
A. LATAR BELAKANG 

Pulau Siberut, yang terletak di kepulauan Mentawai, Kabupaten 

Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan luas 4.030 kmz, 

merupakan kawasan yang mempunyai keragaman hayati yang tinggi. 

Sekitar 60 % dari kawasan ini ditutupi oleh hutan hujan tropis, mulai 

dari hutan primer dipterocurpaceae, hutan primer campuran, rawa, hutan 

pantai hingga hutan bakau. Siberut merupakan pulau sedimen yang 

sejak 500.000 tahun (pertengahan) tidak pemah dijembatani oleh 

daratan dengan Sumatera maupun bagian paparan Sunda lainnya. 

Akibat dari isolasi yang panjang ini telah berkembang disana suatu 

tingkatan endemisme tanaman dan binatang yang tinggi. Diduga 

bahwa 15 % dari tamman dan 65 % dari binatang yang ada di pulau ini 

adalah jenis-jenis endemis. ( Ave dan Sunito, 1990). 

Untuk kepentingan penyelamatan keragaman hayati yang 

terdapat pada pulau ini, pemerintah, melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 407 / Kpts / I1 / 93, menetapkan kawasan hutan 
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seluas kurang lebih 190.500 hektar di PPulau ini sebagai kawasan Taman 

Nasional, dengan nama Taman Nasional Siberut. 

Menurut hasil penelitian Ave dan Sunito (1990), Pulau ini 

mempunyai keragaman tanaman obat yang tinggi, terdapat 503 jenis 

tanaman yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk membuat 112 

jenis ramuan obat tradisional, serta dipercaya berkhasiat untuk 

mengobati 67 jenis penyakit yang terdapat dalam masyarakat Siberut. 

Kekayaan keragaman tanaman obat ini perlu dimanfaatkan dengan 

optimal, agar dapat memberikan nilai tambah yang berarti. 

Secara umum, saat ini masyarakat cenderung hati-hati dalam 

menggunakan obat-obatan modern/kimia. Masyarakat mulai 

menyadari bahwa obat-obatan modern/ kimia mempunyai efek negatif 

yang mernbahayakan bagi kehidupan dan kesehatan mereka. Terdapat 

kecenderungan yang besar dalam masyarakat untuk lebih menyuksu 

obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bahan alarni lainnya. 

Di negara-negara maju, yang secara luas menggunakan obat- 

obatan modem, akhir-akhir ini pola hidup masyarakatnya 

memperlihatkan kecenderungan lebih menyukai obat tradisional dan 

obat-obatan yang berbahan baku dari tumbuhan, dari pada obat-obatan 

sintetik. Kecenderungan ini telah meluas ke berbagai negara di seluruh 
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dunia, dan dikenal sebagai gelombang hijau baru (new green wave) atau 

gaya hidup kembali ke alam (back to nature). Faktor penyebab 

timbulnya kecenderungan perubahan gaya hidup hi adalah adanya 

efek samping (side effect) penggunaan obat sintetik dan antibiotik, serta 

berkembangnya pandangan bahwa pemanfaatan bahan yang bersifat 

alami relatif lebih aman daripada bahan buatan (sintetik). Munculnya 

sejumlah besar toko makanan sehat di banyak negara barat yang 

menjual bahan ekstrak dan teh jamu, turut mendukung perkembangan 

gaya hidup kembali ke dam. Selama tahun 1981, toko makanan sehat 

menjual jamu bernilai lebih dari US $360 juta, dan kondisi ini akan 

terus meningkat dimasa mendatang (Tyler, 1986) . 
Menurut WRI, IUCN, UNEP (1992), keragaman hayati penting 

untuk kesehatan manusia. Suatu saat nanti, hampir seluruh obat- 

obatan akan dibuat dari tanaman dan binatang. Obat-obatan 

tradisional saat ini digunakan oleh kurang lebih 3 milliar orang (atau 

oleh 80% penduduk di negara-negara berkembang). Lebih dari 5.100 

spesies flora dan fauna di Cina digunakan untuk membuat obat 

tradisional clan 2.500 spesies flora fauna di Amazon. Hampir 2.500 jenis 

tanaman di Uni Soviet digunakan untuk tujuan pengembangan obat 

dan permintam terhadap tanaman obat meningkat 3 kali lipat pada 
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dekade akhir ini. Saat ini, World Healtlz Organization (WHO) 

mencanangkan penggunaan obat-obat tradisional di banyak negara, 

termasuk di negara-negara inclustri. 

Menurut Husain (1991), meningkatnya perkembangan 

perdagangan obat tradisional di dunia juga digambarkan oleh 

International Trade Centre, dimana nilai total impor obat-obatan asal 

tumbuhan meningkat dari US $355 juta pada tahun 1976 menjadi US 

$551 juta pada tahun 1980. Angka ini hanya mencakup negara OECD 

(Jepang dan Amerika Serikat), tidak tennasuk sejurnlah besar 

perdagangan di Cina clan negara-negara komunis. Sedangkan di Eropa, 

pemanfaatan obat-obatan tradisional telah dipadukan dengan obat-obat 

modern, proporsi isi resep obat-obatan dari tumbuhan lebih dari 60%. 

Dalam sistem obat-obatan Cina, yang telah berkembang sangat luas, 

dan terkenal di negara Asia-Timur Selatan, seperti Jepang, Korea, 

Malaysia dan Hongkong, pemanfatan obat-obat asal tumbuhan 

mencapai 80%. Di negara-negara seperti India, Pakistan Banglades, 

Srilangka, Nepal yang banyak mempraktekkan sistem tradisional 

Ayurveda, Siddlza dan Unani juga banyak menggunakan obat-obatan 

yang berasal dari tumbuhan. 
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Berdasarkan pada data Departemen Kesehatan (1995), di Indonesia 

pada tahun 1981 jumlah perusahaan obat-obatan yang menggunakan 

bahan baku tanaman obat yang terdaftar be jumlah 165 perusahaan. 

Meningkat menjadi 443 perusahaan pada tahun 1990 dan pada tahun 

1993 terdapat 450 perusahaan obat berbahan baku tanaman obat. 

Bahkan, Indonesia yang mempunyai keragaman tanaman obat 

yang tinggi masih melakukan impor tanaman obat maupun obat 

tradisional. Menurut data Ditjen POM (1992), pada periode tahun 

1991/1992, Indonesia mengimpor 1.643 jenis tanaman obat dengan 

nilai HKD 1.424.8%,50 dan mengimpor obat tradisional sebanyak 171 

macam dengan nilai HKD 1.085.000. Sedangkan menurut data 

Departemen Perdagangan dan Perindustrian, pada tahun 1996 (Januari 

- September 1996), Indonesia mengimpor tanaman untuk industri jamu 

dan fannasi senilai US $6,379,298. 

Kebijakan pemerintah menetapkan sebagian Pulau Siberut 

sebagai kawasan konservasi, menyebabkan terjadinya keterbatasan 

ruang gerak bagi masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya 

alam yang terdapat di Pulau ini sebagai jenis mata pencaharian. 

Dengan demikian, p e r  diupayakan alternatif mata pencaharian baru 

bagi masyarakat setempat. Selain itu, tingginya potensi keragaman 

Pendahuluan 

http://www.mb.ipb.ac.id



6 

hayati yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk yang terdapat di 

Pulau Siberut, perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar marnpu 

memberikan nilai tambah yang berarti bagi masyarakat dan 

pemerintah. Dengan melihat peluang-peluang yang cukup besar 

dalam pemasaran tanaman obat saat ini, maka dalam upaya 

memberikan nilai tambah terhadap kekayaan keragaman hayati di 

Pulau Siberut, perlu dilakukan komersialisasi terhadap keragaman 

tanaman obat yang terdapat di Pulau tersebut. Selanjutnya, agar 

komersialisasi aset keragaman tanaman obat Siberut ini mampu 

memberikan hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai hal tersebut. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam rangka komersialisasi keragaman tanaman obat Siberut, 

terlihat beberapa permasalahan yang perlu ditanggulangi, agar 

komersialisasi tersebut dapat memberikan hasil yang optimal. Adapun 

permasalahan-permasalahan dalam komersialisasi tanaman obat 

Siberut adalah sebagai berikut : 
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1. Jenis-jenis tanaman apa yang dapat dikomersialisasikan ? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan peluang dalam 

komersialisasi tanaman obat dari Siberut ? 

3. Cara-cara pemasaran apa yang dapat diterapkan dalam 

komersialiasi tanaman obat dari Siberut ? 

4. Langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan agar 

komersialisasi mampu memberikan hasil yang optimal? 

C.  TUJUAN GELADIKARY A 

Tujuan dari gels-a ini adalah sebagai berikut : 

1. Menginven-i j&-jenis tanaman yang mempunyai nilai jual 

(selling point), untuk dapat dikomersialisasikan sebagai bahan 

baku bagi industri jamu/fitofarma. 

2. Melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala 

dan peluang dalam komersialisasi tanaman obat dari Siberut. 

3. Menyusun alternatif cara komersialisasi agar dapat memberikan 

hasil yang berarti bagi masyarakat dan pemerintah . 
4. Memberikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan agar 

komersialisasi dapat memberikan hasil optimal. 
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D. RUANGLINGKUP 

1. Geladikarya ini merupakan suatu kajian awal dalam rangka 

menetapkan pola komersialisasi tanaman obat dari Pulau Siberut. 

2. Implementasi dari langkah-langkah ini diserahkan kepada pihak- 

pihak yang terlibat dalam komersialisasi tanaman obat dari Pulau 

Siberut. 

E. MANFAAT GELADIKARY A 

G e l a d m a  ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, yaitu : 

1. Taman Nasional Siberut 

Dapat memanfaah keterampilan mahasiswa untuk 

membantu dalam mengadisis pennasalahan yang dihadapi oleh 

Taman Nasional Siberut. 

Pendahuluan 

http://www.mb.ipb.ac.id



2 Mahasiswa 

a. Merupakan kesernpatan untuk menerapkan serta 

menggunakan konsep-konsep yang diperoleh selama proses 

belajar-mengajar yang diterima sebelumnya. 

b. Merupakan latihan untuk menangani permasalahan bisnis di 

dunia nyata. 

c. Belajar mendiagnosis masalah-masalah dalam bidang 

fungsional tertentu. 

d. Memanfaatkan dan mengembangkan metode dan peralatan 

untuk menganalisis permasalahan dalarn bidang manajemen 

fungsional tertentu. 

3. MMA- IPB 

Menyumbang tambahan khasanah ilmiah dan informasi 

bagi dunia akademis dan perguruan tinggi. 
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