga perdesaan umumnya memiliki 

pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge-TK) atau 

pengetahuan ekologi traditional (Traditional Ecological 

Knowledge-TEK) tentang anekaragam penyakit serta 

penggunaan berbagai jenis tumbuhan guna pengobatan 

macam-macam penyakit secara lekat budaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji pengetahuan ekologi tradisional 

penduduk Desa Karangawangi, Kecamatan Cidaun, 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tentang sakit dan macam-

macam penyakit, serta anekaragam tumbuhan herbal untuk 
mengobati anekaragam penyakit, dan pemanfaatan jenis 

tumbuhan obat guna sumber pangan, serta biasa pula 

diperdagangkan penduduk di pasar desa. Metode penelitian 

mengguankan metode campuran kualitatif dan kuantitatif 

dengan pendekatan etnobiologi, serta teknik pengumpulan 

datanya secara observasi, wawancara berstruktur, dan 

wawancara semi-struktur. Hasil penelitian menujukkan 

bahwa berdasarkan persepsi penduduk di Desa 

Karangwangi dikenal 29 jenis penyakit, seperti asam urat, 

batuk, bronhitis, darah tinggi, penyakit koneng, demam 

panas, kencing manis, luka, maag, melonggarkan tali lilitan 
pusar, menguatkan badan ibu baru melahirkan, menguatkan 

daya tahan tubuh, nyeri punggung, penyubur air susu ibu 

(ASI), radang kulit, radang perut, reumatik, sakit gigi, sakit 

ginjal, sakit kepala, sakit malaria, sakit mata, sakit memar, 

sakit mulut, dan sakit perut. Secara tradisional, untuk 

mengobati berbagai penyakit tersebut digunakan 119 jenis 

tumbuhan obat dari 50 famili. Di antara 50 famili 

tumbuhan tersebut, 6 famili memiliki jumah species cukup 

tinggi yaitu Zingiberaceae (7,56%), Fabaceae (7,56%), 

Euphorbiceae (5,88%), Poaceae (5,88%), Asteraceae 

(5,88%), dan Areaceceae (5,04%). Selain berfungsi sebagai 

tumbuhan obat, 56 jenis (47%) di antaranya juga biasa 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan, seperti sayur/Lalab, 

bumbu masak, dan pangan karbohidrat. Selain itu, 34 jenis 

(28.57%) di antaranya juga biasa diperdagangkan di pasar 

desa, Desa Karangwangi dan sekitarnya. Berdasarkan hasil 

studi ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penduduk 

desa dalam keragaman hayati dapat berperan penting bagi 

menunjang kesehatan dan mendukung ketahanan pangan 

penduduk desa. 

Etnobotani tumbuhan obat, macam-macam penyakit, 

kesehatan penduduk  
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Pasar tradisional adalah ruang sosial ekonomi yang masih 

ramai didatangi oleh para pembeli. Di pasar tradisional 

biasanya diperdagangkan anekaragam komoditas untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk. Di antara berbagai 
komoditas yang umum diperdagangkan di pasar-pasar 

tradisional adalah jenis-jenis tumbuhan, baik tumbuhan 

pangan dan non-pangan. Tujuan penelitian ini adalah 

mengkaji keanekaan jenis-jenis tumbuhan pangan yang 

diperdagangkan di pasar tradisional Pasar Baru, 

Balikpapan, Kalimantan Timur, beserta anekaragam 

fungsinya bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode kualitatif. Beberapa teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, 

survey jenis-jenis tumbuhan pangan yang diperdagangkan 

di pasar tradisional, dan wawancara semi-strukur dengan 
para informan. Observasi dilakukan dengan mengamati 

kondisi pasar dan kegiatan para pedagang di pasar. Survey 

jenis-jenis tumbuhan pangan dilakukan dengan mencatat 

setiap jenis tumbuhan pangan yang diperdagangkan di 

pasar tradisional, serta diidentifikasi nama ilmiah 

berdasarkan buku identifikasi jenis-jenis tumbuhan. 

Sementara itu, wawancara semi-struktur dilakukan dengan 

informan yang dipilih secara purposive yang dianggap 

kompeten, dengan memperhatian keragamannya, seperti 

pedagang sayur, buah-buhan, bumbu dan rempah, pangan 

pokok karbohidrat, para bandar, petugas pasar, dan pembeli 

yang berkunjung ke pasar. Hasil penelitian menujukkan 
bahwa telah tercatat 117 jenis tumbuhan bahan pangan dari 

41 famili. Berdasarkan kategori pemanfaatannya, dari 117 

jenis tumbuhan dapat dikategorikan sebagai sayur (50 

jenis), buah (27 jenis), bumbu dan rempah (20 jenis), dan 

pangan pokok karbohidrat (10 jenis). Sementara itu, ditilik 

dari pengelompokan organ-organ tumbuhan pangan yang 

diperdagangkan tersebut, terdiri dari organ buah (61 jenis), 

bagian daun (16 jenis), bagian rimpang (7 jenis), bagian 

umbi (6 jenis), dan bagian bunga (3 jenis). Berdasarkan 

hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional, 

selain penting untuk kepentingan sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat, juga dapat berperan penting bagi 

konservasi anekaragam hayati jenis-jenis tumbuhan bahan 

pangan. Maka, dengan dapat dipertahankannya keberadaan 

pasar-pasar tradisional di Indonesia dapat mendukung 

upaya konservasi keanekaragam hayati jenis-jenis 

tumbuhan pangan di Indonesia.  

Anekaragam tumbuhan pangan, Balikpapan, pasar 

tradisional, Pasar Baru 
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Jenis-jenis ikan pada setiap daerah mempunyai nilai dan 

penamaan tersendiri oleh masyarakatnya. Nilai-nilai, 

pengklasifikasian, dan penamaan jenis-jenis ikan tersebut 

didasarkan pada pengetahuan lokal pada setiap masyarakat. 

Salah satu daerah yang menjadi lokasi menarik untuk 

mengkaji jenis-jenis ikan di antaranya adalah di pasar 

tradisional Pasar Baru, Kota Balikpapan. Pasar tradisional 

tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah 

tersebut merupakan pintu masuk jalur parairan di 

Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga berhadapan 
langsung dengan laut, lebih tepatnya Selat Makassar yang 

menjadi jalur penyeberangan dari Sulawesi. Kondisi 

geografis yang demikian memberikan karakter kepada 

penduduk Balikpapan. Sebagian penduduk Kota 

Balikpapan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. 

Kondisi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar 

juga membuat banyak pendatang dari Sulawesi Selatan 

yang merantau untuk berdagang. Para pendatang tersebut 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang di 

pasar tradisional Kota Baru di Kota Balikpapan. Mereka 

memiliki mata pencaharian sebagai pedagang ikan atau 

menjadi kuli angkut ikan di pelabuhan dan pasar. 
Kehidupan para pemangku ini tidak bisa dilepaskan dari 

ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara 

mendalam tentang jenis-jenis ikan yang diperdagangkan 

oleh pedagang ikan di pasar tradisional Pasar Baru, 

Balikpapan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha 

mengkaji lebih dalam tentang pengetahuan lokal mereka 

mengenai jenis ikan, cara penangkapnya, dan cara 

menjualnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

dan observasi. Wawancara dimaksudkan untuk mengkaji 

lebih dalam pengetahuan lokal dari sudut pandang para 
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pedagang ikan. Sementara itu, observasi dilakukan untuk 

melihat jenis-jenis ikan yang diperdagangkan dan juga 

melihat bagaimana para pedagang menjual dan 

mengenalkan jenis ikannya. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa pasar tradisional Pasar Baru, 

Balikpapan sebagai lokasi kegiatan jual beli pedagang, 

mempunyai fungsi yang lain yaitu fungsi konservasi 

terhadap keragaman hayati jenis-jenis ikan. Pasalnya, 

lokasi Pasar Baru yang tidak jauh dari pelabuhan dan laut 

menyebabkan jenis-jenis ikan di pasar tersebut begitu 
beragam. Berbagai jenis ikan yang tercatat di pasar tersebut 

antara lain ikan tongkol, kerapu, trakulu, ikan layar, ikan 

biji nangka, kiper, tengiri, barakuda, dan lain-lain. 

Penamaan atau penyebutan jenis-jenis ikan tersebut 

didasarkan dari pengetahuan lokal yang mereka miliki. 

Selain itu para pedagang juga sering menawarkan ikan ke 

pembeli dengan menyebut nama ikan tersebut, maka secara 

langsung tidak langsung pedagang tersebut telah 

mengenalkan jenis-jenis ikan kepada kalangan yang lebih 

luas di masyarakat. 

Balikpapan, ikan, konservasi, pasar, pedagang  

DO-11 

Jenis-jenis tumbuhan non-pangan yang 

diperdagangkan di pasar tradisional: Studi kasus 

di Pasar Tradisional Beringharjo Yogyakarta dan 

Pasar Tradisional Pasar Baru Balikpapan 

Suroso1,♥, Budiawati Supangkat2, Johan Iskandar1,3, 

Rahman Latif Alfian4, Dicky P. Ermandara5, Dede 

Mulyanto2 
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Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  
2Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
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4Program S2 Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
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Sumedang 45363, Jawa Barat 
5Program S2 Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah 

Mada. Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta 

Pasar tradisional pada umumnya menyediakan anekaragam 

kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari jenis-jenis 

tumbuhan, seperti bahan pangan pokok, sayuran, buah-

buahan, dan bumbu masak. Namun demikian, beberapa 

pasar tradisional biasa juga menyediakan anekaragam 

kebutuhan non-pangan penduduk yang berasal dari jenis-

jenis tumbuhan, diantaranya untuk praktik kebudayaan 

penduduk serta bahan kerajinan. Tujuan penelitian ini 

mengkaji keanekaan jenis-jenis tumbuhan non-pangan 

yang diperdagangkan di pasar tradisional Beringharjo, 
Yogyakarta dan pasar tradisional Pasar Baru Balikpapan, 

Kalimantan Timur, serta penggunaannya di masyarakat. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara semi-struktur dan observasi 

lapangan. Wawancara semi-struktur dilakukan untuk 

mengetahui penggunaan jenis-jenis tumbuhan non-pangan. 

Sementara itu, observasi langsung di pasar traditional 

dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan non-

pangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa di pasar 

tradisional Beringharjo,Yogyakarta tercatat 19 jenis 

tumbuhan non-pangan dari 14 famili. Sementara itu, di 

pasar tradisional pasar baru Balikpapan, Kalimantan Timur 

tercatat 13 jenis tumbuhan non-pangan dari 10 famili. Satu 

jenis tumbuhan non-pangan yang berada di pasar 
tradisional Beringharjo, Yogyakarta, tercatat sebagai 

kategori jenis tumbuhan yang dilindungi undang-undang di 

Indonesia yaitu bunga edelweiss (Anaphalis javanica). 

Berdasarkan pemanfaatan tumbuhan non-pangan di pasar 

Beringharjo di antaranya terdapat tiga pemanfaatan utama, 

yakni untuk bahan kerajinan, praktik kebudayaan, seperti 

upacara dan ‘nyekar’ dan aktivitas tradisional lainya, 

seperti “nyirih”. Sementara itu, di pasar Baru Balikpapan, 

Kalimantan Timur pemanfaatan tumbuhan non-pangan 

umumnya untuk praktik kebudayaan, terutama untuk 

“nyekar” dan kegunaan lainnya untuk “nyirih”.  

Jenis-jenis tumbuhan, non-pangan, Pasar Tradisional 

Bringharjo, Pasar Tradisional Pasar Baru 

DO-12 

Do urban women have a piece of traditional 

knowledge on medicinal plants?: A case study in 

community around urban forest of Jambi 

N. Novriyanti1,♥, Cory Wulan2, Nursanti2  
1 Department ofForestry, Faculty of Agriculture, Universitas Lampung. Jl. 

Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung 35141, Lampung  
2Department of Forestry, Faculty of Forestry, Universitas Jambi. Jl. Raya 

Jambi-Muara Bulian, Km 12 Desa Mendalo Darat, Muaro Jambi 36361, 

Jambi 

Gender is one factor that has a significant impact on the 

knowledge of traditional plant utilization. In this case, 

women play an essential role, especially to maintain 

medicinal plant knowledge and its practice. For urban 

people, especially women, drinking the Jamu more practice 

than others to maintain their health. However, there is a 

question, do they know medicinal plants and plant them by 

themselves in their yard? Then we study some stratified 

informants by open and closed combination interviews. 

Informants were the traditional village healers, and the 
family healers who live around Jambi's Urban Forest 

included a married woman in each family head (KK) at the 

residential unit (RT) in Mayang Mangurai Village, Kota 

Baru, Jambi. Based on our survey, we found as many as 27 

types of plants used by women to heal his family. Five 

plant species such as kembang Gunung (Clerodendrum 

paniculatum), senduduk (Melastoma malabathricum), 

sedingin (Costus specious), daun kerak-kerak (Sambucus 

javanica), and kembang belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) were found located within the forest area of 

Jambi's Urban Forest. Although half of the women around 
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Urban Forest have traditional medicinal plant knowledge, 

the number of traditional medicinal plant users were 

decreasing. 

Jambi city, traditional medicine, urban community, urban 

forest, women knowledge 
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Konservasi kehati oleh masyarakat tradisional: 

Studi kasus di Kampung Kuta, Kampung 

Karangmulyan, Ciamis, Jayanti, Cianjur, dan 

Sancang, Garut, Jawa Barat 

Deden Nurjaman1,♥, Johan Iskandar2, Ruhyat 

Partasamita2 
1Universitas Halim Sanusi. Jl. Laswi No. 1 Bandung 40271, Jawa Barat 
2Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  

Di Indonesia praktek konservasi alam dilakukan secara 

formal dan non-formal. Praktek formal konservasi alam 

dilakukan oleh pemerintah, seperti dengan melakukan 

upaya konservasi secara ex-situ dan in-situ. Konservasi in-
situ di antaranya dengan menetapkan berbagai kawasan 

hutan menjadi kawasan Suaka Alam, seperti Cagar Alam 

dan Margasatwa, serta pelestarian alam, berupa Taman 

Nasional dan Taman Wisata Alam. Di samping praktek 

konservasi alam dilakukan oleh pemerintah, praktek 

konservasi alam dilakukan pula oleh masyarakat tradisional 

di pedesaan secara mandiri. Berbagi kelompok masyarakat 

tradisional di Jawa Barat, seperti masyarakat Kampung 

Kuta; dan Kampung Karangmulyan, Ciamis, melakukan 

upaya konservasi hutan di daerahnya dengan mengelola 

‘hutan larangan’ atau ‘hutan keramat’. Pengelolaan 

kawasan ‘hutan larangan’ tersebut dilandasi kuat oleh 
pengetahuan ekologi tradsional (Traditional Ecological 

Knowledge, TEK) dan kepercayaan (belief). Penelitian ini 

bertujuan mengkaji praktik konservasi oleh masyarakat 

tradisiona perdesaan di Kampung Kuta dan Kampung 

Karangmulyan di Ciamis; serta masyarakat Jayanti, Desa 

Karangwangi, Cianjur dan masyarakat Sancang, Garut, 

Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan metode 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara 

observasi dan wawancara semi-struktur dengan berbagai 

informan kompeten yang dipilih secara purposive. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kawasan ‘hutan larangan’ 
atau ‘hutan keramat’ yang dikonservasi masyarakat 

tradisional di Kampung Kuta dan Kampung 

Karangmulyan, Ciamis, dengan berlandaskan “TEK” dan 

kepercayaan secara turun temurun, cukup terpelihara dan 

terhindar dari berbagai kerusakan. Sementara itu, kawasan 

konservasi alam Jayanti, Cianjur dan Leuweung Sancang, 

sebagian dari kawasannya tersebut mengalami gangguan 

dan kerusakan, akibat tindakan penduduk yang 

memperlakukan hutan tidak lagi berladandaskan pada 

“TEK” dan kepercayaan. Maka, berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
tradisional dalam melakukan konservasi hutan dilandasi 

TEK dan kepercayaan, secara lekat budaya, ikut berperan 

penting dalam upapa konservasi hayati di ekosistem 

pedesaan. 

Kepercayaan, konservasi kehati, penduduk tradisional, 

pengetahun ekologi tradisional 

DO-14 

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui 

sinergi ekonomi dan konservasi di Taman 

Nasional Meru Betiri, Jawa Timur dalam 

mendukung ketahanan pangan 

Dewi Gunawati 

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Jl. Ir. Sutami 36A 

Surakarta 57126, Jawa Tengah 

Taman nasional meru betiri merupakan salah satu taman 

nasional yang kaya akan kekayaan alam dan ekosistem. 

Agar mampu berfungsi sebagai sebagai paru-paru dunia 

maka perlu dijaga kelestariannya.Masalah yang dihadapi di 

Taman Nasional Meru Betiri adalah: (i) Tingginya 

deforestasi dan degradasi hutan (ii) Rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat akan kelestarian sumber daya alam 

hayati, (iii) Kurangnya pendekatan taman nasional terhadap 

masyarakat zona penyangga. Tujuan penelitian ini untuk 
menelisik Partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan 

pengelolaan sumber daya alam hayati di Taman Nasional 

Meru Betiri yang berdampak terhadap ketahanan pangan 

dan kelestarian fungsi taman nasional. Metode Penelitian: 

Jenis penelitian penelitian kualitatif, sifatnya deskriptif, 

eksploratif, Lokasi penelitain di Desa-desa penyangga di 

taman nasioanl meru betiri yaitu: Desa Curah Nongko, 

Desa Andong Rejo dan Desa Sanen Rejo. Hasil Penelitian: 

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam Program yang 

dijalankan dalam upaya mendukung ketahanan pangan 

melalui sinergi ekonomi dan konservasi. Di bidang 
konservasi dilakukan upaya rehabilitasi hutan melalui agro-

forestry bersama masyarakat yang dilakukan adalah: (i) 

Pemetaan lahan agroforestri, (ii) Pendampingan melalui 

Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri, (iii) Identifikasi 

tipologi agroforest, (iv) Pengembangan kebun bibit di Desa 

Penyangga di Desa Curah Nongko, Desa Andong Rejo dan 

Desa Sanen Rejo. Dibidang ekonomi melalui peningkatan 

pendapatan masyarakat,kegiatan berupa home industri 

keripik nangka,Tumbuhan obat dan jamu instant.Kegiatan 

ini berupa pengolahan tumbuhan obat menjadi jamu 

instan.Saran: Balai Taman Nasional harus membuka dan 

menambah ruang akses bagi masyarakat zona penyangga 
akan komunikasi,informasi dan edukasi dalam pengelolaan 

taman nasional dalam upaya menggali potensi sumber daya 

lokal masyarakat yang menunjang pemberdayaan 

masyarakat di taman nasional. 

Agroforestry, pelestarian, toga 
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DO-15 

Konflik manusia-primata dan konservasi 

tradisional masyarakat di Desa Ujung Jaya, Ujung 

Kulon, Banten 

Sidik Permana1, Johan Iskandar2, Ruhyat 
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Malone3 
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Pada masa lampau penduduk perdesaan Sunda dalam 

berinteraksi dengan berbagai jenis satwa liar termasuk 

primata dipengaruhi oleh pengetahuan ekologi tradisional 

yang berbalut dengan mitos dan kepercayaan. Namun, kini 

karena pengaruh perubahan lingkungan, perkembangan 

ekonomi pasar, perubahan budaya, dan pengaruh 

perubahan teknologi pertanian mengakibatkan pengetahuan 

ekologi tradisional yang berbalut mitos dan kepercayaan 

mengalami pengikisan. Artikel ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pandangan yang terwujud dalam mitos 

dan kepercayaan dalam memperlakukan primata, dan 
konflik antara manusia dan primata pada masyarakat Sunda 

di kawasan Ujung Kulon, tepatnya di Desa Ujungjaya, 

Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode qualitatif berdasarkan pendekatan 

etnobiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penduduk Ujungjaya masih memiliki pandangan yang 

mendalam terhadap primata yang berbalut dengan mitos 

dan kepercayaan seperti pada kisah, lagu, pribahasa, dan 

do’a untuk tidak mengganggu dan membunuh primata. 

Namun, karena tekanan ekonomi pasar dan penyempitan 

habitat mengakibatkan terjadinya konflik antara manusia-
primata, sehingga penduduk pun menangkap dan 

memanfaatkan primata untuk dikonsumsi, dijual, dan untuk 

pengobatan. berdasarkan hal itu, upaya konservasi alam, 

tidak cukup hanya dengan menggunakan Undang-undang, 

tapi perlu juga memahami aspek budaya dan ekonomi 

masyarakat. 

Etnoprimata, konflik manusia-primata, mitos primata, Orang 

Sunda, Ujung Kulon 
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Ethnoornithology: identification of bird names 

mentioned in Kakawin Rāmāyana, a 9th century 
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Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  

Birds have been an important role in Javanese culture for a 

long time. For example, birds have been culturally used as 

source of folk story, mythos, illustrated old manuscript, 

faintings on relief walls of temple buildings, and 

inspiration of the writers to make poem. This article is 

focused on study on the ethnoornithology that tries to 

identify all bird names mentioned in Kakawin Rāmāyana 

(KR), an old Javanese poem. The method used in this study 

was qualitative that is mainly used of KR text and 
interpreted based on ethnoornithological approach. The 

result of study showed that based on the Kakawin 

Rāmāyana, an old Javanese poem of Javanese ancient 

period, it was revealed 84 bird names. Of it, 82 species are 

identified and refers to 17 orders representing 26 families. 

Compared to modern ornithology studies of birds of Java, it 

has been found that birds mentioned in KR are 

predominantly resident, a small percentages are regular 

visitors or vagrant, and only a few are absent. Order that its 

members mentioned mostly are Passeriformes (18), 

Columbiformes (7), Pelecaniformes (6), Ciconiiformes (5), 

and Cuculiformes (5). There are only 13 names which are 
Sanskrit in origin. Based on this analysis, it can be 

interpreted that birds have played an important role in 

Javanese culture aspects, including as a source of folklore, 

painting materials, and compilation of poems. 

Bird names, ethno-ornithology, Old Javanese poems, 

Ramayana story 
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Etnomedisin tumbuhan obat oleh masyarakat 

Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke, Papua 

Leberina Kristina Ibo, Nissa Arifa♥ 

Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Raya 

Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat 

Papua memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan 

jenis hutan yang lengkap dan flora endemik yang tidak 

ditemukan di daerah lain. Selain keanekaragaman hayati, 

Papua juga beragam suku dan budayannya, sehingga 

pengetahuan tradisional tumbuhan obat masyarakat Papua 
sangat beragam, namun pengetahuan tersebut belum 

diungkapkan dan di dokumentasikan dengan baik, seperti 

pengetahuan masyarakat Suku Marind yang berada di 

Kampung Kaliki, Merauke, Papua. Penelitian etnomedisin 

tumbuhan obat dimaksudkan untuk mengungkapkan 

presepsi dan konsepsi masyarakat lokal dalam memahami 

kesehatan, sekaligus untuk melakukan inventarisasi 

keanekaragaman jenis tumbuhan berguna untuk obat-

obatan tradisional. Metode penelitian dilakukan melalui 

pendekatan emik dan etik juga melakukan wawancara 

secara terbuka dan pengamatan langsung dilapangan. Hasil 

penelitian menunjukan sebanyak 34 spesies dari 24 famili 
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dikenali dan dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit. 

Etnomedsin, Kampung Kaliki, Merauke, Suku Marind, 

tumbuhan obat 
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Mengenal anggrek tanah Koleksi Kebun Raya 

Bogor yang berpotensi obat 

R. Vitri Garvita♥, Hary Wawangningrum 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae yang 

merupakan famili tanaman berbunga terbesar kedua dengan 

lebih dari 850 genera. Anggrek tanah sudah banyak 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Pada umumnya, 

anggrek sebagai tanaman obat belum banyak dilakukan 

studi farmakologi secara rinci tetapi berdasarkan pada 

pemakaian oleh masyarakat lokal. Anggrek tanah telah 

banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk 

mengobati diuretik, anti-rematik, anti-inflamasi, anti-
karsinogenik, hipoglikemik, anti-mikroba, anti-kejang, 

relaksasi, pelindung syaraf, dan anti-virus. Sebagian besar 

anggrek telah banyak dimanfaatkan dalam pengobatan 

berbagai penyakit, oleh karena itu dilakukan beberapa 

penelitian yang dilakukan untuk menyediakan anggrek 

berpotensi obat. Tujuan penulisan ini adalah 

memperkenalkan koleksi anggrek tanah di Kebun Raya 

Bogor yang berpotensi obat serta diharapkan dapat menjadi 

dasar pertimbangan dalam tindakan konservasi dan 

perbanyakan yang lebih efektif. Inventarisasi koleksi 

anggrek tanah dilakukan secara eksploratif dan mencari 

literatur mengenai aspek konservasi dengan perbanyakan 
secara kultur in vitro serta kandungan fitokimia yangn 

berpotensi obat. Beberapa genus anggrek tanah di Kebun 

Raya Bogor yang berpotensi sebagai obat adalah 

Anoetochilus, Goodyera, Eulophia, Habenaria, Malaxis, 

Nephelaphyllum, and Nervelia. 

Anggrek tanah, Kebun Raya Bogor, obat tradisional, 

Orchidaceae 
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Studi etnobotani jenis asing invasif ‘konyal’ 

Passiflora edulis Sims dan peran ekonominya bagi 

masyarakat lokal Sarongge, Jawa Barat 

Marwan Setiawan♥, Mulyati Rahayu, Siti Susiarti 

Laboratorium Etnobotani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 

16911, Jawa Barat 

“Konyal” atau Passiflora edulis Sims merupakan salah satu 

jenis asing invasif yang penyebaran di Indonesia dijumpai 

di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Di kawasan Taman 

Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat jenis ini 

merupakan jenis asing invasif tergolong penting. 

Perawakannya berupa tumbuhan memanjat tahunan 

berumur pendek. Jenis ini mudah dan cepat berkembang 

biak, sehingga seringkali merusak atau mengubah lokasi 

yang dihuninya. Penelitian etnobotani “konyal” di Desa 

Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat dilakukan dalam rangka mengungkapkan 

pemanfaatan, peran sosial ekonomi, dan interaksi 
masyarakat penghuni sekitar kawasan hutan.  

Etnobotani, Jawa Barat, jenis invasif, konyal, Sarongge  

DP-04 

Kajian etnobotani tumbuhan sebagai sumber 

pangan lokal untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat, Kabupaten Lebak, Banten  

Wardah♥, Siti Sundari, Marwan Setiawan 

Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Raya 

Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat 

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di kawasan 

penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak 

(TNGHS) sangat tergantung terhadap sumber daya 

tumbuhan yang ada disekitarnya. Hal ini disebabkan 

jauhnya jangkauan ke pusat Kecamatan, kemampuan 
ekonomi rendah, dan rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat. Karena ini sangat berpengaruh pada 

kesejahteraan masyarakat lokal dengan mata pencaharian 

utamanya bertani. Tingkat kemampuan rendah berdampak 

dalam pengelolaan lahan pertanian yang hanya berdasarkan 

pengetahuan turun temurun tanpa adanya penerapan 

inovasi baru. Namun masyarakat yang tinggal di TNGHS 

memiliki pengetahuan tradisional kearifan lokal dalam 

memanfaatkan sumberdaya tumbuhan yang dapat 

mengatasi kondisi kekurangan pangan dan gizi. Penelitian 

ini bertujuan untuk menggali pengetahuan sumber pangan 

lokal sebagai pencukupan gizi untuk meningkatkan 
kesehatan masyarakat di TNGHS. Metode Pengumpulan 

data penelitian dilakukan secara wawancara dengan 

purposive sampling. Hasil pengamatan terkumpul 70 jenis 

tumbuhan yang berpotensi sebagai pangan lokal bersumber 

untuk peningkatan gizi masyarakat. Dari 70 jenis tumbuhan 

yang di temukan tersebut telah dianalisa kandungan 

vitamin dan mineralnya 18 jenis. Hasil analisa terhadap 

tumbuhan yang dimanfaatkan ternyata kandungannya 

memiliki potensi yang berguna untuk peningkatan 

kesehatan masyarakat lokal di TNGHS 

 Etnobotani, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 

tumbuhan pangan, Lebak, Banten  
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DP-05 

Pengetahuan local masyarakat tentang keanekaan 

jenis primata di Desa Ujung Jaya, Kecamatan 

Sumur, Provinsi Banten, Indonesia 

Ruhyat Partasasmita1,♥, Sidik Permana2, Johan 

Iskandar1, Eneng Nunuz Rohmatullayaly1, Nicholas 

Malone3 
1Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Kampus 

Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa Barat  
2Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 

Sumedang 45363, Jawa Barat 
3 Department of Anthropology, School of Social Science, University of 

Auckland. Level 7, Social Science Building 201 10 Symonds Street, 

Auckland Private Bag 92019 New Zeland 

Keragaman satwa liar pada daerah kawasan konservasi dan 

sekitar masih sangat tinggi, diantaranya satwa primata di 

daerah Taman Nasional Ujung Kulon. Berbagai spesies 

primata mempunyai tempat dan kebiasan tertentu terutama 

pada saat habitat berada disekitar yang banyak aktifiktas 

manusia. Intensitas interaksi antara primata dan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari terutama pada beberapa 

masyarakat lokal menimbulkan banyak keragaman 
pengetahuan mengenai keriterian pemberian nama, 

mengenal tanda-tanda khusus serta kebiasaan hidup 

primata. Tujuan dari paper ini untuk mengungkap 

pengetahuan masyarakat Desa Ujung Jaya Kecamatan 

Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tentang 

etnoprimata. Metode penelitian yang digunakan dengan 

metode kualitatif, dengan teknik wawacara semi-terstruktur 

berdasarkan pendekatan etnografi, dan observasi 

partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat Ujung Jaya memiliki pengetahuan lokal yang 

cukup mendalam mengenai keanekaragaman jenis primata, 
tercatat 5 spesies primata yang dibedakan berdasarkan 15 

kriteria klasifikasi, yang dimasukan dalam kelompok 

Hybalotidae, Cercophitecidae, dan Lorisidae. Masyarakat 

membedakan spesies primata berdasarkan kriteria warna 

bulu tubuh, bentuk muka (rupa beungeut), warna muka 

(warna beungeut), dan ketebalan bulu muka. Berdasarkan 

kriteria berekor dan tidak berekor (buntutan jeung teu 

buntutan), panjang dan pendek ekor (lojor jeung pondok), 

ketebalan bulu ekor (kandeul jeung ipis bulu buntut). 

Berdasarkan kriteria cara bergerak (cara leumpang). 

Berdasarkan kiteria cara hidup berkelompok dan soliter. 
Berdasarkan tipe habitat (jinis tempat) penduduk 

membedakan jenis habitat primata kedalam 4 tipe yaitu, 

hutan, kebon, hutan-pesisir, dan hutan-muara 

Etno-primata, kriteria identifikasi, pengetahuan lokal, 

primata, Ujung Kulon 

Biosains 

 

EO-01 

Karakterisasi buah dan biji serta identifikasi sifat 

biji Tacca palmatifida Baker dengan Metode 100-

seeds Test 

Fitri Fatma Wardani♥, Mimin 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Tacca palmatifida Baker adalah salah satu jenis tanaman 
dari suku Dioscoreaceae yang berpotensi sebagai tanaman 

hias. Penelitian mengenai karakterisasi buah dan biji T. 

palmatifida masih belum banyak diketahui. Padahal biji 

merupakan salah satu alat reproduksi utama bagi T. 

palmatifida. Selain itu, agar ketersediaan biji T. palmatifida 

tetap terjaga maka perlu dilakukan penyimpanan biji. 

Informasi mengenai sifat biji merupakan hal yang paling 

penting untuk melakukan penyimpan biji dengan baik dan 

benar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah 

memberikan informasi mengenai karakter buah, biji, dan 

sifat biji T. palmatifida sebagai dasar penggunaan metode 

dalam penyimpanan biji. Metode yang digunakan 
merupakan metode 100-seeds test. Sejumlah 100 biji, 

dibagi menjadi empat kelompok yaitu 10 biji untuk kadar 

air awal, 26 biji untuk perkecambah awal (13 biji per 

ulangan), 32 biji untuk desikasi (6 biji untuk kadar air 

setelah desikasi dan 26 biji untuk perkecambahan setelah 

desikasi), dan 32 biji untuk penyimpanan dengan 

kelembaban yang terjaga (6 biji untuk kadar air setelah 

simpan dan 26 biji untuk perkecambahan setelah simpan). 

Hasil menunjukkan bahwa kadar air T. palmatifida 

cenderung naik 4% setelah desikasi dan 22% setelah 

disimpan dengan kelembaban terjaga. Untuk daya 
kecambahnya, setelah desikasi T. palmatifida memiliki 

daya kecambah yang hampir sama dengan daya kecambah 

awal, sedangkan setelah disimpan dengan kelembaban 

yang terjaga daya kecambah T. palmatifida naik dua kali 

lipat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biji T. 

palmatifida bersifat ortodoks.  

Daya berkecambah, desikasi, kadar air, penyimpanan biji 

EO-02 

Perancangan lanskap hutan sebagai healing forest 

di Indonesia (Studi Kasus Wana Wisata Situ 

Cibeureum, Garut, Jawa Barat) 

Hikmat Ramdan♥, Megatrikania Kendali, Endang 

Hernawan, Yooce Yustiana, Tien Lastini, Angga Dwi 

Artama, Nadine Claudia Elvira, Ira Rahmayunita 

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Jl. 

Ganesha No. 10, Bandung 40132, Jawa Barat 
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Salah satu jasa ekosistem hutan terkait kehidupan manusia 

adalah healing service (HS) yang berkontribusi untuk 

menjaga, memperbaiki, dan memulihkan kesehatan 

manusia. Ketersediaan HS tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi karakteristik ekosistem hutan. Belum banyak yang 

meneliti karakteristik ekosistem apa saja yang 

mempengaruhi kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi karakteristik ekosistem hutan yang 

berpengaruh terhadap kondisi kesehatan manusia dan 

membuat rancangan lanskap healing forest (HF) untuk 
menghasilkan HS. Penelitian ini dilakukan di ekosistem 

hutan Wana Wisata Situ Cibeureum, Garut, Jawa Barat. 

Terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, 

yaitu (i) identifikasi karakteristik ekosistem hutan terkait 

dengan HS; (ii) mengukur respon kesehatan dalam 

ekosistem hutan; (iii) membuat rancangan hutan sebagai 

HF. Karakteristik ekosistem hutan yang dikaji adalah suhu 

udara, kelembaban udara, intensitas cahaya, kemiringan 

lahan, tingkat kebisingan, scenic beauty estimation (SBE), 

dan kerapatan vegetasi. Selain itu, karakteristik hutan yang 

dikaji juga mengacu pada kriteria hutan untuk forest 
bathing dan kriteria healing garden. Respon kesehatan yang 

diukur antara lain tekanan darah, denyut jantung, kadar 

oksigen dalam darah, kadar gula dalam darah, tingkat 

depresi, kecemasan, dan stres. Rancangan lanskap hutan 

sebagai HF dilakukan dengan menggunakan analisis sistem 

informasi geografis (SIG). Hasil penelitian yang diperoleh 

antara lain (i) Kebisingan, SBE, dan kerapatan vegetasi 

merupakan karakteristik ekosistem hutan yang paling 

berpengaruh terhadap ketersediaan HS; (ii) Jalur hutan 

Wana Wisata Situ Cibeureum telah memenuhi 52% kriteria 

hutan untuk forest bathing dan 74,19% dari kriteria healing 
garden; (iii) Hasil pengukuran respon kesehatan didapatkan 

penurunan tekanan darah, kadar gula dalam darah, dan 

tingkat kecemasan, sedangkan denyut jantung, kadar 

oksigen dalam darah, depresi dan stres didapatkan nilai 

yang bervariasi; (iv) Analisis SIG menunjukan bahwa 

terdapat dua kategori HS pada jalur hutan Wana Wisata 

Situ Cibeureum, yaitu kategori HS cukup dan tinggi 

Ekosistem, healing service, healing forest 

EO-03 

Efek berjalan kaki di hutan pinus terhadap 

tingkat stres (Studi Kasus Wana Wisata Puncak 

Bintang, Bandung, Jawa Barat) 

Hikmat Ramdan♥, Megatrikania Kendali, Iqbal 

Baehaqi, Fadhilah Rama Dipa 

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Jl. 

Ganesha No. 10, Bandung 40132, Jawa Barat 

Hutan telah cukup lama diyakini memberikan efek 

relaksasi yang baik untuk kesehatan manusia, yang dikenal 

dengan healing service (HS). Banyak penelitian yang telah 

membuktikan bahwa dengan mengunjungi hutan atau yang 

dikenal dengan istilah forest bathing dapat menurunkan 

tingkat stres. Salah satu kegiatan forest bathing yang 

mudah untuk dilakukan adalah jalan kaki. Di Indonesia 

belum banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh 

hutan terhadap kondisi kesehatan manusia. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

tingkat stres sebelum dan sesudah melakukan jalan kaki di 

dalam hutan. Penelitian ini dilakukan di Wana Wisata 

Puncak Bintang, Bandung, Jawa Barat. Metode penelitian 

yang digunakan adalah rancangan pra-eksperimen one 

group pretest-post test design dengan melibatkan lima 

orang partisipan (22-50 tahun). Kelima partisipan diberikan 

perlakuan berupa jalan kaki di dalam hutan sejauh ± 1 km. 
Pengukuran tingkat stres dilakukan sebelum dan sesudah 

perlakuan dengan menggunakan alat Smart Pulse Stres 

Analyzer yang menampilkan skala nilai stres fisik, mental, 

dan total (0-100), serta tiga kategori tingkat stres yaitu 

baik, normal, dan buruk. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa tiga orang partisipan mengalami penurunan tingkat 

stres rata-rata 17,85%, sedangkan dua partisipan lainnya 

mengalami kenaikan nilai stres. Kondisi ekosistem hutan 

diduga berkontribusi pada perubahan nilai stres seluruh 

partisipan 

Hutan, healing service, stres 

EO-04 

Analisis fertilitas sperma sapi Jersey 

menggunakan Spermvision®CASA System 

Muhammad Gunawan♥, Ekayanti Mulyawati Kaiin 

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. 

Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prediksi 

fertilitas sperma beku dari tiga pejantan Sapi Jersey 

menggunakan Spermvision®CASA System. Koleksi 

semen menggunakan metode vagina buatan dengan sapi 

pemancing untuk terjadi perkawinan. Kualitas semen segar 

di evaluasi secara makroskopis dan mikroskopis. 

Pengenceran semen dengan menambahkan pengencer Tris 

Kuning Telur 18,8% dan krioprotektan gliserol 6%. Proses 

ekuilibrasi selama 4 jam setelah semen dimasukkan ke 

dalam straw 0,25 ml. Pembekuan dengan menempatkan 

straw di atas uap nitrogen cair selama 15 menit dan 
kemudian di simpan dalam kontainer nitrogen cair. Hasil 

evaluasi Post Thawing Motility (PTM) semen beku 

menggunakan Computer Assisted Semen Analysis (CASA) 

Spermvision® Minitub, di peroleh nilai parameter: velocity 

curved line (VCL); linearity (LIN); amplitude of lateral 

head displacement (ALH); dan velocity straight line (VSL) 

dalam kategori normal. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah semen Sapi Jersey menunjukkan kemampuan nilai 

fertilitas dalam kisaran normal pascathawing. 

CASA system, fertilitas, sperma, Sapi Jersey  
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EO-05 

Leunca (Solanum nigrum) sebagai salah satu 

tanaman herbal yang berpotensi sebagai 

bakteriostatik di Indonesia 

Risqa Novita 

Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes, 

Kementerian Kesehatan RI. Jl. Percetakan Negara 23, Jakarta Pusat 

10560, Jakarta 

Menurut World Health Organization (WHO) angka 

kematian akibat resistensi antimikroba hingga tahun 2014 

sebesar 700.000 per tahun, dan diperkirakan akan 

meningkat mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2050, akibat 

meningkatnya pemakaian antibiotika yang kurang bijak. 

Keadaan ini memerlukan adanya sumber pangan alami 

yang dapat berfungsi sebagai antibiotika. Indonesia 

memiiliki keragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah 

Brazil. Salah satu tanaman di Indonesia yang memiliki 

potensi sebagai tanaman herbal adalah lumai atau leunca 
atau dalam Bahasa Inggris black nightshades (Solanum 

nigrum (L.). Leunca berasal Amerika Selatan dan banyak 

tersebar di Jawa Barat, Sumatera dan Indonesia bagian 

timur. Tanaman leunca memiliki banyak manfaat kesehatan 

untuk tubuh, sehingga leunca cukup terkenal di dunia 

karena banyak digunakan sebagai obat herbal. Leunca 

belum digunakan secara optimal di Indonesia, terutama 

sebagai tanaman herbal karena saat ini masih dikenal 

sebagai lalapan favorit di Jawa Barat. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui manfaat tanaman leunca terhadap 

kesehatan, terutama fungsinya sebagai bakteriostatik. 
Penelitian ini merupakan studi literatur dari berbagai artikel 

yang didapatkan di Pubmed dan Google Scholar. Hasil 

studi menunjukkan bahwa leunca memiliki banyak khasiat 

diantaranya sebagai antipireptik, antibakteri dan anti diare. 

Tanaman leunca mengandung tanin, solasodine yang 

mempunyai efek menghilangkan sakit (analgetik), 

penurunan panas, antiradang, dan antisyok serta 

solamargine dan solasonine mempunyai efek antibakteri. 

Adanya kandungan antibakteri ini dapat menyebabkan 

Leunca sebagai salah satu tanaman herbal yang dapat 

digunakan untuk mengurangi infeksi terhadap bakteri 

tertentu di tubuh.  

Antimikroba resisten, leunca, tanaman herbal 

EO-06 

Pengandangan unggas sebagai salah satu aspek 

biosafety dan biosecurity untuk mencegah 

terjadinya penyakit zoonosa 

Risqa Novita 

Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes, 

Kementerian Kesehatan RI. Jl. Percetakan Negara 23, Jakarta Pusat 

10560, Jakarta 

Masyarakat Indonesia memiliki budaya memelihara unggas 

di sekitar rumah. Unggas tersebut antara lain, burung, 

bebek, itik dan ayam. Unggas pemeliharaan tersebut 

sebagian besar tidak dikandangkan. Sebagian kecil unggas 

dikandangkan hanya pada waktu tertentu dan unggas tetap 

dilepas seharian. Pemeliharaan ayam ini baik karena 

disamping hobi juga menunjang ekonomi keluarga. Akibat 

tidak dikandangkan, unggas peliharaan memiliki kedekatan 

dengan manusia dan berpotensi untuk menularkan penyakit 

ke manusia (penyakit zoonosa). Contoh penyakit yang 

dapat ditularkan dari unggas ke manusia adalah Flu 

Burung. Sistem pemeliharaan unggas yang dilakukan oleh 
masyarakat jauh dari aspek higienis. Kebersihan kandang 

dan lingkungan sekitar tidak diperhatikan. Tujuan 

penelitian ini adalah ntuk mengetahui pengaruh 

pengandangan unggas yang dipelihara oleh masyarakat 

untuk mencegah timbulnya penyakit dari unggas ke 

manusia. Penelitian ini merupakan studi literatur dari 

berbagai artikel yang didapatkan di Pubmed dan Google 

Scholar. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian 

masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap 

pengandangan unggas. Sebagian besar masyarakat tidak 

mengandangkan unggas peliharaan. Keadaan ini 
membutuhkan upaya promosi kesehatan yang intensif 

terhadap masyarakat agar mengetahui potensi penyakit 

yang dapat ditularkan oleh unggas peliharaan akibat 

kedekatan yang terjadi. Pengandangan unggas merupakan 

salah satu langkah biosesurity dan biosafety yang murah 

dan efektif, serta dapat dilakukan oleh masyarakat. 

Biosafety, biosecurity, pengandangan unggas, penyakit 

zoonosa 

EO-07 

Potensi nutrien dan bioaktif daun Afrika 

(Vernonia amygdalina) sebagai kandidat bahan 

pakan alternatif dan additive natural untuk ayam 

broiler 

Jet Saartje Mandey♥, Meity Sompie, Cherly Joula 

Pontoh 

Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi. Jl. Kampus Unsrat, 

Kleak Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara 

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi potensi 

nutrien dan bioaktif daun afrika (Vernonia amygdalina 

Delile) sebagai kandidat bahan pakan dan additive natural 

pengganti antibiotik sintetis pada ayam broiler. Penelitian 

tahap I dilakukan dengan metode analisis laboratorium, 

terdiri dari analisis fitokimia, proksimat, beta-karoten dan 

antioksidan daun afrika. Data dianalisis menggunakan 
metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skrining fitokimia dengan metode visualisasi warna 

menunjukkan adanya senyawa bioaktif flavonoid, steroid, 

tannin dan saponin. Metode kuantitatif menggunakan 

spektrofotometri menunjukkan total flavonoid 0,50% (b/b), 

total fenol 4,86% (b/b), dan menggunakan Titrimetri 

mendapatkan nilai tanin 0,05%. Hasil analisis proksimat 

terhadap tepung daun afrika adalah: bahan kering 90,87%, 

abu 14,77%, protein kasar 23,45%, lemak kasar 4,15%, 
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serat kasar 9,73%, Ca 1,438%, P 0,426%, dan energi bruto 

4034,47 Kkal. Kandungan b-karoten diperoleh melalui 

TLC Scanner adalah 0,46%, kandungan antioksidan IC 

50% DPPH menggunakan Spektrofotometri adalah 274,09 

ppm dan. kandungan antioksidan IC 50% DPPH 

menggunakan Spektrofotometri dengan standar vitamin C 

adalah 4,78 ppm. Disimpulkan bahwa daun afrika dapat 

digunakan sebagai bahan pakan alternatif dan additive 

natural karena memiliki potensi nutrien dan bioaktif. 

Additive natural, bioaktif, daun ;afrika, nutrien, pakan 

alternatif 

EO-08 

Analisis potensi kitosan cangkang kerang bulu 

dalam memperbaiki kualitas produk kerang darah 

sebagai alternatif pangan bagi anak stunting 

Margaretha Solang♥, Djuna Lamondo, Syam S. Kumaji 

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Gorontalo 

96128, Provinsi Gorontalo, Indonesia 

Anadara sp. yang ditemui di Gorontalo adalah kerang bulu 

(Anadara atiquata) dan kerang darah (Anadara granosa). 

Kerang darah mengandung zat gizi makro dan mikro 

namun berpotensi mengandung logam berat. Kitosan 

cangkang kerang bulu memilki potensi untuk mengkelat 

logam berat. Kerang darah merupakan salah satu alternatif 

intervensi asupan makanan anak stunting karena kerang 

merupakan sumber protein alternatif dan mineral, 

khususnya zink. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

karakteristik kitosan cangkang kerang bulu dan 
mengevaluasi kadar, protein, lemak,abu, antioksidan, 

jumlah bakteri, logam berat, dan tingkat kesukaan nugget 

kerang darah yang disuplementasi kitosan cangkang kerang 

bulu. Penelitian ini merupakan penelitian observasional. 

Kerang darah dan kerang bulu diambil dari perairan 

Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Tahap awal penelitian 

dilakukan karakterisasi kitosan cangkang kerang bulu 

dengan Fourier transformed infrared (FTIR) spectroscopy. 

Tahap kedua pembuatan nuget kerang darah yang 

disuplementasi kitosan cangkang kerang bulu 0%, 0,5%, 

1%, 1,5%, dan 2%. Analisis kadar Pb, Hg, Zn dengan 

Atomic-Absorbent Spectophotometric, Analisis proksimat 
menggunakan metode AOAC. Kadar air ditentukan dengan 

metode Gravimetri. Aktivitas antioksidan diuji dengan 

metode DPPH, Uji tingkat kesukaan dengan uji 

organoleptik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat 

deasetilasi kitosan cangkang kerang bulu sebesar 81,21%, 

kadar abu 9,83%, kadar air 8,7%, dan memiliki antivitas 

antioksidan lemah. Nugget kerang darah yang 

disuplementasi kitosan cangkang kerang bulu mengandung 

protein 8.6223-12.2327%, lemak 4.1899-4.9120%, abu 

2.9391-2.5068%, zink 2.719-3.018 ppm, plumbum 0.148-

0.185 ppm, merkuri 0.005-0.012 ppm, jumlah bakteri 0,8 x 
102 CFU/g-1,8 x 102 CFU/g, dan aktivitas antioksidan 

rendah. Pemanfaatan kitosan dalam pengolahan nugget 

meningkatkan kadar protein, lemak, abu, menurunkan 

kadar zink, plumbum, merkuri, jumlah bakteri, dan nuget 

dapat diterima oleh panelis. Kitosan cangkang kerang bulu 

memiliki karakteristik sesuai SNI dan nugget kerang darah 

yang disuplementasi kitosan dapat menjadi alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan protein dan zink anak stunting.  

Anadara, kitosan, nilai nutrisi, tingkat kesukaan 

EO-09 

Pertumbuhan kultur in vitro kantong semar 

(Nepenthes gracilis dan N. rafflesiana) pada 

berbagai konsentrasi hormon GA3 

Yupi Isnaini1,♥, Nur Endah Permata Sari2, Maryanti 

Setyaningsih2 
1Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 
2Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Jl. Limau No. 2, Jakarta 

Selatan 12130, Jakarta 

Kantong semar atan Nepenthes spp. termasuk salah satu 

dalam flora langka di Indonesia yang banyak dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias maupun untuk bahan obat tradisional 

di beberapa daerah. Populasi beberapa jenis Nepenthes 

terus menurun karena adanya alih fungsi lahan maupun 

pemanfaatan yang langsung mengambil dari alam. Oleh 

karena itu perlu dilakukan budidaya untuk menjaga 

kelestariannya. Kultur jaringan merupakan salah satu 

teknik budidaya untuk menghasilkan bibit yang banyak 

dalam waktu singkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pertumbuhan kultur in vitro kantong semar 

(Nepenthes gracilis dan Nepenthes rafflesiana) pada 

berbagai konsentrasi hormone GA3. Penelitian ini 

menggunakan kultur 2 jenis Nepenthes yang ditanam pada 

media Murashige dan Skoog dengan modifikasi konsentrasi 

hara makro dan mikronya menjadi ½ dari konsentrasi 

normalnya (1/2 MS) dengan penambahan 0; 0,05; 0,1; 0,5 

dan 1 mg/L GA3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi GA3 berpengaruh terhadap pertambahan tinggi 

dan jumlah kantong, tetapi tidak berpengaruh terhadap 

jumlah daun dan jumlah tunas. Rata-rata pertambahan 

tinggi dan jumlah kantong paling cepat adalah pada kultur 
yang ditanam di media dengan penambahan 0,1 mg/L GA3 

yaitu 0,96 cm/minggu dan 2,03 kantong/minggu. 

Pertambahan tinggi N. gracilis lebih cepat dibandingkan N. 

rafflesiana yaitu 0,74 cm/minggu. Sedangkan pertambahan 

jumlah kantong justru sebaliknya pada N. rafflesiana lebih 

cepat dibandingkan N. gracilis yaitu 2,66 kantong/minggu.  

CITES, IUCN red list, kultur jaringan, Nepenthes 

EO-10 

Morfologi bunga, pertumbuhan dan 

perkembangan bunga tanaman suweg 

(Amorphophallus paeoniifolius) 
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Tri Handayani♥, Yuzammi 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Tanaman suweg (Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) 

Nicolson) termasuk tanaman penghasil umbi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan dengan kandungan 
nutrisi yang cukup lengkap. Umbi suweg juga berpotensi 

sebagai pangan fungsional. Bunga merupakan organ 

penting dalam kelangsungan hidup tanaman suweg, karena 

sebagai penghasil biji. Sayangnya, masaknya bunga jantan 

dan betina tidak bersamaan waktunya. Untuk itu diperlukan 

studi mengenai pertumbuhan dan perkembangan bunga 

suweg. Penelitian bunga suweg yang bertujuan untuk 

mengetahui morfologi bunga, menjelaskan proses 

pembungaan serta tahap-tahap pertumbuhan dan 

perkembangan bunga telah dilakukan di Kebun Raya 

Bogor. Pengamatan dilakukan terhadap 46 tanaman yang 
berbunga, 10 tanaman diantaranya diambil sebagai sampel 

pengamatan. Pengamatan dilakukan mulai dari munculnya 

tunas bunga sampai bunga kering, selama kurun waktu satu 

musim berbunga. Parameter yang diamati meliputi: 

morfologi bunga, lamanya berbunga, tinggi bunga, panjang 

tangkai bunga, lingkar tangkai bunga, panjang catafil, 

diameter catafil, panjang seludang bunga, lingkar seludang 

bunga, tinggi apendiks, lingkar apendiks, bentuk apendiks 

dan masaknya organ reproduksi. Proses pembungaan dari 

tunas bunga sampai bunga mekar sempurna dikelompokkan 

dalam 6 fase, yaitu fase tunas bunga, fase pertumbuhan 

catafil, fase pertumbuhan seludang, fase pertumbuhan 
apendiks, fase bunga mekar sempurna, dan fase masaknya 

putik dan benangsari. Lama proses pembungaan tersebut 

berkisar 22-36 hari. Tinggi bunga 48-75 cm, panjang 

tangkai bunga 6-21 cm, lingkar tangkai bunga 8-19 cm, 

panjang seludang bunga 19-50 cm, lingkar seludang bunga 

65-176 cm, panjang apendiks 19-33 cm dan lingkar 

apendiks 45-80 cm. Terdapat tiga bentuk apendiks, yaitu 

kerucut (41,30%), membundar (15,22%) dan membulat 

telur (43,48%). 

Amorphophallus paeoniifolius, apendiks, bunga, catafil, 

seludang, suweg  

EO-11 

Suweg (Amorphophallus paeoniifolius):  

Eksplorasi, kandungan nutrisi dan 

pemanfaatannya oleh masyarakat di Kabupaten 

Kuningan, Jawa Barat 

Yuzammi♥, Tri Handayani 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson (suweg) 

telah digunakan sebagai makanan pokok oleh sebagian 

besar masyarakat di Jawa hingga tahun 1960. Namun, 

seiring dengan peningkatan produksi beras pada tahun 

1960 kebutuhan akan suweg mulai menurun. Namun 

demikian, suweg masih dimanfaatkan secara terbatas di 

beberapa tempat di Jawa. Di Kabupaten Kuningan, Jawa 

Barat suweg masih dimanfaatkan sebagai bahan pangan, 

terutama pada masa paceklik. Hal ini membuktikan bahwa 

suweg masih dibutuhkan, meskipun telah termarginalkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemanfaatan 

suweg di Kabupaten Kuningan, dan analisis kandungan 

nutrisi umbi serta prospek kedepannya. Metode eksplorasi 

dan wawancara dengan penduduk setempat digunakan 
dalam melakukan penelitian. Uji proksimat dilakukan 

untuk mengetahui kandungan nutrisi dan antinutrisi umbi 

suweg. Pengamatan dan pencatatan faktor abiotik 

lingkungan dilakukan untuk melengkapi data penelitian. 

Uji laboratorium untuk sampel tanah dari beberapa 

kawasan terpilih juga dilakukan. Hasil penelitian diperoleh 

12 aksesi suweg, yang berasal dari 12 desa dan 9 

kecamatan di Kabupaten Kuningan. Suweg pada umumnya 

ditanam oleh masyarakat secara tumpang sari dengan 

tanaman lainnya, antara lain jahe (Zingiber officinale), 

pisang (Musa paradisiaca), dan kimpul (Xanthosoma sp). 
Di Kabupaten Kuningan tanaman suweg ditemukan 

tumbuh pada kisaran ketinggian 158-800 m dpl., pH tanah 

4,8-6,8, kelembapan tanah 25-100%, tingkat naungan 

antara 40-90%. Hasil uji tanah menunjukkan bahwa kondisi 

tanah di Desa Longkewang, Kabupaten Kuningan paling 

baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

suweg dibandingkan dengan desa lainnya. Tanah di Desa 

Longkewang mengandung liat (0-0,13%), debu (60,83-

83,83%), dan pasir (16,04-39,17%). Tanah dengan 

porositas yang baik lebih disukai oleh suweg dibandingkan 

dengan tanah yang padat. Hasil analisis kandungan nutrisi 
dan anti nutrisi sebagai berikut: karbohidrat (75,3-78,94%), 

kadar abu (2,36-4,48%), lemak total (0,18-0,63%), energi 

dari lemak (1,62-5,57 Kcal/100 g), Ca (275,85-302,69 

mg/kg), P (726,66-1139,64 mg/kg), protein (6,20-6,29), 

kadar air (13,52-13,72%), dan asam oksalat (0,03-0,05%).  

Amorphophallus paeoniifolius, Kabupaten Kuningan, 

kandungan nutrisi, pemanfaatan, suweg 

EO-12 

Pengaruh aplikasi anorganik chelated pada 

perbaikan lingkungan pada budidaya udang 

vaname (Litopenaeus vannamei) 

Arif Dwi Santaso♥, Muhammad Hanif, Iin Parlina, 

Suharyadi, Affandi Syahputra, Iif Miftahul Ihsan, Sri 

Budiyani 

Peneliti Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi. Gedung 820 Geostek, Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang 

Selatan 15314, Banten  

Perbaikan kualitas lingkungan tambak untuk peningkatan 

produktivitas hasil tambak menjadi solusi yang banyak 

diharapkan oleh petambak. Penggunaan probiotik yang 
selama ini marak diaplikasikan memiliki kelemahan, yakni 

prosesnya yang relatif lambat dan jumlah dan kualitas 

produknya yang tidak terukur. Hal ini disebabkan bahan 
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aktif probiotik berasal dari mikroorganisme yang sensitif 

terhadap perlakukan aplikasi dan perubahan lingkungan 

tambak. Untuk meningkatkan upaya perbaikan kualitas 

lingkungan tambak yang lebih baik, maka penelitian ini 

berusaha untuk memberikan alternatif solusi perbaikan 

lingkungan tambak dengan penggunaan bahan aditif 

chelate marine. Penelitian ini telah dilakukan pada tambak 

budidaya udang vaname (Litopenaeus vannamei) pada 2 

kolam berukuran 600 m2, satu kolam diberi perlakukan 

penambahan chelate marine dengan konsentrasi 300 ppm 
dan satu kolam lagi difungsikan sebagai kolam kontrol. 

Selama proses budidaya berlangsung, parameter kualitas 

lingkungan yang dipantau meliputi suhu, salinitas, amonia, 

nitrat, fosfat, alkalinitas, DO, TOM, total bakteri, total 

vibrio dan populasi plankton. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kolam dengan tambahan chelate 

marine memberikan kelulushidupan (SR) dan pertumbuhan 

udang yang lebih baik dibandingkan pada kolam kontrol. 

Hasil penting lain yang didapat adalah kondisi kualitas 

kolam treatment selama hingga akhir pemeliharaan udang 

menunjukkan kualitas air yang relatif lebih baik dibanding 
kolam kontrol. Kondisi kualitas air tambak yang stabil pada 

kolam treatment ditunjang oleh keberadaan populasi 

bakteri dan plankton ‘baik’ yang dominan dan populasi 

virus vibrio yang tertekan pada nilai yang rendah. 

Chelate marine, kualitas lingkungan, udang vaname, 

produktifitas tambak  

EO-13 

Dominasi beberapa penyakit tidak menular yang 

terjadi akibat perilaku konsumsi makanan yang 

tidak sehat 

Khariri♥, Lisa Andriani 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Jakarta 

Indonesia dalam dasawarsa terakhir mempunyai beban 

ganda yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. 

Hal ini berkaitan dengan lambatnya penurunan kejadian 

penyakit menular dan bahkan cenderung menetap, namun 

di sisi lain kejadian penyakit tidak menular melaju dengan 

cukup cepat dan lebih mendominasi dampaknya. Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan hampir dua per tiga 

dari kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh penyakit 

tidak menular. Angka kematian akibat penyakit tidak 

menular diperkirakan akan terus meningkat di seluruh 

dunia dengan peningkatan terbesar banyak terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Faktor risiko utama 

kejadian penyakit tidak menular antara lain perilaku diet 

masyarakat yang tidak sehat. Tulisan ini mengkaji beberapa 

jenis penyakit tidak menular yang berkaitan dengan 

perilaku konsumsi yang tidak seimbang dan tidak sehat 

sebagai faktor risiko. Pada hasil beberapa kali Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Litbang Kesehatan, 

beberapa penyakit tidak menular didapatkan prevalensi 

yang cukup tinggi seperti penyakit stroke, hipertensi, 

diabetes mellitus, jantung dan tumor. Pada daftar penyakit 

yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, 

penyakit tidak menular mendominasi pada urutan terats 

sedangkan penyakit menular hanya tuberkulosis yang 

masih berperan sebagai penyebab kematian tertinggi kedua 

setelah stroke. Beban yang dihadapi bangsa Indonesia 

dalam menanggulangi masalah kesehatan semakin 

bertambah dengan adanya transisi epidemiologi yang 

ditandai dengan pergeseran penyebab kematian untuk 

semua usia dari infeksi penyakit menular menjadi penyakit 
tidak menular.  

Makanan, penyakit tidak menular, perilaku 

EO-14 

Daun sirsak dan potensinya sebagai antikanker di 

Indonesia 

Lisa Andriani♥, Khariri 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Jakarta 

Daun sirsak (Annona muricata Linn.) sudah lama 
digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi banyak 

penyakit. Potensinya sebagai obat ataupun pencegah 

kanker menarik perhatian berbagai kalangan dan sering 

digunakan sebagai obyek penelitian. Tinjauan ini memuat 

berbagai penelitian daun sirsak di Indonesia dan 

metodenya, baik dari tahap invitro, invivo maupun uji 

klinis mengenai pemanfaatan daun sirsak di Indonesia yang 

dilakukan sejak tahun 2010. Penelitian daun sirsak di 

Indonesia umumnya dilakukan dari tahap ekstraksi dan 

menemukan berbagai kandungan senyawa yang diduga 

antikanker, termasuk flavonoid dan asetogenin. Pada uji 

invitro yang dilakukan pada berbagai cell line kanker, 
didapatkan bahwa daun sirsak mempunyai sifat sitotoksik 

terhadap banyak jenis cell line, yaitu sel kanker payudara 

(T47D), kanker kolon (WiDr), kanker serviks (HeLa), 

kanker nasofaring (Raji) dan sel kanker hati (Huh7it-1). 

Pada penelitian menggunakan hewan coba, daun sirsak 

juga memicu apoptosis dari sel kanker, diketahui dengan 

meningkatnya caspase 3. Hasil uji klinis yang pernah 

dilakukan di Indonesia juga menunjukkan bahwa daun 

sirsak meningkatkan sitotoksisitas sel kanker pada kanker 

kolon, melalui meningkatnya caspase 8 dan juga memiliki 

fungsi antiinflamasi yang mendasari terjadinya kanker 
kolorektal. Daun sirsak memiliki sifat sitotoksik terhadap 

sel kanker secara invitro, invivo yang kemungkinan 

disebabkan oleh kandungan antioksidan, diantaranya 

flavonoid dan asetogenin sehingga memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai obat anti kanker.  

Antikanker, daun sirsak, penelitian 
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EO-15 

Ragam penelitian dan pengembangan isolasi sel 

punca mesenkim dari berbagai sumber  

Ariyani Noviantari♥, Khariri 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar 

Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Jakarta 

Perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran modern 

telah mengarah pada pendekatan regeneratif dengan 
memanfaatkan potensi besar yang dimiliki sel punca. Sel 

punca adalah sel yang mampu memperbanyak diri (self 

renewal), belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik 

(undifferentiated) tetapi mampu berdiferensiasi menjadi sel 

lainnya. Sel Punca Mesenkim (SPM) bersifat multipoten 

yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel tetapi 

terbatas hanya satu golongan sel saja dan dapat 

mengekspresikan beberapa penanda spesifik. SPM dapat 

diisolasi dari berbagai sumber, yaitu dari sumsum tulang, 

jaringan lemak, pulpa gigi, wharton jelly, darah tali pusat 

dan lain-lain. Tulisan ini menguraikan tentang penelitian 
dan perkembangan isolasi SPM dari berbagai sumber. 

Tinjauan ini merupakan review literatur melalui 

penelusuran pustaka yang menguraikan berbagai penelitian 

dan pengembangan isolasi sel punca, kemampuan 

diferensiasi SPM dan aplikasi SPM terhadap penyakit 

degeneratif. Bahan yang digunakan sebagai bahan kajian 

adalah literatur yang dipublikasi dalam kurun waktu tahun 

2009-2019. Hasil yang didapatkan adalah SPM dapat 

diisolasi dari berbagai sumber, dapat mengekspresikan 

beberapa penanda spesifik, mampu berdiferensiasi menjadi 

osteoblas, kondrosit, adiposit, dan neuron. Oleh sebab itu, 

SPM berpotensi besar dalam terapi penyakit degeneratif. 
SPM membawa sebuah terobosan besar pada bidang 

kedokteran modern sebagai hasil penelitian dan 

pengembangan tingkat dasar dalam bidang biologi. 

Isolasi, penelitian, pengembangan, sel punca mesenkim 

EO-16 

Upaya konservasi exsitu Alocasia suhirmaniana 

Yuzammi & A. Hay di Kebun Raya Bogor 

Melza Mulyani♥, Eka Marha Della  

Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya (Kebun Raya 

Bogor), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda 13, Bogor 

16122, Jawa Barat, Indonesia 

Alocasia suhirmania Yuzammi & A. Hay merupakan 

tanaman hias dari suku Araceae atau keladi-keladian yang 

endemik dari Sulawesi. Jenis ini merupakan salah satu 

koleksi Kebun Raya Bogor dari Kabupaten Kolaka, 

Sulawesi Tenggara. Namun demikian, jenis ini 

dikhawatirkan menjadi langka dan terancam punah di 

habitat aslinya karena adanya pergeseran fungsi lahan. 

Tujuan penelitian ini adalah memperbanyak koleksi A. 

suhirmaniana Kebun Raya Bogor dengan teknik kultur in 

vitro serta menemukan media optimum untuk perbanyakan 

tunas adventif A. suhirmaniana. Eksplan yang digunakan 

adalah bagian mata tunas dan batang dari planlet in vitro 

berumur 2 bulan. Multiplikasi tunas dilakukan dengan 

kombinasi media zat pengatur tumbuh 0, 0.5, 1 dan 1.5 

mg/L Thidiazuron (TDZ) serta 0, 0,5 dan 1 mg/L NAA 

dalam media Murasige-Skoog. Hasil pengamatan pada 12 

minggu setelah tanam (12 MST) menunjukkan media yang 

terbaik untuk multiplikasi A. suhirmaniana adalah 1 mg/L 

TDZ dengan penambahan 0.5 mg/L NAA pada kedua jenis 
eksplan. Jumlah tunas yang dihasilkan mencapai 7.5 

tunas/eksplan dan 10 tunas/eksplan pada masing-masing 

sumber eksplan mata tunas dan batang. 

Alocasia suhirmaniana, Kebun Raya Bogor, multiplikasi, 

thidiazuron 

EO-17 

Pegukuran karakteristik fisik hutan untuk 

kenyamanan manusia pada Wisata Alam Puncak 

Bintang, Cimenyan, Bandung, Jawa Barat 

Iqbal Baehaqi♥, Hikmat Ramdan, Yooce Yustiana, 

Sofiatin, Ira Rahmayunita, Megatrikania Kendali, 

Dinda Safira Fauziah 

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Labtek 

XI Building, Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132,, Jawa Barat 

Tingginya tingkat stress manusia pada daerah perkotaan 

yang padat memiliki karakteristik fisik yang cenderung 

tidak nyaman bagi manusia. Pemanfaaatan wisata alam 

seperti Wisata Alam Puncak Bintang perlu dilakukan guna 

menurunkan stress. Penelitian ini bertujuan menentukan 

point dan track pada Wisata Alam Puncak Bintang yang 

memiliki tingkat kenyamanan tinggi untuk manusia dan 

dapat menurunkan tingkat stress. Metode penelitian ini 

menggunakan observasi lapangan, pengukuran 

karakteristik fisik, serta studi literatur. Karakteristik fisik 

yang diukur adalah suhu dan kelembaban udara, 

kebisingan, dan kelerengan tanah pada jalur. Pengukuran 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Lokasi 

dibagi menjadi 4 titik, titik A, B, C, D dan jalur antar titik. 

Dari hasil pengukuran karakteristik fisik dan studi literatur, 

didapatkan bahwa suhu dan kelembaban udara, serta 

kebisingan keempat titik dan jalur nyaman untuk manusia, 

kelerengan rata-rata sepanjang jalur datar (0-8) untuk jalur 

C-D dan D-A nyaman (< 8), kemudian agak curam (15-

25) untuk jalur A-B dan B-C. Kebisingan rata-rata 

keempat titik masing-masing memiliki kisaran 38,9-45,7 

dB yang merupakan rentang kebisingan yang nyaman 

untuk manusia (40-60 dB). Semua karakteristik fisik 

Wisata Alam Puncak Bintang pada titik A, C, D dan jalur 

C-D dan D-A memiliki tingkat kenyamanan yang baik 

untuk manusia namun untuk titik B serta jalur A-B dan B-C 

memiliki tingkat kenyamanan yang tidak nyaman pada 

karateristik fisik kelerengan. 
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Kelerengan, kenyamanan, kebisingan, Puncak Bintang, suhu 

udara 

EO-18 

Population parameters and bio-exploitation status 

of Indian Mackerel (Rastrelliger kanagurta Cuvier, 

1816) in Mayalibit Bay, Raja Ampat, Indonesia 

Dian Oktavinai♥, Setiya Triharyuni, Duto Nugroho 

Center for Fisheries Research, Agency for Marine and Fisheries Research 

and Human Resource, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Gedung 

Balitbang KP. II, Jl. Pasir Putih II Ancol Timur, Jakarta Utara 14430, 

Jakarta, Indonesia 

A small-scale fishery in Mayalibit Bay, Raja Ampat, West 

Papua Province, Indonesia is one among rare fisheries 

system exist in the country. The area already states as a 

conservation zone, and Indian mackerel is the main target 

species by fishers. This species plays a significant role in 

supplying domestic food consumption. Fisher harvest with 

a small wooden boat, no engine, one-night fishing using 

Petro-lamp and harvest with scoop net. Regular observation 

on population parameters was carried out from March 2011 

to April 2012. The result showed that growth rate (K) is 

0.97, length infinity (Loo) at 28.4 cm. To evaluate the 

fishery, revisit conducted in 2016, and a comprehensive 
desk study of 2013 to 2017 publications was used to 

describe harvesting status. A productivity and susceptibility 

analysis was applied to predict its bio-exploitation status. 

Findings showed that most of fish caught in the bay 

consisted of mature cohort while fishing in surrounding 

waters at undersize or immature. Therefore, managing the 

existing local knowledge as part of the conservation zone 

would significantly contribute to maintaining sustainably of 

its spawning stocks. 

Exploitation status, ikan lema, Mayalibit Bay, population 

parameters, Rastrelliger kanagurta 

EO-19 

Induksi perkecambahan biji dengan cahaya 

merah, merah jauh, cahaya tampak dan gelap 

pada biji Reinwardtiodendron humile 

Lydia Natalia Endewip♥, Inggit Puji Astuti, Dian 

Latifah 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Perkecambahan biji tumbuhan dianggap sebagai awal 

kehidupan bagi suatu tumbuhan. Salah satu faktor 

pertumbuhan setelah perkecambahan ialah jenis cahaya, 

yang berpengaruh pada waktu atau laju perkecambahan biji 

dan kualitas pertumbuhannya. Pertumbuhan suatu tanaman 

pada cahaya merah, merah jauh, gelap dan cahaya tampak 

akan memberikan dampak yang berbeda. Pada penelitian 

ini digunakan Reinwardtiodendron humile yang memiliki 

biji poliembrioni. Reinwardtiodendron humile diketahui 

memiliki buah yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi 

di daerah persebarannya seperti di Sumatera, Jawa, 

Kalimantan hingga Sulawesi, akankah tetapi 

pemanfaatannya masih sangat terbatas karena memiliki 

rasa yang agak asam. Biji Reinwardtiodendron humile yang 

dikecambahkan pada cahaya merah, merah jauh, gelap dan 

cahaya tampak, bertujuan untuk mengetahui laju 

perkecambahan biji dan kualitas pertumbuhannya pada tiap 
jenis cahaya. Hasil laju perkecambahan biji yang dilihat 

dari presentase perkecambahannya menunjukan presentase 

perkecambahan paling tinggi pada perlakuan pemberian 

cahaya merah (70%), selanjutnya cahaya tampak (40%) 

dan cahaya merah jauh (10%). Perkecambahan pada 

keadaan gelap tetap terjadi tetapi hanya 10% dengan 

kondisi tanaman memiliki batang yang berwarna kuning 

pucat. 

Cahaya, Reindwardtiodendron humile, perkecambahan biji 

EO-20 

Pengaruh pemberian pupuk kandang sapi dan 

kiserit terhadap pertumbuhan tanaman padi 

sistem SRI pada lahan suboptimal 

Nalwida Rozen♥, Musliar Kasim, Agustian, Indra 

Dwipa 

Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, Kampus 

Limau Manih, Padang 25163, Sumatera Barat 

Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahun 

selalu akan diiringi dengan kebutuhan pangan yang akan 

bertambah, akan tetapi lahan untuk pertanian semakin 

berkurang karena alih fungsi lahan yang tidak dapat 

dielakkan. Lahan yang tersedia pada umumnya hanya lahan 

suboptimal. Oleh sebab itu, maka lahan yang dimanfaatkan 

oleh petani kebanyakan adalah lahan suboptimal. Lahan 

suboptimal merupakan lahan yang bermasalah karena pH 

rendah (4,7) dan kadar unsur hara yang tersedia bagi 
tanaman juga rendah (N = 0,11%, P tersedia 0,45 ppm 

tergolong sangat rendah, C-0rganik sangat rendah, Al 

sangat tinggi, dan KTK tergolong sedang). Untuk 

mendapatkan potensi dari lahan suboptimal ini, maka tanah 

diberikan input dengan pupuk organik salah satunya pupuk 

kandang sapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang sapi dan 

kiserit pada pertumbuhan tanaman padi (Oryza sativa L.) 

dengan sistem tanam SRI di lahan suboptimal. Penelitian 

ini telah dilaksanakan di lahan sawah petani di Pasar 

Ambacang Kecamatan Kuranji Padang pada bulan Juli 
sampai Agustus 2019. Percobaaan ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data hasil pengamatan 

di analisis dengan uji F pada taraf nyata 5%. Apabila 

berbeda nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Beda Nyata 

Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk kandang 

sapi dan kiserit dapat meningkatkan tinggi tanaman padi 

dan jumlah anakan yang terbentuk. 
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Anakan padi, kiserit, lahan marginal, pupuk kandang sapi, 

dan SRI 

EO-21 

Fluktuasi muka air tanah perkebunan kelapa 

sawit dan dampaknya terhadap mitigasi emisi 

karbon di lahan gambut 

Evi Gusmayanti1,♥, Gusti Z. Anshari1, Muhammad 

Pramulya2, Siti Hadijah3 

1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak 

78121, Kalimantan Barat  
2 Program Studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan, Universitas 

Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak 78121, 

Kalimantan Barat  
3 Program Studi Agroteknologi, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari 

Nawawi, Bansir Laut, Pontianak 78121, Kalimantan Barat  

Pembuatan drainase menjadi bagian penting dalam 

pemanfaatan lahan gambut sebagai kebun kelapa sawit. 

Kelebihan air yang dibuang melalui saluran drainase 
mengubah lahan gambut yang alamiahnya selalu tergenang 

menjadi lahan yang dapat ditanami kelapa sawit. Sampai 

batas tertentu kondisi ini menguntungkan bagi tanaman, 

namun bila pengelolaan air tidak dilakasanakan dengan 

benar, muka air tanah dapat jauh melebih batas muka air 

tanah yang dianjurkan oleh pemerintah. Tulisan ini 

menyajikan fluktuasi muka air tanah pada salah satu 

perusahaan kelapa sawit milik swasta di Kabupaten Kubu 

Raya, Kalimantan Barat. Perkebunan ini terletak di lahan 

gambut dengan kedalaman 1-3 m. Berdasarkan pencatatan 

selama satu tahun, dari September 2018-September 2019 
terlihat bahwa pada bulan Agustus dan September, muka 

air tanah cenderung lebih rendah dari bulan-bulan lainnya. 

Dua dari tiga plot pengukuran menunjukkan muka air tanah 

pada bulan Agustus dan September 2019 mencapai 1 m di 

bawah permukaan tanah. Bila dikaitkan dengan aturan 

untuk menjaga muka air tanah pada kisaran maksimum 40 

cm, maka kondisi tersebut berada jauh di luar nilai yang 

dianjurkan. Dalam kaitannya dengan emisi karbon dari 

lahan gambut, maka kondisi muka air tanah tersebut 

berkontribusi pada peningkatan emisi yang bersumber dari 

dekomposisi gambut. Di samping itu, kondisi lahan dengan 

muka air tanah yang jauh di bawah 40 cm akan 
meningkatkan resiko kebakaran. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengelolaan air yang dapat mengatur muka air tanah 

menjadi faktor penting dalam mewujudkan penurunan 

emisi di lahan gambut  

Emisi karbon, gambut, kelapa sawit, muka air tanah 

EO-22 

Uji viabilitas dan prediksi masa hidup biji 

Dendrobium macrophyllum, D. undulatum dan D. 

crumenatum di Kebun Raya Bogor 

Elizabeth Handini♥, Dwi Murti Puspitaningtyas 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 

Barat 

Sekitar 5000 spesies anggrek tersebar di seluruh Nusantara, 

salah satunya adalah marga Dendrobium. Marga ini banyak 

digunakan sebagai induk silangan. Perbanyakan anggrek 

ini banyak dilakukan dengan menggunakan biji secara in-

vitro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

viabilitas biji dari anggrek Dendrobium macrophyllum, D. 

undulatum, dan D. crumenatum setelah disimpan selama 10 

tahun, memprediksi masa hidup biji simpan, serta 

mengetahui media yang tepat untuk 3 jenis anggrek 
Dendrobium. Metode pengujian viabilitas biji yang 

digunakan adalah secara langsung yaitu dengan 

mengecambahkan biji-biji anggrek pada medium buatan 

dan menghitung jumlah biji-biji yang berkecambah 

maupun yang tidak berkecambah. Biji yang dipanen dari 

buah yang pecah disimpan dalam desikator selama lima 

hari, sebagian diletakkan di freezer dalam suhu-20C. Biji 

anggrek disterilisasi menggunakan Clorox 10% dan 5%, 

selanjutnya dibilas air steril tiga kali. Uji viabilitas ini 

dilakukan di empat media yaitu KC, VWS, HS dan KCA. 

Berdasarkan perkiraan masa hidup untuk D. undulatum 

dapat disimpan sampai 29 tahun, D. macrophyllum dapat 

disimpan sampai 15 tahun, sedangkan D. crumenatum mati 
setelah disimpan selama 9 tahun. Viabilitas biji dilihat dari 

tingkat persentase kecambah, Persentase kecambah biji D. 

undulatum adalah yang paling tinggi sekitar 52,17% 

dibandingkan D. macrophyllum dan D. crumenatum pada 

penyimpan biji 9 tahun. Media yang menghasilkan 

persentase kecambah terbanyak untuk biji D. 

macrophyllum dan D. crumenatum adalah media KC, 

sedangkan biji D. undulatum berkecambah baik pada media 

HS. Namun secara umum media KC dapat dipakai sebagai 

media semai yang baik yang mendukung perkembangan 

kecambah. 

In-vitro, Orchidaceae, penyimpanan biji, uji viabilitas  

EP-01 

Pemanfaatan limbah ternak ayam broiler sebagai 

media tumbuh Chlorella 

Devy Susanty♥, Ade Ayu Oksari 

Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Nusa Bangsa. Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 4, Tanah Sareal, 

Bogor 16166, Jawa Barat 

Pada penelitian ini, Limbah Ternak Ayam Broiler (LTAB) 

dimanfaatkan sebagai media kultur mikroalga Chlorella sp. 

(inaCC M39), Chlorella sorokiniana (inaCC M38). Limbah 
yang digunakan merupakan kotoran ayam kering yang 

diperoleh dari peternak ayam di daerah Cijeruk, Bogor. 

Potensi LTAB sebagai media kultur mikroalga diuji pada 

berbagai konsentrasi (2, 4, 6, 8, dan 10%) dan 

dibandingkan dengan media AF6. Pertumbuhan Chlorella 

diamati selama 10 hari setiap 2 hari dengan mengamati 

jumlah sel menggunakan Haemocytometer. Media LTAB 
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2% merupakan media terbaik untuk pertumbuhan kedua 

isolat mikroalga. Uji kadar Nitrogen (N), fosfor (P), dan 

Kalium (K) dilakukan terhadap media LTAB 2% dan 

diperoleh hasil kadar N,P dan K sebanyak 0,01%; 0,01%; 

0,06%. Laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp. pada 

media LTAB 2% tertinggi pada hari ke-8 yaitu sebesar 

0,8133 dengan kepadatan sel 1,6 x 106 sel/mL, sedangkan 

laju pertumbuhan spesifik C. sorokiniana paling tinggi 

pada hari ke-6 yaitu 0,8907 dengan kepadatan sel 2,99 x 

107 sel/mL. Biomassa kedua isolat yang terkumpul selama 
21 hari diekstrak dengan kloroform, dilakukan uji fitokimia 

dan diperoleh hasil ekstrak kloroform C. sorokiniana 

positif mengandung steroid dan saponin.  

Chlorella, Chlorella sorokiniana, limbah, pertumbuhan, 

media 

EP-02 

Keberhasilan inseminasi buatan dengan sperma 

sexing sapi bali di Kabupaten Lombok Timur, 

Nusa Tenggara Barat 

Muhammad Gunawan♥, Ekayanti Mulyawati Kaiin 

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. 

Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat 

Peningkatan populasi dan mutu genetik sapi bali dengan 

inseminasi buatan menggunakan sperma beku dari pejantan 
unggul dari Balai Inseminasi Buatan Lelede Banyumulek 

untuk mencegah terjadinya perkawinan inbreeding dan 

crossbreeding di peternak. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan aplikasi inseminasi buatan dengan 

sperma sexing sapi bali pada kelompok tani ternak di 

Kabupaten Lombok Timur. Akseptor sapi bali yang 

digunakan sebanyak 450 ekor dari kelompok ternak di 

Kecamatan Wanasaba. Inseminasi buatan menggunaan 

kemasan sperma sexing beku menggunakan ukuran mini 

straw (0,25 mL) dan medium straw (0,5 mL). Parameter 

keberhasilan inseminasi buatan dengan sperma sexing 

berdasarkan nilai Service per Conception (S/C), 
Conception Rate (CR) dan kesesuaian jenis kelamin anak 

sapi yang dilahirkan. 

Inseminasi buatan, mutu genetik, populasi, sapi Bali, sperma 

sexing 

EP-03 

Potensi pengembangan agens hayati Paenibacillus 

untuk mengendalikan penyakit kresek 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae) pada padi 

Sri Kurniawati♥, Pepi Nur Susilawati, Yati Astuti, 

Yusup Sopian Hidayat 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km 

1, Ciruas, Serang 42182, Banten  

Penyakit kresek (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) 

merupakan salah satu penyakit penting tanaman padi yang 

dapat menyebabkan kehilangan hasil 10-95%. Salah satu 

upaya pengendaliannya adalah dengan penggunaan ages 

hayati Paenibacillus polymixa. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

Paenibacillus dalam mengendalikan penyakit kresek dan 

peningkatan produksi serta analisis peningkatan 

keuntungan usaha tani. Penelitian dilaksanakan di 

Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten 
pada lahan sawah tadah hujan seluas 4 ha. Rancangan 

lingkungan yang digunakan adalah rancangan split plot 

dengan petak utama aplikasi Paenibacillus dan cara petani 

yaitu penggunaan pestisida kimia (bahan aktif metil 

tiofanat) dan anak petak varietas Ciherang dan Inpari 33 

masing-masing diulang sebanyak 6 ulangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Paenibacillus pada 

varietas Ciherang mampu menekan intensitas kerusakan 

lebih besar 40,91% dibandingkan dengan aplikasi pestisida 

cara petani dengan peningkatan hasil sebesar 12,14-

20,74%. Adapun selisih keuntungan usaha tani yang 
diperoleh adalah 12,24-20,79%. 

Ciherang, Inpari 33, kresek, Paenibacillus 

EP-04 

Allelokimia tumbuhan invasif huwi (Dioscorea 

bulbifera) dan pengaruhnya terhadap 

perkecambahan meranti (Shorea selanica) 

Ade Ayu Oksari1,♥,Irvan Fadli Wanda2, Gladys Ayu3, 

Paramita Kusumah Wardhani4 

1 Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Universitas Nusa Bangsa. Jl.KH. Sholeh Iskandar Km. 4, Tanah Sareal, 

Bogor 16166, Jawa Barat 
2 Research Center for Plant Conservation and Botanic Gardens, Indonesian 

Institute of Sciences. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, West Java 
3 Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Institut Pertanian Bogor (IPB University). Jl. Meranti, Kampus Dramaga, 

Bogor 16680, West Java 
4 Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Universitas Nusa Bangsa. Jl.KH. Sholeh Iskandar Km. 4, Tanah Sareal, 

Bogor 16166, Jawa Barat 

Dioscorea bulbifera L. (Dioscoreaceae) is one of the most 

unutilized invasive plants. This plant contains allelopathy 

that affects the physiological process of native species. The 

study aims to know type allelochemical of the various 

concentrations leaf and tuber extracts of D. bulbifera on 
seed germination of Meranti (Shorea selanica (Lam.) 

Blume). The method used was a Completely Randomized 

Design (CRD) with ten treatments and three replications. 

The treatment given is the concentration of extract D. 

bulbifera 25, 50, 75, 100%, and control. Based on the 

results of phytochemical screening tests, Saponin, tannin, 

flavonoid, and steroid/terpenoid compounds are strongly 

detected, while alkaloid compounds are less strong. In the 

tuber extract, compound compounds saponins, flavonoids, 

and steroids/terpenoids are detected strongly, while tannins 

are detected less strongly. Alkaloid compounds are not 
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contained in the tuber extract. The total phenolic in leaf 

extract is 2.19 ± 0.13, the value is greater than the tuber 

extract of D. bulbifera which is 0.96 ± 0.01. Phenolic 

compounds in leaf extracts consist of two types, namely 

phenol and 1,2-benzenediol. Tuber extract has 4 types of 

phenolic compounds. Two compounds of the same type as 

phenolic compounds in leaf extracts are phenol and 1,2-

benzendiol while the other compounds are hydroquinone 

(1,4-benzendiol) and 2-methoxy phenol. The results 

showed that allelopathic substances and concentrations of 
D. bulbifera affected the germination of S. selanica seeds. 

Based on DMRT test at 5% level, it was known that 

allelopathy concentration of D. bulbifera significantly 

affected the germination capacity, Coefficient Rate of 

Germination and Coefficient of Simultaneity of 

Germination with all concentrations. The concentration and 

source of extracts (tuber and leaf) that reduced the lowest 

seed viability was at a concentration of 75% and 100%. 

Allelochemical, Dioscorea bulbifera, germination, Shorea 

selanica  

EP-05 

Karakterisasi dan perlakuan pemecahan dormansi 

biji Livistona speciosa koleksi Kebun Raya Bogor 

Irvan Fadli Wanda1,♥, Chalistha Putri2, Regita 

Cahyani3, Ade Ayu Oksari4 

1 Research Center for Plant Conservation and Botanic Gardens, 

Indonesian Institute of Sciences. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, 

West Java 
2 Department Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Institut Pertanian Bogor (IPB University). Jl. Meranti, Kampus Dramaga, 

Bogor 16680, West Java 
3 Department of Biology, Universitas Andalas. Jl. Universitas Andalas, 

Kampus Limau Manih, Padang 25163, West Sumatra 
4 Department of Biology, Universitas Nusa Bangsa. Jl. KH. Sholeh 

Iskandar Km 4, Bogor 16166, West Java.  

Livistona speciosa Kurz, known as palm, is a plant of the 

Arecaceae family. The plant is native from southern China 

to Vietnam, Thailand, Myanmar, Bangladesh, and 

Peninsular Malaysia. This plant is widely used as an 

ornamental plant, because of its beautiful and attractive 

shape and easy maintenance. However, in cultivation, this 

plant has many problems, one of which is that the seeds 
have slow germination. This study aims to determine the 

morphological characteristics of seeds and the breakdown 

of seed dormancy. This research was conducted in the Seed 

Bank of Bogor Botanical Garden. The methods used are 

fruit and seed characterization, moisture content testing and 

seed viability testing. The treatment of the seed breaking 

dormancy is the dry heat treatment of 50C for 1 hour, 

soaking the hot water 50C for 1 hour, soaking with GA 

and IAA solution for 1 hour and seed scarification 

treatment. The results showed fruit of the rounded, 

moderate blue coloured, average length: 26,755 ± 1,253 

mm; Diameter: 21.33 ± 1,356 mm and weight:7,786 ± 

0.906 gram. Ovoid-shaped seeds; average length: 20,772 ± 

1.182 mm; diameter: 16.561 ± 1,160 mm and weight: 3.756 

± 0.648 gram. The highest germination capacity occurs in 

dry heat treatment and soaking with GA and IAA 

treatment. The highest coefficient of rate of germination 

and coefficient of simultaneity occurring in soaking the hot 

water 50oC treatment. 

Characterization, Livistona speciosa, seed breaking 

dormancy 

EP-06 

Studi struktur anatomi daun, bunga dan buah 

pakoba 

Euis F. S. Pangemanan♥, Johny S. Tasirin, Maria 

Y.M.A. Sumakud 

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi. 

Jl. Kampus Unsrat, Kleak Bahu, Manado 95115, Sulawesi Utara 

Pakoba adalah spesies endemik dari Sulawesi Utara. Selain 
memanfaatkan buahnya sebagai bahan pangan, masyarakat 

banyak memanfaatkan daun dan kulit kayu pakoba untuk 

mengobati berbagai jenis penyakit, seperti diabetes, kanker, 

menurunkan kadar gula darah, dan secara tradisional 

masyarakat Sulawesi Utara juga memanfaatkan kulit dan 

daun pakoba sebagai obat asam urat dan pemulihan wanita 

sehabis melahirkan (dijadikan campuran untuk ramun 

bakera). Selain itu, kayu pakoba digunakan untuk bahan 

bangunan. Walau banyak dikenal manfaatnya, belum 

banyak penelitian yang diterbitkan yang menggambarkan 

struktur anatomi tumbuhan ini. Pengenalan dan pemahaman 

anatomi pakoba mungkin mengubah pemahaman untuk 
studi masa depan mengenai reproduksi alami dan program 

konservasi pakoba. Penelitian ini merupakan salah satu 

penelitian tentang database biodiversitas, yang hasilnya 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam 

bidang penelitian biodiversitas flora, khususnya konservasi 

sumberdaya hutan. Pengamatan struktur anatomi 

menggunakan mikroskop cahaya, setelah sebelumnya 

organ tumbuhan di fiksasi, dehidrasi, ditanam dalam 

paraffin, dipotong dan diwarnai dengan Safranin-O dan 

Fast green. Pembuatan preparat menggunakan Metode 

Johansen (1940) dengan beberapa modifikasi. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

pakoba memiliki tipe daun bifacial/dorsiventral, 

hipostomatik, pembuluh tulang daun kolateral dan 

menempati seluruh ruang tulang daun dengan stomata tipe 

aktinositik. Ditemukan drus dan rongga sekretori skizogen 

dalam bunga dan buah. Hypanthium terdiri dari jaringan 

parenkim, dengan banyak ruang sekresi. Sepal memiliki 

epidermis uniseluler, dengan mesofil yang mengandung 

banyak kloroplas, yang berkontribusi pada warna sepal. 

Pericarp buah dewasa terdiri atas: exocarp, mesocarp dan 

endocarp. Secara umum, anatomi daun, bunga maupun 

buah pakoba mirip dengan genera Syzygium lainnya 
maupun famili Myrtaceae umumnya 

Anatomi, biodiversitas, pakoba 
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EP-07 

Habitat dan daya hidup luwing (Scutinanthe 

brunnea Thwaites) 

Dodo♥, Inggit Puji Astuti 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16122, Jawa 
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Scutinanthe brunnea Thwaites atau luwing merupakan 

salah satu jenis tumbuhan dari suku Burseraceae yang 
memiliki potensi sebagai tanaman buah lokal dan kayu 

komersial. Tumbuhan ini terdapat di Sri Lanka, 

Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. 

Kategori konservasi luwing saat ini adalah tidak 

terperhatikan atau berisiko rendah. Informasi tentang upaya 

menambah populasi luwing belum diketahui. Studi luwing 

tentang habitat, daya hidup cabutan anakan pohon dan daya 

kecambah biji dilakukan sebagai dasar untuk melakukan 

konservasi. Pencarian luwing dilakukan dengan metode 

eksploratif dengan pengambilan sampel secara purposive 

sampling. Daya hidup cabutan anakan pohon luwing 
diperoleh dari hasil adaptasi. Daya kecambah biji diketahui 

dari hasil perkecambahan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keberadaan luwing di habitat alami jarang 

ditemukan, kalau pun ditemukan terdapat pada habitat yang 

curam. Regenerasi luwing termasuk lambat terbukti dengan 

jarang ditemukan anakan di bawah pohon induknya, selain 

itu daya hidup cabutan anakan pohon sangat rendah dan 

daya kecambah biji juga termasuk rendah. Penebangan 

pohon tanpa ada penanaman kembali ditambah regenerasi 

yang lambat dapat mengancam populasi luwing. Upaya 

yang dapat dilakukan diantaranya adalah menjaga dan 

melindungi tumbuhan tersebut secara hukum, melakukan 
duplikasi pada kawasan ex situ seperti di Kebun Raya, 

melakukan teknologi perbanyakan bibit untuk memperoleh 

bibit unggul, dan melakukan penanaman bibit untuk 

meningkatkan populasi luwing di habitat alaminya. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan tingkat 
optimal media dan waktu inkubasi untuk pertumbuhan 

Pseudomonas diminuta, Bacillus subtilis dan Bacillus 

mycoides dalam kultur bersama. Penelitian ini 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan enam 

perlakuan yaitu penambahan 10% limbah cair tahu,24 jam 

inkubasi (P1), 10% limbah cair tahu, 30 jam inkubasi (P2), 

10% limbah cair tahu, 32 jam inkubasi (P3), 5% susu 

kedelai, 24 jam inkubasi (P4), 5% susu kedelai, 30 jam 

inkubasi (P5), 5% susu kedelai, 32 jam inkubasi (P6), dan 

masing-masing perlakuan mendapat ulangan tiga kali. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan P. diminuta, B. subtilis dan B. mycoides 

terhadap media dan waktu inkubasi optimal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pertumbuhan yang optimum 
dari Pseudomonas dan Bacillus diperoleh pada 

penambahan susu kedelai 5% dengan waktu inkubasi 30 

jam. Fase eksponensial terjadi pada 30 jam dengan rata-rata 

jumlah bakteri 19,48 × 10^8 CFU/ml.  

Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, kultur bersama, 
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Cynometra cauliflora L. termasuk tumbuhan berbunga 

anggota suku Leguminosae (polong-polongan), dikenal 

dengan berbagai nama lain seperti Nam-nam atau 

Katakpura (di Kelantan), Hima (di Thailand), dan Kopi 

Anjing (di Indonesia). Tumbuhan ini berupa pohon buah 

yang memiliki nilai obat dalam pengobatan tradisional. 

Buah terletak di batang pohon (cauliflora), bentuknya 

menyerupai ginjal dengan daging buah yang tebal, 

berwarna hijau kecokelatan. Buah yang masak berasa 
masam sampai masam manis, dapat dimakan langsung atau 

diolah terlebih dahulu. Kita dapat menemukan hubungan 

antara semut dan tumbuhan, baik positif maupun negatif, 

umumnya pada tumbuhan tropis. Tumbuhan berbunga akan 

menyediakan sumber makanan dan habitat baru bagi semut, 

dan semut memberi perlindungan pada tumbuhan dengan 

memberikan pertahanan dari herbivora dan musuh lainnya, 

memberikan nutrisi tambahan yang dapat dimanfaatkan 

oleh tumbuhan, membantu penyerbukan dan membantu 

penyebaran benih. Tingginya tingkat dormansi benih dan 

tingkat pertumbuhan yang lambat menyebabkan C. 
cauliflora terancam punah dan sulit ditemukan. 

Interaksi, Cynometra cauliflora, nutrisi 
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Pilsbryoconcha exilis with induction of mercury 
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Pilsbryoconcha exilis that live in the basic area of 

freshwater area experienced various changes in its 

environment, especially in the form of toxic hazardous 

anthropogenic waste. This condition leads to stress, which 

will be controlled by a set of stress proteins. One of the 

stress protein is metallothionein (MT), an endogenous 
protein which able to bind heavy metals that accumulated 

in the body. This study aimed to identify the MT protein of 

P. exilis from contaminated area. The research had 

successfully identified the isoform MT-I protein (5, 10, and 

25 kDa) from hepatopancreas of P. exilis.  

Mercury, metallothionein, Pilsbryoconcha exilis, protein  
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

suplementasi cairan folikel yang ditambahkan dalam 

medium maturasi terhadap tingkat ekspansi sel-sel kumulus 

dan kemunculan badan polar I. Cairan folikel dikoleksi dari 

ovarium domba dan disimpan pada suhu-20C sebelum 

digunakan. Perlakuan penambahan cairan folikel dengan 

konsentrasi sebesar 0 (kontrol), 10, 20 dan 30% dalam 
medium maturasi TCM-199, digunakan untuk kultur 

maturasi in vitro Oosit domba dikultur di dalam inkubator 

CO2 5%, suhu 38,5C selama 22-24 jam. Oosit domba yang 

digunakan memiliki grade A dan B dengan 5 kali ulangan. 

Data dianalisis dengan uji statistik non parametrik untuk 

RAL dan uji lanjut Duncan. Hasil pengamatan terhadap 

tingkat ekspansi sel-sel kumulus menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. Penambahan cairan 

folikel pada media maturasi memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kemunculan badan polar I dan tertinggi 

(56%) pada perlakuan penambahan cairan folikel sebesar 

30%. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa 

penambahan cairan folikel ke dalam media maturasi 
berpengaruh terhadap kemunculan badan polar I yang 

merupakan ciri utama dari matangnya oosit. 

Badan polar I, domba, folikel, maturasi, ovarium 

 

 


