
A. TAMAN NASIONAL 

1. Pengertian Taman Nasional 

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya AIam Hayati Dan Ekosistemnya, Taman 

Nasional adalah kawasan pelestarian alarn yang mempunyai 

ekosiskm as& dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan 

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan pelestarian alam 

adalah kawasan dengan ciri has yang tertentu, baik di darat 

maupun di perairan yang mempunyai fmgsi perlindungan 

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati, 

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 
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Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami 

dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin 

kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan penyangga 

kehidupan ini ditujukan agar terpeliharanya proses ekologis yang 

menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

2. Pengelolaan Taman Nasional 

Pengelolaan Taman Nasional merupakan kewajiban dari 

pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas 

sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam pasa133 UUD 

1945. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemerintah dapat 

memberi hak pengusahaan kepada koperasi, badan usaha mil& 

negara, perusahaan swasta dan perorangan. Kawasan Taman 

Nasional dikelola dengan sistem zonasi sebagai berikut : 

a. Zonainti 

Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian 

kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak 
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diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas 

manusia. 

b. Zona pemanfaatan 

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah 

bagian dari kawasan Taman Nasional yang dijadikan pusat 

rekreasi dan kunjungan wisata. 

c. Zona lain sesuai dengan keperluan. 

Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar 

kedua zona tersebut karma fungsi dan kondisinya 

ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona 

pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya. 

3. Ketentuan-ketentuan dalam Taman Nasional 

Dalam rangka menjaga kelestarian keragaman hayati di 

dalam kawasan Taman Nasional, pengelolaan Taman Nasional 

harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

Tinjauan Teoritik I Konsepsional 

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



a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat 

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti 

Taman Nasional. 

b. Perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional 

meliputi kegiatan yang mengurangi, menghilangkan fungsi 

dan luas zona inti, wrta menambah jenis dan satwa lain yang 

tidak asli. 

c. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan zona pemanfaatan dan zona lainnya dari Taman 

Nasional. 

B. PENGERTIAN TANAMAN OBAT DAN SIMPLISIA 

1. Tanaman Obat 

Menurut Edhi dan Kemala (1994), tanaman obat adalah 

semua tumbuhan, baik yang sudah dibudidayakan maupun yang 

belum dibudidayakan yang dapat digunakan sebagai obat. 

Selanjutnya menurut Mulyani (1990), tanaman obat adalah 

Tinjauan Teoritik I Konsepsional 

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



tanaman atau bagian-bagian tanaman yang menunjukkan khasiat 

sebagai obat. 

Selanjutnya menurut Zuhud (1994), tanaman obat adalah 

seluruh spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercaya 

mempunyai khasiat obat yang dikelompokkan menjadi : 

a. Tumbuhan obat tradisional, yaitu spesies tumbuhan yang 

diketahui dan dipercayai masyarakat mempunyai khasiat 

obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat 

tradisional. 

b. Tumbuhan obat modem, yaitu spesies tumbuhan yang secara 

ilmiah yang telah dibuktikan mengandung senyawa / bahan 

bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat 

dipertanggung jawabkan secara medis. 

c. Tumbuhan obat potensial, yaitu spesies tumbuhan yang 

diduga mengandung senyawa/bahan bioaktif yang 

berkhasiit obat, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah medis 

atau pengunaannya sebagai bahan obat tradisional sulit 

ditelusuri. 
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2. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah naik nabati maupun hewani 

yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami 

pengolahan apapun, berupa bahan yang dikeringkan. Simplisia 

nabati ialah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian 

tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan adalah isi 

sel yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan 

belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1989). 

Sedang menurut Mdyani (1990), tanaman obat yang 

digunakan sebagai bahan baku ramuan untuk membuat obat 

disebut simplisia, yaitu bahan ramuan obat yang terdiri dari 

tanaman yang masih sederhana, mumi, belum diolah, tetapi telah 

dalam keadaan bersih. 

Menurut Jenings (1995), di dunia ini, terdapat kecenderungan 

bahwa negara-negara kaya mernpunyai keragaman hayati yang sedikit, 

sedangkan negara-negara miskin umumnya mempunyai keragaman 
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hayati yang tinggi. Indonesia tennasuk dalam the seven mega - diverse 

countries", dimana 50% dari jenis-jenis tanaman dunia terdapat di 

Indonesia. Kondisi ini membuat keragaman hayati bagi Indonesia 

merupakan sumber ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan. 

Pertumbuhan pesat industri-industri yang menjadikan sumber 

daya biotik sebagai bahan baku utama, akhir-akhir ini, tidak dimbangi 

oleh kebijakan dari negara-negara berkembang dalam ha1 pengawasan 

ekstraksi keragaman hayati dari a h .  Sebenarnya terdapat berbagai 

cara yang dapat dikembangkan dalam mekanisme komersialisasi 

keragaman hayati yang akan menghasilkan komersialisasi dan 

pananfaatan keragaman hayati yang berkesinambungan. Cara tersebut 

antara lain melalui penerapan manajemen hutan berkesinambungan 

(susfainable managed forest), ekoturism, budi daya tanaman, dan 

penelitian dalarn bidang farmasi dan pertanian. 

Sedangkan menurut WRI (I%), terdapat 3 (tiga) ha1 utama dalam 

komersialisasi aset keragaman hayati yang perlu diperhatikan, yaiht. 
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1. Laju pertumbuhan komersialisasi keragaman hayati tidak selalu 

mendorong peningkatan terhadap investasi dalam konservasi 

sumber daya dam yang dikomersialisasikan tersebut. 

2. Tidak terdapat jaminan bahwa kebijikan yang diciptakan untuk 

mengambil keuntungan dari pemanfaah keragaman hayati akan 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. 

3. Pemanfaatan keragaman hayati dapat menolong meningkatkan 

standar kehidupan di negara-negara berkembang. 

D. PEMASARAN 

1. Pengertian pemasaran 

Menurut Kotler (1993), pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial, dimana individu-individu dan 

kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan ingmkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran 

produk-produk yang bernilai. 
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2. Pengertian manajemen pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi 

gagasan, barang dan jasa untukmenghasilkan pertukaran yang 

memenuhi sasaran-sasaran perseorangan atau organisasi 

(Kotler, 1993). Definisi ini memandang manajemen pemasaran 

sebagai suatu proses yang meliputi analisis, perencanan, 

implementasi dan pengendalian; bahwa ia mencakup gagasan, 

barang dan jasa; bahwa manajemen pemasaran dilandasi oleh 

pertukaran barang; dan bahwa tujuannya adalah menghasill<an 

kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

E. KEMITRAAN 

1. Pengertian 

Berdwkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 

tahun 1995, tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah kerja sama 

usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha 
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menengah dengan usaha besar disertai pembinaan dan 

pengembangan usaha oleh usaha menengah atau besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 

dan saling menguntungkan. 

Dengan demikian terdapat tiga unsur utama dalam 

pengertian kemitraan, yaitu : 

a. Unsur kerjasama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha 

menengah atau besar di lain pihak. 

b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh 

pengusaha menengah atau pengusaha besar. 

c. Unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. 

2. Bentuk 

Terdapat banyak bentuk kemitraan yang dapat 

dikembangkan, setiap bentuk kemitraan mempunyai karakteristik 

tersendiri. Untuk itu dalarn menentukan bentuk kemitraan yang 

paling sesuai diperlukan pengkajian terhadap konsep-konsep 
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kemitraan yang ada. Menurut Undang Undang Nomor 9 tahun 

1995 tentang Usaha Kecil, b e n t -  kemitraan yang dapat 

diterapkan adalah sebagai berikut : 

a. Inti - Plasma 

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara 

usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang 

di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak 

sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti 

melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana 

produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil 

produksi. 

b. Sub Kontrak 

Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara 

usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang 

di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang 

diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai 

bagian dari produksinya. 

Tinjauan Teoritik I Konsepsional 

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



c. Dagang Umum 

Pola dagang urnurn adalah hubungan kemitraan antara 

usaha kedl dengan usaha menengah atau usaha besar, yang 

d i  dalamnya usaha menegah atau usaha besar memasarkan 

hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok 

kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha 

besar mitranya. 

d. Waralaba 

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di 

dalamnya pemberi waralaba mernberikan hak penggunaan 

lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaanya 

kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan 

bimbingan manajemen. 

e. Keagenan 

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang di 

dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan 

barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. 
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f. Bentuk-bentuk lain 

Pola bentuk-bentuk lain selain pola-pola di atas adalah 

pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, atau 

pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang. 

Sedangkan menurut Kadarisman (1995), konsep kemitraan 

menjadi kebutuhan dasar bagi kegiatan agribisnis, secara garis 

besar dapat dikembangkan 4 (ernpat) model, yaitu : 

a. Kerjasama Keterkaitan Hulu-hilir ( Forward Linkage) 

Sektor usaha kecil, petani maupun koperasi yang 

menghasilkan produk sektor primer (pertanian, perkebunan, 

petemakan, perikanan) dapat menjadi pemasok perusahaan 

industri, pengolahan (manufaktur) maupun sektor jasa 

(angkutan, perhotelan, restoran dan perdagangan). Dengan 

potensi ini berarti kalangan usaha kecil, petani maupun 

koperasi sesungguhnya memiliki captive market. yang dapat 

diandalkan. Sektor ini tidak merepotkan dengan persoalan 

pemasaran produk, dimana pada umumnya memang lemah. 
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Dengan kejasama hulu-hilir semacam ini, stabilitas 

pendapatan usaha kecil, petani dan koperasi lebih te jarnin. 

b. Kerjasama Hulu Hilir (Backward Linkage ) 

Inisiatif pertama muncul dari perusahaan besar atau 

fabrikan. Mereka menunjuk sektor usaha kecil, petani atau 

koperasi sebagai pemasok kebutuhan bahan mentah atau 

bahan baku serta spare part guna memenuhi kebutuhan 

perusahaan/pabriknya. Karena pengusahan memerlukan 

bahan baku secara terus menerus, dan mereka mengetahui 

bahwa usaha kecil, petani atau koperasi pemasok juga perlu 

dapat memasok bahan baku yang dihasilkan secara terus 

menerus pula, maka kalangan pengusahan akan berusaha 

menentukan standar atau spesifikasi bahan baku maupun 

bahan mentah yang dibutuhkan. 

Di sini pengusaha kecil, petani maupun koperasi sebagai 

pemasok harus mampu menjaga harga jual yang 

dihasilkannya itu sesuai dengan kualitas dan standar yang 

diminta pengusaha industri pengolahan tersebut dalam 
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bentuk kesepakatan kemitraan. Model kemitraan ini 

memberikan keuntungan yang besar pada sektor usaha kecil, 

petani maupun koperasi, karena dapat menghindarkan sikap 

monopoli dari pengusaha besar yang ingin menguasai 

kegiatan usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari proses 

penyediaan bahan baku, produksi hingga pemasarannya. 

c. Kerjasama Pemilikan Saham 

Model kemitraan ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan prioritis penjualan saham go public pada sektor 

usaha kecil, petani atau koperasi tertentu. Pemilikan saham 

oleh mereka secara bertahap ditingkatkan sehingga secara 

berangsur semakin besar, sampai kemudian wakil dari sektor 

usaha kecil petani maupun koperasi yang bersangkutan 

dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris. 

d. Kerjasama Bapak-anak Angkat 

Model ini dapat di lakukq dengan baik dalam 

keterkaitan hulu hilir maupun sebaliknya hilir hulu, dengan 
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tit* berat keharusan membina dan turut menjamin 

kelangsungan hidup sesama mitra usaha. Bentuk kemitraan 

ini menjadi tanggung jawab sosial perusahaan besar atau 

pabrikan di suatu tempat sehingga mengurangi dampak 

negatif enclave economy atau backzuash ef ict .  

Selanjutnya, Suhardi (1992) menyatakan, bahwa hubungan 

keterkaih memberikan indikasi terbentuknya empat macam pola 

hubungan kemitraan, yaitu : 

a. Pola Dagang 

Ke rjasama keterkaitan merupakan hubungan dagang 

biasa antara produsen dan pemasar. 

b. Pola Vendor 

Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional Bapak Angkat, tetapi tidak terlalu mengrkat 

kepastian pemakaian barang/bahan yang dipasok mitra 

usahanya. Pola keter.kaitan ini banyak dilakukan oleh 

Tinjauan Teoritik I Konsepsional 

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



perusahaan besar dan menengah yang membutuhkan 

berbagai macam bahan dan barang dalam manajemen 

usahanya. 

c. Pola Sub Kontrak 

Kerjasama dilakukan dalam hubungan produk yang 

. . d h d k a n  oleh mitra usaha yang menjadi bagian dari sistem 

produksi Bapak angkat. Pola keterkaitan ini merupakan 

program yang sulit, karena fasilitas produksi mitra usaha dan 

kemampuan manajemen usahanya dituntut persyaratan 

tertentu, baik dari aspek penguasaan teknologi serta 

pemahaman tentang etika bisnis. 

Pola semacam ini manpunyai nilai strategis yang tinggi 

bila dikaitkan dengan strategi pembangunan industri 

pengolahan, karma penggunaan tingkat penguasaan 

kompleksitas teknologi yang luas dan terpadu. Pola ini 

sangat erat kaitannya dengan strategi pembangunan industri 

manufaktur rekayasa yang memerlukan konsistensi 

kebijaksanaan dalam strategi pembangunan dan yang 
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memerlukan pula biaya investasi dan proses pematangan 

penguasaan teknoekonomi dalam jangka panjang. 

d. Pola Pembinaan 

Kerjasama dilakukan berdasarkan pemanfaatan nilai 

keperdulian dan kelebihan Bapak Angkat dalam akses pasar, 

relasi, kepercayaan masyarakat, sarana komunikasi dan 

kredibilitas Bapak Angkat yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha mitranya. Pola 

ini dikembangkan untuk memberikan kesempatan industri 

kecil yang memiliki potensi produksi, tetapi lemah dalam 

pemasaran. Hal ini terutama berlaku bagi produk industri 

yang berpeluang untuk diekspm atau dipasarkan secara lebih 

luas. Pola ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

usaha pokok Bapak Angkat. 

Prawirokusumo (1992), menyatakan bahwa prinsip 

kemitraan/keterkaitan dapat didasarkan atas saling 

menguntungkan, saling membutuhkan maupun saling 
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memperkuat. Kerjasama antara usaha besar dan kecil dapat 

dilakukan dalam aspek permodalan, manajemen, teknologi dan 

pemasaran. Departemen Pertanian memperkenalkan sistem 

pembimbingan dengan 3 pola (mekanisme) keterkaitan, yaitu : 

a Pola PIR 

Terdapat keterkaitan antara plasma (usaha kecil) dengan 

inti (usaha besar) dalam bidang penyediaan sarana produksi, 

produksi dan marketing. 

b. Pola Mengelola 

Inti menyediakan sarana produksi kepada plasma dan 

memasarkan hasil yang diproduksi oleh plasma, tanpa 

melakukan sendiri usaha seperti yang dilakukan oleh usaha 

kecil. 

c. Pola Menghela 

Inti hanya membantu memasarkan hasil yang 

diproduksi oleh plasma. 
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Dari berbagai bentuk kemitraan tersebut di atas, maka secara 

umum bentuk-bentuk kemitraan dapat dikelompokkan menjadi: 

Inti plasma atau PIX 

Sub kontrak, keterkaitanlke rjasama hulu hilir 

Pemilikan saham 

Waralaba 

Keagenan 

Kerjasama bapak-anak angkat/pola pembinaan/pola 

mengelola 

Pola menghela 

Pola dagang 

Pola vendor 

G. ANALISIS SWOT 

Menurut Kotler (1993), salah satu metode analisis yang paling 

terkenal adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opporttmihj and 

Tlzreat). Analisis SWOT dibedakan atas analisis lingkungan internal 
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dan analisis lingkungan ekstemal. Analisis lingkungan internal 

meliputi analisis Strength and Weakness (kekuatan dan kelemahan), 

sedangkan analisis lingkungan ekstemal meliputi analisis Opportunity 

and Threat (peluang dan ancaman). 

1. Adisis Lingkungan Eksternal 

Kotler (1993) menyatakan bahwa secara umum perusahaan 

harus memantau kekuatan-kekuatan lingkungan makro yang 

pokok (demografi, ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya) 

yang berpengaruh terhadap bisnisnya. Juga harus dipantau 

pemeran-pemeran lingkungan mikro yang sigrufil<an (pelanggan, 

pesaing, saluran distribusi, pemasok) yang mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di 

pasar tersebut. 

Unit bisnis harus dapat menyusun kategori faktor-faktor 

lingkungan ini dan menyusun suatu inteligensi pemasaran untuk 

memperkirakan kecenderungan dan perkembangan yang penting. 

Kemudian, untuk setiap kecendemgan atau perkembangan, para 

Tinjauan Teoritik I Konsepsional 

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



pemasar di perusahaan harus dapat mengidentifikasi peluang 

dan ancaman yang nyata atau kurang nyata. 

Peluang pemasaran untuk perusahaan didefinisikan sebagai 

sebuah gelanggang yang menarik untuk kegiatan pemasaran 

perusahaan dimana perusahaan tertentu akan meraih keunggulan 

bersaing. Berbagai peluang tersebut hams dikelompokkan sesuai 

dengan daya tarik peluang itu dan kemungkinan keberhasilan 

yang akan diraihperusahaan dari setiap peluang (Kotler, 1993). 

Sedangkan ancaman lingkungan merupakan tantangan yang 

diperlihatkan atau diragakan oleh suatu kecenderungan atau 

perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

yang akan menyebabkan kemerosotan kedudukan perusahaan, 

bila tidak ada kegiatan pemasaran dengan tujuan tertentu 

(Kotler, 1993). 

2. Analisis Lingkungan Internal 

Salah satu hasil dari analisis lingkungan adalah 

ditemukannya peluang-peluang yang menarik, yang lainnya 

adalah dikenalinya kompetensi pokok yang bisa dimanfaatkan 
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untuk meraih peluang tersebut. Setiap unit bisnis harus 

dievaluasi kekuatan dart kelemahannya secara periodik (Kotler, 

1993). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ave dan Sunito 

(1990), didapatkan data bahwa sampai dengan saat ini masyarakat Siberut 

memanfaatkan berbagai jenis tanaman yang berasal dari hutan sekitar 

mereka tinggal sebagai ramuan obat. Dari hasil penelitian tersebut, tercatat 

503 jenis tanaman dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat oleh 

masyarakat untuk membuat ramuan obat untuk mengobati 67 jenis 

penyakit. Dalam upaya memberikan nilai tarnbah terhadap potensi 

keragaman tanaman obat tersebut dan menciptakan alternatif mata 

pencaharian bagimasyarakat setempat, maka aset keragaman tanaman obat 

di Pulau Siberut ini perlu dikomersialisasikan. Analisis lingkungan internal 

dan eksternal (Analisis SWOT) dilakukan terhadap komersialisasi 

keragaman tanaman tersebut, untuk mendapatkan gambaran kondisi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi komersialisasi tersebut. 

Dalam rangka komersialisasi aset keragaman tanaman obat tersebut, cara- 

cara pemasaran yang dapat ditempuh, yaitu : 
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1. Pasar bebas, yaitu menjual kepada berbagai konsumen, baik menjual 

langsung kepada konsumen maupun melalui pengumpul tanaman 

obat. 

2. Pemasaran langsung ke industri jamu/fitofanna, yaitu memasarkan 

tanaman obat secara langsung kepada industri jamu/obat. 

3. Kemitraan dengan industri jamu/fitofanna, yaitu memasarkan 

tanaman obat melalui kemitraan dengan industri jamu/obat. 

Untuk menentukan cara pemasaran yang sesuai, perlu dilakukan 

analisis terhadap cara-cara pemasaran tersebut. Analisis terhadap cara 

pemasaran ini dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

karakteristik industri jamu/fitofanna, kondisi wilayah di Pulau Siberut, 

serta persaymatan-persyaratan yang dibutuhkan oleh setiap cara pemasaran. 

Setelah ditetapkan pola komersialisasi yang akan digunakan, selanjutnya 

dilakukan ven'lfikasi terhadap pola komersialisasi tersebut, agar didapatkan 

cara pemasaran yang paling sesuai. Berdasarkan pada cara pemasaran 

tersebut, dapat ditetapkan implikasi dari komersialisasi keragaman tanaman 

obat Siberut. 

Secara skematis kerangka pemikiran dalam geladikarya ini dapat 

digambarkan adalah sebagai berikut : 
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A. LOKASI DAN WAKTU 

1. Lokasi 

Geladkqa  ini mengambil kasus pada Taman Nasional 

Siberut, yang terletak di Pulau Siberut, kepulauan Mentawai, 

Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. 

2. Waktu 

Pelaksanaan penyusunan dilaksanakan mulai bulan 

November 1996 sampai dengan Januari 1997. 

B. SUBYEK PENELITAN 

Dalam penulisan gels-a ini yang menjadi subyek penelitian 

adalah potensi keragaman tanaman yang sampai dengan saat ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Siberut 

sebagai tanaman obat dan industri jamu/fitofarma yang 

memanfaatkan tanaman obat sebagai bahan baku industrinya. 
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C.  PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan 

geladhrya ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Riset pustaka (library research) 

Data dan informasi yang diperlukan diperoleh dengan cara 

membaca dan mempelajari berbagai literatur dan media cetak 

yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penulisan 

gels-a ini. Data dan informasi didapat dari berbagai sumber 

pustaka antara lain Departemen Kehutanan, Departemen 

Pertanian, Balai Penelitian Tanaman dan Obat, Departemen 

Kesehatan, Fakultas Kehutanan IPB, Bappeda Tingkat I Propinsi 

Sumatera Barat, Bappeda Tingkat 11 Kabupaten Padang Pariaman, 

MMA-IPB dan lain-lain. 

2. Peninjauan lapangan (field researclt) 

Pengamatan (observasi) langsung pada Taman Nasional 

Siberut untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung 
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(data primer), serta untuk mendapatkan gambaran subyek 

penelitian secara aktual. 

D. METODE ANALISIS 

Metoda yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dan 

kualitatif adalah : 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), 

dibedakan atas analisis lingkungan internal dan analisis 

lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi 

analisis Strength and Weakness (kekuatan dan kelemahan), 

sedangkan analisis lingkungan ekstemal meliputi analisis 

Opportunity and Threat (peluang d m  ancaman). Analisis SWOT 

ini dilakukan untuk mendiagnosis secara menyeluruh kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman komersialisasi tanaman obat 

Siberut. Dalam analisis SWOT ini penetapan faktor-faktor yang 

termasuk ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
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diIakukan secara personal judgement, yang didukung oleh literatur- 

literatur dan data. 

2. Analisis Cara Pemasaran 

Kegiatan analisis ini dilakukan terhadap berbagai cara 

pemasaran yang dapat diterapkan dalam komersialisasi 

keragaman tanaman Obat Siberut. Tujuan dari analisis ini adalah 

untuk mendapatkan cara pemasaran yang tepat untuk diterapkan 

dalam komersialisasi tersebut. Analisis ini dilakukan dengan 

memperhatilcan dan memperfimbangkan persyaratan yang 

dituntut oleh setiap bentuk cara pemasaran dikaitkan dengan 

kondisi sosial ekonomi di Pulau Siberut serta karakter pengadaan 

simplisia pada industri jamu dan/atau fitofarma. 

3. Analisis Nilai Jual (Selling Point ) Tanaman 

Tujuan dari kegiatan analisis nilai jual (selling point) tanaman 

ini adalah untuk mendapatkan jenis-jenis tanaman di Pulau 

Siberut yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku sebagai 

industri jamu dan / atau fitofanna. Analisis ini lakukan dengan 

2 (dua) pendekatan, yaitu : 
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a Analisis berdasarkan bahan baku industri jarnu/ fitofarma 

Analisis dilakukan dengan cara melakukan penyaringan 

(screening) terhadap keragaman tanaman obat dan keragaman 

flora Siberut, yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku bagi industri jamu, industri fitofarma d m  

industri obat-obatan modem d i  Amerika. Dari hasil 

penyaringan (screening) tersebut akan dihasilkan jenis-jenis 

tanaman yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku bagi 

industri jamu/fitofma. 

b. Analisis selling point berdasarkan ramuan obat 

Analisis dilakukan dengan cara melakukan penyaringan 

(screening) terhadap ramuan-ramuan obat tradisional 

masyarakat Siberut , yang berada di luar ketentuan / 

kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai obat 

tradisional, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 760/ 

MENKES / PER / IX / 1992, tentang daftar obat-obatan yang 

menggunakan bahan tanaman obat yang harus 

dikembangkan secara fitofanna. Dari hasil penyaringan 

(screening) akan dihasilkan ramuan obat yang mungkin dapat 
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dikembangkan saat ini . Dari ramuan obat hasil penyaringan 

(screening) tersebut dapat ditentukan jenis-jenis tanaman 

yang mempunyai nilai jual (selling point), untuk dijadikan 

bahan baku dalam pembuatan ramuan obat tersebut. 
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2 Administrasi Pemerintahan 

Pulau Siberut dibagi atas 2 (dua) kecamatan, yaitu kecamatan 

Siberut Utara dan Siberut Selatan. Setiap kecamatan terdiri dari 

10 (sepuluh) desa, dengan demikian di Pulau Siberut terdapat 20 

(dua puluh) desa, data selengkapnya adalah sebagai berikut : 

Sumber : Kantor Shtistik 1992 
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Sumber : Kantor Statistik 1992 

3. Aksesibilitas 

Transportasi ke dan dari Siberut dilayani secara reguler oleh 

tiga kapal dagang, yaitu KM. Sumber Rezeki, KM.Gaya Baru, dan 

KM. Semangat Baru. Untuk mencapai Pulau Siberut, dibutuhkan 

waktu selama 9 - 12 jam dari pelabuhan Muara Padang, namun 

waktu tempuh ini sangat tergantung kondisi cuaca. Terdapat 

tiga pelabuhan yang umumnya dikunjungi oleh kapal dagang, 
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yaitu Muara Siberut, Muara Sikabaluan, dan Muara Saibi. Selain 

kapal dagang m u m ,  tersedia 1 (satu) unit kapal perintis milik 

pemerintah, yang mengunjungi Siberut 2 atau 3 kali setiap 

bulannya. Kapal perintis singgah di Taileleu, Muara Saibi dan 

Sikappokna, dan melanjutkan pelayaran ke Pulau Nias (Gunung 

Sitoli) kapal ini kemudian kembali ke tiga Desa Siberut d k  

kembali ke Teluk Bayur, Padang. Beberapa kapal dagang dan 

penangkap ikan kecil10 sampai 30 ton juga melakukan perjalanan 

antara Pulau Siberut d m  daratan. 

Di Pulau Siberut, semua transportasi dilakukan dengan 

menggunakan kapal motor, sampan dan jalan kaki. Tidak terdapat 

jalan yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. 

Hubungan komunikasi dari dan ke Muara Siberut dan Muara 

Sikabaluan dapat dilakukan melalui telepon, namun tidak 

terdapat jalur telepon ke desa-desa. Kantor pos hanya dijumpai 

di Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dengan jadwal 

pengiriman surat 3 kali seminggu. 
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4. Iklim 

Pulau Siberut mempunyai iklim khatulistiwa yang panas dan 

lembab dengan curah hujan yang tinggi dan tidak ada m u s h  

kemarau yang berkepanjangan. Data curah hujan yang 

dikumpulkan di Muara Siberut memperlihatkan rata-rata curah 

hujan pertahun adalah sekitar 3.320 mm. Hujan p a b g  lehat 

biasanya turun pada bulan April dan Oktober, d m  bulan-bulan 

yang relatif kering adalah Februari dan Juni. Curah hujan di 

daerah pedalaman biasanya lebih tinggi dari pada sepanjang 

pantai timur. 

Suhu dan kelembaban relatif konstan, dengan kelembaban 

berkisar antara 81 - 85 %, sementara rata-rata suhu minimum dan 

maksimumnya adalah 22 O C d m  31 O C . 

5. Topografi, Geologi Dan Tanah 

Secara m u m  topografi di Pulau Siberut berbukit dengan 

punggung bukit yang hampir sama tingginya, titik tertinggi 

adalah 384 meter di atas perrnukaan laut. Pantai bagian timur 

Pulau Siberut landai, sedangkan pantai bagian baratnya curam. 

Pulau Siberut merupakan Pulau sedimen yang didominasi oleh 
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serpihan, endapan, dan bahan marmer berumur relatif muda. 

Sebagian besar tanah di Pulau Siberut sangat rentan dan mudah 

tererosi. Terdapat beberapa daerah kecil terdiri dari konglomerasi 

pra-miocene yang mengandung sista (lapisan karang tipis), dan 

kwarsa, sedikit karang kapur yang mungkin terbentuk pada masa 

miocene, dan beberapa batuan vulkanis yang bersebaran, yang 

mungkin berasal dari ledakan gunung api di Sumatera pada masa 

miocene. 

6. Hidrologi 

Daerah pedalaman Siberut yang tidak datar dan terpotong 

secara tajam, menghasilkan suatu sistem tata air yang kompleks. 

Sungai-sungai utama telah memisahkan Pulau menjadi sejumlah 

daerah-daerah aliran sungai atau daerah-daerah penampungan 

air. Terdapat banyak sungai-sungai yang mempunyai lebar antara 

30 sampai 40 meter. Hujan lebat yang sering turun, menyebabkan 

semua sungai mengandung endapan lumpur yang pekat, yang 

ditumpuk di dataran aluvial di sepanjang pantai timur, daratan 

rendah berawa-rawa di utara, barat laut dan tenggara, serta di 

daerah yang lebih rendah dari semua sungai besar. 
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B. PROFIL MASYARAKAT 

1. Penduduk 

Pulau Siberut penduduknya relatif tersebar dengan 

kepadatan 5 atau 6 orang per kilometer persegi. Jumlah penduduk 

selama dekade ini telah memperlihatkan peningkatan dari tahun 

ke tahun. Jumlah pendatang kira-kira 10 % dari jumlah 

penduduk, para pendatang tersebut terdiri dari suku 

Minangkabau, Batak, Jawa, Ambon, dan Cina. Data populasi 

penduduk selengkapnya disajikan pada Lampiran 2. 

2. Perilaku Masyarakat 

a. Struktur masyarakat asli 

Orang Mentawai pertama berasal dari Sumatera, 

imigrasi terjadi beberapa ribu tahun yang lalu (Schefold, 

1992). Legenda-legenda Mentawai menyatakan bahwa 

semua orang Mentawai asli berasal dari daerah Simatalu 

yang pindah ke selatan dari Nias, melalui kePulauan Batu. 

Mereka membentuk kelompok-kelompok patrilinial, setiap 
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kelompok ini disebut: uma, yang terdiri dari 5 - 15 keluarga. 

Dalam masyarakat 5iberut tidak mengenal suatu sistem 

politik atau sistem kepemimpinan. Suatu keputusan yang 

menyangkut seluruh klan diambil sesuai dengan konsensus 

di antara anggota uma dewasa. 

Uma juga merupakan unit kepemilikan tanah, yang 

berarti seseorang akan mempunyai hak atas tanah dan 

sumber daya alamnya jika mereka menjadi anggota dari 

kelompok. Uma bersifat exogami yang berarti wanita- 

wanitanya menikah dengan pria-pria yang berasal dari urna 

lain dan menjadi bagian dari urna suaminya. Anak-anaknya 

otomatis menjadi anggota urna bapaknya. Seorang janda 

sering kali kembali ke kelompoknya (umanya), meninggalkan 

anak-anaknya pada uma ayahnya. 

Pola pemukiman tradisional adalah urna yang terbentuk 

di sepanjang pinggiran sungai-sungai utama. Dengan 

adanya pembentukan desa-desa oleh pemerintah telah 

merubah pola pemukiman secara tradisional. Namun 

struktur urna masih tetap dihormati sampai saat ini, 
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terutama dalam penggunaan atau mengolah tanah dan hak 

untuk mengeksploitasi sumber daya alam. 

Struktur pemerintahan baru dari organisasi sosial 

seperti dusun dan desa telah disusun atas organisasi sosial 

uma tradisional tetapi belum menggantikan struktur uma 

dalam segala hal. Sebagai suatu respon atas sistem desa 

yang baru, uma-uma membentuk lembaga suku ( Parurukat 

Panutubut Uma / PPU ) yang beranggotakan wakil dari 

setiap pemimpin suku. Tujuan dari lembaga ini adalah 

untuk melerai pertengkaran antar suku dalam penggunaan 

sumber daya dam dan masalah-masalah sosial. Selain itu, 

lembaga ini merupakan forum konsultasi dalam 

pengembangan kegiatan-kegiatan di dusun-dusun. 

b. Agama 

Agama asli masyarakat Siberut adalah arat sabulungan. 

Agama ini mengajarkan bahwa setiap mahluk, benda 

maupun fenomena dam mempunyai jiwa (sirnagere), dan 

semua yang hidup maupun mati memiliki pancaran (bajau). 

Bajau tidak berciri baik atau jahat, namun bajau yang kuat 
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dapat manpengaruhi manusia secara negatif. Kini sebagian 

besar masyarakat Siberut menganut agama Katolik, 

Protestan dan Islam. Walaupun demikian, elemen-elemen 

dari kepercayaan asli mereka masih tetap dipertahankan dan 

melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Makanan pokok 

Menurut Mitchell dan Tilson (1986), tepung yang 

diperoleh dari pohon sagu (metromjlon s a p )  merupakan 

makanan pokok mereka. Sedangkan, untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani, masyarakat melakukan 

perburuan satwa liar dengan menggunakan busur dan anak 

panah, serta memandng. Berburu dilakukan dengan 

menggunakan perangkap dan panah beracun. Racun di buat 

secara tradisional dapat membunuh binatang dengan cepat 

tetapi tidak berbahaya jika binatang hasil buruan tersebut 

dimasak. Binatang utama yang diburu adalah primata, 

kijang dan babi hutan, sedangkan binatang lain yang di buru 

atau di tangkap adalah musang, biawak, burung, tupai, ular 

piton, dan tikus. Bagi masyarakat asli, berburu merupakan 
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aspek yang sangat penting dalam kehidupan tradisional, 

kegiatan ini lebih diutamakan untuk kepentingan agama dan 

sosial daripada kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan 

protein hewani. 

d. Perekonomian 

Perbedaan tingkat kemakrnuran sangat terkait dengan 

perbedaan kemampuan, kerajinan dan inisiaH-inisiatif 

perorangan. Orang-orang Mentawai, karena hidup dengan 

sikap tradisional, jarang yang mampu meningkatkan 

perekonomian, karena adanya norma-noma pembagian dan 

penyebaran keuntungan yang diterima. Selama berabad- 

abad sistem barter (tukar menukar barang) dilakukan dengan 

para pedagang dari Sumatera. Namun kegiatan-kegiatan 

pengusahaan hutan, peraturan perlindungan dam, agama- 

agama baru, serta pariwisata sangat berpengaruh terhadap 

perubahan kebudayaan dan perilaku asli. Hal yang paling 

nyata terlihat adalah terjadinya perubahan terhadap 

perekonomian masyarakat, yaitu dari ekonomi untuk 

kebutuhan sendiri menjadi ekonomi yang berorientasi pasar. 
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Melalui hubungan perdagangan, orang Mentawai 

mempunyai jaringan pasar keluar untuk kelebihan hasil 

mereka terutama kopra, rotan dan gaharu, serta minyak 

nilam. Hasil pertanian yang lain adalah sagu, cengkeh, dan 

kopi. Produksi cengkeh berkurang setelah harganya merosot 

turm. 

Hubungan perdagangan ini sangat penting bagi 

masyarakat setempat untuk mendapatkan barang-barang 

yang tidak dapat diproduksi masyarakat setempat, antara 

lain tembakau, gula, garam, benda-benda dari besi (pisau, 

paku, kampak, dan alat-alat lainnya), pakaian, alat-alat 

masak, radio, televisi, senapan angin, gergaji besi dan mesin 

tempel. 

Impor tradisional seperti gong, manik-manik dan kaca 

telah kehilangan nilai penting karena perubahan gaya hidup. 

Beberapa orang juga memelihara sapi dan bebek untuk 

pertukaran perdagangan mereka dalarn mencukupi sumber 

protein, namun belum pernah djlakukan penjualan temak ke 

pasar di daratan Sumatera Barat. Hubungan perdagangan 

didominasi oleh non-Mentawai, khususnya Minang, 
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beberapa dari mereka membangun jaringan yang lebih luas 

untuk hubungan perdagangan. Beberapa orang Mentawai 

mencoba membangun usaha dalam skala kecil atau menjadi 

pedagang. Namun, keberhasilan mereka terbatas karena 

kurangnya pengalaman dan pelatihan serta kurangnya kaum 

muda Mentawai yang berperan dalam jaringan pemasaran. 

e. Pemilikan tanah 

Menwt  adat setempat tidak ada tanah yang kosong di 

Siberut. Semua tanah di miliki oleh uma berdasarkan garis 

patrilinial, dimana setiap urna menghomati kepemilikan di 

antara mereka. Saat ini terdapat sekitar 350 dan 400 

masyarakat urna di Siberut. Anggota perseorangan (sikauma) 

memiliki hak atas sumber-sumber alam untuk kelompok 

usaha, untuk pengelolaan panen makanan pokok, 

membangun kandang babi (sapou saina) dan untuk 

mengumpul rotan, berburu dan menebang kayu untuk kayu 

bangunan dan sampan. 

Keputusan penetapan lahan baru dan pohon yang harus 

ditebang ditentukan oleh masyarakat uma. Berdasarkan 

Kondisi Umum Pulau Siberut 

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



prinsip umum pembagian makanan, anggota urn yang lain 

biasanya menerima bagian dari hasi berburu dan dari babi 

dan ayam yang dipotong untuk perayaan tradisional. Jika 

anggota urn yang lain berkeinginan untuk berburu, 

mengumpullcan makanan atau rotan dari daerah tertentu di 

luar lahannya, harus mendapat izin terlebih dahulu. Jika 

kegiatan tersebut dihkukan tanpa persetujuan pemilik dan 

tertangkap mereka, maka pelaku akan menerima hukuman 

dengan membayar denda (tulou). Jumlah denda akan 

ditentukan dalam musyawarah antara kelompok tertuduh 

dengan uma pemilik tanah. 

f. Pendidikan 

Di kecamatan Siberut Selatan terdapat 21 SD dengan 

jumlah murid sebanyak 2.847 orang dan 103 orang guru. 

Sedangkan di Siberut Utara terdapat 20 SD dengan 2.320 

orang murid dan 67 orang guru (Siberut Dalam Angka, 1992). 

Dua buah SMP Negeri dan dua buah SMP Katolik terdapat 

di dua kecamatan dan sebuah SMA Negeri mulai di buka 

tahun 1993 di kecamatan Siberut Selatan. 
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Keadaan sistim pendidikan saat ini belum sesuai dengan 

standar. Banyak gedung-gedung sekolah yang rusak karena 

tidak terpelihara dan kualitas bahan bangunannya yang 

rendah. Sering terjadi, seorang guru hams menggantikan 

tugas guru lainnya dan merupakan hal yang umum guru- 

guru mengajar untuk tiga atau empat kelas. Masalah lainnya 

adalah sekolah hanya mempunyai jumlah murid yang 

sedikit. Hal ini disebabkan karena anak-anak mempunyai 

tugas mengumpullcan kayu bakar di hutan, menjaga adik 

atau mengumpullcan rotan bersarna orang tuanya. 

3. P e d a a t a n  Tanaman Obat 

Menurut Ave dan Sunito (1990), di Pulau Siberut, pada 

umumnya, kaum pria mempunyai perhatian yang lebih besar 

pada tanaman obat-obatan dan permasalahan penyakit daripada 

kaum wanitanya. Pengetahuan mengenai pengobatan diperoleh 

melalui proses belajar, melalui kerei (dukun / tenaga spesialis 

pengobatan). Rarnuan obat-obatan ada yang diperoleh melalui 

mimpi, ada juga yang diperoleh dengan cara membeli atau tukar 
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menukar. Dukun-dukun Siberut masih tetap menciptakan 

ramuan melalui cara mencoba-coba (trial and error). 

Masyarakat Siberut membedakan tumbuhan dengan cara 

melihat pada berbagai ciri spesifik, seperti bentuk, bau, cara 

tumbuh, tempat tumbuh, tampak umum dan lain sebagainya. 

Beberapa bentuk ciri, seperti bau dan rasa, dihubungkan dengan 

khasiat penyembuhan. 

a. Khasiat tanaman obat 

Berbagai ramuan obat tradisional yang digunakan 

sampai dengan saat ini, hampir seluruhnya menggunakan 

bahan dasar tanaman, dipergunakan dan dipercaya untuk 

dapat mengobati 67 (enam puluh tujuh) penyakit yang 

umumnya te qadi di lingkungan masyarakat Siberut. Jenis- 

jenis penyakit tersebut disajikan pada lampiran. 3 

b. Bentukobat 

Bentuk obat-obatan yang diramu dari berbagai tanaman 

secara m u m  dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
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1). Obat minurn (dimasak terlebih dahulu atau langsung 

dikonsumsi) 

2). Obat luar (untuk pemijatan, kompres, obat tetes) 

3). Obat minurn dan obat luar 

c. Pemasaran obat/ tanaman obat 

Sampai dengan saat ini masyarakat Pulau Siberut belum 

pernah memasarkan obat, ramuan obat maupun tanaman 

obat ke luar Pulau Siberut. 

C. TINJAUAN UMUM TAMAN NASIONAL SIBERUT 

1. Manajemen Taman Nasional Siberut 

a. Pengelolaan Taman Nasional Siberut 

Taman Nasional Siberut saat ini dikelola melalui Proyek 

Konservasi Alam Terpadu, Direktorat Jenderal Perlindungan 

Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan. 

Tujuan dari proyek ini adalah untuk melestarikan eksosistem 

hutan tropis dan keragaman hayati yang akan meningkatkan 

penclapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain 

itu, memantapkan kelembagaan, perencanaan, implementasi 
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serta pemantauan konservasi keanekaragaman hayati. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara 

lain memberikan kesempatan ke j a  bagi masyarakat dari 

produksi hasil hutan kayu dan non kayu, pengembangan 

kerajinan tangan, pemeliharaan lebah, perlindungan daerah 

aliran sungai, ekoturisme, komersialisasi aset keragaman 

hayati terutama tanaman obat. 

b. Zonasi Taman Nasional Siberut 

Menurut Rencana Pengelolaan Taman Nasional Siberut, 

Taman Nasional ini dikelola dengan lima zona pengelolaan, 

yaitu zona inti dengan luas 46.533 hektar, zona pemanfaatan 

tradisional seluas 101.710 hektar, zona perkampungan Taman 

Nasional seluas 44.392 hektar dm zona pemanfaatan intensif 

seluas 25 hektar, serta zona penyangga seluas 210.445 hektar. 

1). ZonaInti 

Zona inti merupakan lokasi dengan daerah yang 

bertopografi tidak datar, berada di dalam kawasan 

Taman Nasional dan bertujuan hanya untuk 
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perlindungan. Zona ini dikelilingi oleh zona 

pemanfaatan tradisional, zcma inti ini tidak terlalu besar. 

Hal ini untuk tidak menghilangkan kesempatan 

pengambilan hasil hutan oleh masyarakat yang hidup di 

sekitamya ke dalarn Taman Nasional. 

2). Zona Pemanfaatan Tradisional 

Zona pemadaatan tradisional dimaksudkan untuk 

mengakomodasi kebutuhan dasar dari penduduk 

setempat dan melindungi zona inti. Banyak lokasi di 

dalam Taman Nasional yang telah dimanfaatkan untuk 

mengambil hutan oleh penduduk sejak berabad-abad 

lalu. Sampai saat ini masyarakat telah mengolah hasil 

hutan dengan dampak yang kecil di dalam kawasan 

hutan, dan telah bermukim dan berladang sejak dulu di 

sepanjang pinggir sungai. Beberapa ladang dan rumah 

ladang masyarakat berlokasi di dalam zona 

pemanfaatan tradisional. 
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3). Zona Perkampungan Taman Nasional 

Zona Perkampungan Taman Nasional merupakan 

daerah pemukiman masyarakat di dalam Taman 

Nasional. Terdapat lebih kurang 5.000 jiwa dalam zona 

perkampungan Taman Nasional ini. Zona 

Perkampungan tersebut adalah sebagai berikut : 

a). Simalegi Muara Simalegi dan Simalegi Tengah, 

seluas 9.560 hektar 

b). BetaetSimatalu, Betaet, Limu, Sesea, Bojo, Mongan 

serum, Pokuku, Malibbek, Paipajet Ulu, Otad, 

Lubaga, Bai, Kulumen, Masaba, Limau Simatalu, 

seluas 22.165 hektar 

c). Sagulubbe-Siriiabak, Sagulubbek, Mongan, Kalea, 

dan Siribabak, seluas 12.667 ha 

4). Zona Pemanfaatan Intensif 

Kawasan seluas 25 ha di dalam Taman Nasional 

berlokasi di Simabugai yaitu antara Sirisurak dan 

Limau, ditetapkan sebagai zona pemanfaatan intensif. 
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Kawasan ini menjadi stasiun keragaman hayati Siberut 

yang digunakan untuk fasilitas penelitian dan kawasan 

wisata terbatas. 

5). Zona Penyangga 

Zona Penyangga m e r u p h  kawasan yang berada 

di luar batas Taman Nasional, karma sangat dekat 

dengan Taman Nasional, kegiatan-kegiatan 

pengembangan di zona tersebut akan selalu 

d i p e r h a h .  

2. Potensi Keragaman Flora 

Taman Nasional Siberut mernpunyai beberapa ekosistem 

darat, yaitu hutan dipterocarp primer, hutan campuran primer, 

hutan diptuocarp regenerasi bekas tebangan, hutan rawa air tawar, 

hutan bakau, rawa-rawa s a p ,  dan vegetasi pesisir pantai barat. 

a. Hutan dipterocarp primer 

Hanya terdapat di daerah tinggi d m  bukit-bukit, 

kawasan ini didominansi dengan sangat tinggi oleh 
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pohon-pohon besar dari keluarga Dipterocarpaceae. Genus 

dipterocarp yang dominan di Siberut adalah Dipterocarpus 

diikuti oleh Shorea. S h o w  sangat dibutuhkan untuk membuat 

sampan tradisional. Jenis Shorea yang sering dijumpai di 

hutan jenis ini adalah Palaquium dan Hylnocarpus. Rata-rata 

tinggi tajuk tumbuhan adalah 30 sampai dengan 35 meter, 

dengan pohon tinggi yang kadang-kadang menjulang sampai 

70 meter, tumbuhan tanah agak jarang. 

Menurut LIFI (1995), kepadatan tegakan per hektar 

berkisar dari 678 sampai 145 individu dengan rata-rata 1.186 

individu perhektar. Kepadatan anakan dipterocarp mencapai 

420 individu per hektar. 

b. Hutan campuran primer 

Hutan campuran primer dijumpai pada lereng-lereng 

dan bukit-bukit lebih rendah, di bawah hutan dipterocarp 

primer, di daerah punggung-punggung bukit, tetapi 

penampilan dan komposisi spesiesnya sangat berbeda. 

Banyak famili pohon terwakili tetapi tidak ada yang 

dominan, kecuali ciri-ciri fisik yang menciptakan habitat 
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yang khusus. Famili yang paling umum dijumpai adalah 

Euphorbiaceae, Myristicaceae, Dilleniaceae dan Dipterocarpaceae. 

Tumbuhan polong (Fabaceae) jarang didapat. Pohon-pohon 

yang twnbuh menjulang adalah campuran Shorea, 

Dipteromrpus, Dialium, Pentase dan Durio. Tinggi tajuk pohon 

berkisar antara 25 - 30 meter. Terdapat banyak tumbuhan 

menjalar dan liana lain yang mencapai tajuk pohon, banyak 

mernpunyai epiphyfa. Pada kawasan ini paling banyak 

dijumpai rotan manau. Vegetasi tanah rapat didominasi 

dengan bermacam-macam tumbuhan palem. 

c. Hutan dipterocarp regenerasi bekas tebangan 

Kawasan ini terletak di bagian Utara, Selatan dan Tirnur 

Pulau Siberut, yaitu bekas area konsesi Hak Pengusahaan 

Hutan yang saat ini izinnya dihapuskan. Kekayaan jenis 

tanaman pada kawasan ini umumnya lebih rendah. 

Beberapa daerah didominasi oleh sejumlah kecil tumbuhan 

pioner yang cepat tumbuh ataupun spesies pohon-pohon 

yang berkelompok, antara lain Macaranga, Trema, dan 

Neolamarkia. Namun kebanyakan hutan yang di tebang 
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menampilkan mosaik dari jenis-jenis kerusakan hutan, 

dimulai dari yang rusak berat sampai ke daerah yang tidak 

mengalami penebangan. Daerah yang rusak tertutupi oleh 

tumbuhan merambat dan liana, yang menghambat 

regenerasi. Di beberapa hutan yang mengalami penebangan 

yang kurang intensif, terutama daerah sekitar hutan yang 

tidak ditebang, regenerasi dapat berlangsung dengan baa, 

dengan banyak anak pohon dipterocarp tetap tertinggal. 

Setelah beberapa tahun hutan-hutan yang mengalami sedikit 

penebangan ini mengambil bentuk dan komposisi spesies 

hutan asli. 

d. Hutan rawa dan air tawar 

Kawasan ini didominasi oleh Teminal ia  phellocarpa. 

Sedangkan flora tanah didominasi oleh palem, bulu rotan, 

pandan dan ardd; di tanah yang terus menerus basah ini 

bertaburan akar-akar pneumatik. Dataran lahan basah yang 

paling luas adalah di bagian pantai Tirnur, yaitu di sekitar 

Cempungan, Sirilogui dan Sikabaluan. Daerah ini telah 

dihuni penduduk dan tumbuhan hutan rawa aslinya telah 
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banyak terganggu. Kantong-kantong rawa-rawa yang 

terisolir dapat dijumpai di pedalaman Pulau tetapi 

daerahnya tidak luas. 

e. Hutan bakau 

Kawasan ini dijumpai di sepanjang garis pantai dan 

Pulau-Pulau dipantai Timur, dimana lautnya dangkal dan 

ada gosong karang. Penampang dari pinggiran bakau 

memperlihatkan bakau dengan akar (Rhizophora spp) yang 

relatif rendah, diikuti oleh pohon yang lebih tinggi dengan 

dinding penampang dan aka  Pneurnatophora (Bruguire spp), 

dimana tanah terbuka waktu air surut. Secara mum,  

Rhizuphora, adalah genus utama yang tersebar pada 

kelompok bakau di Pulau Siberut. Spesies bakau lainnya 

seperti Bmguiera spp dan Lurnnitzera spp, tumbuh dengan baik 

di pedalaman. Analisa Cluster menunjukkan bahwa 

pengelompokkan spesies berkorelasi dengan faktor 

gangguan. Tiga gabungan bakau dan spesies dominan 

adalah : 
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1). bakau pantai dan Pulau karang (Rlzizoplzora apiculata - 

Rhizophora micronata dominan), 

2). bakau estuarina berlumpur (Rhizoplzora apiculata - 

Bruguiera gjrnnorlziza dominan), 

3). bakau yang terganggu karena aktifitas manusia (Rhizo- 

phora apiculata - Lumnitzera littorea dominan). 

Muara-muara sungai yang lebih besar dibatasi dengan 

Nypa jhctians, juga ditemui pada pinggiran-pinggiran 

sebelah dalam dari hutan bakau. Hutan belukar nipah 

meluas sampai 2 Km ke pedalaman dari laut. Hutan bakau 

di Siberut dapat dianggap berada dalam keadaan baik, 

karena regenerasi alamiah yang baik. Keragaman hutan 

bakau di Siberut sangat tinggi, dijumpai 28 famili, 48 genus, 

clan 54 spesies. 24 spesies tanaman bakau yang dijumpai di 

Pulau Siberut, mewakili 63% spesies bakau yang terdapat di 

Indonesia. 
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f. Rawa sagu 

Sagu merupakan sumber utama karbohidrat untuk 

penduduk. Pohon s a p  (Metroxylon sap,  M. Rumphili) dan 

sejenisnya tumbuh di rawa-rawa alami dan menciptakan 

kondisi berpaya-paya. Sagu di Siberut mempunyai laju 

pertumbuhan yang luar biasa, mencapai 12 meter hanya 

dalam 8 tahun (WWF 1980), dan tumbuh sampai 18 meter, 

lebih tinggi dari kebanyakan daerah-daerah lain. Zat hara 

yang tercuci melalui aliran air dari bukit-bukit berhutan di 

sekitamya, menyediakan sumber alarni untuk kesuburan 

tanah. Sagu berkembang biak sendiri, walaupun tunas- 

tunas kecil dapat diambil untuk ditanam dimana-mana, 

untuk mulai membuat rawa sagu atau untuk mengisi 

kembali daerah yang dipanen secara berlebihan. Di 

kampung Rogdog, kepadatan sagu berkisar antara 175 - 317 

kelompok per hektar, dengan 3 - 16 pohon per kelompok. Di 

Madobak, kepadatan sagu adalah 250 - 300 kelompok, per 

hektar, dengan 10 - 33 pohon per kelompok. 
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g. Vegetasi pesisir pantai barat 

Sepanjang pantai barat Siberut di mana kekuatan angin 

umumnya, hempasan ombak dan arus lepas pantai 

mencegah terbentuknya hutan bakau. Diatas pantai terdapat 

teras-teras rendah yang memperlihatkan batas air pasang 

yang normal. Pada teras-term itu dijumpai tegakan Casuarina 

equisetijidia, diselingi dengan pohon rendah dan sekumpulan 

semak Barringtonia, Hibiscus and Pandanus. Fada daerah 

yang memiliki lapisan dasar yang lebih keras, tumbuh pohon 

yang lebih besar, yaitu Eugenia grandis, Challophyllum 

inophylloide, dan Syzygium Pseudoformosum. 

Potensi keragaman flora selengkapnya di Fulau Siberut 

disajikan pada Lampiran. 4 

3. Potensi Keragaman Tanaman Obat 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ave dan Sunito, 

1990, sebanyak 5C?3 jenis dari 109 famili tanaman yang terdapat di 

Pulau Siberut, d imanfaah  masyarakat setempat sebagai bahan 

rarnuan untuk membuat obat tradisional. Potensi keragaman 
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tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman 

obat dapat dilihat pada Lampiran. 5 
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A. PENGELOMPOKAN INDUSTRI 

Menurut Hargono (1983), Pemerintah dalam mengembangkan 

industri obat yang menggunakan bahan dari tanaman obat, agar dapat 

menjangkau pelayanan kesehatan formal, membagi industri obat 

tersebut menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Kelompok jamu 

Obat yang tmasuk dalam kelompok jamu adalah obat yang 

menggunakan bahan baku yang berasal dari simplisia yang belum 

mengalami standarkmi dan belum pernah diteliti, bentuk sediaan 

masih sederhana, berwujud serbuk seduhan, rajangan untuk 

seduhan dan sebagainya. Kegunaannya masih sepenuhnya 

menggunakan istilah-istilah tradisional, seperti sekalor, pegel linu, 

encok, tolak angin dan lain sebagainya. 
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2. Kelompok fitoterapi (fitofarma) 

Kelompok ini sekarang lebih dikenal sebagai kelompok 

fitofarma, yaitu obat tradisional yang bahan bakunya adalah 

simplisia yang telah mengalami standarisasi dan telah dilakukan 

penelitian atas sediaan galeniknya. Kegunaannya jelas dan 

pemyataan kegunaannya telahmenggunakan istilah farmakologi, 

misalnya dieurika, obstipansia, kholagoga dan analgetika. 

Selanjutnya menurut Sidik (1992), obat-obat yang 

menggunakan bahan alam dimasukkan ke dalam golongan 

fitofarma, jika bahan bakunya telah memenuhi pers~laratan 

minimal bails kualitatif maupun kuantitatif dan pemakaiannya 

didasarkan atas adanya bukti akan keamanan maupun 

kemanfaatan yang diperoleh melalui penelitian h i a h  dengan 

prinsip-prhip metodologi yang dapat diterima dalam kedokteran 

modern. Jadi fitofarma sebagai suatu obat harus memenuhi 

persyaratan fitokimiawi, adanya bukti manfaat klinik (eficacy) 

obat, keamanan (safety) dan sebagainya sesuai dengan kriteria dan 

metode yang telah ditetapkan. 
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B. KEBI JAKAN PEMERINTAH TENTANG OB AT 
TRADISIONAL 

Tanpa mengurangi eksisfensi obat yang termasuk kelompok jamu, 

pemerintah mengembangkan obat yang menggunakan simplisia 

tanaman obat melalui peningkatan jenis obat yang termasuk kelompok 

fitofanna, sehingga pemanfaatan obat tradisional dapat ditingkatkan 

dalam pelayanan kesehatan formal (Departemen Kesehatan, 1984). 

Kebijakan pengembangan obat tradisional Indonesia ke arah obat 

kelompok fitofanna, dimaksudkan agar terjadi rasionalisasi dan 

peningkatan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan formal. 

Usaha yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan formulasi 

obat tradisional yang sudah ada serta upaya penyusunan formula obat 

baru. 

Selain itu, menurut Sidik (1992), usaha ke arah fitofarma juga 

dimaksudkan untuk lebih mengembangkan industri obat tradisional 

sebagai suatu usaha agrofarmasi yang lebih handal dan lebih mampu 

mengoptimalkan pemanfaatan tumbuhan obat. Dengan demikian 

diharapkan penggunaan tumbuhan obat menjadi lebih rasional sebagai 

suatu alternatif yang kepercayaannya sama dengan obat modern. 

Berdasarkan peraturan tentang fitofanna, yang antara lain 
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mengatur bahwa obat-obat .yang harus dikembangkan ke arah 

fitofarma, terutama yang mempunyai claim curative, seperti diabetes, 

antihipertensi dan anti kolesterol, pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 760 / MBNKES / PER /IX/1992, menetapkan 

daftar obat-obat yang menggunakan bahan tanaman obat yang harus 

dikembangkan secara fitofarma. Obat-obat tersebut adalah sebagai 

Antehintik 

Anti ansietas (anti cemas) 

Anti asthma 

Anti diabetes (hipoglikemik) 

Anti dime 

Anti hepatetis kronik 

Anti herpes genetalis 

Anti hiperlipidemia 

Anti hipertensi 

Anti hipertiroidisma 

Anti histamin 

Anti inflamasi (rematik) 

Anti kanker 

Anti malaria 

Anti TBC 

Antitusif / ekspektoransia 
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16. Antitusif / ekspektoransia 

17. Disentri 

18. Dispesia (gastiris) 

19. Diuretik 

20. Hipotensi 

21. Kardiovaskuler 

22. Kolagogum 

23. Kolera 

24. Kontraseptif 

25. Migrain 

26. Urolatik 

C.  B AHAN BAKU (SIMPLISIA) 

1. Sistem Tata Niaga Simplisia 

Pengadaan bagi kebutuhan bahan baku (simplisia) bagi 

industri jamu dan fitofarma dapat dipenuhi oleh simplisia yang 

berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 

Adapun sistem tata niaga tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Sistem tata niaga simplisia luar negeri 

Menurut Zuhud (1994), industri obat tradisional 

Indonesia juga membeli simplisia dari luar negeri, lchususnya 

bagi simplisia yang berasal dari tanaman obat yang tidak 

tumbuh di Indonesia. Masing-masing perusahaan obat 

melakukan kontak dagang langsung dengan para importir 

simplisia di luar negeri. Berdasarkan pada data Departemen 

Perindustrian dan Perciagangan (1996), Indonesia mengimpor 

tanaman untuk industri farmasi dan kimia dari Cina, 

Hongkong, USA, Belanda, Jerman, Switzerland, Jepang, 

Taiwan, Singapore, Kenya, Republik Afrika Tengah, negara- 

negara Afrika lainnya, Burma, India, Iran, Colombia, Itali dan 

Australia. Data selengkapnya adalah sebagai berikut : 
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Industri Jamu I Fitofarma 

Other plants used 
for pharmacy 

Rep Afrika Tengah 

Negara Afrika lainnya 

Jepang 

101.020 

317.736 

18 

235.018 

714.644 

1.7l6 
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for insecticidal 

Sumber : Departemen Perindustxian dan Perdagangan (1996) 

Indonesia juga melakukan ekspor simplisia atau 

tanaman, menurut data Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan (1996), negara pengimpor simplisia Indonesia 

adalah Jepang, Singapore, Malaysia, Belanda, Jerman, 

Marocco, Perancis, Taiwan, Hongkong, India, dm USA. Jenis 
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tanaman yang diekspor adalah cubeb pepper, kumis kucing, 

jenis-jenis tanaman lain untuk farmasi dan jenis-jenis 

tanaman untuk industri insektisida. Terlihat kecenderungan 

peningkatan jumlah ekspor pada setiap tahunnya, data 

selengkapnya kegiatan ekspor simplisia adalah sebagai 

berikut : 

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1996) 

b. Sistem tata niaga simplisia dalam negeri 

Menurut Zuhud (1994), tata niaga simplisia dalam 

negeri, sangat bervariasi. Saluran distribusi yang digunakan 

sangat dipengaruhi oleh letak daerah dan produksi yang 
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d i h a s h .  Untuk masyarakat pengumpul tingkat desa yang 

letaknya dekat dengan kecamatan, selain dapat menjud 

langsung kepada pedagang pengumpul juga dapat menjud 

langsung ke pasar atau ke pedagang antar daerah. Pedagang 

pengumpul dan pedagang antar daerah pada umumnya 

tidak hanya membeli satu komoditi tumbuhan obat, tetapi 

bermacam-macam, untuk disetorkan ke salah satu industci 

jamu, sedangkan yang dijual kepada esportir umumnya 

hanya komoditi tertentu saja. 

Selain itu, para petani juga dapat menjual/memasarkan 

tanaman obatnya melalui KUD, dengan menjual melalui 

KUD petani mendapat jaminan dan sarana produksi. Sebagai 

salah satu contoh dalam sistem tata niaga simplisia adalah 

pola distribusi tanaman obat yang dipungut dan 

diperdagangkan masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru 

Betiri, Jawa Timur. Secara skematis, pola distribusi simplisia 

tersebut digambarkan pada Gambar 2. 

Te rjadi kesulitan dalam menemukan data kebutuhan 

simplisia bagi industri jamu/fitofarma, karena pada 

umumnya industri jarnu/ fitofarma membeli simplisia dalam 
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jumlah yang besar pada saat panen, selanjutnya menyimpan 

simplisia tersebut untuk kebutuhan industrinya. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari terputusnya penyediaan 

bahan baku, karena terdapat ketidak pastian dalam pasokan 

simplisia, terutama untuk jenis-jenis yang 

dipungut/diekstraksi dari alam. 

2. Persyaratan Teknis Simplisia 

Menurut Mulyani (1990), terdapat perbedaan yang jelas 

dalam persyaratan teknis dalam memenuhi kebutuhan simplisia 

antara industri jamu dengan fitofarma. Perbedaan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Industri jamu 

Industri jamu memerlukan jenis simplisia yang sangat 

bervarbsi, selain itu, pembelian terhadap simplisia dilakukan 

sebanyak mungkin di saat panen, dimana untuk selanjutnya 

simplisia dalam jumlah banyak tersebut disimpan dalam 

gudang. Pada umumnya industri jamu dapat menerima 

tingkat mutu simpilisia yang relatif tidak seragam. 
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b. Fitofarma 

Kelompok fitofanna hanya membeli simplisia tertentu 

yang telah terbukti berdasarkan h a d  penelitian laboratorium 

memberikan manfaat obat dan aman untuk dikonsumsi. 

Selain itu kelompok ini menuntut jaminan kontinyuitas 

pemasokan simplisia dan menetapkan standar mutu yang 

diinginkan, yang mencakup keseragaman, kebersihan, 

keaslian, dan kadar air . 

3. Jenis Tanaman Obat Yang Dimanfaatkan 

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Pengawasan Obat 

dan Makanan (1994), terdapat 145 jenis tanaman obat yang 

umumnya dimanfaatkan oleh industri jamu (daftar jenis-jenis 

tanaman pada Lampiran. 6). Sedangkan pada industri fitofarma, 

terdapat 20 (dua puluh) jenis tanaman obat yang umum 

dimanfaatkan oleh industri fitofarma di Indonesia (daftar jenis- 

jenis tanaman pada Lampiran 7). Selanjutnya menurut 

Farnsworth, et.al (1985) terdapat 14 jenis tanaman yang berasal 

dari Indonesia yang dijadikan sebagai bahan baku industri obat 

modern di Amerika Serikat (Lampiran 8). 
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A. MIS1 

Menurut Purnomo (1996), misi pada hakekatnya adalah untuk 

menjelaskan mengapa suatu kegiatan diadakan. Misi merupakan raison 

d'etre dari suatu kegiatan. Dengan adanya misi diharapkan arsitektur 

strategi kegiatan menjadi lebih transparan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Misi kegiatan biasanya memberikan 

gambaran yang jelas tentang ciri pokok produk dari kegiatan, 

kebutuhan konsumen, konsumen yang hendak dituju, karakter, filosofi 

dan citra kegiatan. 

Dengan demikian, agar terdapat kejelasan dari kegiatan 

komersialisasi tanaman obat Siberut, maka perlu ditetapkan misi dari 

komersialisasi tersebut. Misi komersialisasi adalah memberikan nilai 

tambah kepada aset keragaman tanaman obat Siberut, dengan cara 

memasarkan aset keragaman tanaman ini kepada industri 

jamu/industri fitofarma/industri farmasi, di dalam d m  di luar negeri. 

Analisis Komersialisasi 

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



Menurut Purnomo (1996), tujuan kegiatan menyediakan dasar 

untuk perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pengendalian. 

Tanpa tujuan dan komunikasi yang efektif diantara pelaku kegiatan, 

maka kegiatan dapat tersesat ke berbagai arah. Secara m u m  tujuan 

dapat dikatagorikan dalam dua jenis, yaitu tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang. Dengan demikian, agar komersialiasi 

keragaman tanaman obat Siberut mempunyai arah yang jelas, maka 

ditetapkan bahwa tujuan jangka pendek dari komersialisasi keragaman 

tanaman obat Siberut adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pemungutan/pengumpulan (ekstraksi) dan 

memasarkan jenis-jenis tanaman yang merupakan bahan baku 

industri jamu/fitofanna saat ini. 

2. Memasarkan jenis-jenis tanaman yang digunakan untuk membuat 

ramuan obat oleh masyarakat Siberut kepada industri jamu. 

Ramuan obat yang ditawarkan adalah obat-obat luar atau di luar 

ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 760/MENKES/PER/1992. 
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Sedangkan tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah sebagai 

berikuk 

1. Manbatasi pemungutan (ekstraksi) tanaman dari dam. Produksi 

simplisia tanaman obat yang merupakan bahan baku industri 

jamu/fitofarma sebagian besar dihasilkan melalui kegiatan 

budidaya. 

2. Melakukan kerjasama dengan industri jamu/fitofarma, lembaga 

penelitian, perguruan tinggi, dalam penelitian secara 

laboratorium/klinis bagi jenis-jenis tanaman yang dipercayai 

berkhasiat obat. 

3. Meningkatkan jumlah jenis-jenis tanaman yang dapat dipasarkan. 

C. ANALISIS SWOT 

Analisis internal dan ekstemal terhadap pemasaran keragaman 

tanaman obat Siberut addah sebagai berikut : 
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1. Analisis eksternal 

a. Peluang 

Faktor-faktor yang merupakan peluang dalam 

komersialisasi keragaman tanaman obat Siberut adalah 

sebagai berikut : 

1). Pesatnya pertumbuhan perusahaan obat-obatan yang 
menggunakan bahan baku tanaman obat di Indonesia. 

Berdasarkan pada data Departemen Kesehatan 

(1995), terlihat adanya peningkatan pertumbuhan 

perusahaan obat-obatan di Indonesia yang 

menggutlakan bahan baku tanaman obat. Pada tahun 

1981 tercatat 165 perusahaan, sedangkan pada tahun 

1993 tercatat 450 perusahaan, atau terjadi peningkatan 

sebesar 275 persen. Pesatnya pertumbuhan perusahaan 

obat-obatan yang menggunakan bahan baku tanaman 

obat di Indonesia tersebut akan berdampak langsung 

terhadap peningkatan kebutuhan pasokan tanaman 

obat. Kondisi ini merupakan peluang bagi pemasaran 

tanaman obat Siberut. 
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2). Terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi obat 
yang menggunakan bahan baku yang berasal dari 
tumbuhan. 

Hal ini diindikasikan dengan terjadinya 

kecenderungan perubahan gaya hidup gelombang hijau 

baru (new green wave) atau gaya hidup kembali ke dam 

(back to nature) di berbagi negara. Perubahan gaya 

hidup ini akan merupakan peluang yang baik bagi 

pemasaran keragaman tanaman obat Siberut, baik 

secara nasional maupun internasional. 

3). Potensi keragaman tanaman obat Indonesia mulai 
dikenal dunia 

Mulai dikenalnya potensi keragaman tanaman obat 

Indonesia dapat diindikasikan dengan terdapatnya 

kecenderungan peningkatan yang menyolok dari nilai 

ekspor tanaman Indonesia yaitu dari US $ 229 pada 

tahun 1992, menjadi US $ 156,541 pada tahun 1995 

(Tabel. 4). Dengan semakin dikenalnya Indonesia 

sebagai salah satu produsen simplisia di dunia, maka 
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hal ini akan merupakan peluang yang baik dan salah 

satu kemudahan dalam komersialisasi aset tanaman 

obat Siberut. 

4). Penelitian-penelitian untuk menemukan obat baru 
terus berlangsung. 

Menurut ADB (1995), pada saat ini, eksplorasi 

keragaman hayati untuk mendapatkan produk-produk 

baru farmasi meningkat secara drastis. Untuk itu, 

secara global, industri farmasi di dunia telah 

membelanjakan uangnya lebih dari US $170 milliar 

setiap tahunnya untuk menemukan produk-produk 

baru fannasi yang berasal dari keragaman hayati. 

Beberapa negara giat melakukan penelitian dan 

melakukan penyaringan (screening) terhadap keragaman 

hayati untuk mendapatkan tanaman yang dapat 

digunakan untuk mengobati penyakit yang saat ini 

belum dapat diobati dengan obat yang telah ada. 

Japan's Institute of Marine Biology (IMB) melakukan 
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kegiatan tersebut di Micronesia untuk menemukan obat 

penyakit kanker. Sementara itu, US National Institutes 

of Healtll saat ini sedang melakukan kegiatan sejenis 

untuk mendapatkan obat untuk HIV dan kanker. 

Dengan demikian, perusahaan farmasi dan 

industri-industri bioteknologi merupakan peluang bagi 

pemasaran keragaman tanaman obat Siberut. 

5). Terbatasnya lahan budidaya untuk tanaman obat di 
Pulau Jawa 

Pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat di 

Pulau Jawa mengakibatkan menyempitnya lahan 

pertanian masyarakat. Kondisi ini membawa dampak 

langsung terhadap kegiatan budidaya tanaman obat di 

Pulau Jawa. Keterbatasan lahan budidaya akan 

mempengaruhi tingkat produksi dan harga jual 

tanaman obat. Rendahnya produksi tanaman obat 

akibat terbatasnya lahan produksi/budidaya, 

merupakan peluang bagi pemasaran tanaman obat yang 

berasal dari Pulau Siberut. 
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6). Pemerintah memberikan dukungan dalam 
pemanfaatan keragaman tanamanan obat Siberut 

Saat ini sebagian besar Pulau Siberut dikelola oleh 

pemerintah, melalui pembentukan Taman Nasional 

Siberut. Untuk mengembangkan Taman Nasional 

Siberut, maka kawasan ini dikelola melalui Proyek 

Pengembangan Konservasi Alam Terpadu. Salah satu 

manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah 

memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar 

Taman Nasional Siberut untuk melakukan 

komersialisasi aset keragaman hayati, terutama 

tanaman obat-obatan. 

b. Ancaman 

Faktor-faktor yang menjadi ancaman dalam 

komersialisasi aset tanaman obat Siberut adalah sebagai 

berikut: 
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1). Tanaman obat tidak hanya terdapat di Siberut 

Indonesia merupakan salah satu negara bopis yang 

memiliki keragaman hayati yang tinggi. Selain itu, di 

Indonesia terdapat berbagai suku bangsa, dimana setiap 

suku mempunyai cara tersendiri dalam pengobatan 

tradisional. Dengan demikian di Indonesia terdapat 

banyak daerah yang menghasilkan tanaman obat. 

2). Pasokan simplisia dari luar negeri 

Industri jamu dan fitofanna di Indonesia pada saat 

ini masih memerlukan pasokan simplisia dari luar 

negeri, karena simplisia dari luar negeri tersebut telah 

diketahui khasiatnya secara pasti dan kualitasnya jauh 

lebih baik dari simplisia lokal. Hal ini merupakan 

ancaman bagi simplisia yang berasal dari dalam negeri, 

termasuk dari Pulau Siberut, dimana tanaman obat 

Pulau Siberut belum dikenal secara baik oleh industri 

jamu maupun fitofarma. 
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3). Pemerintah belum mendukung pemasaran tanaman 
obat Siberut 

Sampai dengan saat ini belum ada upaya nyata 

yang dilakukan pernerintah untuk mempromosikan dan 

memasarkan kekayaan tanaman obat yang berasal dari 

Pulau Siberut Hal ini merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan tanaman obat Siberut tidak dikenal 

oleh industri jamu dan fitofanna lokal maupun 

internasional. 

2. Analisis internal 

a. Kekuatan 

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan dalam 

komersialisasi aset tanaman obat Siberut adalah sebagai 

berikut : 

1). Maeyarakat nkih memanfaatkan tanaman obat 

Sampai dengan saat ini sebagian besar masyarakat 

Pulau Siberut masih menggunakan tanaman obat dalam 
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kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat digunakan 

sebagai bukti dari khasiat tanaman obat Siberut. Bukti 

nyata ini dapat dijadikan kekuatan dalam promosi 

untuk komersialisasi tanaman obat Siberut. Selain itu, 

dengan masih membudayanya pemakaian obat 

tradisional di Siberut, maka potensi keragaman tanaman 

obat sampai dengan saat ini masih tetap terpelihara. 

2). Pulau Siberut diakui sebagai sumber plasma nutfah 
dunia 

Pulau Siberut merupakan salah satu kawasan yang 

ditetapkan sebagai Cagar Biosfir oleh UNESCO, melalui 

program Man and Bisophere, karena pada kawasan ini 

terdapat plasma nutfah (gen resources) yang endemik, 

yang tidak terdapat di tempat lain. Keunikan dan 

kekayaan plasma nutfah Pulau Siberut dapat digunakan 

sebagai kekuatan dalam memasarkan tanaman obat 

Siberut. Selain itu, dengan tingginya keragaman plasma 

nutfah yang terdapat di Pulau ini, maka peluang untuk 
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menemukan tanaman-tanaman baru yang berkhasiat 

untuk mengobati berbagai penyakit, akan semakin 

besar. Dengan demikian, kekayaan genetika ini 

dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan 

dan menarik minat industri jamu/fitofarma untuk mau 

memanfaatkan aset keragaman tanaman obat Siberut. 

b. Kelemahan 

Faktor-faktor yang merupakan kelemahan 

komersialisasi aset tanaman obat Siberut adalah sebagai 

berikut : 

1). Potensi keragaman tanaman obat Pulau Siberut belum 

dikenal. 

Potensi keragaman tanaman obat Siberut belum 

dikenal secara luas, baik oleh industri jamu dan 

fitofarma dalam negeri maupun luar negeri. 
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Khasiat tanaman obat Siberut belum teruji 

Sampai dengan saat ini belum pernah dihkukan uji 

laboratorium terhadap khasiat tanaman obat Siberut. 

Menurut ADB (1995), umurnnya diperlukan waktu 

sekitar sepuluh tahun, mulai dari ditemukannya 

tanaman yang diperkirakan mempunyai khasiat obat 

hingga tanaman tersebut dimanfaatkan sebagai bahan 

baku industri farmasi. 

3). Di Pulau Siberut tidak dimungkinkan untuk 
membudidayakan tanaman obat yang berasal dari luar 
Pulau Siberut 

Walaupun Pulau Siberut memiliki iklim yang 

sesuai serta lahan yang relatif luas untuk usaha 

budidaya tanaman obat yang saat ini diperlukan oleh 

industri jamu dan fitofarm;, namun budidaya hanya 

dizinkan untuk tanaman obat yang berasal dari Pulau 

Siberut. Sesuai ketentuan dalam pengelolaan Taman 

Nasional, maka pemasukan/introduksi jenis-jenis 

tanaman lain dari luar Pulau Siberut sangat dibatasi. 
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Hal ini untuk menghindari terjadinya polusi genetika 

yang akan mengancam kelestarian genetika endemik 

yang terdapat di Pulau Siberut. 

4). Terbatasnya infrastruktur dan sarana transportasi 

Mrastruktur merupakan salah satu faktor penting 

agar produk yang akan dipasarkan dapat menjangkau 

kmumen. Saat ini semua transportasi di Pulau Siberut 

dikdcukan melalui sungai dengan menggunakan motor 

tempel atau sampan. Hubungan komunikasi melalui 

telepon baru menjangkau kota kecamatan. Di samping 

itu, untuk mencapai Pulau Siberut dari daratan 

Sumatera diperlukan waktu 10 - 12 jam dengan 

menggunakan kapal laut. Dengan demikian diperlukan 

waktu yang relati£ lama untuk mencapai daerah-daerah 

di Pulau Siberut. Hal ini merupakan salah satu 

kelemahan dalam pemasaran tanaman obat Siberut. 
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5). Tanaman obat belum dibudidayakan 

Sampai dengan saat ini belum dilakukan budidaya 

terhadap tanaman obat di Pulau Siberut. Sebagian besar 

tanaman obat diambil langsung dari hutan. Dengan 

demikian tanaman obat Siberut belum mampu 

memasok industri jamu dan fitofarma dalam jumlah 

besar dan kontinyu. Hal ini akan menjadi kelemahan 

dalam komersialisasi tanaman obat Siberut. 

6). Belum tersedianya sumberdaya manusia di Siberut 
yang berkualitas dalam mengelola komersialisasi 
tanaman obat dan simplisia 

Keberhasilan komersialisasi tanaman obat dan 

simplisia Siberut sangat dipengaruhi oleh sumberdaya 

manusia yang mengelola kegiatan komersialisasi 

tersebut. Pada saat ini di Siberut belum tersedia 

sumberdaya manusia yang berkualitas untuk dapat 

mengelola kegiatan bisnis ini, hal ini merupakan suatu 

kelemahan dalam komersialisasi tanaman obat Siberut. 
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Melalui analisis internal dan eksternal, yaitu dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman bagi pemasaran tanaman obat Siberut, maka 

disimpdkan bahwa tanaman obat Siberut mempunyai peluang yang 

baik untuk dapat dipasarkan, namun terdapat banyak kelemahan yang 

perlu diperhatikan dan diatasi agar komersialisasi tanaman obat 

Siberut dapat terlaksana dengan baik. 

D. ANALISIS SELLING POINT TANAMAN 

Tujuan utama dari analisis selling point tanaman adalah melakukan 

penyaringan (screening) terhadap keragaman hayati Siberut untuk 

mendapatkan jenis-jenis tanaman yang berpotensi / bemilai untuk 

d i k o m e r m .  Adisis selling point ini dilakukan dengan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu : 

1. Analisis selling point berdasarkan bahan baku industri jarnu/ 
fitofatma 

Analisis dilakukan dengan cara melakukan penyaringan 

(screening) terhadap keragaman tanaman obat dan keragaman 
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flora Siberut, yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku bagi industri jamu, industri fitofarma dan industri obat- 

obatan modem di Amerika. Singkatnya analisis selling point 

dilakukan dengan cara membandingkan potensi tanaman obat 

dan potensi flora (Lampiran. 4 dan Lampiran 5), dengan data 

pada Lampiran. 6, Lampiran. 7 dan Lampiran. 8 

Dari hasil penyaringan (screening) tersebut, temyata terdapat 

30 (tiga puluh) jenis tanaman yang terdapat di  Pulau Siberut 

mempunyai peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan untuk 

dapat memasok kebutuhan bahan baku bagi industri 

jamu/fitofarma saat ini (daftar jenis-jenis tanaman disajikan pada 

Lampiran 9). 

2. Analisis selling point berdasarkan ramuan obat 

Analisis selling point dilakukan dengan cara melakukan 

penyaringan (screening) terhadap ramuan-ramuan obat tradisional 

masyarakat Siberut (Lampiran. 3), dengan ketentuan/kebijakan 

pemerintah yang mengatur mengenai obat tradisional, yaitu 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 760/MENKES/PER/IX/1992, 
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tentang daftar obat-obat yang menggunakan bahan tanaman obat 

yang hams dikembangkan secara fitofarma. 

Pada saat ini, belum pernah dilakukan penelitian secara 

laboratorium/klinis terhadap khasiat tanaman obat Siberut, untuk 

itu ramuan yang mungkin dikembangkan dalam jangka pendek 

adalah ramuan untuk pemakaian luar dan atau ramuan yang 

berada di luar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 760/ 

MENKES / PER / IX / 1992 . Dari hasil penyaringan (screening) 

tersebut didapatkan 27 (dua puluh tujuh) jenis ramuan yang 

berpotensi untuk dikembangkan, yaitu : 

Meksi mata 

Sakit telinga pada anak-anak 

Sakit gigi 

Sariawan 

Salah bantal (leher kaku saat bangun tidur) 

Sakit kepala 

Rasa nyeri 

Kembung 

Mengurangi berat payu dara pada ibu yang menyusui 

Meningkatkan produksi AS1 

Pegel-linu 
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1. Menambah nafsu makan dan berat badan 

m. Terlambat datang bulan 

n. Campak / cacar air 

0. Sakitpunggung 

p. Keseleo 

q. Mengobati luka dan penghentian pendarahan 

r. Panu 

s. Kurap, kudis dan infeksi kulit 

t. Lukabakar 

u. Bengkak 

v. Bisul 

w. Bengkak 

x. Gatal-gatal 

y. Luka karena gigitan ular / anjing / tawon 

z. Susah tidur, lemah tidak enak badan 

Jenis-jenis tanaman yang berpotensi untuk 

dikomersialisasikan atau mempunyai selling point adalah jenis- 

jenis tanaman yang dimanfaatkan untuk membuat ramuan- 

ramuan terpilih tersebut. Dengan demikian berdasarkan 

pendekatan ini, terdapat 156 jenis tanaman yang mempunyai 

selling point (data selengkapnya pada Lampiran. 10) 
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E. ANALISIS CARA PEMASARAN 

Cara-cara pemasaran yang dapat diterapkan dalam 

komersialisasi keragaman tanaman obat, adalah pemasaran bebas, 

pemasaran langsung ke industri jamu/fitofarma, dan kemitraan 

dengan industri jamu/fitofarma. Untuk itu perlu dilakukan analisis 

terhadap cara-cara pemasaran tersebut. Adapun analisis terhadap cara- 

cara pemasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemasaran Bebas 

Cara pemasaran bebas adalah dimana masyarakat melakukan 

pemasaran simplisia kepada pengumpul simplisia, baik kepada 

pengumpul tingkat desa, maupun pengumpul pada iingkat yang 

lebih tinggi. Masyarakat melakukan pengumpulan atau budidaya 

tanaman obat yang dinilai mempunyai selling point, kemudian 

hasil pengumpulan/panen dijual kepada para pengumpul. 

Keuntungan yang akan didapat dengan cara ini adalah 

masyarakat tidak memikirkan cara memasarkan simplisia kepada 

industri jamu atau fitofarma. Sedangkan kerugiannya adalah 
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masyarakat tidak mempunyai kekuatan tawar menawar yang 

seimbang (bargaining power) dengan para pengumpul, umumnya 

pengumpul mempunyai daya tawar menawar yang lebih besar 

dari pada masyarakat pengumpul/petani tanaman obat. Semakin 

rendah tingkat pengumpul, maka semakin rendah harga yang 

ditetapkan oleh pengumpul pada tingkat tersebut. 

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang terdapat di 

Pulau Siberut saat ini, yaitu : 

a. Belum adanya pengumpul simplisia di tingkat desa dan 

kecamatan di Pulau Siberut. 

b. Minimnya informasi yang diterirna / dimiliki oleh 

masyarakat mengenai bisnis simplisia. 

c. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

dalam bisnis modern. 

d. Selain itu, menurut Panayotou (1993), kegagalan pemasaran 

biodiversitas hayati yang diekstraksi dari dam, dalam pasar 

bebas, yang umumnya menerapkan prinsip trial & error, akan 

menyebabkan banyaknya limbah sumber daya alam saat ini 
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dan akan mewariskan sangat sedikit sumber daya alam di 

masa mendatang. 

maka cara pemasaran bebas ini tidak disarankan untuk diterapkan 

dalam komersialisasi tanaman obat Siberut. 

2. Pemasaran Langsung Ke Industri Jarnu/ Fitofarma 

Cara pemasaran langsung adalah cara dimana masyarakat 

melakukan pemasaran simplisia langsung kepada industri jamu 

atau fitofarma. Masyarakat melakukan pengumpulan atau 

budidaya tanaman obat yang mempunyai selling point, kemudian 

masyarakat menjual hasil pengumpulan/panen tanaman obatnya 

langsung kepada industri jamu atau fitofarma. 

Keuntungan dari cara ini adalah masyarakat dapat menerima 

keuntungan (margin) yang lebih baik, karma tidak menggunakan 

perantara. Namun, untuk melaksanakan cara ini masyarakat 

dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi dalam bisnis simplisia. Dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 
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a. Barter merupakan cma perdagangan yang telah berlangsung 

lama dalam masyarakat Siberut. Pada cara perdagangan 

barter, pemasar belum mampu memproduksi barang dengan 

berorientasi pada keinginan konsumen (consumer oriented). 

b. Terbatasnya infrastruktur dan sarana transportasi serta 

komunikasi ke/dari dan di Pulau Siberut. 

C. Masyarakat Siberut belum mempunyai pengetahuan yang 

tentang syarat teknis simplisia yang dibutuhkan bagi industri 

jamu dan fitofarma 

d. Masyarakat Siberut belum mempunyai pengalaman d m  

pengetahuan dalam bisnis simplisia. 

maka untuk saat ini, cara pemasaran langsung ke industri 

jamu/fitofarma ini belum tepat untuk diterapkan dalam 

komersialisasi keragaman tanaman obat Siberut. 

3. Kemitraan Dengan Industri Jamflitofarma 

Kemitraan adalah dimana masyarakat/ petani tanaman obat 

melakukan kerjasama dengan industri jamu atau/dan industri 
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fitofarma. Terdapat banyak keuntungan yang akan diraih dengan 

cara kemitraan tersebut, antara lain : 

a. Pengusaha dari industri jamu/fitofarma sebagai mitra akan 

melakukan pembinaan dan pengembangan pengetahuan 

masyarakat /petani tentang teknik budidaya tanaman obat 

dan keterampilan lain yang diperlukan. 

b. Pengusaha dari industri jamu/fitofarma sebagai mitra akan 

menyedialcan modal/sarana untuk memproduksi tanaman 

obat, sehingga kesulitan modal kerja pada masyarakat untuk 

memulai usaha dapat teratasi. 

c. Terdapat jaminan dalam memasarkan hasil 

panen/pengumpulan tanaman obat, karena pihak 

perusahaan mitra akan membeli produk yang dihasilkan. 

d. Pengusaha industri jamu/fitofarma mendapat jaminan 

pasokan bahan baku tanaman obat, melalui budi daya, 

pengaturan jenis tanaman, luas penanaman, waktu panen 

dan lain-lain. 

e. Antara masyarakat pengumpul/petani tanaman obat dan 

pengusaha industri jamu/fitofarma mempunyai bargaining 
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power yang seimbang dan menguntungkan karena keduanya 

memperhatikan prinsip saling memerlukan. 

f. Kelestarian keragaman hayati akan lebih terjaga dan 

terjamin, karena ekstraksi yang dilakukan akan 

memperhitungkan daya dukung (camjng capacity) kawasan 

dan relatif lebih terawasi. 

Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan 

pengetahuan serta keterampilan masyarakat Siberut dalam 

pemanfaatan dan pemasaran tanaman obat saat ini, maka cara 

kemitraan m e r u p b  cara yang paling sesuai untuk diterapkan 

dalam komersialisasi tanaman obat Siberut. 

F. ANALISIS BENTUK KEMITRAAN 

Dengan memperhatikan kondisi yang terdapat di Pulau Siberut 

serta karakter pengadaan bahan baku pada industri jamu / fitofarma, 

maka perlu dilakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kemitraan. Dari 
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hasil analisis ini akan didapatkan bentuk kemitraan yang paling tepat 

untuk diterapkan dalam komersialisasi keragaman tanaman obat 

Siberut. Adapun analisis terhadap bentuk-bentuk kemitraan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk kemitraan inti - plasma/ PIR 

Dalam bentuk kemitraan inti plasma/PlR, pengusaha 

industri jamu/fitofarma bertindak sebagai inti, sedangkan 

masyarakat pengumpul/petani tanaman obat bertindak sebagi 

plasma. Pihak inti wajib melakukan pembinaan mulai dari 

penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan 

pemasaran hasil produksi. Sedangkan pihak plasma diwajibkan 

untuk melakukan proses produksi sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh pihak inti dan menjual hasil produksinya hanya kepada pihak 

inti. 

Dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, rendahnya kualitas 

sarana infrastruktur, transportasi dan komunikasi, pengetahuan 

dan tingkat keterampilan masyarakat dalarn budidaya serta bisnis 

modern, maka dalam jangka pendek bentuk kemitraan inti- 
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plasma/PIR tepat untuk diterapkan dalam komersialisasi tanaman 

obat Siberut. 

2. Sub Kontrak, keterkaitanl kerjasama hulu - hilir 

Pola sub kontrak, keterkaitan/kerjasama hulu - hilir adalah 

dimana masyarakat/petani melakukan kontrak kerjasama untuk 

memasok simplisia-simplisia dengan spesifikasi tertentu yang 

dibutuhkan oleh industri jamu/fitofanna. 

Dengan memperhatikan tingkat pengetahuan dan 

keteramph masyarakat dalam budidaya d m  bisnis modem, 

maka dalam jangka pendek bentuk kemitraan sub kontrak, 

keterkaitan/kerjasarna hulu - hilir tidak tepat untuk diterapkan, 

karena dalam bentuk kemitraan ini terdapat standar produksi 

yang hams dipenuhi oleh masyarakat/petani. Sementara itu, saat 

ini petani belwn mempunyai keterampilan untuk memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh pihak mitranya. Sedangkan untuk 

jangka panjang, bentuk kemitraan ini mempunyai peluang untuk 

diterapkan. Penerapan bentuk ini harus diawali dengan evaluasi 
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terhadap tingkat kemampuan masyarakat/petani untuk 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh mitranya. 

3. Pemilikan saham 

Model kemitraan ini dilakukan dengan cara memberikan 

prioritas peqjualan saham industri jamu/fitofanna yang go public 

pada masyarakat pmgumpul/petani tanaman obat. Pemilikan 

saham oleh mereka secara bertahap ditingkatkan sehingga secara 

berangsur semakin besar, sampai kemudian wakil dari 

masyarakat pengumpul/petani tanaman obat dapat berperan 

pada industri jamu/fitofarma. 

Bentuk kemitraan ini sangat kecil peluangnya untuk 

diterapkan, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karma 

diperlukan waktu yang relatif lama untuk meningkatkan 

pengetahuan bisnis modern pada masyarakat Siberut. 

4. Waralaba 

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di 

dalarnnya pemberi waralaba (industri jamu/fitofarma) 
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memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran 

distribusi perusahaanya kepada masyarakat pengumpul/petani 

dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. 

Bentuk kemitraan ini mempunyai peluang yang sangat kecil 

untuk diterapkan dalam komersialisasi tanaman obat Siberut, 

karma untuk mengelola perusahaan jamu/fitofarma diperlukan 

teknologi dan investasi yang relatif tinggi. 

5. Keagenan 

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan, dimana 

masyarakatlpetani tanaman obat diberi hak khusus untuk 

memasarkan produk-produk dari industri jamu/fitofarma 

mitranya. Bentuk kemitraan ini tidak tepat untuk diterapkan pada 

masyarakat Sihrut, karena aspek pemasaran merupakan kendala 

utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat. 

6. Kerjasama bapak - anak angkaypola pembinaaqlpola mengelola 

Model kejasama bapak - anak angkatlpola pembinaan/ pola 

mengelola dilakukan dengan dasar rasa tanggung jawab sosial 
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perusahaan besar atau pabrik di propinsi Sumatera Barat. 

Perusahaan besar atau pabrik yang terdapat di Sumatera Barat 

melakukan kemitraan dengan masyarakat pmgumpul/petani 

tanaman obat, dimana perusahaan tersebut akan memasarkan 

tanaman obat yang dikumpul/dipanen, selain itu juga melakukan 

pembinaan, memberikan bantuan modal produksi dan bantuan 

teknis lainnya yang diperlukan. 

Bentuk kemitraan ini mempunyai peluang keberhasilan yang 

relatif rendah, karma pelaksanaan kemitraan hanya didasarkan 

rasa tangung jawab sosial. Sedangkan dalam dunia bisnis 

terdapat paradigma, bahwa perusahaan akan berupaya untuk 

mendapatkan manfaat/keuntungan yang maksimal dari setiap 

kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, kadar rasa tanggung 

jawab sosial sangat tergantung pada kebijakan manajemen pihak 

pucuk pimpinan perusahaan (top management), setiap saat kadar 

rasa tanggung jawab ini dapat berubah. Dengan demikian, bentuk 

kemitraan ini tidak disarankan untuk diterapkan dalam 

komersialisasi tanaman obat Siberut. 

Analisis Komersialisasi 

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



114 

7. Pola menghela 

Bentuk kemitraan dimana pihak inti hanya membantu 

memasarkan h a d  yang diproduksi oleh pihak plasma. Bentuk ini 

termasuk tidak disarankan untuk diterapkan, karena pihak inti 

hanya memberikan bantuan akses pasar kepada plasma. Karena 

bentuknya bersifat bantuan, maka kadar bantuan sangat 

ditentukan oleh kebijakan manajemen perusahaan inti. Dengan 

demikian kesungguhan bantuan sangat sulit untuk diharapkan 

dari perusahaan inti. 

8. Pola dagang 

Bentuk kernitraan pola dagang adalah hubungan kerjasama 

keterkaitan yang merupakan hubungan dagang biasa antara 

produsen clan pemasar. Bentuk kemitraan ini kurang tepat untuk 

diterapkan dalam masyarakat Siberut, karena masyarakat Siberut 

masih memerlukan bantuan modal kerja, bimbingan teknik dan 

manajemen dalam melaksanakan kegiatannya. 
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9. Pola vendor 

Bentuk kemitraan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional Bapak Angkat, tetapi tidak terlalu m e n e t  kepastian 

pemakaian produk yang dihasilkan oleh masyarakat 

pengurnpul/petani tanaman obat Siberut. Pola keterkaitan ini 

kurang tepat mtuk diterapkan dalam pemasaran tanaman obat 

Siberut, karena, terutama untuk jangka pendek, diperlukan 

kepastian pembelian tanaman obat dari masyarakat oleh industri 

mitranya. Adanya kepasiian pembelian akan memotivasi 

masyarakat untuk mengembangkan usahanya. 

G. KOMERSIALISASI KERAGAMAN TANAMAN OBAT 

Berdasarkan pada hasil analisis terhadap berbagai aspek di atas, 

maka komersialisasi tanaman obat Siberut adalah sebagai berikut : 

1. Jangka Pendek 

Komersialisasi keragaman tanaman obat jangka pendek dapat 

dilaksanakan dengan alternatif-altematif sebagai berikut : 
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a. Altematif I 

1). Menerapkan pola kemitraan dengan bentuk kemitraan 

inti-plasma antara industri jamu/fitofanna dengan 

masyarakat /petani tanaman obat. 

2). Melakukan pemungutan/ekstraksi dari alam terhadap 

jenis-jenis tanaman obat yang mempunyai selling point 

sebagai bahan baku bagi industri jamu/fitofarma yang 

menjadi mitra. 

b. Altematif I1 

1). Menerapkan pola kemitraan dengan bentuk kemitraan 

inti-plasma antara industri jamu/fitofanna, yang akan 

memproduksi obat berdasarkan ramuan maysarakat 

setempat, dengan masyarakat/petani tanaman obat. 

2). Melakukan pemungutan/ekstraksi dari alam terhadap 

jenis-jenis tanaman yang menjadi bahan baku bagi 

produksi obat berdasarkan ramuan masyarakat 

seternpat, yang terpilih oleh pihak mitra. 
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2. Jangka Panjang 

Komersialisasi keragaman tanaman obat jangka pendek dapat 

dilaksanakan dengan alternatif-alternatif sebagai berikut : 

a. Alternatif I 

1). Tetap menerapkan pola kemitraan dengan bentuk 

kemitraan inti-plasma antara industri jamu/fitofarma 

dengan masyarakatlpetani tanaman obat. 

2). Melakukan pembatasan ekstrasi tanaman dari dam, 

melalui budidaya, terutama terhadap jenis-jenis yang 

paling banyak dibutuhkan dan jenis-jenis yang sulit 

ditemukan. 

b. Alternalif I1 

1). Menerapkan pola kemitraan dengan bentuk kemitraan 

sub kontrak, keterkaitan/kerjasama hulu - hilir antara 

industri jamu/fitofarma dengan masyarakat/petani 

tanaman obat. 

2). Melakukan budidaya dan pemungutan/ekstraksi 

tanaman yang dibutuhkan oleh mitra. 
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A. PERSIAPAN 

Komersialisasi keragaman tanaman obat Siberut, yang 

dilaksanakan melalui kemitraan akan dapat dikkzmakan jika minimal 

terdapat 1 (satu) perusahaan jamu/fitofarma yang akan memanfaatkan 

tanaman obat yang terdapat di Pulau Siberut. Untuk itu, diperlukan 

kegiatan yang bertujuan memperkenall<an/men@ormasikan potensi 

keragaman tanaman obat Siberut kepada industri jamu/fitofarma. 

Dengan mempertimbangkan segala keterbatasan yang terdapat pada 

masyarakat Siberut, maka kegiatan ini harus dilakukan oleh pihak 

pemerintah. Pada saat ini, pihak pemerintah yang paling 

berkepentingan dengan komersialisasi keragaman tanaman obat 

Siberut adalah Departemen Kehutanan. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan Departemen Kehutanan 

untuk memperkenalkm/men@onnasikan potensi keragaman 

tanaman obat Siberut kepada industri jamu/fitofarma adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mengmformasikan potensi keragaman tanaman Siberut yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kepada industri 

jamu/fitofarma dalam dan atau luar negeri. 

2. Promosi aset keragaman fanaman obat Siberut, dilakukan melalui 

lokakarya bersama instansi terkait (Departemen Kesehatan, 

Departemen Perindustrim dan Perdagangan, Badan 

Pengembangan Ekspor Nasional, Kantor Negara Riset dan 

Teknologi (RlSTJ3K)/BPlT, Departemen Koperasi dan PPK, Balai 

Penelitian Tanaman Obat, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan 

Obat, pemerintah daerah, perguruam tinggi, masyarakat industri 

jamu/fitofarma/obat modem dalam dan luar negeri, serta 

lembaga swadaya masyarat (LSM). 

3. Mengadakan kerjasama bersama LSM dalam negeri maupun luar 

negeri untuk mempromosikan potensi keragaman tanaman obat 

yang terdapat di Pulau Siberut kepada industri jamu, fitofarma, 

obat modem di dalam maupun di luar negeri. 
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B. KELEMBAGAAN 

Kemitraan akan dapat berlangsung dengan baik, apabila terdapat 

tiga unsur utama yang sangat berpengaruh, yaitu : 

1. Adanya unsur kerjasama usaha antara pihak plasma dan inti. 

2. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan terhadap pihak 

plasma oleh pihak inti 

3. Adanya unsur saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan antara pihak plasma dan pihak inii. 

agar unsur-unsur tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik, 

diperlukan adanya suatu kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan. 

Pada dasarnya dalam melaksanakan kemitraan, hanya terdapat 2 

(dua) pihak yang terlibat langsung, yaitu masyarakat sebagai plasma 

dan perusahaan jamu / fitofarma sebagai inti. Namun dengan 

mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat di 

lingkungan masyarakat Siberut, maka agar kemitraan dapat berjalan 

dengan baik, masih diperlukan peran pihak pemerintah. Pihak 

pemerintah hanya bertindak sebagai penunjang (supporting agent) 

dalam pelaksanaan kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan 

jamu / fitofarma tersebut. 
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Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

kemitraan adalah sebagai masyarakat, sebagai plasma; perusahaan 

jamu / fitofarma, sebagai inti dan Pemerintah, sebagai penunjang 

(supporting agent). 

1. Peranan Pihak-pihak Yang Terlibat Kemitraan 

Untuk mendapatkan hasil kemitraan yang optimal, maka 

diperldcan kejelasan peranan dari setiap pihak yang terlibat 

dalam kegiatan kemitraan te~sebut. Untuk itu peranan dari 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan dalam rangka 

komersialisasi tanaman obat Siberut adalah sebagai berikut : 

a. Masyarakat 

1). Membentuk kelompok-kelompok masyarakat/ petani 

yang &an melakukan pengumpulan/budidaya 

tanaman obat. 

2). Menetapkan pengumpul simplisia pada tingkat desa. 

3). Melakukan musyawarah dalam penetapan jumlah 

bantuan modal, tingkat harga pembelian simplisia oleh 
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pihak inti, cara pengembalian bantuan modal, serta hak 

dan tanggung jawab. 

4). Melakukan pengumpulan/budidaya jenis-jenis tanaman 

obat sesuai dengan yang diinginkan/ditetapkan oleh 

pihak inti. 

5). Melakukan penanganan pasca pengumpulan/panen 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar 

diperoleh simplisia yang sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang ditetapkan oleh pihak inti. 

6). Menjual hasil pengumpulan/panen kepada pihak inti. 

7). Mengembalikan bantuan modal kepada inti. 

8). Menjaga kelestarian tanaman obat. 

b. Perusahaan 

1). Memotivasi/membantu masyarakat dalam 

pembentulcan kelompok-kelompok masyarakat / petani 

yang akan melakukan pengumpulan/budidaya 

tanaman obat. 

2). Menetapkan jumlah, jenis, standar mutu, spesifikasi 

teknis dan harga simplisia. 
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3). Melakukan musyawarah dalam penetapan jumlah 

bantuan modal, tingkat harga pembelian simplisia, cara 

pengembalian bantuan modal, serta hak dan tanggung 

jawab. 

4). Memberikan pinjaman modal kerja. 

5). Memberikan pembinaan/pelatihan kepada pihak 

plasma, terutama dalam bidang budidaya dan 

pengolahan pasca pengumpulan/panen. 

6). Membeli hasil pengumpulan/panen dari plasma. 

8). Menjaga kelestarian tanaman obat. 

9). Meneliti/mencari jenis-jenis tanaman obat baru yang 

dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. 

c. Pemerintah 

1). Memotivasi/membantu masyarakat dalam 

pembentuhn kelompok-kelompok masyarakat / petani 

yang akan melakukan pengumpulan/budidaya 

tanaman obat. 

2). Menetapkan lokasi pengumpulan dan budidaya 

tanaman obat. 
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3). Melakukan penyuluhan-penyuluhan, meliputi budi 

daya, penanganan pasca pengumpulan/panen, dan 

pelestarian tanaman obat. 

4). Memberikan pelatihan keterampilan dalam bidang 

kewirausahaan kepada masyarakat/ kelompok tani. 

5). Menyediakan dan menyebarkan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan bisnis tanaman obat. 

6). Melakukan pembinaan kepada pihak perusaham. 

7). Bersama perusahan, meneliti/mencari jenis-jenis 

tanaman obat baru yang dapat dimanfaatkan. 

Secara singkat, peranan masing-masing pihak yang terlibat 

dalam kemitraan ini disajikan pada Tabel 5. 

2. Lembaga Mediasi 

Komersialisasi tanaman obat Siberut, memerlukan 

sumberdaya yang berkualitas agar kegiatan komersialisasi ini 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sumberdaya manusia 

tersebut pada saat ini belum tersedia, hal ini te rjadi karena mash 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta belum 
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berkembangnya kegiatan bisnis modem secara baik di Pulau ini. 

Untuk itu diperlukan suatu lembaga mediasi yang memiliki 

sumberdaya manusia yang profesional dan berkualitas. Selain itu 

lembaga ini diperlukan untuk dapat menjadi penghubung antara 

masyarakat dengan dunia bisnis modem, terutama industri 

jarnu/fitofanna atau industri lainnya yang memanfaatkan 

tanaman sebagai bahan baku industrinya. Pembentukan lembaga 

ini hams diprakarsai oleh instansi fungsional yang sangat 

bertanggung jawab terhadap kegiatan komersialisasi ini, yaitu 

Departemen Kehutanan. 

a. Fungsi Lembaga Mediasi 

Secara global fungsi dari lembaga ini adalah sebagai 

berikut : 

1). Melakukan promosi dan menyediakan informasi yang 

berkaitan dengan potensi dan komersialisasi 

keragaman tanaman obat Siberut 

2). Menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak 

industri jamu/fitofarama atau industri lainnya yang 

Implikasi Komersialisasi 

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



akan memanfaatkan tanaman yang berasal dari Pulau 

Siberut 

3). Menghimpun dan mengelola dana untuk menunjang 

kegiatan komersialisasi tanaman obat Siberut 

4). Melakukan kerjasama dengan institusi-institusi 

penelitian dan atau swasta untuk melakukan penelitian 

khasiat tanaman dan mengembangkan ramuan obat 

masyarakat Siberut. 

5). Memberikan pelatihan-pelatihan, kepada masyarakat 

Siberut, yang berkaitan dengan kegiatan komersialisasi 

dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalarn bisnis 

modem. 

6). Forum komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan 

kegiatan komersialisasi. 

b. Anggota Lembaga Mediasi 

Secara umum, anggota-anggota lembaga ini dapat 

dikelompokkan menjadi : 

1). Instansi Pemerintah 
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Yaitu perwakilan dari Departemen Kehutanan, 

Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, 

Departemen Perdagangan dan Perindustrian, 

Departemen Koperasi & PPK, dan Pemerintah Daerah. 

2). Institusi Penelitian dan Perguruan Tinggi 

3). Lembaga Swadaya Masyarakat 

4). Pihak swasta 

C. SALURAN DISTRIBUSI 

Saluran distribusi sangat diperlukan untuk menyampaikan 

produk simplisia yang dihasillcan oleh masyarakat (plasma) kepada 

pihak perusahaan (inti). Untuk itu saluran distribusi dalam kemitraan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpul tingkat uma 

Masyarakat pengumpul / petani tanaman obat pada setiap 

uma mengumpulkan simplisia yang diproduksinya kepada 

seorang pengumpul yang ditetapkan oleh anggota-anggota uma. 
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Kemudian pengumpul tingkat uma ini membawa simplisia 

tersebut kepada pengumpul di tingkat desa. 

2. Pengumpul tingkat desa 

Simplisia yang berasal dari pengumpul-pengumpul tingkat 

uma yang terdapat di desa tersebut, dikumpulkan oleh 

pengumpul tingkat desa yang ditetapkan oleh uma-uma yang 

terdapat di desa tersebut. Selanjutnya pengumpul tingkat desa 

tersebut membawa simplisia kepada pengumpul tingkat 

kecamatan. 

3. Pengumpul tingkat kecamatan 

Pengumpul tingkat kecamatan mengumpulkan dan 

melakukan sortasi serta melakukan pembayaran simplisia yang 

berasal dari pengumpul tingkat desa dan/atau simplisia yang 

berasal dari kecamatan tersebut. Pengumpul tingkat kecamatan 

adalah wakil dari perusahaan inti. Selanjutnya pengumpul 

tingkat kecamatan ini mengirim simplisia yang telah 

dikumpulkan tersebut kepada perusahaan. 
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Secara skematis saluran distribusi simplisia tanaman obat 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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jumlah bantuan modal, 
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D. EVALUASI 

Kegiatan evaluasi terhadap komersialisasi aset keragaman 

tanaman obat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kemitraan serta untuk mengantisipasi terjadinya 

kegagalan. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak perusahaan 

bersama-sama dengan pemexintah. Dengan memperthbangkan tingkat 

kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat dalam 

bidang budidaya dan bisnis tanaman obat, maka diperlukan frekuensi 

evaluasi yang tinggi. Untuk itu, evaluasi terhadap pelaksanaan 

kemitraan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. 

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan kemitraan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat produktivitas berdasarkan jenis 

Tingkat produktivitas berdasarkan jenis adalah tingkat 

kemampuan satu kelompok masyarakat pengumpul / petani 

untuk memenuhi target produksi jenis simplisia yang ditetapkan 

oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat 

produktivitas jenis ini dapat diukur dengan menghitung jumlah 
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jenis tanaman yang dapat dipenuhi dalam satu periode waktu 

dibandingkan dengan jenis tanaman yang ditargetkan oleh 

perusahaan. Tingkat pemenuhan tersebut dapat dikuantitatifkan, 

dengan contoh sebagai berikut: 

2. Tingkat produktivitas berdasarkan berat 

Tingkat produktivitas berdasarkan berat adalah tingkat 

kemampuan satu kelompok masyarakat pengumpul / petani 

untuk memenuhi target produksi simplisia yang ditetapkan oleh 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat produktivitas 

berat dapat diukur dengan menghitung jumlah berat simplisia 

= < dari 25 % dari target jenis 

25 % - 49 % dari target jenis 

50 % - 74 % dari target jenis 

75 % - 89 % dari target jenis 

90 % - 100 % dari target jenis 
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yang dapat dipenuhi dalam satu periode waktu dibandhgkan 

dengan berat simplisia yang ditargetkan oleh 

perusahaan. Tingkat panenuhan tersebut dapat dikuantitat-an, 

dengan contoh sebagai berikut : 

90 % - 100 % dari target berat 

3. Tingkat keberhasilan budidaya 

Dalam kegiatan komersialisasi keragaman tanaman obat, 

budidaya tanaman obat sangat diperlukan, karena: 

a. Pemungutan/pengumpulan simpilisia dari hutan secara 

lambat laun akan mengancam kelestarian jenis-jenis tanaman 
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yang diekstraksi tersebut. Kelangkaan jenis akan 

mempengaruhi kontinyuitas pemasokan simplisia kepada 

industri. 

b. Pada pasar global akan terjadi tuntutan ecolabelling bagi 

produk-produk yang menggunakan bahan baku yang 

diekstraksi/diekploitasi dari dam. 

c. Terdapat peluang yang tinggi terjadinya kekeliruan 

pemungutan/pengumpulan simplisia dari alam, karena pada 

beberapa jenis tanaman, perbedaan fisik tidak jelas. 

d. Budidaya maka akan memudahkan kegiatan sortasi dan 

perencanaan tingkat produksi. 

Untuk itu evaluasi terhadap budidaya perlu dilakukan. 

Tingkat keberhasilan budidaya dapat diukur dari produksi 

tanaman yang dihasjlkan oleh suatu areal tanaman dibandingkan 

dengan standar produkstivitas tanaman tersebut. Tingkat 

keberhasilan budidaya dapat diukur secara kuantitatif, dengan 

contoh sebagai berikut: 
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4 Penanganan pasca pengumpulaqlpanen 

Unfuk menghasilkan simplisia yang memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan (inti), diperlukan 

penanganan pasca pengumpulan/panen tanaman obat. Kegiatan- 

kegiatan pasca pengumpulan/panen antara lain meliputi 

pengeringan, pemisahan/sortasi, pengemasan d m  penyimpanan. 

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan penanganan 

pasca pengumpulan/panen. 

Tingkat keberhasilan penanganan pasca 

pengumpulan/panen dapat diukur secara kuantitatif, dengan 

menghitung tingkat penerimaan simplisia oleh pihak inti. 

Tingkat keberhasilan 26% - 49% 

Tingkat keberhasilan 50% - 74% 

Tingkat keberhasilan 75% - 89% 

Tingkat keberhasilan 90 % - 100% 

3 

4 

5 
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Perusahaan ini &an menerima simplisia, jika simplisia yang 

d i h a s h  masyarakat pengumpul/ petani sesuai dengan standar 

mutu/spesiEikasi teknis yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh 

penilaian penanganan pasca pengumpulan/panen adalah sebagai 

berikut: 

Nilai evaluasi kornersialisasi jangka pendek diperoleh dengan cara 

menjumlahkan nilai-nilai yang diperoleh dari setiap parameter, nilai 

akan berkisar antara 4 sarnpai dengan 20. Selanjutnya nilai evaluasi 

dapat diberikan dengan membuat klasifikasi sebagai berikut: 
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E. KONSERVASI KERAGAMAN HAY AT1 

Dalam upaya mengfundari teqadinya degradasi keragaman hayati 

Siberut, akibat adanya kegiatan komersialisasi, maka diperlukan 

upaya-upaya konservasi. Konservasi keragaman hayati Siberut dapat 

dihkukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut : 

1. Pengaturan Pelaksanaan Pernungutan (ekskaksi) Tanaman 

Untuk menjaga kelestarian jenis-jenis tanaman yang 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat, perlu dilakukan penetapan 

lokasi-lokasi pemungutan, jumlah yang dapat dipungut dan 

waktu pemungutan. 
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a. Lokasi pemungutan (ekstraksi). 

Panungutan dapat dihkukan di dalam maupun di luar 

Taman Nasional Siberut. Khusus untuk lokasi pemungutan 

di dalam Taman Nasional, perlu dilakukan pengaturan 

khusus, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan 

zonasi pengelolaan taman nasional. Dengan demikian 

pengaturan pemungutan di dalam kawasan taman nasional 

adalah sebagai berikut : 

1). Pemungutan tidak diperkenankan dilakukan pada zona 

inti, yaitu seluas 46.533 hektar, yang terdiri dari 27.429 

hektar di bagian utara dan 19.104 di bagian selatan 

Taman Nasional Siberut. 

2). Pemungutan sebaiknya tidak dilakukan pada zona 

pemanfaatan intensif, seluas 25 hektar di dusun 

Simabugai, karena pada zona ini diutamakan untuk 

kegiatan penelitian dan wisata. 

3). Zona pemanfaatan tradisional (luas 101.710 hektar), 

zona perkampungan taman nasional(44.392 hektar) dan 

zona penyangga (210.445 hektar) merupakan lokasi 

pemungutan tanaman obat. 
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b. Jumlah pernungutan (ekstraksi) 

Pengaturan jumlah pemungutan tanaman, baik dalam 

volume/berat maupun dalam jenis, perlu dilakukan agar 

tidak texjadi pelaksanaan pemungutan yang melebihi potensi 

(over exploitation). Untuk melaksanakan pengaturan jumlah 

pemungutan ini diperlukan data potensi dan penyebaran 

tanaman yang akan dipungut (diekstraksi). Dengan 

demikian perlu dilakukan survey potensi tegakan yang 

mempunyai selling point, sehingga dari hasil survey ini akan 

dapat dihitung daya dukung (carnying capacity) tanaman 

tersebut. 

c. Waktu pernungutan (ekstraksi) 

Pengaturan waktu pemungutan terhadap tanaman 

sangat diperlukan, untuk memberi kesempatan regenerasi 

dan pertumbuhan tanaman-tanaman yang dimanfaatkan 

sebagai bahan baku industri. Untuk keperluan pengaturan 

waktu pemungutan hi, diperlukan dukungan data mengenai 

perilaku (behaviour) dari setiap jenis tanaman dan teknik 

pemungutan (ekstraksi). Dengan demikian diperlukan 
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penelitian mengenai perilaku tanaman yang dimanfaatkan 

sebagai bahan baku industri. 

2 Budidaya Tananam 

a. Lokasi budidaya 

Untuk mendapafkan hasil produksi tanaman obat yang 

sesuai, maka perlu dilakukan pengaturan luas, lokasi 

budidaya, dan jenis tanaman yang dibudidayakan, serta 

teknik budidaya. Dengan memperhatikan ketentuan yang 

berlaku dalam pengelolaan taman nasional, maka lokasi 

budidaya hanya dapat dilakukan pada zona penyangga 

(seluas 210.445 hektar) dan zona perkampungan taman 

nasional(44.392 hektar). 

b. Jenis tanaman 

Jenis tanaman yang diizinkan untuk dibudidayakan 

adalah jenis-jenis tanaman asli setempat. Di Pulau Siberut, 

terutama pada zona perkampungan taman nasional, tidak 

diperkenankan kegiatan budidaya jenis-jenis tanaman yang 
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bukan berasal dari Pulau Siberut. Hal ini diperlukan untuk 

menjaga keaslian genetika hayati yang terdapat di Taman 

Nasional dan sekitarnya. 

c. Teknik budidaya 

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, maka isu 

lingkungan akan menjadi sangat penting dan dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana untuk bersaing. Saat ini 

isu tersebut sudah mulai tampak, yaitu adanya tuntutan 

pelabelan bagi produk-produk yang berasal dari dam, atau 

disebut juga ecolabelling. Konsumen nantinya hanya akan 

membeli produk-produk yang berlabel, karena itu budidaya 

tanaman yang dimanfaatkan bagi bahan baku industri 

jamu/fitofarma mutlak dilaksanakan. 

Selain itu, produk-produk yang mampu bersaing pada 

era globalisasi adalah produk-produk yang berkualitas 

tinggi, tepat waktu dan harga yang bersaing. Untuk itu 

diperlukan teknik budidaya tanaman obat yang tepat., 

karena teknik budidaya akan menentukan kualitas dan 

kuantitas tanaman yang dihasilkan. Dalam rangka 
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mengantisipasi tuntutan era globalisasi dan perdagangan 

bebas tersebut, maka teknik budidaya yang disarankan 

adalah teknik budidaya dengan kultur jaringan. Dengan 

teknik budidaya kultur jaringan akan dapat dihasilkan 

tanaman yang sejenis (relatif seragam), dalam jumlah banyak 

dan waktu yang lebih cepat. 

3. Pengawasan Pelaksanaan Pernungutan (Ekstraksi) Dan 
Budidaya 

Untuk menjamin terlaksananya upaya konservasi terhadap 

keragaman tanaman yang terdapat di Pulau Siberut, maka 

kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan dan 

budidaya tanaman yang dimanfaatkan untuk bahan baku industri 

sangat diperlukan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kegiatan-kegiatan pemungutan yang berlebihan (over 

exploitation), pemungutan dan budidaya di luar daerah yang 

ditentukan, serta pencemaran (polusi) keaslian keragaman 

genetika Siberut. Kegiatan pengawasan ini menjadi tanggung 

jawab aparat Departemen Kehutanan. 
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F. IMPLIKASI KOMERSIALISASI JANGKA PENDEK 

1. Alternatif I 

Komersialisasi keragaman tanaman obat pada alternatif ini 

dilaksanakan melalui kemitraan inti-plasma antara 

masyarakat/kelompok masyarakat dengan perusahaan jamu atau 

perusahaan. Selanjutnya masyarakat sebagai plasma melakukan 

pengumpulan jenis-jenis tanaman yang saat ini dimanfaatkan 

sebagai bahan baku oleh pihak inti (perusahaan mitra). Agar 

pelaksanaan komersialisasi keragaman tanaman obat pada 

alternatif ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pihak perusahaan harus memberikan informasi secara baik 

kepada masyarakat/kelompok msyarakat mengenai 

spesifikasi tanaman yang diperlukan. Informasi tersebut 

meliputi jenis-jenis tanaman, bagian tanaman (daun, akar, 

batang, dan lain-lain), syarat teknis (kadar air, kebersihan, 

keaslian, dan lain-lain) serta harga pembelian simplisia oleh 

pihak inti (perusahaan mitra). 
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b. Pihak perusahaan memberikan latihan mengenai teknik 

pengumpulan dan pengolahan pasca pengumpulan kepada 

wakil-wakil masyarakat (plasma), agar simplisia yang 

dihasilkan oleh masyarakat akan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pihak perusahaan (inti). 

c. Pihak plasma berusaha semaksimal mungkin untuk 

memenuhi kebutuhan pihak inti dan mentaati ketentuan 

serta kewajiban yang telah ditetapkan. 

2. Alternatif I1 

Secara prinsip, tidak terdapat perbedaan antara altematif I 

dan Altematif 11. Pada komersialisasi keragaman tanaman obat 

pada alternatif II ini perusahaan jamu atau perusahaan fitofarma 

(pihak inti) memproduksi obat-obatan dengan memanfaatkan 

ramuan obat masyarakat setempat. Masyarakat sebagai plasma 

melakukan pengumpulan jenis-jenis tanaman yang dijadikan 

sebagai bahan baku oleh pihak inti. Dengan demikian langkah- 

langkah yang perlu dilaksanakan tidak berbeda dengan langkah- 

langkah pelaksanaan pada altematif I. 
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G. IMPLIKASI KOMERSIALISASI JANGKA PANJANG 

1. AlternatifI 

Pada altematif ini, komersialisasi keragaman tanaman obat 

tetap dilaksanakan dengan bentuk kemitraan inti-plasma. Namun 

dihkukan pengurangan terhadap kegiatan ekstraksi tanaman dari 

alam. Untuk memproduksi simplisia, maka pihak plasma 

melakukan budidaya. Budidaya diutamakan terhadap jenis-jenis 

tanaman yang banyak dibutuhkan dan jenis-jenis tanaman yang 

mulai langka/sulit ditanukan. Agar pelaksanaan komersialisasi 

keragaman tanaman obat pada altematif ini dapat m e m b e h  

hasil yang maksimal, maka diperlukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pihak inti menetapkan jenis-jenis yang perlu dibudidayakan, 

serta memberikan pelatihan teknik budidaya kepada plasma. 

Dalam pelaksanaan pelatihan pihak inti dapat melakukan 

kerjasama dengan instansi fungsional (Departemen 

Pertanian) dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

bergerak dalam bidang agribisnis. 
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b. Pihak inti membantu plasma dalam pelaksanaan budidaya 

dengan memberikan pinjaman modal untuk sarana produksi. 

c. Pihak plasma berusaha semaksimal mungkin untuk 

memenuhi kebutuhan pihak inti dan mentaati ketentuan 

serta kewajiban yang telah ditetapkan. 

2. Altematif I1 

Komersialisasi tanaman obat Siberut dilaksanakan dengan 

menerapkan sistem kemitraan dengan pola subkontrak. 

Komersialisasi jangka panjang akan dapat dilaksanakan jika 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

a. Perusahaan mitra saat ini setuju melaksanakan bentuk 

kemitraan subkontrak atau terdapat perusahaan lain yang 

bersedia melakukan kemitraan dalarn bentuk sub kontrak. 

b. Nilai evaluasi, selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhadap 

pelaksanaan kemitraan jangka pendek, menunjukkan nilai 

baik. 

c. Terdapat minimal 2 (dua) orang per desa yang telah 

mengikuti pelatihan kewirausahaan. 
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d. Telah terbentuk koperasi tingkat desa, yang pengurusnya 

berasal dari desa setempat dan dipilih oleh wakil dari setiap 

urn yang terdapat di  desa tersebut. 

Dengan demikian tidak semua desa dapat melaksanakan 

bentuk kemitraan subkontrak. Penerapan bentuk kemitraan ini 

sangat ditentukan oleh keberhasilan yang dicapai dan kesiapan 

setiap desa. Untuk menstimulasi penerapan bentuk kemitraan 

subkontrak, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah, dalam hal ini pengelola Taman Nasional, adalah 

sebagai berikut : 

a. Bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya 

masyarakat, untuk membantu masyarakat menemukan 

perusahaan jamu / fitofanna / obat modem yang bersedia 

melakukan kemitraan dalam bentuk sub kontrak. 

b. Bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya 

masyarakat, dalam pelatihan budidaya tanaman obat, 

kewirausahaan, administrasi dan pelatihan lain yang 

menunjang kemandirian. 
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A. KESIMPULAN 

1. Jenis-jenis tanaman yang mempun~rai nilai jual (selling point), 

untuk dapat dikomerdisasikan sebagai bahan baku bagi industri 

jamu / fitofarma adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan pendekatan pada bahan baku industri 

jamu/fitofarmaka saat ini, di Pulau Siberut terdapat 30 (tiga 

puluh) jenis tanaman yang mempunyai peluang untuk 

dikomersialisasikan, yaitu Abelmoschus moschatus, Alyxia 

reinwardfii, Areca catechu, Blumea balsamnij-era, Acorns calamus, 

Cassia alata, Uncaria gambir, Citrus aurantifolia, Plectranthus 

scubellarioides, Curcuma xanthorriza, Cyperns rotundus, Citrus 

Kesimpulan dan Saran 

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



hystrix, Plecttranthus scuttelariodes, Dioscorea hispida, 

Elaeocarpus grandilus, E ythrina subumbrans, Euycoma 

longifolia, Ficus variegata, Galearia jili,formis, Graptophyllum 

pictum, Jasminum sambac, Mentha aruensis, Morinda citrifolia, 

Ocimum sanctum, Orthosiphon aristatus, Pandanus furcatus, 

Piper betle, Psidium guajava, Symplocos odoratissima dan 

Zingiber zerumbet. 

b. Berdasarkan pendekatan pada ramuan obat, di Pulau Siberut 

terdapat 156 jenis tanaman yang dapat dikomersialisasikan, 

yaitu Acorus calamus, Actinodaphne sp, Adenosma nelsonioides, 

Adenosma lain, Agelaea trineruis, Ageratum conyzoides, 

Aglaonema simplex, Alangium javanicum, Alpinia galanga, 

Amomum sp, Ampelocissus thyrsijlora, Aneilerna scaberrium, 

Arenga pinnafa, Argosemma montanum, Artocarpus elasticus, 

Artocarpus sp, Asplenium nidus, Begonia sp, Biophytum 

senssitivum, Blumea laciniata, Blyxa echinosperma, Borreria 

repens, Gzllicarpa longifolia, Campnosperma auriculatum, 

Kesimpulan dan Saran 

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



Canangium odoratum, Cnyota mitis, Cassia alata, Centotheca 

lappacea, Cinnamomum cf porrectum, Claoxylon lon@folium, 

Cleisostoma sp, Clematis sp, Clerodendrum buchanani, Coccinia 

cordifolia, Codiaeum variegatum, Coelogjne incrassata, Coix 

lacryma-jobi, Commelina dif isa,  Cordyline fruticosa, Cordyline 

terminalis, Costus speciosus, Costus globbosus, Curcuma 

xanthorrhiza, Curcuma domestics, Cyathula prostrata, Cyperus 

kyllingia, Cyrfandra picta, Cyrtandra pilosa, Dendrobium sp, 

Dendrochillum sp, Dendrocnide stimulans, Digitaria adcendens, 

Diplaziurn sp, Diplaziurn proliferum, Donax cannaefomis, 

D ynaria guercifolia, Elatostemma sp, Eleusine indica, E y fhrina 

subumbrans, Etlingera elatior, Etlingera punicea, Etlingera sp. 

Ficus padana, Ficus sagif fata, Ficus congesfa, Garcinia dioica, 

Geunsia farinosa, Geunsia furfuracea, Globa unifolia, Globa 

pendula, Graptophyllurn pictum, Grewia acuminata, Heckeria 

subpeltafa, Hedychium coronarium, Hemigraphis colorata, 

Homalomena sp, Homalomena cordata, Homalomena humilis, 

Homalomena sagittifolia, Hoya cf sessuela, Hydnophytum 
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fomucarium, Illicium sp, Isachne globosa, ]usticia gendarussa, 

Kaempferia galanga, Lasianfhus stipularis, Lasianthus 

sfercoriaceus, Lasianthus obscurus, Lasianthus inaequalis, 

lasianfhus constrictus, Lepidaga this javanica, Limnophila rugosa, 

Limnophila erecta, Lindernia antipoda, Lifsea elliptica, Ludwigia 

linifolia, Macaranga fanarius, Macaranga friloba, Medinilla 

alfernifolia, Melasfoma malabathricum, Microsorium nigrescens, 

Monochoria vaginalis, Mussaenda frondosa, Mussaenda sp, 

Nephenfes gymnamphora, Oberonia sp, Ocimum sanctum, 

Oncosperma norridurn, Ophioglossum pendulum, Ophiorrhiza sp, 

Oromjlum indicum, Pachycentria constricts, Pandanaceae, Pen face 

triptera, Phaeanflzus sumatranus, Plmlaenopsis sp, P h y n i u m  

hirtum, Phyllanthus sp, Phymafodes sinuosa, Pinanga sp, Piper 

caninum,Piper sarmenfosum, Piper mollissimum, Piper be fle, Piper 

sp, Plectranfhus amboinicus, Plectranfhus scutellarioides, 

Poikilospemum cf scabrinemium, Polyalthia subcordafa, 

Polygonurn barbaturn, Premna fomenfosa, Procris penduculafa, 

Pferis quadriaurita, Rinorea sp, Roffboelia exalfafa, Rubiaceae, 
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Sacochilus sp, Schejj-lera acutissima, Scliisnatoglottis calyptarata, 

Scleria laatis, Shorea sp., Spatholobus ferrugineus, 

Sphaerosthephanos polycarpus, Sterculia subpelfata, Sterculia 

rubiginosa, Syzygium sp, Tetracera scandens, Trichomanes 

javanica, Trichomanes millefolium, Uncaria ferrea, Villebrunea 

rubescens, Zingiber cassumunar, Zingiber xanthorrhiza, Z ing ibq  

zerurnbet, Zingiber oflicinale dan Zingiber sp. 

2. Paktor-faktor yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan dalam komersialisasi tanaman obat dan simpilisia 

Siberut adalah sebagai berikut : 

a. Kekuatan 

1). Masyarakat masih memanfaatkan tanaman obat 

2). Pulau Siberut diakui sebagai sumber plasma nutfah 

dunia 
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b. Kelemahan 

1). Potensi keragaman tanaman obat Pulau Siberut belum 

dikenal. 

2). Khasiat tanaman obat Siberut belum teruji 

3). Di Pulau Siberut tidak dimungkinkan untuk 

membudidayakan tanaman obat yang berasal dari luar 

Pulau Siberut 

4). Terbatasnya infiastruktur dan sarana transportasi 

5). Tanaman obat belum dibudidayakan 

6). Belum tersedianya sumberdaya manusia, di Siberut, 

yang berkualitas dalam mengelola komersialisasi 

tanaman obat dan simplisia 

c. Peluang 

1). Pesatnya pertumbuhan perusahaan obat-obatan yang 

menggunakan bahan baku tanaman obat di Indonesia. 
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2). Terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi obat 

yang menggunakan bahan baku yang berasal dari 

tumbuhan. 

3). Potensi keragaman tanaman obat Indonesia mulai 

dikenal dunia 

4). Penelitian-penelitian untuk menemukan obat baru terus 

berlangsung. 

5). Terbatasnya lahan budidaya untuk tanaman obat di 

Pulau Jawa 

6). Pemerintah memberjkan dukungan dalam pemanfaatan 

keragaman tanamanan obat Siberut 

d. Ancaman 

1). Tanaman obat tidak hanya terdapat di Siberut 

2). Pasokan simplisia dari luar negeri 

3). Pemerintah belum mendukung pemasaran tanaman 

obat Siberut 
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3. Alternatif-alternatif cara komersialisasi tanaman obat Siberut 

adalah sebagai berikut : 

a. Jangka pendek 

1). Altematif I 

a). Menerapkan pola kemitraan dengan bentuk 

kemitraan inti-plasma antara industri 

jamu/fitofarma dengan masyarakat 

pengumpul/petani tanaman obat. 

b). Melakukan pernungutan (ekstraksi) dari alam 

terhadap jenis-jenis tanaman yang mempunyai 

selling point sebagai bahan baku bagi industri 

jamu/fitofarma yang menjadi mitra. 

2). Altematif II 

a). Menerapkan pola kemitraan dengan bentuk inti- 

plasma antara industri jamu/fitofarma, yang akan 

memproduksi obat berdasarkan ramuan 
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masyarakat setempat, dengan masyarakatlpetani 

tanaman obat. 

b). Melakukan pemungutan (ekstraksi) dari dam 

terhadap jenis-jenis tanaman yang menjadi bahan 

baku bagi produksi obat berdasarkan ramuan 

masyarakat setempat, yang terpilih oleh pihak 

mitra. 

b. Jangka Panjang 

1). Alternatif I 

a). Tetap menerapkan pola kemitraan dengan bentuk 

kemitraan inti-plasma antara industri 

jamulfitofarma dengan masyarakat 

pengumpul/petani tanaman obat. 

b). Melakukan pembatasan ekstraksi tanaman dari 

dam, melalui budidaya, terutama terhadap jenis- 

jenis yang paling banyak dibutuhkan dan jenis- 

jenis yang mulai langka (sulit ditemukan). 
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2). Alternatif II 

a). Menerapkan pola kemitraan dengan bentuk 

kemitraan subkontrak, atau keterkaitan/ke rjasama 

hulu hiir antara industri jamu/fitofarma dengan 

masyarakat pengumpul/petani tanaman obat. 

b). Melakukan pemungutan tanaman dart budidaya 

tanaman yang merupakan bahan baku bagi 

industri jarnu/fitofanna. 

4. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar komersialisasi 

tanaman obat Siberut dapat memberikan hasil yang optimal, 

adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan 

Melakukan kegiatan yang bertujuan memperkenalkm/ 

menginformasikan potensi keragaman tanaman obat Siberut 

kepada industri jamu/fitofarma. 

Kesimpulan dan Saran 

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



b. Kelembagaan 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan komersialisasi 

tanaman obat Siberut adalah masyarakat, sebagai plasma; 

perusahaan jamu/fitofarma, sebagai inti dan Pemerintah, 

sebagai penunjang (supporting agent). Masing-masing pihak 

yang terlibat dalam kemitraan ini harus mempunyai peranan 

yang jelas, dan perlu dibentuk lembaga mediasi yang 

berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan 

industri jamu/fitofarma atau industri yang akan 

memanfaatkan tanaman dari Siberut. 

c. Saluran distribusi 

Perlu diituk salwan distribusi yang akan menyampaikan 

produksi tanaman obat kepada pihak inti. Untuk itu saluran 

distribusi tersebut diperlukan pada tingkat uma, tingkat desa 

dan tingkat kecamatan. 
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d. Evaluasi 

Diperlukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kemitraan serta untuk mengantisipasi terjadinya 

k e g a g h .  Parameter-parameter yang digunakan dalam 

evaluasi adalah tingkat produktivitas berdasarkan jenis, 

tingkat produktivitas berdasarkan berat, tingkat keberhasilan 

budidaya, dan penanganan pasca pengumpulan/panen. 

e. Konservasi Keragaman Hayati 

Untuk menghindari te rjadinya degradasi keragaman hayati 

Siberut, akibat adanya kegiatan komersialisasi, maka 

diperlukan upaya-upaya konservasi. Konservasi keragaman 

hayati Siberut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1). Pengaturan pelaksanaan pemungutan (ekstraksi) 

tanaman, yaitu melalui penetapan lokasi-lokasi 

pemungutan, jumlah yang dapat dipungut dan waktu 

pemungutan. 
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2). Budidaya tanaman, melalui pengaturan lokasi 

budidaya, jenis tanaman yang dibudidaya dan teknik 

budidaya. 

3). Pengawasan pelaksanaan pemungutan (ekstraksi) dan 

budidaya. 

B. SARAN 

1. Implementasi komersialisasi tanaman obat Siberut sangat perlu 

memperhatikan dan menghargai perilaku/adat istiadat 

masyarakat setempat, terutama yang menyangkut prosedur 

pengambilan keputusan di dalam masyarakat, hak pemilikan 

tanah dan sumber daya, dan nilai-nilai lain yang dianggap luhur 

dan sakral oleh masyarakat setempat (asli). Hal ini perlu 

dipertimbangkan, karena keberhasilan program pembangunan 

masyarakat sangat tergantung pada tingkat hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. 

Dengan semakin tingginya penghargaan dan perhatian terhadap 
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norma-norma yang berlaku di lingkungan program pembangunan 

tersebut akan dilaksanakan, maka hambatan terhadap 

pelaksanaan program semakin rendah. 

Menurut Koentjaraningrat (1993), pada dasarnya terdapat 3 

(tiga) macam respon dari masyarakat tradisional dalam 

menghadapi perubahan, yaitu : 

a. Mqarakat tradisional sebenamya mau menerima pengaruh 

dari luar yang dapat memberikan kenyamanan dan 

kesejahteraan yang lebih besar bagi mereka, atau dengan 

perkataan lain, yang dapat membawa kemajuan dalam hidup 

mereka. Namun mereka tidak atau belum mampu 

melakukan perubahan kebudayaan, dan karena itu mereka 

tetap hidup dengan cara yang diwariskan oleh nenek moyang 

mereka. 

b. Masyarakat tradisional memang ingin maju, namun mereka 

menganggap bahwa pihak luar tidak mau membagi unsur- 
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unsur kebudayaan yang membawa kemajuan tersebut 

dengan mereka. 

c. Masyarakat tradisional memang tidak mau berubah, dan 

berupaya dengan berbagai cara untuk mempertahankan 

kebudayaan warisan nenek moyang selarna mungkin dengan 

cara menolak setiap unsur pengaruh yang datang dari luar. 

Ketiga respon tersebut, kemungkinan besar akan te rjadi 

dalam masyarakat Siberut, untuk itu komersialisasi tidak dapat 

diterapkan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat yang 

terdapat di seluruh desa di Pulau Siberut. Dengan demikian 

diperlukan langkah musyawarah dan penyebaran idormasi yang 

baik mengenai kegiatan ini. Penyebaran idormasi mengenai 

kegiatan ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan para 

pemuka adat/urna/parurukat panutubut urn,  yang dilakukan 

secara terpadu dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, guru-guru, misi katolik, dan alim ulama. Singkatnya, 

kegiatan ini dapat mencapai hasil yang optimal, jika dalam tahap 
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perencanaan masyarakat dilibatkan secara utuh (buttom up 

planning ). 

2. Untuk menunjang implementasi komersialisasi keragaman 

tanaman obat Siberut ini diperlukan penelitian-penelitan sebagai 

berikut : 

a. Survey potensi dan penyebaran tanaman obat yang 

mempunyai selling point sebagai bahan baku bagi industri 

jamu/fitofarma. 

b. Teknologi budidaya tanaman obat yang mempunyai selling 

point sebagai bahan baku bagi industri jamu/fitofarrna. 

c. Dampak pemanfaatan dan pemasaran tanaman obat terhadap 

sosial budaya dan ekonomi masyarakat Siberut. 

d. Dampak pemanfaatan dan pemasaran tanaman obat terhadap 

pengelolaan Taman Nasional Siberut. 

e. Penelitian terhadap tanaman yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai bahan baku obat-obat modern. 
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A. Jurnlah Penduduk di Pulau Siberut (1 853-1 992) 

B. Jurnlah Penduduk di Setiap Desa di Kecamatan Siberut Utara (1  993) 

1853 

1930 

1960 

1971 

1976 

1980 

1990 

1992 

7.090 

9.268 

11 281  

14.732 

18.149 

18.554 

24.740 

25.173 

Rosenberg 

Sensus 

Sensus 

Sensus 

BAPPEDA 1976 

Sensus 

Sensus 

BAPPEDA 1976 
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C. Jumlah Penduduk di Setiap Desa di Kecarnatan Siberut Selatan (1 993) 

Sumber: Kecamatan Siberut Utara dan Selatan dalam Angka ( 1994 I 
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1 Gangguan roh halus 

1 Sawan I Ayan 
lepilepsi 

Demam pada anak- Calanthe SP. I 1 anak I 

Pteris guadriaurita , Pyrrosia 
numularifolia, Amomum sp., 
Merremia peltata, 
Poikilospermum sp., Hibiscus 
rosachinensis 

Urophyllum coryrnbosum, 
Polyalthia subcordata 

d 

4 

5 

I scaberrimum 

Mengatasi rasa 
dingin 

. 

lnfeksi mata Phaeann thus sumatranus, 
Tetracera scandens. 

Limnophila erecta, Aneilema 

d 

d 

dornestica 

Etlingera punicea, Etlingera 
sp., Erythrina subumbrans, 
Oroxylum indicum, 
Canangium odoratum, 
Lagestroemia ovarifolia, 
Bolbitis sp., Heckeria 
subpeltata, Coix lacrymajobi, 
Villebrunea rubescens, 
Clerodendrum buchanani, 
Blumea laciniata, Heckeria 
subpelta ta, Etlingera punicea, 
Curcuma dornestica, 
Kaempferia galanga, 
Oxymitra cuneiformis, 
Melodorum latifolium, 
Enicosanthum sp, Uvaria 
littoralis, Syzygium sp , 
Ocimum sanctum, 0. 
americanum, Adenosma 
nelsonioides 

6 

d 

Sakit telinga pada 
anak-anak 

Adenosma nelsonioides, 
Adenosma lain, 

Coccinia cordifolia, Curcuma 

d 

d 
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b' 

b' 

d 

d 

d 

d 

Agelaea t r i ne~ i s  

Premna tomentosa , Shorea 
sp. , Artocarpus sp. 
Limnophila erecta, Limnophila 
rugosa 

Biophytum senssitivum, Blyxa 
echinosperma, Digitaria 
adcendens , Drynaria 
guercifolia, Phymatodes 
sinuosa , Limnophila erecta , 
Limnophila rugosa , 
Monochoria vaginalis, 
Ocimum sanctum 

Costus speciosus 

Clerodendrum buchanani , 
Villebrunea rubescens , Leea 
angulata, Schefflera 
acutissima, Campnosperma 
auriculatum 

Microsorium nigrescens, 
Asplenium nidus, Syzygium 
sp, Medinilla alternifolia 

Plectranthus amboinicus, 
Ocimum sanctum, Limnophila 
rugosa, Adenosma 
nelsonioides, 

Polyaithia subcordata, 
Homalomena sagittifolia, 
lllicium sp, Syzygium sp, 

Justicia gendarussa, 
Codiaeum variega turn, 
Cyrtandra picta , Cordyline 
fruticosa, C. terminalis, 
Lasianthus constrictus, L. 
obscurus, L. stipularis, 
Rubiaceae, Elatostemma sp. 
Costus speciosus, Globa 
pendula, Hedychium 
coronarium, Zingiber 
zerumber. 

7 

8 

9 

10 

11 

b' 

b' 

fl 

Sakit gigi 

Sariawan 

Salah bantal llehar 
kaku saat bangun 
tidur) 

Darah tinggi 

Sakit kepala 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Migrain 

Batuk darah 

Batuk pada anak- 
anak 

Batuk 

Sesak. batuk pada 
anak-anak 

Lemah jantung 

Rasa nyari 

Graptophyllum pictum , 
Adenostemma lavenia , 
Kaempferia galanga , 
Heckeria subpeltata, 
Lasianthus obscurus, 
Lasianthus inaequalis, 
Lasianthus stercoriaceus, 
Lasianthus stipularis, 
Amomum sp 

Thottearhizan tha, 
Strombosia javanica 

Euleusine indica, Rottboelia 
indica, Rottboelia exaltata, 
Coix lacryma-jobi, Heckeria 
subpeltata , Etlingera punicea 
dan Zingiber officinale, 
Argostemma sp, Limnophila 
erecta, Barclaya motleyu , 
Monochoria vaginalis, 
Kaempferia galanga, Etlingera 
punicea, Heckeria subpelta fa, 
Blumea laciniata, Zingiber 
officinale 

Pterisanthes eriopoda, 
Thottea tomentosa, Eugenia 
malaccensis, Eugenia aquea, 
Garcinia dioica 

Piper betle, Leguminosae 

Thottea tomentosa, 
Argostemma montanum, 
Ophiorrhiza sp 

Eugenia sp , Piper 
sarmentosum, P. betle, 
Archidendron ellipticum 

Sonnerila sp 

Blumea laciniata, Centotheca 
lappacea, Scleria laevis, 
Phyllanthus sp, Acorus 
calamus, Heckeria subpeltata, 
Piper sarmentosum, Coix 
lacryma-job; , Eleusine indica 
, Rottboelia exaltata, 
Dendrocnide stimulans, 
Villebrunea rubescens, 
Etlingera punicea, Kaempferia 
galanga, Zingiber officinale, 
Zingiber cassumunar 

b' 

d 

d 

d 

d 

fl 

d 

d 

fl 
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d 

d 

u' 

d 

Nephentes gymnamphora 

Mallotus oblongifolius, 
Globba pendula , Zingiber sp, 
Arnomum sp 

Adenostemma lavenia, 
Milletia sericeae, Desmodium 
heterocarpum, Uraria crinita, 
Urena lobata, Melastoma 
malabathricum, Globba cf 
marantina, Etlingera sp, 
Nicolaia speciosa. Alpinia 
malaccensis, Amomum sp, 
Zingiber officinale, Garcinia 
dioica, Baccaura lanceolata 

Ageratum conyzoides, 
Spilan thes acmella, 
Adenostemma lavenia, 
Phyllanthus amarus, Ludwigia 
linearifolia , Coix lacryma- 
jobi, Garcinia dioica 

Dioscorea sp, Medinilla 
alternifolia, Eugenia lineata, 
Eugebia sp, Piper betle, P. 
ungaranense, P. cf 
sarmentosum, Piper sp, 
Glycosmis cyanocarpa, 
Arenga pinnata 

Graptophyllumpictum . 
Pseudoranthemum 
acuminatissimum, Cyperus 
killingia, Galearia filiformis 

Homalomena cordata, H. 
sagittifolia, Musa sp, 
Curcuma domestica 

Cyrnbopogon citratus, Globba 
marantina, G. pendula, 
Etlingera punicea, Etlingera 
sp, Phaeomeria speciosa 

Rhaphidophora korfhalsii, 
Curcuma xathorrhiza, 
Pangium edule, Barringtonia 
racemosa, Hydnophytum 
formicarium 

19 

20 

21 

22 

d 

b' 

b' 

Kembung 

Sakit perut 

Liver, sakit kuning 

Malaria 
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Zyahula prostrata, Justicia 
lendarussa , Adenostemma 
avenia, Merremia peltata, M. 
ritifolia, Desmodium 
ieterocarpum, Uraria crinita, 
Melastoma malabathricum , 
4rtocarpus elasticus, Ficus 
:ongesta, F. hispida, F. 
'epicarpa, Mussaenda 
frondosa, Rubiaceae, 
Zallicarpa longifolia, Etlingera 
sp, Plagiostachys bancana, 
4Ipinia malaccensis,Amomum 

'embengkakan 
impa 

Callicarpa longifolia, Breynia 
racemosa, Melastoma 
malabathricum, M. 
Sylva ticum 

Gangguan 
Dencernaan 

Adenostemma lavenia, 
Spilanthes acmella, Blumea cf 
riparia , Blumea laciniata, 
Begonia sp, Actephilla 
excelsa , Pogostemon cablin, 
Desmodium heteroparcum, 
Uraria crinita, Milletia sericea, 
Derris sp, Mucuna sp, 
Mussaenda frondosa, 
Mussaenda sp, Psychotria 
curviflora, Psychotria cf 
divergens, Leguminosae, 
Arsidia sumatrana, Citrus 
medica; Garnicia dioica, 
Alpinia galanga, Zingiber 
o fficinale 

lnfeksi perut 

Diplazium sp, Diplazium 
proliferum, Blyxa 
echinosperma, 
Derris sp, lsachne globosa, 
Monochoria vaginalis, 
Etlingera sp 

Piper betle, Etlingera sp, 
Cleistanthus sp 
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Berak darah Piper belle, Schefflera lucida, 
Psidium guajava, 
Hydnophytum formucarium, 
Etlingera sp, Lansium 
domesticum 

b' 26 

Gangguan saluran 
pembuangan 

Diare 

Muntah berak 

Stemonurus scundiflorus, 
Fagraea racemosa, 
Neonauclea pallida, 
Elaeocarpus littoralis, 

Canangium odoratum, 
Oroxylum indicum, Erythrina 
subumbrans, Cordyline 
terminalis, Acorus calamus . 
Piper sarmentosum, Eleusine 
indica, Rottboelia exaltata, 
Polygonum barbatum, 
Ludwigia linifolia, Citrus 
medica, Polygonum sp, B l ~ x a  
echinosperma, Monocharia 
vaginalis, lsachne globosa 
Eichkornia crassipes. 

Melastona sylvaticum, 
Psidium guajava, Etlingera sp, 
Plagiostachys bancana, 
Etlingera elatior, Alpinia 
malaccensis, Amomum sp, 
Embelia sp 

30 

1 I I Pteris quadriaurita I I d 1  I Piper sp, Barclaya motleyi, 

lnfeksi saluran 
pembuangan 

Habenaria sp, Meliosma 
lanceolata 

Litsea noronhae, Baccaurea 
deflexa, Meliosma lanceolata, 
Garcinia dioica dan madu. 

Hedychium coronarium, 
Etlingera elatior, Etlingera sp , 
Alpinia malaccensis, 
Cymbopogon citratus, 
Melastoma sylvaticum 

Ficus hispida, F. congesta, F. 
lepicarpa 

Metroxylon sagu, 
Daemonorops angustifolia , 
Etlingera elatior, Hedychium 
coronarium 

b' 

b' 

d 

b' 

d  
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Sakit punggung saat 
mengandung 

I Cyperus cyperoides, Acriopsis 
javanicum, Polypodium sp I 
Rottboelia exaltata, 
Phragmites karka, Angiopteris 
evecta 

Graptoph yllum pictum, 
Blumea laciniata, Milletia 
sericea, Pleomele 
angustifolia, Coix lacryma- 
jobi, Phragmites karka , 
Rottboelia exaltata, Themeda 
villosa, Dendrocalamus 
asper, Gigantochloa apus, 
Schizostach yum 
brach ycladum, 

Diplazium esculentum, 
Angiopteris evecta, 
Angiopteris evecta, 
inflorescence, Etlingera 
punicea, Hedychium 
coronarium, Piper 
sarmentosum, Kaempferia 
galanoan 

Demam, sakit 
kepala, nyeri perut 

Keguguran 

Melancarkan 
kelahiran yang sulit 

Phrynium hirtum, Syzygium 
sp, Etlingera punicea, 
Phaeomeria speciosa 

Piper sarmentosum, P. betle, 
Ocimum sanctum, Etlingera 
punicea, Kaempferia galanga 

Eleusine indica, Rottboelia 
exaltata, Etlingera punicea; 
Hedychium coronarium; 
Etlingera punicea 

34 

35 

Menggugurkan 
kandungan 

Mengeluarkan darah 
kotor setelah 
melahirkan 

Baccaurea lanceolata, Grewia 
acumnia ta 

Sterculia macrophylla , 
Rhaphidophora korthalsii 

Curcuma xanthorrhiza, 
Acorus calamus, Kaempferia 
galanga, Etlingera punicea, 
atau Etlinerga sp 

Erythrina subumbrans, 
Canangium odoratum , Piper 
bettle, Etlinoera sp 

d 

r/  

r /  

d 
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Piper mollissimum, P. 
ungaramense, Medinilla 
alternifolia 

36 

1 3 9  I Meningkatkan 
produksi AS1 

- - -- 

Mengobati luka 
setelah melahirkan 

Mengurangi berat 
payu dara 

I Alangium javanicum 

Menghilangkan bau 
badan 

k' disertai demam 

Eleusine indica, Ronboelia 
exaltata, Graptophyllum 
pictum, Ocimum sanctum 

- 

Graptophylum pictum, 
Celosia argentea, Celosia 
argentea, Friesoielsia sp, 
Artabotrys sp, Enicosanthum 
sp, Blumea laciniata, 
Diplazium asperum, Acalypha 
hispida, Crytandra picta, 
Ocimum americanum, 0. 
sanctum, Litsea elliptica; 
Medinilla alternifolia, 
Lasianthus obscurus, L. 
stipularis, Adenosma sp, A. 
nelsonioides, Limnophila 
erecta, L. rugosa, Lindernia 
anagalis, Etlingera punicea, 
Hedychium coronarium, 
Etlingera sp, Zingiber 
zerumbet, Amomum sp, 
Syzygium sp 

Rinorea sp, Curcuma 
domestica 

d 

Artaborys suaveolens, 
Bohyophora geniculata, 

Leguminosae, Firmiana 
malavana 

d 

d 

Eleusine indica, Rottboelia 
exaltata, 

Limnophila rugosa, Etlingera 

d 

d 

42 Pegel - linu 

SP, 
Kaempferia galanga 

Hydnophytum formucarium, 
Phymatodes sinuosa, 
Pachycen tria constricta. 
Etlingera sp. 

d 
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43 

44 

45 

46 

47 

Manambah nafsu 
makan dan barat 
badan 

Sakit mag 

Terlambat datang 
bulan 

Campak I cacar air 

Sakit kapala, 
disartai rasa dingin 

Ophiorrhiza sp, Oberonia sp, 
Dendrobium sp , 
Dendrochillum sp, 
Cleisostoma sp, Dendrobium 
sp, Pteris quadriaurita, 
Alpinia galanga. 

Zingiber cassumunar, 
Curcuma xanthorrhiza, Alpinia 
galanga, Acorus calamus, 
Garcinia dioica, tebu, 
Graptophyllum pictum, 
Diplazium sp, D. proliferum, 
Sphaerosthephanos 
polycarpus 

Actinodaphne sp 

Ficus ampelas, Villebrunea 
rubescens 

Plectranthus scutellarioides 

Diplazium sp, D. proliferum, 
Piper betle, P. sarmentosum 
Amomum sp 

Hemigraphis colorata , 
Lepidagathis javanica, 
Plectranthus scutellarioides, 
Pteris guadriaurita dan 
Etlingera elatior 

Cleisostoma sp, Microsorium 
nigrescens, Asplenium nidus 

Blyxa echinosperma, lsachne 
globosa, Monochoria 
vaginalis 

Sterculia rubiginosa, 
S.subpeltata, Pentace 
triptera, Geunsia furfuracea, 
G. farinosa 

Litsea elliptica, Cinnamomum 
cf porrectum, 

Paederia scandens, 
Prismatomeris sp, Causena 
excavata 

b' 

d 

b' 

b' 

b' 

b' 

b' 

b' 

b' 

I /  

b' 

b' 
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Alpinia malaccensis, 
Clerodendrum buchanani, 
Psidium guajava, Ananas 
comosus 

Nyeri pada tulang 

48 

49 

l 

Keseleo 

Syzygium sp, Homalomena 
sagittifolia, Schismatoglottis 
batoeensis, S. Calyptrata, 
Goniothalamus sp, Oxymitra 
cuneiformis, Medinilla 
alternifolia, Etlingera punica 

Canangium odoratum, 
Oroxylum indicum, Erythrina 
subumbrans, Piper betle, P. 
mollissimum 

Muntah-muntah, 
sakit perut, ngilu, 
sakit kepala, panas 
dingin. 

Sakit punggung 

Canangium odora turn, 
Oroxylum indicum, Erythrina 
subumbrans, Acorus calamus, 
Zingiber cassumunar, 2. 
officinale, Curcuma 
domestica 

- 

Vitex pinnata, Ficus hispida, 
E lepicarpa, Diplazium 
asperum, Hemigraphis 
colorata 

Melastoma malabathricum, 
Codiaeum variegatum, 
Mussaenda sp 

Schisnatoglottis calyptarata 

Spatholobus ferrugineus, 
Ampelocissus thyrsiflora, 
Curcuma domestica. 

Penghentian 
pendarehan dan 
mengobati luka 

Mengobati luka 

J 

d 

- 

Phrynium hirtum, Lasianthus 
stercoriaceus, Claoxylon 
longifolium 

Grewia acuminata 

Ficas sagittata, Curcuma 
domestics 

d 

/ 

/ 

/ 

d 
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Panu 

Kurap, kudis, infeksi 
kulit 

Herpes 

Homalomena cordata, 
Aglaonema simplex, 
Macaranga tanarius, M. 
triloba, Melastoma 
malabathricum, Artocarpus 
elasticus, Ficus congests, F. 
padana, Poikilospermum cf 
scabrinervium, Mussaenda 
frondosa, Uncaria ferrea, 
Callicarpa longifolia, 
Clerodendrum buchanani, 
Curcuma zanthorrhiza, 
Etlingera elatior 

Alpinia galanga 

Cassia alata, Alpinia galanga 

Illicium sp, Piper caninum, 
Piper sp, Zingiber 
xanthorrhiza 

Agera turn con yzoides, d 
Blumea laciniata, Commelina 
diffusa, Cyperus kyllingia, 
Cyrtandra picta, Polygonum 
barbatum , Ludwigia linifolia, 
Curcuma domestica 

Callicarpa longifolia, d 
Phragmites karka, Arenga 
pinnata, Hibiscus rosa- 
chinensis, Curcuma 
domestica. Elaeocarpus 
littoralis 

Luka bakar Rubiaceae, Villebrunea d 
rubescens, Clerodendrum 
buchanani 

Bengkek Aneilema scaberrium, 
Cyathula prostrata, 
Aglaonema simplex, Caryota 
rnitis . 
Hoya cf sessuela, Clematis 
sp, Coelogyne incrassata, 
Homalomena humilis, 
Homalomena sp 

60 Gatal - gatal Costus globbosus, Curcuma 
domesticum 

d 
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Sumber : Wanda Ave dan Satyawan Sunito (19901 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Mengobati luka 
karena gigitan uler, 
gigitan anjing, 
panah beracun 

Mengobati luka 
karena disengat 
tawon 

Alergi karena getah 
tumbuhan 

Alergi ikan 

Alergi buah-buahan 

Alergi 

Susah tidur, lemah, 
tidak enak badan 

Cleisostoma sp, Sacochilus 
sp, Phalaenopsis sp, Borreria 
repens, Lindernia antipoda, 
Campnosperma auriculatum 

Donax cannaeformis, 
Villebrunea rubescens, 
Blumea laciniata, 
Pandanaceae, Caryota mitis, 
Arenga pinna ta, Oncosperma 
norridum, Pinanga sp, Piper 
sarmentosum isileilejatl, 
Lasianthus constrictus, L. 
inaequalis, L. obscurus, 
L.Stercoriaceus, Procris 
penduculata, Schefflera 
acutissima, Etlingera punicea, 
Hedychium coronarium, 
Alpinia galanga, Amomum sp, 
Begonia sp, Trichomanes 
javanica, T. millefolium, 
Argosemma montanum, Blyxa 
echinosperma,, lsachne 
globosa, Monochoria 
vaginalis, 

Zingiber zerumbet 

Alocasia sp, Etlingera punicea 

Etlingera sp, Clerodendrum 
buchanani, Phyllanthus 
amarus, Lasianthus stipularis, 
Breynia racemosa, 
Clerodendrum buchanani 

Curculigo capitulata, Tropidia 
SP 

Zuccarinia macrophylla 

Cyrtandra pilosa, Zingiber sp 

Ophioglossum pendulum, 
Globs unifolia 

b' 

b' 

b' 

b' 

d 

b' 

d 

fl 

d 
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3. Agavaceac 
4. Alangiaceac 

6. Annonaceae 

7. Apiaccae 

1. Acanrilus ilicifolius L. 
2. Jusricia sp. 
3. Saurouia n~rdflora DC. 
4. Sauralria reintvardriana BI. 
5.  Saurauia sp. 
6. Pleomele at~gusrijolia (Roxb.) N.E. Br. 
7. Alangium javaniciun (K. & V.) Wang. 
S. Alangilurl ridleyi King 
9. B u ~ h ~ a t I i a  sessilifolia B1. 

10. C a n ~ p n o s p e m  oun'cularwn (BI.) Hk.f. 
11. Draconrornelon dao (Blanco) Men: & kolfc 
12. Drimycarpus luridus (Hk.f.) Ding Hou 
13. Mangifrra macrocarpa BI. 
14. Mangifern sirnilis BI. 
15. Mangifera rorquetlda 
16. Mangifrra cf. rorquenda 
17. Mangijcra sp. - - 
18. Melnnochyla caesia (BI.) D i g  Hoti 
19. Semecarpus bractearus Ltb, 
20. Semecarpus hererophylla Bl. 
21. Sbvinronia sp. 
22. Canango odorara (Lmk) Hookf. &Thorns. 
23. Cyarhocalyx bancana Bocrl. 
24. C~arllocalyx cf. bancana Boerl. 
25. C~orhocalyxsp. 
26. Fissisrigttm lan~oliwn (Dun.) Men: 
27. Goniorhalarnus malayanus H0ok.f. et Th. 
28. Goniorhalamus sp. 
29. Polyalrhia beccarii f i g  
30. Po!valria cf. beccarii f i g  
3 1. Po!valfl~ia caulflora H0ok.f. et Th. 
32. Polyalthia cf. cauliflorn H0ok.f. er Th. 
33. Polyalrhin clnvigera King 
34. Polyalrhia glauca (Hassk.) Boerl. 
35. Polyalrhia launif[ora (BI.) King 
36. Polynlrhia subcordara (BI.) BI. 
37. Polyalrl~ia cf. slibcordara (BI.) BI. 
38. Polynlrhia sunlafrana King 
39. Polyolri~ia sp. 
40. Pselrduvaria rericulara (BI.) Mcrr. 
4 1 .  Soaeraea lanceolarn Miq. 
42. Xylopia malaya~la H0ok.f. & Thorns. 
43. Hydrocoryle javanica Thunb. 
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1 1 .  Araliaceae 
12. Arecaceae 

13. Asclepiadaceac 

8. Apocynaccae 44. Aly-ria reinwardri BI. 
45. Alsronia sparrrlnfa BI. 
46. Cerbero mongl~as L. 
47. Cerbera odollnr~~ Gacrm. 
48. Kopda sp. 
49. Tbbemaemonrana sphaerocarpa BI. 
50. Tab~emoernonrana sp. 
5 1 .  Willuglrbeia sp. 

9. Aquifoliaceac 52. N e r  cynosa BI. 
53. Iler macropl~ylln \i1aIl. 

10. Aracca: 53. Alocasia sp. 
55. Colocnria sp. 
56. Homalomenn bnroerlsis Engl. 
57. Honralomena cordaro Schon - 
58. Homnlornena hrrmilis (Jack) H0ok.f. 
59. Homnlomena sp. 
69. Laria spinosa (L.) Thw. 
61. Scl~ismroglorris Oarocnsis 
62. Sclreflera sp. 
63. Areca cafechu L. 
64. Arecn vesriarin Gisckc 
65. Arengn obnrsifoliaB1. cx Man. 
66. Ca lmus  jarensis BI. 
67. C a l m ~ r s  cf .  scl~alingensis - - 
68. Calnmus specmrisirnrrs 
69. Cnlamus sp. 
70. Cavora nrifis Lour. 
7 1 .  Doernonorops sp. 
72. Koghalsia sp. 
73. Nenga prcnrila  man.) IVendl. 
74. Nenga sp. 
75.  Merro.rylott sagrr Roob. 
76. Nypa fruricans (Thunb.) \\'urmb. 
77. Oncopsrema rigillari~rtn (Jack) %dl. 
78. Pinanga coronara (BI. ex  man.) BI. 
79. Pinanga sp. 
80. Dischidin sp. . . 
81. Finlaysonin obovara \\'all. 
82. Hoya coror~aria BI. 
83. Hoya sp. 
84. Physosfelnia ca~tipar~rrloritm (BI.) Dccnc 
85. SarcoloOirs globosrrs \Val!. 
86. 7)lophora sp. 
87. Agerarrrnt cotr).~oides L. . 
88. Vertiottia orboren Buch.-Ham. 
89. Verrrorrin orborescer~s St\: 
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17. Bignoniaccac 

1 S. Bombacaccac 

19. Burscraccae 

27,. Chloranrhaceac 
23. Clusiaccac 

Jcnis/Spccics ' 

90. Avicennia mrirra (Forsk.) Vicrh. 
91. Begonia bracreara Jack 
92. Begonia isoprera Dryand. 
93. Begonia sp. 
93. Dolichandrone sparlracea (L.f.) K .  Schum. 
95. Radenmchera giganrea (BI.) Miq. 
96. Durio carinarus Mast. 
97. Durio graveole~rs Becc. 
98. Durio ziberhinus Murr. 
99. Durio sp. 

100. Conarirun asperurn Bcnrh. 
101. Canarirrnr denricnlorurrr BI. 
102. Canarium lirforale BI. 
103. Canarium oleosunr (M) Engl. - 
104. Canan'un~ parenrinerviunr Miq. 
105. Dacr)odes cosrara (Bcnn.) H.J. Lam 
106. Dacrjodes rosrrara (BI.) H.J. Lam 
107. Sanriria g n f i ~ h i i  (Hk.f.) Engl. 
108. ' Santiria laevigara BI. 
109. Sanriria rubigirrosa BI. 
110. Sarrriria ro;tleruosa BL. 
111. Cnruarina equiserifolia J.R. & G .  Forsr. 
1 12. Blresa panicula[a Ding Hou - - 
113. Eunonymlcs javanicus BI. 
1 14. Loplroperalunt javarlicunl (Zoll.) Turcz. 
1 15. Salacia mncropl~ylla BI. 
1 16. Ulloranflrrcs oficinalis 
117. Calophyllunr inophyllum L. 
1 18. Calophyll~rnr lorvii Hk. 
119. Caloplryllrc~~r prrlclrerrimrrn~ Wall. cx Planch. cr 

Triana 
120. Caloplyllrmr rigidunr Miq. 
121. Calophyll~rrn rerraprerurn Miq. 
122. Calopl~yll~rnr venulosro~r Zoll. 
123. Citrnntnorrr~rtn javanicur~l BI. 
124. Garcinia celebica L. 
125. Garcinia larerijlora BI. 
126. Garcinia nervosa Miq. 
127. Garcinia parvifolia (hliq.) ~Miq. 
128. Garcinia rigida 
129. Garcinia scorfecl~inii 
130. Mesrra caflroirirrac (Mcrr.) Kostcrm. ' Endc- 

nlik 
13 1.  Uroplryllrrrrr n~acroplryllrrnr (B1.) Konh. 
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Combrctaccac 132. Lumnirzera lirrorea (Jack) Voigr 
133. b u n n i ~ e r a  rocenloso Willd. 
134. Tenninalia cnrappa L. 

Conunelinacfi?~ 135. Arleilenm sp. 
136. Conmelirra sp. 
137. Forresria nrollissirna (BI.) Kds 
138. Pollia sp. 

Connaraceac 139. Ellipar~rlrrcs rortrerrros~ts Kurr 
140. Agelaea rritrervis (Llanos) Merr. 

Convol\.ulaccae 14 1. Clucura ausiralis R. Br. 
142. Ipornoea pes-caprae (L.) R. Br. 

Cornaccac 143. Masriria perrrandrn 81. 
144. Masriria rrichoronla BI. 
145. Mastiria sp. 

Cypcraccac 146. Cyperus sp. . 
147. Hypo!vrrunr trerrror~cnr (Vahl) Sprcng. 
145. Maparria cttspidara (bliq.) Uitt. 
149. Scleria levis Retz. 

Dariscaccae 150. Ocrorneles s~tn!armrro hfiq. 
Dillcniac-a: 15 1. Dillalia ercelra.(~ack) Gilg 

152. Dillenia cf. grandifolia \\'all. ex Hk.f. 
153. Dillenia indicn L. 
154. Dillenia sunrafrana hliq. - - .  

.Diprerocarpaccae 155. Diprerocarplcs baudii Konh. 
156. Diprerocarp~u caudiferus 
15T. D@rerocarplts elonganrs Konh. 
158. Diprerocarpltrgracilis Bl. 
159. Diprerocorpus rerusus BI. 
160. ~ i ~ r e r o c b r ~ i t s  rigidlrs Ridl. 
161. Hopea d~obalanoides Miq. 

. 162. Hopea mengaralvan Miq. 
1 63. Shorea elorlgarrcs 
I .  Sllorea Iaevis %dl. 
165. SIrorea lanrellafa Fonv. 
166. Shorea ovalis (Konh.) BI. 
167. Sl~orea parvifolia Dyer. 
168. Shorea paltcijIorn King 
169. Sllorea cf. pauciflora King 
170. Sllorea uliginosa Foxw. 
17 1. Varica venolusa subsp. venulosa 
172. Varica sp. 
173. Varica sp. l 
174. Varica sp.2 
175. Diospyros 6orneensis Hicrn 
176. Diospyros brericalp Bocrl. cx Kds. ' Entlcmik 
177. Diospyros 61~rijolia (BI.) Hicrn 
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178. Diospyros diepedrorsni Miq. 
179. Diospyros hermophrodirica (Zoll.) BJkh. 
I SO. ~ios&ros moriri"~ BI. 
IS I .  Diospyros pilosanrlrera var. oblorrga ( \ \ ' ~ l l . a  G. 

Don) N: 
IS2. Diospyros subriromboidea f i g  €2 Gmlbl: 
153. Diospyros sumarrana Miq: 
184. Diospyros \valliclrii King el Gamble ex \\'illiarns 
185. Diospyros sp. l 
186. Diospyros sp.2 

34. Elaeocarpaccae 187. Elaeocnrprufloriburrdrrs BI. 
188. Elaeocarpus macrocerus (Turcz.) h4crr. 
189. Elaeocarpus macroph.~llus B1. 
190. Elaeocarpus ovalis Miq. 
191. Elaeoca'rpus o.typyren I;. & V. 
192. Elaeocarpus periolarus (Jack) Wall. 
193. Elaeocorpus scaber 
193. Elaeocarpu sripularis BI. 
195. Elaeocarpus sp. 

5 .  Ericaceae 196. Rhododendron javcnicrrnr (31.) Bern. 
36. Euphorbiacezt 197. Acrephylla sp. 

198. Ampereasp. - - 
199. . Anridesma monranm BI. 
200. Anridesma neurocarprrm Miq. 
201. Anridesmasripulare B1. 
3-02. Anridesnra rerrandrum BI. 
203. Anridesma romenrosum BI. 
204. Anridesma vel~~rinosrrm B1. 
205. Aporusa ontennifpra (Airy Shaw) Airy Shaw 
206. Aporusa frrrtescens B1. 
207. Aporusa grandisriprtla Merr. 
205. Aporusa lrrcida (Miq.) Airy Shaw 
209. A p o m  lunara Wiq.) KUR 
210. Aporusa nervosa H0ok.f. 
21 1. Aporusaprainiana f i g  ex Gage 
212. Apomsa qrtodn'locrrlaris Oliq.) hIucU. k g .  * 

Endemik 
213. Aporusasplraeridophora Mcrr. 
214. Aponrsa \vlrirmorei Airy Shaw 
215. Aporusa sp. 
216. Baccaurea brocreara Mucll. Ar:. 
217. Daccarlrea deflera (M.A.) M.A. 
218. Daccaurea dulcis (Jack) h1.A. ' Endcmik 
219. Baccarrrea k~tnsrleri King 
220. Baccaurea lanceolara (Miq.) h1.A. 
221. Boccorrrea prrbera (hliq.) Mucll. Arg. 
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-- 

SAx/Family JcnislSpccics 

222. Baccaureo pyrifornris 
223. Boccaurea racenroso (Rcinwv. cx BI.) h1.A. 
224. Baccaurea srrnrarrana M.A. 
225. Boccartrea sp. 
226. Blunreodetrdro~r rokbrai BI. Kurr 
227. Borlyoplrora geniculora (Miq.) Bcumc: ex Air) 

Shaw 
228. Bridelia glauca BI. 
229. Bridelia minrtriflora H0ok.f. . 
230. Bridelia monoica (Lour.) blcrr. 
23 1. Breynia cernrta (Poir.) M.A. . 
232. Clao.rylon polor (Burm.f.) Mcrr. 
233. Cleidion sp. 
234. Cleisranrhus mocroplryllrts Hk. f. - 
235. Cleisronrhus ~nyrianrlrus (Hassk.) Kurz 
236. Cleisranrhus nonarranrts (Miq.) IL1.A. 
237. Cleirranrhus sp. 
238. Coccoceras borneensis 
259. Coccoceras srmrorranus 
240. Codioeunr vanegcrrt~n (L.) BI. 
24 1. Croron argyrarrts BI. 
242. Croron g n i r l l i i  H0ok.f. 
243. Croron oblongus Bur111.f. - - 

'244. Croron rigliltm L. 
245. Croron sp. 
246. Daphniphyllum lartrin~tm (Bench.) Baill. 
247. Drypetes longifolio (Bl.) Pax 6: K. Hofim. 
218. Diypefes s u b ~ y m m e ~ c a  J.J.Sm. ' Endenl ik  
249. Elareriospen~~un~ rapos BI. 
250. Endospernlrurr diadenlr~n (Miq.) AAiry Shaw 
25 1. Fallrenlreitia petrdrrla (Hassk.) Airy Shawr 
252. Galeorinjilifonnis (BI.) Pax 
253. Galeoria cf.jilifomlis (BL) Pax 
254. Giochidion arborescens BI. 
255. Glochidion capirartim J.J.S. 
256. Glochidion lirorole BI. 
257. Glochidion lucidrun BI. 
258. Gloclridion macrocnrp~cm BI. 
259. Glociridior~ obscrtnrrn (Willd.) BI. 
260. Glochidion rubnrrn B1. 
26 1. Koilodepas brevipcs 
262. Macarango gignrlreo (Rcic11b.f. SI 2011.) b l ~ c l l .  

Arg. 
263. Mocaranga javarricn (BI.) M.A. 
261. Mocornnga qlrodricornis Ridlcy 
265. Mncoro~rgn rnnarirrs (L.) M . A .  
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SulNIFamily JcnislSpccics 
-- 

266. Macaronga rriclrocarpa (kcichb. f .  t!~ Zo!!.) 
Mucll. Arg. 

267. Mallorus nfirlis 
268. Malloms echir~arus Elm. 
269. Malloms oblongifolius (Miq.) hl. A. 
270. Malloms penangensis Mucll. Arg . 
27 1. Mallorus ricinoides (Pcrs.) M.A. 
272. Margaritaria indica (Dalz.) Air). Shaw 
273. Neosconechinia forbesii (Hk.f.) Pax LQ S. hloorc 
274. Neosconechinia kingii (H0ok.f.) Pas  & K. 

Hoffm. 
275. Phyllonrhus sp. 
276. Pimelodendron amboinicum Hassk. 
277. Sltregnda glomerulara (Bl.) Bill. - 

37. Fabaccae ' 278. Archidendron clypearia (Jack) Nielscn 
279. Archidendroll buboli~rum (Jack) Xielsen . . 280. Archidendron ellipricum (BI.) Niclscn 

281. Canavalia rnaririnra (Aubl.) Urb. 
282. Cassia alara L. 
283. Cassia sp. 
284. Croralana .yanzibarico Brh. 
7-85. Crudia banrainensis (Hassk.) Brh. 
286. Crudia rericulara 

,287: Derris robtlsra - - 
288. Derris trifoliara Lour. 
' 189. Desmodiwn umbellarum (L.) DC. 
290. Dialilrm sp. 
291. Enrnda phaseoloides (L.) Mcrr. 
292. Millerria sp. 
293. M~rcuna gigar~rea PVilld.) DC. 
294. Pelrophoncm prerocarpur~~ (DC.) Backer ex 

Hcync . 
295. Pirl~ecellobiurn sp. 
296. Pongnmia pirlnara (L.) Pierre 
297. Sophorn ronletlrosa L. 
298. Urario crinira (L.) Dcsv. cx DC. 
299. Vigna nlarina (Burm.f.) Mcrr. 

38. Fagaccac 300. Cnsrnr~opsis inennis B.& H. 
301. Casronopsis javanica (BI.) DC. 
302. Cas~anopsis molnccer~sis Gam bl c 
303. Casranopsis nrnglmlr (BI.) DC. 
304. ~asranopsis'sp. 

. 305. Lirl~ocnrpro gracilis (Konh.) Socpadmo 
306. Lirl~ocarpus cf. grncilis (Konh.) Socpadmo 
307. Lirlrocarpus l~ysrrir (Konh.) Rchd. 
208. Lirl~ocarprrs psendonrohrccrrs (Dl.)  Rchd. 
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39. Flacouniaceac 

43. Goodcniaceae 
44. Hmgumaceae 
45. iiypericaceae 

47. Icacinaceae 

JcnislSpccics 

309. Lirhocarprrs spicarus Rehd. et \Vils. 
3 10. Lirlrocorpw surrdaic~rs (01.) Rchd. 
3 1 1. Lirlrocarpus lrrceoloris (Jack) Merr. 
3 12. Lirlrocarprrs sp. 
3 13. Quercus gnrellijlora BI. 
314. Casearia groviaejolia Vent. 
3 15. Caseario sp. 
3 16. Flncounio rukmr Z. S: M .  
317. Hydnocarpus gracilis (Sloor.) Sleurn. 
3 15. Patrgium edrrle Reinw. 
319. Rypnrosa jnvnrrica (BI.) Kurz ex K. & V. 
320. Scolopia r~racroplylla QV. S: A.) CIos 
321. Scolopia spinosa (Roxb.) \Varb. 
322. Flagellaria indica L. 
323. Aeschynanrlrrrs rodicons Jack 
32:. Aeschynonrlrr~s sp. 

. . 2 3 .  Gtierum gner~ron L. 
326. Gnerum gnen~or~oides Brongn. 
327. Scaevola roccoda (Gzcnn.) Roxb. - 
328. Hangrronn n!olqona (lack) Merr. 

. 329. Craro.~lrinlfonnosrrm (Jack) Dyer 
330. Craro.tylrr~n srtnrarrarrron (Jack) BI. 
33 1. Curculigo villosa - - 
332. Curculigo orclrioides Gaerm. 
333. Gomphandra jabaanica 
334. Gonrplrandra pseudojar*anica 

, 335. Gomplrandra stlbrosrraro Mfrr. 
... 335. Gor~iorl~alamus m n l ~ a n u s  H.f. 62 Thorns. 
. . 336. Gonoca ry t~~  cf. gigcnrea 

337. Gonocaryrl~rr lirrorale (BI.) Sleum. 
338. lodes sp. 
339. Plarea ercelsn BI. 
340. Plarea larijolia BI. 

. 341. Plarea sp. 
. 342. Sremonurus secundijlorus BI. 

343. Menrlra arvensis L. 
344. ~cr inodoph~re glabra BI. 
345. Acrinodaplrne glornerara (BI.) Nees 
346.. Acrinodaph~re n~ocropirylla (Dl.) Nees 
317. Acrinodnplr~~e procera Nccs 
348. Acrinodaphne sp. 
349. Beilsclrnriedin krtrrsrleri Gamb. 
350. Beilschnriedia n~oo'orrg (Dl.) Dl. 
35 1. Beilsclr~rriedia oblorrga ' . 
352. Cinrramorrrrrrrr irrers Rein!. cx Dl. 
353. C ~ I I I : ~ ~ ~ I O I I I I I ~ I I  j a v n ~ t i c ~ ~ ~ t ~  Dl. . 
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353. Cinnamomum porrecntm (Roxb.) Kasrcm'. 
355. C ~ p r o c a y a  crassinervia Miq. 
356. Cryprocayajerrea BI. 
357. Cryprocarya rollitrgeriarra ~Miq. 
358. Cryprocarya sp. 
359. Dehaariafirma 
360. Endiandra kitigiana Garnb. 
361. Endiandra nmcroplylla (BI.) Bocrl, 
362. Liridera oxypi!ylla H0ok.f 
363. Litrdera subrtnhelltjlora (BI.) Kosr. 
364. Lindera umbelluliflora 
365. Lindera sp. 
366. Lirsea accendens (BI.) Boerl. 
367. Lirsea angulara BI. 
368. Lirsea cordara (Jack) Hk.f. 
369. Lirsea diversg~lia BI. 
370. Lirsea erecrinervia Kosrcn.  
37 1 .  Lirsea ferruginea (BI.) BI. 
372. LirseaJm.(Bl.) Hk.f. --- 
I .  Lirsea graridis~(Urall. cx Necs) ~ k . ?  
374. Lirsea cf. macj~ilifolia Gamble 
375. Lirsea mappacea (BI.) Boerl. 
376. Lirsea noronhae B1. - - 
377. Lirsea cf.  .t~ororihae BI. 
378. Lirsea opposirifolia 
379. Lirsea cf.  pellidifolia 
380. Lirsea resinosa BI. 
381. Lirsea sp. " 

382. rvoll*aphoebi falcara BI. 
383. Norhaphoebe s p .  
384. Persea declinara (BI.) Kosrcn.  
335. Persea rimosa (BI.) Kosrem. 
386. Plioebe ellipfica BI. 
387. Phoebe grandis (Nccs) Mcrr. 

50. Lecythidaceae 388. Barringronia'acurangula (L.) GacrW~. 
389. Barringronia acrfrarlgrtla ssp. 3?i~ara 

51.  Lccaccac 

Paycna 
390. Barringronia asiarica (L.) Kurz 
39 1. Barritlgronia curramii 
392. Barringronia lanceolara (Ridl.) P % y + N  
393. Barringronia racnnosa (L.) Sprcnq. 
394. ' Barringroriia sp. 
395. Leea neqirara L. 
396. Leea indica (Burm.f.) Mcrr. 
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~~- ~ 

SuhIFamily J cnislSpccics 

52. Liliaccac 397. Cordylinc nudijlora 
398. Pleomele angurijolia (Roxb.) N.E. Br. 
399. Tricalysrra singularis 

53. Logrniaceae $00. Fagraea auriculam Jack 
$01. Fagraea blllmei G. Don 
402. Fagraea blumei ssp. blumei 
403. Fagraea ceilanica Thunb. 
SO?. Fagraea racernosa Jack cx \Vall. 

54. Magnoliaceae 0 Illicium sp. 
406. Kadslrra scandens (Bl.) B1. 

55. Malvaceze 407. Hibiscus riliacelrs L. 
408. nlespesia poprrlnea (L.) solander ex Correa 

56. Marmtaceae 409. Donar connaefonnis (G. Forst.) K. Schum. 
410. Phryniwn capifawn 

57. Me1utomaracc.x 4 1 1. Dissochaera .gracilis 
4 12. Dissocl~aera sideosriara . . 
413. Macrole~les muscosa (Bl.) B&h.f. 
4 14. Medinilla alrenijolia 
415. Medinilla sp. 
e 16. :Melasro,ia a@ne D. Don 
417. Melasrot~m malabor l~ncm L. 
418. Melarroma rnedinilla - .- 
419. Melasramn sp. 
420. Memecylon edule Roxb.. 
421. Menrecylon panicularum Jack 
422. Prernandra azure0 (BI.) Burk. 
2 3  Prernandra caerurescon . 
424. Aglaia aqlcea (Jack) Kostcrm. 
425. Aglaia argerrrea B1. 

. 426. Aglaia aspera T. B: B. 
427. Aglaia ganggo hliq. 
428. Aglaia glabnpora Hiern. 
429. Aglaia odorarissima BI. 
430. Aglaia oligocarpa Miq. 
43 1. Aglaia romerrrosa cr B. 
433. Aglaia sp. 
434. Anroora rubiginosa Hicm 
435. Chisocherorl parens BI. 
4 36. Cl~isoclleron sandoricocarplts K. & V. 
437. hisocheron sp. 
438. Dyso.rylrrm alliaceurrl (BI.) B1. 
439. Dyso.ry11rrr1 arborescens (BI.) Miq. 
440. Dyso.\ylum cyrroborryur~l Miq. 
44 1 . Dyso.rylrun derrsijlorro~l (Dl.) Miq. 
412. Dyso.t-ylrrnr hexarrdrrrm 
443. Dyso.v/rr~tr rnacrocorptull El. 
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SAuIFmmily JcnislSpccics 

444. Dysoxylum parasiricum (Osb.) Kos[:m. 
445. Dysoxylwn sp. 
446. Lnnsilun aqueum (Jack) Miq. 
447. Xvlocarpus gronon~rr~ Kocn. 

59. Menispennaccac 448. Arcar~gelisiajlava (L.) Merr. 
60. Monirniaccae 449. Kibara coriacea (BI.) Endl. cx H0ok.f. Thonls. 

450. Kibara sp. 
61. Moraccae 45 1. Anocarprcs elasricus Reinw. cx BI. 

452. Anocarpus hereropi~ylhis Lmk 
453. Anocarpus integer (Thunb.) Men: 
454. Anocarpus kemnndo Miq. 
455. Anocarp~cs odorarissin~us 
456. Anocarpus iorundus (Hourt.) Panzcr 
457. Anocarpus sp. 
458. Ficus annulara Bl. 
459. Ficus callophylla BI. 
460. Ficw deltoiden Jack 
$61. Ficus depressa B1. 
462. Ficlcs drupacqa Thunb. 
463. ~icusfinclosa Rcinw. ex BI. 
46% Ficus gibosa (BI.) Comer 
465. Ficus grassularioider Burn-f. - - 
466. Ficus hispida L. f. 
467. Ficus lepicarpa B1. 
465, Ficus mncrocarpa 
469. Ficus microcarpa L.f. 
470. Ficus padana Burm.f. 
47 1. Ficus ribes Reinw. cx BI. 
472.. Ficus sinuara Thunb. 
473. Ficrts cf. s~cnlarrana Miq. 
474. Ficus variegafa BI. 
475. ' Ficus vasculosa IVall. ex Miq. 
476. Ficus sp. 
477. Paranocarpus venenosa (Z. S: M.) Becc. 
478. Sfreblus cf eLongarus (Miq.) Comer 

62. Musaccac 479. Musa acumir~ara Colla 
480. Musa sunlarrana 
481. Musa sp. 

63. Myristicaccae 482. Gymnacranfl~era forbesii (King) Warb. 
483. Gyrnnacranfhera paniculafa 
484. IIorsjieldia trlacro~l?yrsa (iMiq.) \\'arb. * 

Endcmik 
485. HorsJieldia glabra (Dl.) \Varb. 
486. Horsjieldia irya (Gaenn.) M r b .  
487. Horsjieldio crossijolia (I-1k.f. & Ti.) Warb. 
438. Horsjieldio sp. 
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. Myrsinrceae 

489. Horsfieldin subgloboso (Miq.) \\'arb. 
490. Knerna cinerea (Poir.) \Varb. 
491. Knema cor!jefena (King) \Varb. 
492. Knertla itlferntedia (Bl.) \Varb. 
493. Knenln laurirla (BI.) \\'arb. 
491. Knema sp. 
495. Myrisrica nlarin~o Mrb .  
496. Aegicerar cornicularrcm (L.) Blanco 
497. Ardisia hunlilis VahJ 
498. Ardisia macrophylla \V+11. ex DC. 
499. Ardisia surnnrrana Miq. 
500. Ardisia zollit~geri DC. 
501. Ardisia sp. 
502. Embelia ribes Burm.f. 
503. Lnbisia punlila (BI.) F. Vill. 
501. Maesa rnnlenracea \Vall. 
505. ~ u ~ e n i a  asfrorrioides 
506. Eugenia bisulen 
507. Eltgenia clav@'ora Roxb. 
508. Eugenia imbricara 
509. Eugenia nl~celleri hliq. 
5 10. Eugenia palert~banica (hliq.) Mcrr. 
5 1 1. Eugenia palrtdosa 
5 12. Eugenia sablar~ensis .- 
513. Eugenia sp. 
514. Eugenia sp. l 
5 15. Eugenia sp.2 
516. Rhodnmnia cinerea Jack 
517. Sycygi~cnl jasrigianrnl (Bl.) Merr. & Perry 
5 18. SSvzygittn~ glort~er~rlifemnr A m h .  
5 9 Sycygittm gracile (Konh.) Amsh. 
520. Syzygircnl lit~eofttnr (DC.) Merr. & Perry 
521. S y ~ g i l t m  pa~tcip~ctrcrarrc~~~ (K. & V.) Merr. & 

Perry 
522. Syvgium pseudofom~osun~ (King) Merr. & Perry 
523. Syzygium cf. pseudofom~osurn (King) hlerr. & 

Perry 
524. Syzygiunt serongrtlarum (Miq.) A m h .  
525. Sycygirtrn splenderrs (El.) Mcrr. & Perry 
526. Syzygircm ryygioides (Miq.) Amsh. 
527. Syzygirml umbilicar~trtr (K. & V.) Amsh. 
528. Svzygirtnl zeylanicrrrt~ (L.) DC. 
529. Trisraniopsis obornro (Bcnn.) \Vilson 22 \Valcr- 

house 
530. Trisraniopsis ~vl~ireor~n (Gri Ti.) Wilson Sr LVatcr- 

llousc 
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SukmIFamily JcnislSpccics 

66. Najadaccae 531. Nojos indica (Willd.) Cbm.  
67. Nepcnrhaccac 532. Nepenrlres arnpularia 

533. hlepenrhes gyrnnatt~plrorn Rciniv. t x  Xess 
534. Neperrrlres klosii 
535. h'epenrl~es rnirabilis (Lour.) DNCZ 
536. Nepenfhes sp. l 
537. Nepenrhes sp.2 

68. Nymphaeaccae 5 3  Borclaya sp. 
69. Olacaccae 539. Srrombosia jatntrica 01. 
70. Orchidaccae 540. Acriopsis javanica Rcinwv. 

541. Aderroncos sp. 
542. Agrosrophylllrm sp.. 
543. Anoechfochillus sp. 
544. Appendicula sp. 
545. Brohendia  finlaysorrior~a (Lindl.) Miq 
546. Bulbopl~yllrutr bijlonin~ T. & R. 
547. Bulbopltyllunr sp. 
548. .Calonrlle sp. 
549. Cerorosrylis sp. 
550. C;rirroperolurn sp. 
55 1. Cloderia \;ibdi/7ora Hook. i 
552. Clnderin sp. 
553. Coelogyne arperara Lindl. -- 
554.' Coelogyne moniliraclris 
555. Coelogyne pelrasres 
556. Coelogyne roclr~fsseni Dc Vr. 
557. Coelogyre sp. 
553. Cordiglorrisfilifonnis (H0ok.f.) Gzray 
559. Corymborchis sp. 
560. Cvmbidilm~ sp. 
561. der~drobirrm concinnfrnr Miq. 
562. Dendrobilrrn cnrtne~~arrtn~ Swam 
563. Dertdrobilc~tr linguella 
564. Dendrobium parldaneri Ridl. 
565. Dendrobium sanguiolenrlinr lindl. 
566. Dendrobiur~~ spun'trrn (01.) J.J.S. 
567. Dendrobiunr sp. 
568. Dendroc~rillrrm sp. 
569. Diplocorrlobir~n~ sp. 
570. Dipodirrnr sp. 
571. Erio rnoluccarra ScNu. QL J.J.S. 
572. Erio rnrrlrr>ora (01.) Lindl. 
573. Erio sp. 
574. Euloplria specrabilir (Dcnnrt.) Suresh. 
575. Eulophia sp. 
576. Flickirrgerio sp. 
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S~Lu/Family JenislSpecics 

577, Geesidorkis alaricalosa 
578. Goodyera sp. 
579. Habenoria sp. 
5SO. Hippeophyllrrn~ sp. 
581. Liparis sp. 
582. Microsaccrrs sp. 
583. hrervillea sp. 
531. beror~ia sp. 
585. Piraius sp. 
586. Pllalaenopsis anlobilis (L.) BI. 
557. Pi~alaenopsis srrmarratra Konh. S: Rchb.f. 
588. Pl~olaenopsis violacea Wiue 
589. Pholidora sp. 
590. Pilreatia sp. 
59 I. Plocog[orris sp. 
592. Pomarocalpa hnsrlerii (Hook. f.) J.J.S. 
593. Pon~arocalpa sp. 
594. Renanrilera sp. 
595. Robiquitia sp. . 
596. Sarcanrl~us sp. 
597. Sarcochilrrs sp. 
598. Schoenorchis sp. 
599. Spahoglonis pliccrc BI. - - 
600. Taeniophyllum sp. 
60 1 .  nle[asix sp. 
602. Thrirspennurn ampl~riccrrle (BI. ) Rchb. i. 
603. Thlhrirspennunr sp. 
601. Trichogloms sp. 
605. Tricirorosia sp. 

7 1. Pzndanaceae 606. Freycineria sp. 
607. Patrdanrrs fecrorius Soland. ex Park. 

. 608. Pandatrrts sp. 
72. Pipcraceac 609. Piper baccanon 

610. PipercaninurnBI. 
61 1. Piper villipedunculum 
612. Piper sp. 
613. Cenrorl~eca lappacea (L.) Dcsv. 
61 4. Cymbopogotr cirrarrrs (DC.) S~ lp f  
615. Lepraspis rcrceolara (Roxb.) R. Dr. 
6 16. Oplisn~errrrs burt?rcnrri (Relz.) Benuv. 
6 17. Schizosrod~yrtnr zollir~geri Stcud. 
61 8. Sclrizosrocl~yutt~ sp. 

74. Podocarpnceae 61 9. Podocarprts nerii/olirts D. Don 
75. Polygalaceae 620. Polygalo venetrosa Juss. cx Poir. 
76. Polygonaceac 62 1 . Polygonu~r~ sp. 

622. X a ~ r r l ~ o p l ~ ~ l l r ~ r n ~ o ~ ~ e s c e ~ ~ s  

73. Pozceac 
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79. Rosaceac 

- 

S u ) N / F m i l y  JcnislSpccics 

623. Xmrhopl~ylltun virellinrrm (BI.) Ditu. 
624. Xanrhopl1yllrcm sp. 

77. Protcaceac 625. Helicia arret~uaro(Jack) BI. 
626. Helicia robrosra (Roxb.) R. Br. cs \\'all. 

75. Rhizohoraceac 627. Bruguiera cylitrdn'ca (L.) BI. 
628. Bruguiera gynulorrhira (L.) L;lmIr. 
629. Bruguiera parvi/lora (Roxb.) \V. 22 A. ex Gri ff. 
630. Bnrguiera suangrcla (Lour.) Poir. 
63 1 .  Carallia brachiara(Lour.) Mcrr. 
632. Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou 
633. Ceriops raga1 (Perr.) C.B. Rob. 
634. Pellacalyx arillaris Konh. 
635. Rhizophorz apiculara BI. 
636. Rhizophora mucronaro Gri f f .  
637. Rilizophora srylosa Griff. 
638. Licania splendens e o n . )  France 
639. Parasrenlon sp.  
640. Parinan' corynlbosun~ (BI.) Miq. 
&I I .  Parinan' sp.  
642. Rub~os n~o,luccarlrts L. 
643. Rrrbus sp. 

SO. Rubiaccae 644. Canrhiwn glabnun BI. 
645. Diplospora singularis Konh. 
646. Gaerrnera vaginara (DC.) &rr. 
647. Gardenia anisopl~ylla Jack 
648. Gardenia rubifera Wall. 
649. Guetrarda speciosa L. 
650. Hedyoris prosrara BI. 
65 1 .  Hedyoris sp. 
652. Hypobarl~no~t~ microcarp~~r~l (BI.)  E&h. 
653. Lrora blronei Z. & hi. 
654. Lrora breviloba 
655. Lrora grandifolio Z. & M. 
656. Lrora gratrdisriprcln 
657. Ixora malayana 
658. Lrora salicifolia (BI.) DC. 
659. Ixora unlbellara var. tnnlribrocrecm (Person ex 

K. & G.) Corncr 
660. Lrora sp. 
66 1 .  Losianrhros ireoplryllus Miq. 
662. Losianrhus laevigarrls BI. 
663. Losia~rrhrcs obscurus BI. 
664. Lnsianr1111s srercornri~os Bl. 
665. Lnsionrl~ris sp. 
666. Moritlda cirrijolia L. 
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667. Morindo cirnrolia var. bracreaia (Roxb.1 
H0ok.f. 

665. ~Cfori~tda sp. 
669. Mllssaerlda frortdosc L. 
670. ~Mussae~eda sp. 
67 1 .  Nalcclea cynopoda 
672. Nairclea coadrr~raro J. E. Srnirh 
672. Neonauclea cc/ycitta (Banl. ex DC.) hlcrr. 
673. Neo~tauclea c~celsa (BI.) bl err. 
674. Neonaiiclea obrusa (BI.) htcrr. 
675. Oplliorri~iza ~~tnrgi~rcra BI. 
676. Opltiorrlti~a s p. 
677. Pavera indica L. 
678. Plecfronia simlarraca sinonirn 
679. Pleiocarpidia etrneordro K. Schum. 
680. Prismaromeris albidij7ora Thw. 
651. Psycltorria dirergetrs BI. 
682. Psychorria ntalaycnc Jack 
683. Pqcltorriapolycnrpa 
684. Psycltorria. robrrsra B I. 
6SS. ~sychor6a ;.iridi/lorc Rei?\v. ex BI. 
686. Rattdia lorlgiflora Lank 
657. Scypltiphora Itydropir~llacea G a e m .  - 
688. Tarenna cosrara Oliq.)  hlerrr 
659. Tarenna sp. 
690. Tarenna s~onarrano 

: 691. ~in~onilts'rir~lo~t (Spreng.) blcrr. 
' 692. Tiritaaiirs it-a1licleian:rs (Korh.) \'a!. 

693. Trica!vsia nr~grrlnris 
694. Urlcnria canescetrs 
695, Uncarin cordara (Lour.) hlerr. 
696. Urrcaria glabrara (El.) DC. 
697. U~jcarin sp. 
695. Uropl~yllrrn~ arborelrnt (Reins. ex B1.) Konll. 
699. Uropitylli~m glabrirn: \Vall. 
700. Uroplt~llirr~r gra~ld~?onrm 
70 1 . ~r0~1~~~l lcr111  11isrri1111 
702. ~ r o ~ l & l l u m  ~~racropltyllitr,, (BI.) Konh. 
703. Uroplt~llrrr~r sp. 
704. Uropltyll~rnl sp. l 
705. Uropl~yllrrrr~ sp.2 

51. Ruwceac 706. Acrorcyclria petlrtrrcer!o~n (L.) hliq. 
707. Elrodin glabra (Dl.) El. 
705. Euodin lnrijolia DC. 
709. Ertodin robrrsin Hook. f. 
7 10. E~toc:in sp. 
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82. Sabinceac 
53. Sapindaccac 

S5. Saxifragaccae 

86. Scropulariaceac 
87. Simaroubaccac 
58. Smilacaccac 

;cnislSpccics - 
7 1 1. Meliosnra nirida B I. 
712. Allophylrts cobbe (L.) b c u c h .  
713. Aryrcra lirrorolis BI. 
7 14. Garropl~~llrur~Jalcnrunr Dl. 
7 15. Harpullio sp. 
7 16. Lepisanrlres cf. rerraphylla 
717. Lepisanflres rerraplfjlla (Vahl.) Radlk. 
718. Miscl~ocarp~ts perrraperalus (Rosb.) Rndlk. 
7 19. rVephelirrn~ crrspidnmnr BI. 
710. Nephelirfrr~ eriaperal~rnr Miq. 
721. Nepheliurn grioperalutn 
722. Nephelirrtn lappaceunr L. 
723. Nephelirun n~aitrgayi Hiern. 
724. Nephelirm~ rambollran-ake (Labill.)-Lcenh. 
725. Pomefia pir~nara J.R. S: G. Forsr. 
726. Pomeiia pintrara f. alnifolia (BI.) Jacobs 
727. Pomeria pimala f. romenrosa (BI.) Jacobs 
728. Rhysoroechia acwrrinara Radlk. 
729. Madlruca nracroplrylla (Hassk.) H.J. Lam 
730. MadI~uca i~!agrlijera -- 
1 J 1. Madhnca payar~oides 
732. Madhuca sericea (bliq.) H.J. Lam 
733. Madhuca sp. - 
734. Palaqltinm cf. obornnrrn (~rifi.) Engfer 
735. '~alaquinm obovar~t~n (Griff.) Engler 
736. 'Palaqrcirrr~~ ridleyi King 8: Gamble 
737. Palaquiun~ rosrrarlirn @1iq.) Burck. 
738. Palaqftifrm sp. 
739. Payetla cericea (BI.) Pierre 
740. Payena cf. leerii (T. 8: B.) Kurz 
74 1. Payena obovara 
742. Pobosma ilicijolia BI. 
743. Polyosma inregnyolia BI. 
744. Palyosrrla lar~gipes K. er V. 
745. Lirnnoplrila erecra B h .  
746. Efrrycorna longijolia Jack 
747. Sn~ilar odorarissima BI. 
748. Smilar sp. 
749. Sonnerorin olba J.Srn. 
750. Sotrneroria caseeolaris (L.) Engl. 
75 1. Etrpirria spalrerocnrpn Hxsk .  
752. Heririern lirrorolis Dryand. cx \\! Air. 
753. Prerocynbirrn~ r~rbrrlar~rn~ Miq. 
754. Prerospemlrrm javonicun~ Jungh. 
755. Srercrrlin coccirrea Jack 
756. Srercrtlin nracroplrylla L'cnr. 
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92. Symplocaceae 

93. Theaceac 

94. Taccactae 
95. Thymelaeaccat 

96. Tiliaceze 

97. Ulmaceae 

93. Unicaceae 

99. Verbcnaceae 

757. Srerculia macropodw. 
753. Srerculia oblongata R. Br. 
759. Srerculia nrbiginosa Vent. 
760. Synrplocos cochir~clrinensis (Lour.) &loore 
761. Sytnplocos fatcicrrlnrc Zoll. 
762. Symplocos f~tn'giara 
763. Symplocos odornrissinra (BI.) Choisy 
764. Syrnplocos mbiginosa Wall. cx DC. 
765. Euryo ocwtrinara DC. 
766. Gordonia ercelsa (BI.) BI. 
767. Gordonia oblongifolia Miq: 
768. Temrroemia foerida Kobuski 
769. Tem~roemia merilliana 
770. Tacca simplicia 
771. Aquilana n~alaccetsis l a n k .  
772. Gor~ysiylus bar~canus (Miq.) Kurz 
773. Gonysiylus macropl~yll~ts (~Miq. ) Airy Sha w 
774. Phaleria copirara Jack 
775. Plraleria cf .  capirora 
776. ' Penracepdlyarrrha Hask.  
777. Penrace rriprera Mac. 
778. Celris plzilippensir Blano 
779. Gironniera nervosa Planch. - - 
780: Gironniera subaeq~ralis Plmch. 
781. Debregeatin slrnlnrrana 
783. Pipnuus sp. 
733. Villebrur~ea rubescens (BI.) BI.:. 
784. Collicarpa olbida BI. 
785. Clerodendnmr paniarlar~r~rr L. 
786. Cleroderrdrnnr sp.  
737. Gelinsin fi#tracea 
788. Gercnsia heramdra 
789. Gerlnsia penrarrdra (Roxb.) Merr. 
'790. Prernna foerida Reinw. ex BI. 
'191. Premr~a oblongora Miq. 
792. Teijsrnannioderrdron preropodto~a (Miq.) Baklr. 
793. Vira pinrrara L. 
794. Vir'ir quirrata (Lour.) F. N .  \Vill. 
795. Viler vilos~rtjr. 
796. Virex sp. 
797. Cissus rrodosa BI. 
798. Prerysatrrhes miquelii 
799. A cl~hsnra sp. 
800. Alpinia sp.  
301. A~~rot~rtcm sp. 
SO?. Ooesenbergia sp. 
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-- 

Su)NIFamily JcnislSpccics 

803. Cosrus sp. 
804. Cosrus spccios~rs (Koen. ) J.E. Smirh 
805. Globba n~arir i r?~a L. 
806. Globba p e ~ ~ d u l p  Roxb. 
807. Hedycltilin~ cororlnrirr~r~ Kocn. 
808. Hornsredria sp. 
809. Nicolaia speciosn (BI.) Horan 
810. Plagiosrachys bartcor:a 
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SPECIES 

1 Acanthaceae 

2 Actinidiaceae 

3 Alangiaceae 

4 Arnaranthaceae 

5 Amaryllidaceae 

6 Anacardiaceae 

7 Annonaceae 

Graptophyllum pictum 
Hemigraphis colorata 
Justicia gendarusa 
Lepidagathis javanica 
Pseuderanthernurn acuminatissium 
Pseuderanthernum sumatrense 
Staurogyne citrina 
Staurogyne sp 
Thunbergia javanica 

Saurauia nudiflora 
Saurauia reinwardtiana 
Saurauia sp 

Alangium javanicurn 
Alangium ridleyi 

Aerva sanguinolenta 
Celosia argentea 
Cyathula prostrata 

Curculigo capitulata 
Curculigo orchidioides 

Campnosperma auriculatum 
Magnifera macrocarpa 
Magnifera sp 
Artabotrys suaveolens 
Canagium odoraturn Baill 
Desmos chinensis 
Enicosanthum sp 
Fissitigma cf lanuginosum 
Friesodielsia sp 
Goniothalamus macrophyluus 
Goniothalamus sp 
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8 Apocynaceae 

9 Araceae 

10 Araliaceae 

1 1 Aristolochiaceae 

Melodorum latifolium Hook f.e. 
Oxymitra biglandulosa 
Oxymitra cuneiformis 
Phaeanthus sumatranus Miq 
Polyathia subcordata 
Polyathia sumatrana 
Popowia sp 
Uvaria littoralis 

Alstonia spathulata 
Strophanthus caudatus (L) Kur 

Acorus calamus 
Aglaonema simplex 
Alocasia longibola 
Alocasia sp 
Amorphopallus sp 
Arisaema filliforme 
Homalomena cordata 
Homalomena humilis (Jack) Hoo 
Homalomena paucinervia Ridl 
Homalomena sagittafolia 
Homalomena sp 
Pitsia stratiotes 
Pothos sp 
Rhaphidophora korthalsii Schot 
Rhaphidophora sp 
Rhaphidophora sylvestris Engl. 
Schismatoglotis calyptrata 
Schismatoglotis batoeensis En 
Schismatoglotis calyptrata 
Scindapsus sp 
Scindapsus pictus 

Schefflera acutissima (Miq) H 
Schefflera lucida (BI) Frodin 
Trevesia burckii 

Thottea rhizantha (Boerl) Ding 
Thottea tomentosa 
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1 2  Asclepiadaceae Dischidia rhornbiofolia 
Hoya c f  sessuela (Roxb) Merr 
Hoya sp 

13  Aspleniaceae Aspleniurn nidus 

1 4  Arthyriaceae 

15  Begoniaceae 

1 6  Bignoniaceae 

17  Blechnaceae 

18  Bornbaceae 

1 9  Brorneliaceae 

2 0  Bryophyta 

21 Celasteraceae 

2 2  Chlorathaceae 

2 3  Carnrnelinaceae 

2 4  Cornpositae 

Diplaziurn asperurn 
Diplaziurn c f  cordiofoliurn BI 
Diplaziurn esculenturn 
Diplaziurn sp 

Begonia sp 

Oroxylurn indicurn 
Radermachera giganthea (BI) M i  

Blechnurn finlaysonianurn 
Blechnum orientale 
Stenochlanaena palustris 

Durio sp 

Ananas cornosus (L.) Merr 

lndet 

Salacia sp 

Chloranthus officinalis 

Aneilerna herbacea 
Aneilema scaberrirnurn 
Cornrnelina diffusa 
Forrestia rnollissirna 
Pollia sp 
Pollia thyrsifloria (BI.) Steud 

Adenosternrna lavenia 
Ageratum conzyzoides 
Blurnea balsarnnifera 
Blumea cf laciniata 
Blurnea c f  riparia 
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25 Connaraceae 

26 Convolvulaceae 

27 Crassulanceae 

28 Cucurbitaceae 

2 9  Cyatheaceae 

3 0  Cyperaceae 

31 Dilleniaceae 

3 2  Dioscoreacea 

3 3  Dipterocarpaceae 

3 4  Ebenaceae 

35  Elaeocarpaceae 

Blumea chinensis 
Crassocephalum creapidioides 
Enhydra fluctuans Lour 
Spilanthes acmella 
Vernonia arborea 
Wedelia biflora 

Agelea borneensis 
Agelea trinervis 
Cnestis platantha 

Lepistemon binectariferum 
Merremia peltata 
Merremia vitifolia 

Kalanchoe pinnata 

Coccinia cordifolia 

Cyathea contaminans 

Cyperus cyperoides 
Cyperus kyllingia 
Cyperus sp 
Mapania cuspidata 
Scleria laevis 
Scleria purpurascens 

Tetracera scandens 

Dioscorea alata 
Dioscorea bulbifera 
Dioscorea oppsitifolia 
Dioscorea sp 
Hopea buxifolia 
Shorea sp 

Diospyros buxifolia 
Diospyros sp 

Elaeocarpus littoralis 
Elaeocarpus sp 
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36 Euphorbiaceae 

37 Flagellariaceae 

38 Fungus 

39 Gesneriaceae 

40 Gleicheniaceae 

41 Gnetaceae 

Acalypha hispida 
Actephila excelsa 
Antidesma neurocarpum 
Antisdesma tetrandum 
Aporosa lunulata Kurz 
Baccaurea bracteata M.A 
Baccaurea deflexa 
Baccaurea lanceolata 
Baccaurea sp 
Bohyophora geniculata 
Breynia racemosa 
Bridelia glauca 
Claoxylon glabrifolium 
Claoxylon longifolium 
Cleistanthus sp 
Codiacum variegaturn 
Drypetes rhacodiscos 
Galeria filiformis 
Glochodion rubrum 
Macaranga tanarius 
Macaranga triloba 
Mallotus moritzianus 
Mallotus oblongifolius 
Phyllanthus amarus 
Phyllanthus reticulatus 
Phyllanthus sp 

Flagellaria indica 
Hanguana malayana 

lndet 

Aeschynanthus radicans Jack 
Cyrtandra oblongifolia 
Cyrtandra picta 
Cyrtandra pilosa 

Gleichenia linearis 

Gnetum gnemon 
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4 2  Gramine 

4 2  Guttiferae 

43  Hydrocharitaceae 

44 Hymenophyllaceae 

45  lcacinaceae 

46 Lamiaceae 

Centhothecea lappacea 
Coix lacryma-jobi 
Dendrocalamus asper 
Digitaria adcendens 
Eleusine indica 
Giganthochloa apus 
lsachne globosa 
lsachenum muticum 
Leersia hexandra 
Panicum incomptum 
Phragmites karka 
Pogonatherum crinitum 
Rottboelia exaltata 
Schizostachyum brachycladum 
Scrotochloa urceolata 
Setaria palmifolia 
Themeda villosa Poir 

Calophyllum soulattri 
Garcinia celebica 
Garcinia dioica 

Blyxa echinosperma 

Trichomanes javanica 
Trichomanes milefolium 

Gonocaryum macrophyllum 
Platea excelsa 
Stemonurus malaccensis 
Stemonurus scundiflorus 

Hyptis capitata 
Hyptis suaveolens Poit. 
Ocimum americanum 
Ocimum basilicum 
Ocimum sanctum 
Orthosiphon aristatus 
Plectranthus amboinicus 
Plectranthus scutellarioides 
Pogostemon cablin 
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47 Lauraceae 

48 Lecythidaceae 

49 Leeaceae 

50 Leguminosae 

51 Liliaceae 

Actinodaphne sp 
Cinnamomum c f  porrectum 
Dehaasia sp 
Litsea elliptica 
Litsea noronhae 
Nothaphoebe umbelliglora 

Barringtonia acutangula 
Barringtonia cf sumatrana 
Barringtonia racemosa 

Leea aequata 
Leea angulata 
Leea indica 
Leea sp 

Archindendron ellipticum 
Bauhinia sp 
Cassia alata 
Crudia bantamensis 
Derris elliptica 
Derris sp 
Desmodium gyroides 
Desmodium heterocarpum 
Desmodium heterophyllum 
Desmodium umbellatum 
Erythrina subumbrans 
Milletia cericea 
Moghania macrophylla 
Mucuna sp 
Mucuna giganthea 
Phanera c f  finlaysoniana 
Phanera excelsa 
Phanera semibifida 
Phanera sp 
Spatholobus ferrugineus 
Uraria crinita 

Cordyline fructicosa 
Cordyline sp 
Cordyline terminalis 
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Dracaena sp 
Peliosanthes javanica 
Pleornele sp 
Pleornele angustifolia 
Pleornele flexuosa 
Smilax barbata 

5 2  Loganiaceae 

5 3  Lornariopsidaceae 

54 Loranthaceae 

55  Lycopodiaceae 

56  Lythraceae 

57 Magnoliaceae 

58  Malvaceae 

59  Maranthaceae 

6 0  Marrattiaceae 

61 Melastomataceae 

Fragraea ceylanica 
Fragraea auriculata 
Fragraea racernosa 

Bolbitis sp 

Dendrophthoe falcata 

Lycopodiurn cernuum 
Lycopodium phlegmaria 
Lycopodium proliferum 

Lagestroemia ovarifolia 

lllicum sp 

Abelmoschus moschatus Medic 
Urena lobata 

Donax cannaeformis 
Maranta arundinacea 
Phrynium capitum 
Phrynium hirtum 
Phrynium pubinerve 
Phyrynium sp 

Angiopteris evecta 

Dissochaeta gracilis BI. 
Medinilla alternifolia BI. 
Melastoma rnalabathricurn 
Melastoma sp 
Melastoma sylvaticum BI. 
Pachycentria constricta 
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62 Meliaceae 

63 Menisperrnaceae 

64 Moraceae 

65 Myristicaceae 

66 Myrsinaceae 

67 Myrtaceae 

Pternandra caerulescens Jack 
Sonnerila sp 

Aglaia argentea 
Xylocarpus granatum 

Fibraurea chloroleuca Miers 
Stephania cf japonica (Thunb) 

Artocarpus elasticus 
Artocarpus sp 
Ficus arnpelas 
Ficus cf hispida 
Ficus congesta 
Ficus fistulosa 
Fiscus lepicarpa 
Fiscus obscura BI. 
Ficus padana 
Ficus sagittata Vahl 
Ficus sp 
Ficus tricolor Miq 
Poikilospermurn cf scabrinerviurn 
Poikilosperrnum rnicrostachys 

Horsfielia irya (Gaertn.) War 

Ardisia cf surnatrana Miq. 
Ardisia rnacrophylla Reinw. 
Ardisia zollingeri DC 
Ernbelia sp 
Maesa perlarius 

Eugenia aquea Burm 
Eugenia lineata Duthie 
Eugenia mallaccensis L. 
Eugenia sp 
Eugenia subglauca K. & V 
Psidium guajava 
Syzygiurn sp 

68 Nepenthaceae Nepenthes gymnarnphora Nees 
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69 Nymphaeaceae Barclaya motleyi Hook. f. 

70 Ochnaceae Neckia serrata Korth 

71 Olacaceae Strombosia javanica BI. 
Ximenia americana 

72 Oleaceae Jasminum sp 

73 Onagraceae Ludwigia linifolia 

74 Ophioglossaceae 

75 Orchidaceae 

Helminthostachys zeylanica 
Ophioglossum pendulum 

Acryopsis javanicum Reinw 
Agrostophyllum longifolium Rch 
Appendicula sp 
Calanthe sp 
Calanthe veratrifolia R. Br. 
Cleisostoma sp 
Coelogyne incrassata 
Corymborchis veratrifolia 
Dendrobium sp 
Dendrochilum sp 
Dipodium pictum Rechb. f. 
Eulophia squalida 
Habenaria sp 
Oberania sp 
Phaius sp 
Plocoglottis gigantea 
Pomatocalpa kunstleri 
Renanthera elongata 
Sarcochillus 1 Phalanopsis 
Schoenorchis sp 
Spathoglottis plicata 
Thrixspermum calceolus 
Tropidia sp 

76 Oxalidaceae Biophytum sensitivum 

77 Palmae Pinanga sp 
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7 8  Pandanaceae Freycinetia sp 
Freycinetia sumatrana 
Pandanus sp 

7 9  Parkeriaceae Ceratopteris thalictroides 

78  Piperaceae 

79  Polyglaceae 

8 0  Polygonaceae 

81 Polypodiaceae 

Heckeria subpeltata 
Piper betle 
Piper caninum 
Piper cf samentosum 
Piper mollisimum 
Piper sp 
Piper ungaranense 

Polygala venenosa 

Polygonurn barbatum 
Polygonurn sp 

Drynaria quercifolia 
Microsorium nigrescens 
Phyrnatodes sinuosa 
Phymatodes sp 
Polypodium sp 
Pyrrosia nummularifolia 

82 Potederiaceae Monochoria vaginalis 

83  Psilotaceae Psilotum complanatum Sw 

8 4  Pteridaceae Pteris quadriaurita 

85 Ranunculaceae Clematis sp 

86  Rharnnaceae Zizyphus rufula Miq 

87  Rhizophoraceae Rhizophora apiculata 

88  Rubiaceae Argostemma montanum 
Argostemma sp 
Borreria repens DC 
Hedyotis philippensis 
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Hydnophytum formicarium 
lxora grandifolia 
lxora salicifolia 
Lasianthus sp 
Lasianthus constrictus 
Lasianthus inaequalis 
Lasianthus obscurus 
Lasianthus stercoriaceus 
Lasianthus stipularis 
Lecananthus erubescens Jack 
Lerchea bracteata 
Lucinaea membranancea 
Mussaenda frondosa 
Mussaenda philippica 
Mussaenda sp 
Myrmecodia sp 
Neonauclea cryptopoda 
Neonauclea palllida 
Oldenladia rigida 
Oldenladia verticillata 
Ophiorrhiza neglecta 
Ophiorrhiza sp 
Paederia scandens 
Paederia verticillata 
Pavetta c f  montana 
Pavetta indica 
Pavetta sp 
Prismatomeris sp 
Psychotria c f  divergrens 
Psychotria curviflora 
Psychotria robusta 
Psychotria sp 
Uncaria ferrea 
Uncaria glabrata 
Uncaria SKI 

~ r o p h y l l u h  corymbosum 
Urophyllum glabrum 
Urophyllum sp 
Xanthophytum fruticulosum 
Xanthophytum sp 
Zuccarinia macrophylla 
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89 Rutaceae 

90 Sabiaceae 

91 Sapindaceae 

92 Saxifragranceae 

93 Schizaeaceae 

94 Scrophulariaceae 

95 Selaginellaceae 

96 Simaroubaceae 

97 Solanaceae 

Citrus aurantifolia 
Citrus decumana 
Citrus hystrix 
Citrus medica 
Citrus nobilis 
Clausena excavata 
Clycosmis cyanocarpa 
Clycosmis pentaphylla Corr 

Meliosma laceolata BI. 

Lepisanthes tetraphylla 
Nephelium cuspidatum 

Dichora febrifuga Lour 
Polyosma integrifolia BI. 

Lygodium circinnatum Sw. 

Adenosma nelsoniodes 
Adenosma sp 
Limnophila erecta 
Limnophila rugosa 
Limnophila sp 
Lindernia anagalis 
Lindernia antipoda 
Lindernia crustacea 
Lindernia sp 
Scoparia dulcis 

Selaginella frondosa Warb. 
Selaginella plana 
Selaginella polystachys 

Eurycoma longifolia Jack 

Physalis minima 
Solanum ferox L. 
Solanum involucratum 
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98 Sterculiaceae 

99 Symplocaceae 

100 Taccaceae 

101 Theaceae 

102 Thelypteridaceae 

103 Tiliaceae 

104 Urticaceae 

105 Verbenaceae 

106 Violaceae 

Firmiana malayana Kosterrn 
Sterculia coccinea 
Sterculia macrophylla 
Sterculia rubiginosa 
Sterculia sp 
Sterculia subpeltata 

Symplocos fasciculata 

Tacca integrifolia 

Ternstroemia sp 

Sphaerostephanos heterocarpus 
Sphaerostephanos polycarpus 

Grewia acurninata 
Pentace triptera 

Dendrocnide stimulans 
Elastosternma rostraturn 
Elastostemma sp 
Elastosternma sesquifolium 
Fleurya aestuans 
Nothocnide repanda 
Procris pedunculata 
Villebrunea rubescens 

Callicarpa longifolia 
Clerodendrum buchanani 
Clerodendrum sp 
Clerodendrurn speciosurn 
Geunsia farinosa 
Geunsia furfuracea 
Premma parasitica 
Prernma tomentosa 
Teysmanniodendron sirnplicifolium 
Vitex pinnata 

Rinorea sp 
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- 

107 Vitaceae 

108 Vittariaceae 

109 Zingiberaceae 

Ampelocissus thyrsiflora 
Cayratia japonica 
Cissus nodosa 
Pterisanthes eriopoda 
Tetrastigma lanceolarium 
Tetrastigma pedunculare 
Tetrastigma trifoliatum 

Anthropyurn reticulatum 
Anthropyum sp 

Alpina galanga 
Alpina malaccensis 
Boesenbergia lorzingii 
Boesenbergia sp 
Brachychilum horsfieldii 
Brachychilum sp 
Costus globbosus 
Curcuma xanthorrhiza 
Etlingera sp 
Etlingera elatior 
Etlingera punicea 
Etlingera sp 
Globba sp 
Globba rnarantina 
Globba pendula 
Globba uliginosa 
Globba uifolia 
Hedychium coronarium 
Plagiostachys bancana 
Zingiber cassumunar 
Zingiber sp 
Zingiber zerurnbet 
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Kaoasan I 1 

2 Saaa I saaa telik I 
Abelmoschus moschatus 

Abrus orecatorius 

1 3 ( Aegle marmelos Maja I 
1 4 1 Achillea millefolium Daun seribu I 
1 5 1 Allium cepa Bawang merah 1 
1 6 1 Allium sativum Bawang putih I 
1 7 1 Aloe Vera Lidah buaya I 
1 8 1 Alstonia scholaris I ~ u l a i  I 
1 9 1 Alyxia reinwardtii I Pulosari I 

I 11 1 Anacardium occidentale 1 Jambu monyet I 
10 

1 13 1 Pimpinella anisum 

Amomum compactum 

12 

Buah anisi 1 

Kapulaga 

Andrographis paniculata 

Sledri 

Pinang 1 jambe 

Serai wangi 

Sambiloto 

14 

15 

16 

17 

18 

1 19 1 Andropogon zizanoides 

Apium graveolens 

Arcangelisia flava 

Areca catechu 

Averrhoa carambola 

Andropogon citarus 

Akar wangi I 
1 20 I Baeckea frutescens I Jungrahab 1 
1 21 ( Barleria prionitis I Landep I 
1 22 1 Averrhoa bilimbi I Belimbing wuluh I 

I 

23 Bixae folium I 
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24 

1 27 1 Cinnamomum burmanni I Kavu manis 1 

25 

26 

1 28 1 Acorus calamus 1 Jaringau I 

Blumea balsamnifera Sembung 

Boesenbergia pandurata 

Brassicae semen 

1 37 1 Citrus aurantifolia I Jeruk niois I 

Temu kunci 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

3 5 

36 

1 38 1 Plectranthus scubellarioides I ller I 
1 39 1 Coriandrum sativum I Ketumbar I 

Capsicum annuum 

Carica papaya 

Carthamus tinctorius 

Cassia alata 

Uncaria gambir 

Catharanthus roseus 

Centella asiatica 

Cinchona so 

( 40 1 Piper cubeba I Kemukus I 

Cabe 

Pepaya 

Ketepeng cina 

Gambir 

Tapak dara 

Pegagan 

Kina 

1 41 1 Cuminum cyminum ( Jinten putih I 
1 42 1 ~urc"ma aeruginosa ( Temu hitam I 
1 43 1 Curcuma domestica I Kunyit 1 

1 46 1 Cymbopogon nardus 1 Sereh I 

44 

45 

Curcuma heyneana 

Curcuma xanthorriza 

47 

48 

49 

Temu giring 

Temulawak 

50 

Cyperus rotundus 

Cinnamomi cortex 

Citrus hvstrix 

Coptici fructus 

Teki 

Kayu manis 

Jeruk ~ u r u t  
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'lecttranthus scuttelariodes 

Iatura mete1 

Iioscorea hispida 

iclipta alba 

Jawer kotok 

Kecubung 

Gadung 

Urang aring 

ilaeocarpus grandilus 

:uchresta horsfieldii I Pranajiwa 
I I 

Anyang-anyang 

ilephantopus scraber 

intada phaseoloides 

Iquisetum debile 

Irythrina suburnbrans 

Iurycoma longifolia I Pasak bumi 
I I 

1 
Tapak liman 

Bendoh 

Greges otot 

Dadap serep 

Foeniculurn vulgare 1 Adas 
I 

Trigonella foenurngraecum I Kelabet 1 
Ficus variegata 1 Gondang I 
Galearia filiforrnis I Tangetar I 
Punica granatum I Delima putih I 
Graptophyllum pictum I Daun ungu 1 
Guazuma ulmifolia 1 Jati belanda 1 
Gunnera macrophylla 1 Sukrnadiluwih I 
Glycyrrhiza glabra 1 I 
Hibiscus rosa-sinensis I Kembang sepatu I 
Euphorbia hirta 

lmperata cylindrica 

Helicteres isora 

Jasminum sambac 

Kaempferiae galanga 

Kaempferiae pandurata 

- 

Patikan kebo 

Alang-alang 

Kayu ules 

Melati 

Kencur 
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Languas galanga 

Strychnos ligustrima 

Litsea cubeba 

Litsea odorifera 

Leng kuas 

Bidara laut 

Krangean 

Trawas 

82 

84 1 Melaleuca leucadendron I Kayu putih 

Ligusticae acutilobumae 

83 

Mentha arvensis I Poko I 

I I I Cryptocarya rnassoy 

85 

Merrernia rnarnosa 1 Bidara upas I 

Masoyi 

Messua ferrea I Nagasari I 

I I 

Melastoma candidurn 

Mornordica charantia I pare I 

Kernanden 

Morinda citrifolia ) pace 1 
Murraya paniculata I Kernuning 1 
Myrystica fragrans I ~ a l a  

1 93 1 Nicolia speciosa 1 Kecombrang I 

102 1 Paederia foetida I Sembukan 
I I 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

Nigella damascena 

Nigella sativa 

Nyctanthes arbor-tristis 

Ocirnurn sanctum 

Cocos nucifera 

Gaultheria fragrantissima 

Orthosiphon aristatus 

Oryza sativa 

103 

Jinten hitam rnanis 

Jinten hitarn pahit 

Sarigading 

Lampes 

Kelapa 

Gandapura 

Kumis kucing 

Padi 

104 1 Parameria laevigata 

Pandanus furcatus 

Kayu rapat 

Pandan 
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1 11 1 1 Plantaao mavor 

105 

106 

107 

108 

109 

1 10 

Kedawung - Parkia roxburghii 

Phaseolus raditus 

Phyllanthus niruri 

Piper betle 

Piper albi 

Piper nigrum 

Meniran 

Lada hitam 

11 2 

( 11 5 1 Rauvolfia serpentina I Pulepandak I 

1 13 

1 14 

1 1 16 1 Piper retrofractum 1 Cabe jawa I 

Plucheae indica Beluntas 

Psidium guajava 

Raphanus sativus 

1 11 9 1 Rafflesia patmae I 1 

Jambu biji 

Lobak 

1 17 

1 18 

1 120 1 Saccharum officinarum 1 Tebu I 
1 121 1 Santalum album I Cendana I 

Rheum officinale 

Raphanus sativa 

Kelembak 

Lobak 
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Sumber : Ditjen POM (1994) 
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I Apocynaceae I Alyxia reinwardtii ( Kumarin. minyak atsiri, asam Semam, disen, 
oman~k 1 spesmo 

Apocynaceae Alstonia scholaris 

Meliaceae 

- - 

I Caesal~inaceae 1 Cassia siameae I Alkaloida. steroid triperpenoid 1 Anti malaria 

Myrtaceae 

Alkaloids ekitamine, ekitenine, 
alsonina, ekiserina, ekitina 

Azadirachta indica 

I I Papilonaceae Eurythrina orientalis Eritalin, hipaforin, eritrinin A. Antiperik, I 0, dan C petor I anemenagoga I 

Antiperitik, 
stomatik, 
anthelm~ntik 

Caesaloinaceae I Caesaloinia saooan I Brasilin. saooanin I Anti diare 

Baeckea frustescens 

Lauraceae 

Simarubaceae 

Lauraceae I Litsea cubeba Limonen. sabinen, I Karminatif, 
metilheptanon, sitronelale, spesmolitik, 
tanin dellat. ellaoat stomatik I 

Quursetin, B-sitosteral, 
margosln 

I Rutaceae ( Murraya paniculata I Minyak atsiri, glikosida, I Antitiroida 
murayln I 

Antiperik, antiseptik 

Minyak atsiri 

Cinnamornum 
burmanni 

E U N C O ~ ~  lonaifolia 

I Apocynaceae I Parameria laevigata I Tanin 1 Anti diare I 

Diuretik 

Minyak atsiri 

Eurikomolatton. amarolid 

I Piperaceae I Piper retrofractum 1 Minyak atsiri, piperin, piperidin I Stimulans I 

Karminatif 

Diuretik, anti piretik 

Mimosaceae 

I Symploceae I Symplocos I Glukosida, symp!okosin sitral, Anti sariawan, anti 
rn~sam~nensis eugenol, flavano~da I diare I 

Pioeraceae I Pioer cubeba I Asam kubelat. kubekin. oioerin I Anti diare 

Parkia roxburghii 

Apocynaceae 

Lagoniaceae 

I Usneaceae I Usnea misaminensis Asam usnin, asam usnetin, I Anti bakteri, 
asam farbatin 1 astrioen I 

Sumber : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1989 

Glikosida, tanin 

Rauwolfia serpentina 

Strychnos ligustrina 

Anti diare 

Reserpin, rauwolfine, alstonin, 
alkalo~d 

Strilnina, brusina, tonikum, 
senyawa polifenol 

Hypertensi 

Antimalaria 
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Ricinus communis 
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Elaeocarpus grandilus Anyang-anyang 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

Erythrina subumbrans 

Eurycoma longifolia 

Ficus variegata 

Galearia filiformis 

Graptophyllum pictum 

Jasminum sambac 

Mentha arvensis 

Dadap serep 

Pasak bumi 

Gondang 

Tangetar 

Daun ungu 

Melati 

Po ko 
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Acorus calamus, 
Actinodaphne sp, 
Adenosma nelsonioides, 
Adenosma lain,, 
Agelaea trinervis, 
Ageratum con yzoides, 
Aglaonema simplex, 
Alangium javanicum, 
Alpinia galanga, 
Amomum sp, 
Ampelocissus th yrsiflora, 
Aneilema scaberrium, 
Arenga pinnata, 
Argosemma montanum, 
Artocarpus elasticus, 
Artocarpus sp. 
Asplenium nidus, 
Begonia sp, 
Bioph ytum senssitivum, 
Blumea laciniata, 
Blyxa echinosperma, 
Borreria repens, 
Callicarpa longifolia, 
Campnosperma auriculatum, 
Canangium odoratum, 
Caryo fa mitis, 
Cassia alata, 
Centotheca lappacea, 
Cinnamomum cf porrectum, 
Claox ylon longifolium, 
Cleisostoma sp, 
Clematis sp, 
Clerodendrum buchanani, 
Coccinia cordifolia, 
Codiaeum variegatum, 
Coelog yne incrassata, 
Coix lacryma-jobi , 
Commelina diffusa, 
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39. Cordyline fruticosa, 
40. Cordvline terminalis, 

Costus speciosus, 
Costus globbosus, 
Curcuma xanthorrhiza, 
Curcuma dornestica, 
Cyathula prostrata, 
Cyperus k yllingia, 
Cyrtandra picta , 
Cyrtandra pilosa, 
Dendrobium sp 
Dendrochillum sp, 
Dendrocnide stimulans, 
Digitaria adcendens , 
Diplazium sp, 
Diplazium proliferum, 
Donax cannaeformis, 
Drynaria guercifolia, 
Elatostemma sp, 
Eleusine indica, 
Erythrina subumbrans, 
Etlingera elatior, 
Etlingera punicea, 
Etlingera sp. 
Ficus padana, 
Ficus sagittata, 
Ficus congesta, 
Garcinia dioica, 
Geunsia farinosa, 
Geunsia furfuracea, 
Globa unifolia, 
Globa pendula, 
Graptophyllum pictum, 
Grewia acuminata, 
Heckeria subpeltata, 
Hedychium coronarium, 
Hemigraphis colorata , 
Homalomena sp, 
Homalomena cordata, 
Homalomena humilis, 
Homalomena sagittifolia, 
Ho ya cf sessuela, 
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8 1. Hydnoph ytum formucarium, 
82. Illicium sp, 
83. lsachne globosa, 
84. Justicia gendarussa, 
85. Kaempferia galanga, 
86. Lasianthus stipularis, 
87. Lasianthus stercoriaceus, 
88. Lasianthus obscurus, 
89. Lasianthus inaequalis, 
90. Lasianthus constrictus , 
9 1. Lepidagathis javanica, 
92. Limnophila rugosa, 
93. Limnophila erecta, 
94. Lindernia antipoda, 
95. Litsea elliptica, 
96. Ludwigia linifolia, 
97. Macaranga tanarius, 
98. Macaranga triloba, 
99. Medinilla alternifolia, 
100. Melastoma malabathricum, 
101. Microsorium nigrescens, 
102. Monochoria vaginalis, 
103. Mussaenda frondosa, 
104. Mussaenda sp, 
105. Nephentes gymnamphora, 
106. Oberonia sp, 
107. Ocimum sanctum, 
108. Oncosperma norridurn, 
109. Ophioglossum pendulum, 
1 10. Ophiorrhiza sp, 
1 1 1. Orox ylum indicum, 
112. Pachycentria constricta, 
113. Pandanaceae, 
1 14. Pentace triptera, 
115. Phaeanthus sumatranus, 
1 16. Phalaenopsis sp, 
1 17. Phrynium hirtum, 
1 18. Ph yllanthus sp, 
1 19. Phymatodes sinuosa , 
120. Pinanga sp, 
12 1. Piper caninum 
722. Piper sarmentosum, 
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723. Piper mollissimum, 
124. Piper betle, 
125. Piper sp, 
126. Plectranthus amboinicus, 
12 7. Plectranthus scutellarioides, 
128. Poikilospermum cf scabrinervium, 
129. Polyalthia subcordata, 
130. Polygonum barbatum 
13 1. Premna tomentosa 
132. Procris penduculata 
133. Pteris quadriaurita 
134. Rinorea sp 
135. Rottboelia exaltata, 
136. Rubiaceae, 
137. Sacochilus sp, 
138. Schefflera acutissima, 
139. Schisnatoglottis calyptarata, 
140. Scleria laevis, 
14 1. Shorea sp. , 
142. Spatholobus ferrugineus, 
143. Sphaerosthephanos polycarpus, 
144. Sterculia subpeltata, 
145. Sterculia rubiginosa, 
146. S yr ygium sp, 
147. Tetracera scandens, 
148. Trichomanes javanica, 
149. Trichomanes mille folium, 
150. Uncaria ferrea, 
15 1. Villebrunea rubescens, 
152. Zingiber cassumunar, 
153. Zingiber xanthorrhiza, 
154. Zingiber rerumbet, 
1 55. Zingiber o fficinale, 
156. Zingiber sp, 
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