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Salam sejahtera. 
 

Saya merasa sangat terhormat diundang LIPI untuk menyampaikan Kuliah 
Kenangan Sarwono  (Sarwono Memorial Lecture) pada hari ini, Senin 23 
Agustus 2010, sebagai bagian dari acara penyerahan Penghargaan Sarwono 
(Sarwono Award) yang sangat terhormat. 

Dalam  kesempatan yang baik ini saya akan mengungkapkan apa yang kita 
ketahui tentang eksplorasi dan penelaahan flora dan ekosistem di tanah air sejak 
sekitar dua abad yang lampau hingga sekarang. Adapun butir-butir ungkapan itu 
adalah  keanekaragaman vegetasi dan ekosistem, keanekaragaman flora, flora 
dan taksonomi, taksonomi dan kehidupan kita, konservasi, serta perspektif  ke 
depan. Waktu yang diberikan LIPI kepada saya untuk menyiapkan presentasi ini 
sangat singkat. Karena kendala itulah,  tulisan ini saya sajikan secara deskriptif 
saja, tidak dapat secara analitik dan sempurna, sehingga banyak informasi yang 
masih tertinggal dan membentuk rumpang-rumpang yang perlu diisi. Dalam 
kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada isteri saya 
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tercinta, Jenny A. Kartawinata, untuk bantuannya mengolah dan menyunting 
tulisan ini.  
    Mengawali uraian ini, sebaiknya kita bersepakat lebih dulu tentang arti dua 
istilah pada judul dan istilah lain yang akan terus-menerus muncul dalam 
penyajian ini. Merujuk Kamus Biologi yang disusun oleh Mien A. Rifai (2004), 
istilah flora, ekosistem dan taksonomi mempunyai arti sebagai berikut. Flora 
mempunyai dua arti, yaitu: (1) keseluruhan spesies (jenis) tetumbuhan suatu 
habitat, daerah atau strata geologi tertentu; (2) karya atau terbitan yang memuat 
daftar dan pertelaan spesies (jenis) tetumbuhan suatu habitat, daerah atau strata 
geologi tertentu. Ekosistem adalah  keseluruhan formasi makhluk hidup (biom) 
beserta tempat hidupnya. Taksonomi adalah cabang biologi yang mempelajari 
dasar-dasar, tata cara dan hukum-hukum tentang penggolongan makhluk 
dengan  menelaah penamaan, pencirian, dan pengelompokan makhluk 
berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Pemahaman lebih mendalam 
dan rinci tentang istilah-istilah itu akan kita temui seiring berlanjutnya 
pembahasan ini. 
 
 
EKSPLORASI DAN RISET TAKSONOMI SEBELUM 1950 
 

Tumbuhan adalah sumber pangan, obat-obatan, sandang, bahan bangunan 
dan berbagai layanan ekologi bagi kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati 
(tumbuhan dan hewan) atau biodiversitas  Indonesia diketahui sangat luar biasa 
besarnya, sehingga Indonesia menyandang predikat negara megadiversitas.   

Tetumbuhan apa saja yang terdapat dalam lanskap Indonesia sejak dulu? 
Tidak banyak dokumen rekamannya yang kita ketahui sekarang.  Salah satu 
yang dianggap cukup representatif merekam tetumbuhan dalam lanskap Jawa 
adalah relief pada susunan batu yang membentuk kaki terbenam candi 
Borobudur (Steinmann 1934). Tergambar di sana aneka tumbuhan yang lazim 
ditemukan dalam permukiman Jawa abad ke-VIII, yang dimanfaatkan untuk 
pangan, obat-obatan, upacara ritual dan tanaman hias.  Diperlukan upaya lebih 
banyak lagi untuk mencari dan mengungkap rekaman sejenis dari berbagai 
pelosok Indonesia. 

Indonesia telah menarik perhatian para raja, saudagar, orang kaya dan orang 
berpendidikan di Eropa sejak jauh di masa silam.  Mereka mempunyai 
keingintahuan yang besar terhadap keanekaragaman dan kompleksitas peri-
kehidupan alam tropik di Indonesia sejak pertama kali  para pakar perikehidupan 
alam membawa kembali hasil penjelajahan biota di Nusantara sekitar empat 
abad yang lalu. Mereka mengirim dan membiayai ekspedisi ke berbagai pelosok 
Indonesia, untuk memperoleh komoditas tumbuhan yang bernilai ekonomi, 
tumbuhan cantik dan eksotik dan mempelajari peri-kehidupan tumbuhan dan 
membuat koleksi tumbuhan untuk ditelaah. Tidak kalah aktifnya adalah para 
saudagar dari Timur, khususnya China dan India,  yang membawa hasil 
eksplorasi dan tumbuhan ekonomi sebagai barang dagangan dari Indonesia ke 
negerinya dan kemudian diperdagangkan di Eropa sejak berabad-abad sebelum 
Masehi 



 

 

3 

Catatan lengkap tentang eksplorasi dan penelitian botani di Indonesia  sejak 
lebih dari dua abad lalu hingga tahun 1953 tercantum dalam berbagai terbitan. 
Yang utama adalah Steenis & Steenis-Kruseman (1953), Steenis-Kruseman  
(1950), Steenis dkk. (1972, 2006) Honig & Verdoorn (1945) dan Wit (1949).  
Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam terbitan tersebut, dalam  
uraian berikut saya hanya menyarikan dan  mengemukakan peran, kegiatan dan 
capaian beberapa penjelajah dan peneliti yang saya anggap penting untuk 
diangkat.   

Hingga akhir abad ke-XVI,  eksplorasi kawasan Hindia Timur dilakukan 
secara tidak teratur oleh para penjelajah Swedia, Perancis dan Spanyol. 
Ekspedisi pertama Belanda dilaksanakan oleh van Linschoten pada  tahun 1598-
1599,  yang terpicu oleh perkembangan ilmiah di negeri ini dan kebangkitan 
kekuasaan Belanda di Hindia Timur pada abad ke-XVII (Wit 1949).  Linschoten 
banyak mengumpulkan data botani dan tidak hanya membuat daftar spesies 
tetapi juga pertelaan ilmiah berbagai spesies tumbuhan bermanfaat, terutama 
spesies komersial seperti rempah-rempah, cendana, gaharu, kamper dan 
kemenyan.  Ekspedisi Linschoten ini membuka jalur perdagangan tersendiri dan 
tampaknya memicu para saudagar di Belanda  untuk mendirikan perserikatan 
dagang VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1602. VOC 
mengeluarkan perintah khusus yang mengharuskan para apoteker dan dokter 
bedah dalam setiap pelayaran mengumpulkan dan membuat contoh kering 
tumbuhan yang dapat diperdagangkan dan juga semua tumbuhan yang dapat 
diperoleh, dilengkapi catatan dan gambarnya. 

Georg Eberhard Rumpf, yang lebih dikenal sebagai Rumphius, seorang 
Jerman pencinta alam,  bergabung dengan VOC pada tahun 1652 sebagai 
letnan dua. Ia  dikirim ke Hindia Timur dan mendarat (1653),  menetap dan  
meninggal (1702) di Ambon. Ia berhenti dari dinas militer dan menjadi pegawai 
sipil sebagai saudagar muda VOC, sehingga ia mempunyai banyak waktu untuk 
menekuni minatnya terhadap alam. Ia terus menelaah flora dan fauna di Ambon 
dan pulau-pulau sekitarnya dan berhenti ketika ia menjadi buta pada tahun 1670. 
Hasil jerih payahnya ditulis dalam buku Amboinsche  Kruideboek (Pustaka 
Tumbuhan Amboina) yang lebih terkenal sebagai  Herbarium Amboinense, yang 
terbit sebanyak 7 volume pada tahun 1741–1755. Ia juga menulis buku 
Rariteitkamer (Khasanah Benda Langka, terutama kulit kerang dan hewan laut). 
Buku  Herbarium Amboinense  telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan 
akan diluncurkan pada bulan Februari 2011 oleh US Tropical Botanical Gardens 
di Florida (Sir Ghillean Prance, komunikasi pribadi). Tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa Rumphius adalah orang pertama yang membuat inventarisasi 
dan uraian keanekaragaman hayati Indonesia secara sistematik.  

Tercatat bahwa orang pertama dari Eropa yang melakukan ekspedisi llmiah 
khusus untuk studi botani di daerah tropik terutama Asia, termasuk Indonesia,  
adalah Carl Pehr Thunberg (1743–1828), seorang Swedia dan murid Bapak 
Taksonomi, Carolus Linnaeus.  Pada tahun 1777 ia berkunjung dua kali ke Jawa, 
dan Thunberg adalah botaniwan pertama yang merekam flora pegunungan 
Jawa, khususnya di Jawa Barat, termasuk kawasan Gunung Gede, yang 
diterbitkan sebagai buku Florula Javanica (1825). 
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Pada tahun 1778 J.C.M. Rademacher mendirikan de Bataviasche Kunst en 
Wetenschappen Vereniging (Perhimpunan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia), 
sebuah lembaga yang mendorong dan memfasilitasi riset para ilmuwan 
penjelajah.  Seorang botaniwan Swedia lain, Claes Frederic Hornstedt (1758 –
1809), yang juga murid Thunberg dan guru besar botani di Universitas Uppsala, 
menjelajah  Jawa, termasuk Gunung Megamendung dan Gunung Salak, pada 
tahun 1783/84 atas biaya Perhimpunan tersebut.  

Atas dukungan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alting, seorang Spanyol 
bernama Francisco de Noroña  datang pada tahun 1787 untuk mengadakan  
ekspedisi botani di Jawa.  Hasilnya,  yang berupa sebuah naskah besar dan 
bagus dalam Bahasa Latin serta kumpulan gambarnya, disimpan di Museum 
Paris dan the British Museum. Selain itu ia juga menemukan spesies baru yang 
dinamakannya  Altingia excelsa untuk menghormati dan mengabadikan nama 
Gubernur Jenderal Alting. Jenis pohon ini dikenal sebagai pohon rasamala, yang 
kayunya  berkualitas tinggi dan banyak terdapat di hutan pegunungan, seperti di 
G. Gede-Pangrango.   

Van Overstraten, gubernur Jawa bagian timur,  menahan seorang dokter ahli 
bedah dan pencinta alam Perancis, Louis Auguste Deschamps,  pada tahun 
1793 di Surabaya. Gubernur  memanfaatkan Deschamps  untuk melaksanakan 
sebuah kajian tentang bahasa dan flora Jawa.  Selama tiga tahun penuh (1795 –
1798) Deschamps menjelajah semua gunung tinggi yang penting  di Jawa  
termasuk G. Gede. Hasil karya dan koleksinya disita angkatan laut Inggris 
sebagai rampasan perang ketika ia kembali ke Perancis pada tahun 1802. 
Seorang botaniwan dan pencinta alam Perancis lain, Louis Théodore 
Leschenault de la Tour, mengadakan  penelitian botani di Jawa Barat atas 
dukungan Engelhard, gubernur Jawa bagian timur..  Sebagai pernyataan terima 
kasihnya kepada gubernur itu, ia menamakan marga baru yang ditemukannya 
Engelhardia. Salah satu spesies dari marga ini adalah pohon besar di hutan 
pegunungan yang bernama ki hujan (Engelhardia spicata), yang terdapat banyak 
di G. Gede-Pangrango. Naskah Leschenault tentang tumbuhan Jawa disimpan 
dalam arsip Herbarium di Paris.  

Setelah kawasan Hindia Timur dikembalikan oleh Inggris kepada kerajaan 
Belanda, pada tahun 1815 Raja Willem I menjadikan kawasan itu koloni kerajaan 
(crown colony) (Goss 2004).  Raja Willem I menyadari bahwa di koloni kerajaan 
ini tersembunyi kekayaan alam yang melimpah,  yang dapat membuat ia dan 
negerinya menjadi kaya-raya, tetapi isinya belum diketahui secara pasti.  Ia 
memerintahkan Prof. C.G.C. Reinwardt untuk mengungkap kekayaan alam itu, 
terutama yang bernilai ekonomi.  Perintah kepada Reinwardt dirinci dalam 106 
instruksi yang harus ditaati dengan cermat.    

Timbul pemikiran bahwa ilmu pengetahuan alam perlu mempunyai tempat 
berpijak permanen di Hindia Belanda, sehingga dirasakan perlu mendirikan 
suatu pusat pengetahuan alam yang dilengkapi dengan kebun, perpustakaan 
dan herbarium, yang terpisah dari Perhimpunan Seni dan Ilmu Pengetahuan 
Batavia.  Atas dasar pemikiran itu didirikanlah ‘s-Lands Plantentuin (Kebun 
Botani Pemerintah atau lebih populer dikenal sebagai Kebun Raya Bogor) pada 
tanggal 18 Mei 1817 dengan Prof. C.G.C.Reinwardt sebagai direktur. Ia ditugasi 
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untuk melaksanakan penelitian botani, zoologi, pertanian dsb. Pemerintah 
Belanda kemudian juga membentuk de Natuurkundige Commissie (Komisi Ilmu 
Pengetahuan Alam) pada tahun 1820. Anggota pertamanya adalah  dua orang 
muda bersahabat H.Kuhl (1796-1821) dan C. van Hasselt (1796-1823). Mereka 
bekerja keras sekali menjelajahi gunung-gunung di Jawa Barat, sehingga jatuh 
sakit parah dan meninggal dalam usia muda. Sebagai apresisasi terhadap karya 
ilmiah mereka, nama mereka diabadikan dalam  beberapa spesies anggrek, 
Dendrobium hasseltii dan D. kuhlii  serta sebuah marga anggrek Kuhlhasseltia.  

Pada tahun 1850 pengelolaan ‘s-Lands Plantentuin diserahkan kepada 
Pemerintah Hindia Belanda di bawah kuasa Gubernur Jendral. Pemerintah 
menerbitkan 73 instruksi yang secara ketat mengatur  pelaksanaan eksplorasi 
dan penelitian botani agar selalu tepat sasaran.  Instruksi ini harus ditaati oleh 
direktur dan semua ilmuwan yang dituntut untuk menerbitkan hasil.  Sejak 
semula (1815)  hingga abad ke XX botani menjadi landasan pembangunan dan 
masa ini merupakan masa kejayaan botani dan botaniwan.  Semua botaniwan 
yang bekerja di ‘s-Lands Plantentuin adalah pegawai sipil pemerintah Hindia 
Belanda, sehingga mereka dijuluki sebagai  florakrat (floracrat) (Goss 2004). 

Sepeninggal Reinwardt pada tahun1822,  C.L Blume, seorang dokter dari 
Jerman, menggantikannya menjadi Direktur ‘s-Lands Plantentuin. Tahun 1829, 
Blume mengakhiri jabatannya karena ia diangkat menjadi  Direktur 
Rijksherbarium di Leyden, Belanda. Sebagian besar koleksi herbarium di Bogor 
dibawa Blume dan dijadikannya modal awal Rijksherbarium Leyden (Goss 2004, 
Wit 1949). Ia berambisi besar dan berbuat banyak untuk memperkaya 
lembaganya termasuk menjelajah dan mempelajari gunung-gunung di Jawa 
Barat, misalnya G. Salak dan G. Gede. Karya besarnya dicurahkan dalam 
terbitannya yang berjudul Bijdragen tot de Flora van Nederlansch Indië (1825 –
1827) dan kemudian 3 volume Flora Javae (1828 –1851),  yang dilengkapi 
dengan gambar-gambar indah berwarna. Oleh pemerintah Hindia Belanda flora 
ini dijadikan landasan memanfaatkan sumber daya nabati. Blume juga menyusun 
katalog kebun pertama yang berjudul Catalogue van ‘s-Lands Plantentuin (1823). 

J.E.Teysmann adalah kurator pertama  ‘s-Lands Plantentuin dan seorang ahli 
taman (kebun) yang bekerja di Bogor sejak 1830.  Selain sebagai kurator ia juga 
ditugasi untuk menyediakan sayur-mayur Eropa yang segar bagi gubernur 
jenderal Hindia Belanda. Untuk itu, sejak tahun 1830 ia membuat beberapa 
kebun percobaan di berbagai lokasi dengan elevasi berbeda,  yaitu di Ciawi (500 
m dpl), Cisarua (900 m dpl), Sindanglaya (1200 m dpl), Istana Gubernur Jenderal 
di Cipanas (1100 m dpl), Cibodas (1450 m dpl),  sebelah kiri air terjun Cibeureum 
(1750 m dpl), Kandangbadak (2450 m dpl), dan puncak Pangrango ( ± 3000 m 
dpl).  Sekitar tahun 1839 Junghuhn (1845) menemukan tanaman kubis, bunga 
kol dan pohon-pohon apel, aprikot dan pir menggantikan tumbuhan asli di 
Kandangbadak dan puncak Pangrango. Sejak tahun 1830 pulalah pohon beech 
(Fagus sylvatica), kerabat pohon saninten (berangan), mulai ditanam di puncak 
Pangrango (Coster 1926). 

Secara keseluruhan percobaan Teysmann di elevasi tinggi dalam hutan 
berlumut tidak berhasil, dan kemudian dibiarkan terbengkalai. Pohon buah-
buahan tumbuh kerdil karena kehilangan daur pertumbuhan empat musimannya. 
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Pada tahun 1933 Docters van Leeuwen (1933) di dekat Kandangbadak 
menemukan sebatang pohon sipres (Cupressus) besar dan sejenis mawar (Rosa 
canina) dan terna Rumex alpinus, yang biasa tumbuh di pegunungan di Swiss.  

 Hasskarl, asisten kurator ‘s-Lands Plantentuin (1837–1845), ditugasi 
Pemerintah Belanda untuk meneliti ekologi kina di Peru dan berhasil membawa 
tumbuhan hidup ke Jawa  pada tahun 1852. Di kebun percobaan Cibodas, yang 
sekarang menjadi Kebun Raya Cibodas, ditanam pohon kina (Cinchona) dari 
Peru itu. Junghuhn, yang mendapat tugas menyebar-luaskan pohon kina 
tersebut, menegaskan bahwa pohon kina seharusnya ditanam dalam hutan, 
melalui pengembangan perkebunan dengan pengayaan hutan. Sistem ini secara 
ekologi benar, tetapi ternyata menghadapi banyak masalah. Kemudian ia 
ditunjuk untuk mengelola perkebunan kina di Lembang, Bandung, sampai ia 
meninggal di Pasir Junghuhn, Lembang.  Teysmann menanam kina di jalur-jalur 
terbuka dengan cahaya penuh  dan metode inilah yang kemudian diterapkan. 
Tanaman budidaya lain yang diintroduksikan pada masa itu antara lain adalah 
cabai (lombok), tomat, kentang, terung, singkong, jagung, wortel, kubis, selada, 
apel, stroberi, karet, dan kemudian kelapa sawit.  

Pengetahuan paling lengkap tentang tetumbuhan pegunungan Jawa 
disumbangkan oleh F. W. Junghuhn, seorang Jerman yang seniman, tentara,  
dokter, ahli bedah yang juga anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Alam. Sebagian 
besar hidupnya dibaktikan untuk  menjelajah Jawa. Ia  beberapa kali menjelajahi 
G. Gede - Pangrango dan sekitarnya. Hasil pengamatan lapangannya tentang 
vegetasi, lanskap, geologi, fisiografi dan paleontologi tertulis dalam bukunya 
yang berjudul Topographische und Naturwissenschaftliche Reisen durch Java 
(1845), dan Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw (ed.1, 
1850–1854, ed.2, 1853–1854), serta makalah-makalah lepas tentang tumbuhan,  
vegetasi dan lanskap di Jawa.  Koleksi herbarium Junghuhn yang sangat 
penting, dipertelakan oleh para ahli dalam Plantae Junghuhnianae (1851–1856) 
dan  Flora Indiae Batavae (1854 –1859). 

Junghuhn adalah orang pertama yang mengenalkan  sebuah sistem zona 
ketinggian dengan spesies-spesies khas yang mencirikan setiap zona.  Ia 
mempertelakan tipe vegetasi di berbagai tempat dan ekologi berbagai spesies. Ia 
juga orang pertama yang menunjukkan perbedaan antara flora Jawa Timur dan 
Jawa Barat.  Junghuhn adalah seorang pelestari hutan sejati yang mengusulkan 
agar penebangan hutan di atas ketinggian 1500 m dpl dilarang, supaya tidak 
mengganggu fungsi utama hutan dalam hidrologi kawasan. Ia sangat prihatin 
atas terjadinya deforestasi dan perluasan padang alang-alang terutama di lahan 
terbuka. Ia mencintai gunung,  dan tulisannya tentang gunung-gunung sangat 
puitik. Kalimat pengantar bukunya Java, ditulisnya ketika musim dingin yang 
membeku di Eropa, dikutip Steenis dkk. (1972, 2006): “Rasa rindu saya 
menggumpal dan dengan penuh damba saya nantikan datangnya hari saat saya 
dapat kembali berkata: “Salam bagimu, wahai gunung-gunung!” Buku-buku dan 
tulisan Junghuhn ini seyogyanya dibaca oleh para botaniwan dan pencinta alam. 

R.H.C Scheffer, direktur ‘s-Lands Plantentuin 1868 –1880, membangun 
gedung herbarium baru dan mengintensifkan eksplorasi botani secara sistematik. 
Selain meneliti taksonomi tumbuhan ia pun terlibat dalam sudi aklimatisasi 
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tumbuhan introduksi seperti kopi dan membangun kebun percobaan pertanian 
dan sekolah pertanian. Pada tahun 1870-an, ia mengembangkan Kebun Raya 
Pegunungan Cibodas, yang didirikan pada tahun 1862,  dengan rancangan yang 
mendekati bentuknya yang sekarang.  Atas usulan Dr. Melchior Treub, Direktur 
‘s-Lands Plantentuin, pada tahun 1889 Pemerintah Hindia Belanda  menyetujui 
perluasan  Kebun Raya Pegunungan Cibodas dengan sebidang hutan seluas 
240 hektare yang membentang dari  belakang Kebun Raya hingga mata air 
panas pada elevasi 2000 m dpl. Kawasan ini kemudian dinyatakan sebagai 
sebuah cagar alam. Pada tahun 1891 sebuah rumah peristirahatan yang lapang 
dibangun berdampingan dengan laboratorium, herbarium dan perpustakaan 
sehingga para ahli botani yang berkunjung mempunyai tempat untuk menginap 
dan bekerja. Sebuah pondok besar didirikan di Kandangbadak pada tahun 1904.  
Tahun 1917 ‘s-Lands Plantentuin berumur satu abad dan untuk memperingatinya 
para ilmuwan dari seluruh dunia mengumpulkan dana untuk membangun 
sebuah laboratorium modern di Cibodas yang diresmikan pada tahun 1920.  
Pada tahun 1924 sebuah laboratorium lapangan berukuran kecil didirikan di 
Lebak Saat, dekat Kandangbadak, pada elevasi 2400 m dpl. Sekitar tahun 1920 
Docters van Leeuwen sudah membangun sebuah tempat tinggal kecil pribadi di 
puncak Gunung Pangrango untuk penelitian biologinya. Pada tahun 1946, rumah 
kurator dan laboratorium di Cibodas dibakar oleh orang yang tak dikenal. Sarana 
tersebut dibangun kembali pada tahun 1948 –1952, dan laboratorium serta 
wisma tamu dibangun dengan bantuan UNESCO. 
    Pada tahun 1926 Cagar Alam diperluas sampai sekitar 1200 hektare sehingga 
mencakup puncak-puncak G. Gede dan G. Pangrango. Cagar Alam ini dijadikan 
subjek sangat  banyak penelitian ilmiah, yang membuat Cibodas tersohor dan 
berharga sekali bagi ilmu pengetahuan internasional.  Berkat sarana-sarana 
yang sangat baik dan mutu penelitian yang sangat tinggi stasiun penelitian ini 
mempunyai reputasi yang tinggi dan tidak tertandingi  di mana pun juga di 
kawasan tropik.  

Dr. M. Treub adalah direktur ‘s-Lands Plantentuin (1880 –1909) merangkap 
direktur Pertanian (1905 –1909) yang sangat terkenal.  Ia  berambisi  untuk 
membuat Flore de Buitenzorg yang mencakup flora mangrove Jakarta hingga  
flora  Gunung Gede-Pangrango. Keinginan Treub ini tidak pernah terlaksana, 
tetapi menghasilkan karya  yang tidak terduga dan tidak ada tandingannya, yaitu 
sebuah revisi tentang anggrek Jawa oleh J. J. Smith (1905).   S. H. Koorders, 
seorang pegawai Jawatan Kehutanan  Hindia Belanda, ditempatkan di 
Herbarium Bogoriense. Dengan teliti ia mencatat letak, memberi nomor dan 
nama pohon-pohon yang terdapat dalam Kebun Cibodas.  Ia ditugasi membuat 
kompilasi flora pegunungan Jawa  dan menghasilkan  3 volume  Exkursionsflora 
von Java (1911–1937) dan  satu volume atlas (1913 –1937) serta Flora von 
Tjibodas (1918). Ia juga menulis tentang pengenalan jenis-jenis pohon di Jawa,  
Bijdragen tot de kennis der boomsoorten (Koorders & Valeton 1894 –1914) dan 
suplemennya berupa atlas pohon-pohon (Koorders & Valeton 1913 –1918).  
Flora von Tjibodas  susunan Koorders (1918) dan buku karya Docters van 
Leeuwen (1933), Biology of plants and animals occurring in the higher parts of 
Mount Pangrango-Gedeh in West Java,  sangat bermanfaat di kawasan G. 
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Gede-Pangrango. Selain itu ada pula katalog Kebun Raya Cibodas yang disusun 
Koorders..  

 Treub membina lingkungan kerja yang mendorong peluasan wawasan 
penelitian botani sehingga para peneliti tidak terpaku hanya kepada flora saja. 
Penelitian di berbagai aspek ditampungnya di sebuah laboratorium botani umum, 
yang terbuka juga bagi peneliti asing dari seluruh dunia, dan disebutnya 
laboratorium untuk orang asing (Foreigner’s Laboratory). Laboratorum ini 
kemudian terkenal sebagai Laboratorium Treub.  Banyak peneliti asing datang  
meneliti untuk beberapa lama di laboratorium ini. Banyak capaian penelitian  
yang diperoleh di sini, di antaranya penemuan zat tumbuh auksin (auxin) dan 
jamur mikoriza yang melalui simbiosis dapat membantu pertumbuhan tumbuhan 
inangnya.  Dengan kehadiran laboratorium Treub ini  ‘s-Lands Plantentuin 
semakin tenar di dunia sebagai pusat penelitian biologi tropik. Ketika Treub 
menjadi Direktur Pertanian, ia menekankan bahwa pengembangan pertanian 
harus berlandaskan penelitian ilmiah. Sejak itulah lembaga penelitian pertanian 
semakin berkembang. 

J.C. Koningsberger, seorang zoologiwan menjadi direktur ‘s-Lands 
Plantentuin (1910 –1917) menggantikan Treub. Ia meneruskan dan menerapkan 
konsep Treub mengenai pertanian dan mempertahankan ‘s-Lands Plantentuin  
sebagai lembaga penelitian ilmiah yang indipenden.  Ia juga membangun 
laboratorium penelitian perikanan, yang menjadi cikal bakal berbagai pusat 
penelitian kelautan  dan perikanan di Indonesia. 

Dr. W. M. Docters van Leeuwen, direktur  ‘s-Lands Plantentuin (1918 – 1932) 
adalah seorang biologiwan sejati yang mengadakan studi jangka panjang 
tentang hubungan antara hewan dan tumbuhan yang terdapat di daerah elevasi 
tinggi Gunung Gede-Pangrango. Ia mengamati iklim, biologi bunga, pemencaran 
biji dan buah, periodisitas dan segi-segi terkait lain. Hasil penelitian ini dihimpun 
dalam artikel besar yang berjudul Biology of plants and animals occurring in the 
higher parts of Mount Pangrango-Gedeh in West Java (Docters van Leeuwen 
1933). Ia pun mengadakan penelitian di berbagai  pegunungan lain di Jawa 
sebagai perbandingan dan hasilnya diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah, 
khususnya yang diterbitkan ‘s-Lands Plantentuin .   
    Van Steenis, sejak ia datang ke Bogor pada tahun 1927, langsung jatuh hati 
kepada flora pegunungan dan  sampai pecah Perang Dunia II ia banyak 
mengadakan ekspedisi botani ke gunung-gunung di Jawa. Sejak datang dan 
berkenalan dengan flora pegunungan, terutama di G. Gede-Pangrango dan G. 
Papandayan,  ia mulai memikirkan tentang berbagai tumbuhan indah yang 
diamatinya dan beraneka masalah tentang wujud hutan primer pegunungan dan 
semak sub-alpin, ekologinya, komposisinya, serta asal-usul dan distribusi 
spesiesnya di berbagai gunung yang membentuk ’pulau-pulau elevasi’ yang di 
dalamnya tumbuh secara khusus banyak spesies dari marga kawasan empat 
musim yang hidup dalam ketinggian yang tertutup awan. Segi-segi geografi 
tumbuhan ini menjadi tantangan ilmiah baginya  dan mendorongnya untuk 
meneliti seluruh flora pegunungan tropik, baik di herbarium maupun di lapangan. 
Angan-angan ini terlaksana dengan penerbitan buku Mountain Flora of Java 
(Steenis dkk. 1972, 2006a) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 
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Indonesia dengan judul Flora Pegunungan Jawa (Steenis dkk. 2006b). Karya-
karya tulis lepasannya tentang flora, taksonomi, ekologi, fitogeografi dsb. banyak 
diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah internasional.  

Sangat menarik untuk dicatat bahwa selama pendudukan Jepang (1942 –
1945) kegiatan penelitian di  ‘s-Lands Plantentuin, yang diganti namanya menjadi  
Shokobutsuen, dan di Herbarium Bogor berjalan seperti biasa,  bahkan 
menerbitkan  berbagai hasil penelitian.  Prof. T. Nakai adalah direktur 
Shokobutsuen dan Prof. R. Kanehira kepala Herbarium. Para ilmuwan Belanda 
yang bekerja di Herbarium dan ‘s-Lands Plantentuin dijadikan tahanan perang, 
tetapi dibolehkan untuk terus mengadakan penelitian.  Prof. Nakai dan Prof 
Kanehira adalah botaniwan yang sebelum Perang Dunia II sering mengadakan 
penelitian di Bogor dan adalah rekan-rekan peneliti Belanda yang jadi tahanan.   

Indonesia sangat kaya akan tumbuhan bermanfaat.  Data lama (Heyne 1927, 
1950),  menunjukkan bahwa terdapat 5000 spesies tumbuhan bermanfaat yang 
tercatat resmi, yang terdiri atas 1259 spesies penghasil kayu, 1050 spesies 
tumbuhan obat-obatan (21 %), 984 spesies tumbuhan pangan (sayuran, buah-
buahan, biji-bijian dan ubi-ubian), 520 spesies penghasil minyak, damar, 
pewarna dan senyawa kimia alami lain (10 %), 328 spesies pakan hewan dan 
885 spesies tumbuhan yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Spesies 
obat-obatan (21 %) dan bahan kimia (10 %) mendominasi.  Jumlah sekarang 
harusnya sudah lebih besar lagi, tetapi kalau dibandingkan dengan pencatatan 
mutakhir PROSEA (Plant Resources of Southeast Asia) ternyata tidak terlalu 
banyak berbeda, yaitu total hanya 6186 spesies. Data Heyne tersebut 
merupakan hasil studi dalam kaitan tugas yang dibebankan kepada botaniwan 
oleh pemerintah Hindia Belanda. Hasil lain di antaranya adalah (1)  Ochse, J.J. &  
R.C,  Bakhuizen van den Brink, Vegetable of the Dutch East Indies, Department 
of Agriculture, Industry and Commerce of the Netherlands East Indie, Buitenzorg  
(1931) 360, t. 228, (2) Gresshoff, M. Beschrijving der giftige en bedwelmende 
planten bij de vischvangst in gebruik.  Med. ‘sLands Plantentuin  10 (1893): 87. 
(3) Backer & Bakhuizen van den Brink, Jr. (1963-1968) Flora of Java, yang 
penerbitannya terlambat .  

Gambar 1 menunjukkan peta capaian eksplorasi yang berupa  jumlah 
spesimen tumbuhan yang dikumpulkan sejak ‘s-Lands Plantentuin berdiri hingga 
tahun 1950. Tampak bahwa kerapatan koleksi di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi 
dan Papua sangat rendah.  Situasi sekarang sudah berubah, yaitu ekosistem 
hutan pamah yang mempunyai kekayaan spesies tinggi di Kalimatan, Sumatra 
dan Sulawesi sudah punah, sehingga spesies asli yang pernah ada di situ tidak 
akan pernah di ketahui.  Tabel 1 adalah capaian koleksi pada tahun 1817–1950 
dan 1951–2008  yang menunjukkan perolehan cukup signifikan para botaniwan 
Indonesia setelah 1950.  
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Gambar 1. Peta kerapatan nomor koleksi botani di Malesia s/d 1950 (Steenis-
Kruseman, Cyclopedia of Botanical Exploration in Malesia, Flora Malesiana I 
(1).1950. Tampak bahwa kerapatan koleksi di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi 
dan Papua sangat rendah yang menunjukkan bahwa pengumpulan spesimen di 
daerah ini masih harus ditingkatkan.  
 
Tabel 1. Ringkasan Kerapatan Koleksi di Malesia  s/d 1950 [Steenis-Kruseman, 
Cyclopedia of Botanical Exploration in Malesia,Flora Malesiana I (1).1950]  dan 
Indonesia 1950-2008 [Flora Malesiana Bulletin 1 – 13 1950 – 2008].  Tabel ini 
menunjukkan bahwa capaian koleksi pada periode 1951 – 2008 cukup signifikan 
meskipun di masa depan  koleksi masih harus diintensifkan.  
 

1817 – 1950 1951 – 2008 

PULAU LUAS 
(KM2) 

JUMLAH 
NOMOR 
KOLEKSI

RATA-
RATA 

NOMOR 
KOLEKSI 
PER 100 

KM2 

JUMLAH 
NOMOR 
KOLEKSI 

HERBARIUM

JUMLAH 
NOMOR 
KOLEKSI 

HIDUP 

1. Sumatera 479.513 87.900 18 26.966 3.576 
2. Jawa 132.474 247.522 187 7.455 2.351  
3.Nusa    
Tenggara 

98.625 24.545 25 4.363 3.638 

4. Borneo 739.175 91.550 12 28.820 (Kal) 2.739 
(Kal) 

5, Sulawesi 182.870 32.350 18 15.420 1.834 
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6. Maluku 63.575 27.525 43 22.216 1.173 
7. Nugini 2.980.155 196.755 3.6 2.150 

(Papua) 
 946 
(Papua) 

8.Smnjng. 
Malaya 

132.604 191.055 145 - - 

9. Filipina 290.235 180.090 62 - - 
Taksiran 
total  

5.099.226 989.492 19 254.782 16.257 

 
 
EKSPLORASI DAN RISET TAKSONOMI SESUDAH 1950 
 

Prof. Kusnoto Setyodiwiryo adalah orang Indonesia pertama yang diangkat 
menjadi Direktur ‘s-Lands Plantentuin, pada tahun 1950.   ‘s-Lands Plantentuin 
dapat ditransliterasi sebagai Kebun Tumbuhan Negara, tetapi secara resmi 
diterjemahkan menjadi Kebun Raya Indonesia.  Pada waktu itu Kebun Raya 
Indonesia merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Pertanian dan 
secara adminsitratif disebut Djawatan Penyelidikan Alam, yang kemudian diubah 
lagi menjadi Lembaga Pusat Penelitian Alam.    

Prof. Kusnoto adalah seorang visioner. Pada tahun-tahun pertama menjabat 
direktur, semua ilmuwan di KRI adalah orang asing, terutama orang Belanda. 
Beliau mempercayakan kegiatan ilmiah di KRI kepada para ilmuwan asing dan 
meminta mereka untuk tetap mempertahankan kualitas riset dan ketenaran KRI 
di dunia intenasional, tetapi hasilnya tidak seperti diharapkan. Para ilmuwan 
Belanda masih menerapkan sikap dan perspektif kolonial (Goss 2004), Mereka 
menganggap diri mereka tetap superior dan tidak mempunyai keinginan untuk 
berupaya agar ilmuwan Indonesia dapat menggantikan mereka dan mendorong 
agar biologi di Indonesia maju dan berjaya.  Prof. Kusnoto melihat bahwa 
penggantian ilmuwan asing oleh ilmuwan Indonesia selama ini tidak berjalan,  
sehingga akan mengancam eksistensi KRI di masa depan, terutama setelah 
para ilmuwan asing meninggalkan Indonesia.  

Pada tahun 1955 lenyaplah kepercayaan Prof. Kusnoto kepada para ilmuwan 
Belanda yang semula diharapkan dapat memberikan kepemimpinan ilmiah yang 
efektif, Beliau mengambil langkah penting untuk mengubah orientasi KRI dengan 
tujuan untuk menyiapkan generasi pertama ilmuwan Indonesia mengambil alih 
disiplin biologi (Goss 2004).   Untuk maksud ini beliau mendirikan Akademi 
Biologi yang diresmikan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 10 
Oktober 1955 di Kebun Raya Cibodas.   Akademi memilih 30 orang tamatan 
terbaik  SMA dari seluruh Indonesia  sebagai mahasiswa ikatan dinas.  Para 
mahasiswa penerima beasiswa ini kelak setelah selesai pendidikan harus 
bekerja di KRI dan  akan mengisi posisi ilmuwan di berbagai bidang, termasuk 
yang ditinggalkan oleh peneliti asing. Para peneliti asing dan staf KRI diberi 
tugas tambahan untuk menjadi pengajar di akademi tersebut dan tenaga 
pengajar tambahan diambil dari Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia 
(sekarang Institut Pertanian Bogor) dan berbagai lembaga penelitian di Bogor. 
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Akademi disiapkan untuk menghasilkan 30 biologiwan per tahun dan diharapkan 
dapat mendekolonisasi biologi secara cepat (Soerohaldoko 1998). Para alumni 
akademi juga diusahakan untuk mendapat pendidikan pascasarjana di luar 
negeri. Beberapa alumni angkatan pertama  Akademi Biologi ini kemudian 
menjadi pejabat teras di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti alm. 
Prof. Didin Sastrapradja,  Prof. Aprilani Soegiarto, Dr. Setijati Sastrapradja, dan 
Prof. Kasijan Romimuhtarto serta peneliti senior seperti Dr. Susono Saono, alm. 
Dr. S. Adisoemarto, Dr. Soebagio Soemodihardjo,  Dr.Kuswata Kartawinata, dll.  
Dari angkatan berikutnya adalah Prof. Dr. Mien A. Rifai, Dr. Sujatno Birowo, Dr. 
Abdulgani Ilahude, Dr. Burhanuddin, dll. yang menjadi peneliti senior LIPI.  

Kehadiran botaniwan berkualifikasi Ph.D. baru terealisasi dengan kembalinya 
4 orang peneliti muda alumni Akademi Biologi pada 1963 –1967, 2 orang dalam 
bidang taksonomi dan 2 orang dalam bidang sumberdaya genetik tumbuhan. 
Selama tahun 1971 – 1984 Lembaga Biologi Nasional (LBN) – LIPI membuat 
beberapa terobosan dalam upaya meningkatkan jumlah staf peneliti yang 
berkualitas dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa terbaik bidang 
biologi dan geografi berbagai universitas di Indonesia (ITB, IKIP Jakarta, UGM, 
UI, UNAS, UNPAD, UNSOED) untuk menjadi magang di LBN. Selama periode 
magang mereka harus menyelesaikan skripsi masing-masing dengan bimbingan 
peneliti senior LBN. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, mereka langsung 
dapat bekerja di LBN dan selanjutnya diberi kesempatan untuk belajar lebih 
lanjut di dalam dan di luar negeri. Cara ini terbukti efektif dan mereka berhasil 
menjadi peneliti handal dalam bidang masing-masing. Mereka adalah Prof. 
Rochadi Abdulhadi, Prof. Elizabeth A. Wijaya, Dr. Dedy Darnaedi, Prof. Johanis 
Mogea, Dr. Soedarsono Riswan, Prof. Eko Baroto Waluyo, Dr. Tukirin 
Partomihardjo, Dr. Herwasono Soedjito, dll. 

Panitia Program Man and the Biosphere (MAB) LIPI, Herbarium Bogoriense, 
UNESCO Jakarta dan Rijksherbarium Leiden menyelenggarakan pelatihan 6-
minggu bidang taksonomi berskala regional (Asia Tenggara) untuk tingkat 
sarjana setiap  2 tahun sekali sejak 1986. Banyak tamatan pelatihan ini yang 
melanjutkan ke sekolah pasca sarjana sampai mendapat gelar doktor dan 
kemudian menjadi taksonomiwan senior di negara masing-masing. 

Penambahan taksonomiwan dengan derajat doktor secara nasional, 
khususnya di LIPI, berjalan lambat, karena pendidikan pascasarjana di bidang ini 
harus bergantung kepada universitas di luar negeri.  Untuk memperbaiki situasi 
ini, pada tahun 1990, atas prakarsa Prof. Mien A. Rifai,  Pusat Penelitian Biologi-
LIPI bekerjasama dengan program pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) 
dan Universitas Indonesia (UI) untuk membuka pendidikan S3 dalam bidang 
taksonomi. IPB telah menghasilkan 11 orang doktor taksonomi tumbuhan dan 
akan meluluskan 4 orang doktor lagi pada akhir 2010, sedangkan UI baru 
menghasilkan 3 orang doktor taksonomi (Mien A. Rifai, komunikasi pribadi).   

Pada saat ini diperkirakan tidak lebih dari 30 orang doktor taksonomi ada di 
Indonesia dan 15 orang di antaranya bekerja di LIPI  (Herbarium Bogoriense dan 
Kebun Raya), sedangkan sisanya tersebar di berbagai universitas di seluruh 
Indonesia. Situasi ini menguntungkan karena sekarang dan di masa depan 
taksonomiwan dan herbarium di berbagai universitas dapat memberikan jasa 
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taksonomi dan berpartisipasi dalam mengintensifkan  eksplorasi botani  di 
berbagai ekosistem di daerah masing-masing universitas berada. Selama ini 
eksplorasi botani di seluruh Indonesia hanya di lakukan oleh Herbarium 
Bogoriense dan Kebun Raya (Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul).  Dalam 
kurun waktu 25 tahun para taksonomiwan muda ini telah menemukan tidak 
kurang dari 250 spesies baru, yang telah divalidasi secara internasional.  

Antara tahun 1950 dan 2010 eksplorasi botani dan koleksi spesimen  dapat 
dilaksanakan dengan baik oleh para peneliti muda dan senior seperti tampak 
dalam Daftar 1, yang mencapai sekitar 254.782 nomor koleksi contoh herbarium  
dan sekitar 16,257  nomor koleksi tumbuhan hidup. Sebagian besar koleksi 
dilaksanakan oleh Herbarium Bogoriense dan Kebun Raya Indonesia, dan ada 
kalanya bekerjasama dengan lembaga lain seperti Lembaga Penelitian Hutan, 
BIOTROP, serta lembaga luar negeri terutama Universitas Tokyo, Universitas 
Kyoto dan Rijksherbarium Leiden. Inventarisasi dan penelitian vegetasi 
dilaksanakan di lebih dari 200 lokasi, mulai dari di hutan gambut sampai hutan 
subalpin (Kartawinata 2005, 2006).  

Sampai saat ini kita  belum mempunyai Flora Indonesia, sedangkan yang 
telah dibuat lengkap adalah Flora of Java (Backer & Bakhuizen van de Brink 
1963 – 1968).  Dengan sekitar 30 orang doktor taksonomi ditambah dengan 
sejumlah kecil taksonomiwan bergelar Master, pembuatan Flora Indonesia tidak 
mungkin dapat dilaksanakan sendiri dalam waktu singkat dan tanpa kerjasama  
dengan para taksonomiwan dan herbarium mancanegara.  Sejak sebelum 
Perang Dunia II Prof. van Steenis menyadari hal itu dan merancang cara 
penyelesaiannya. Ia menggagaskan program Flora Malesiana dengan landasan 
entitas fitogeografi Malesia,  yang mencakup Brunei, Filipina, Indonesia, Malesia, 
Papua, Singapura dan Timor Leste. Gagasan ini didukung oleh Prof. Kusnoto.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia 
membentuk Yayasan Flora Malesiana (YFM) dan menyediakan dana 
operasionalnya.  Tujuan YFM adalah meningkatkan ilmu botani bagi 
kesejahteran masyarakat Indonesia dan negara sekitarnya.  YFM dipimpin oleh 
Ketua (Indonesia; untuk tahun 2000-2010 adalah Dr, Dedy Darnaedi) dan 
dipandu oleh Dewan Penasihat yang anggotanya mewakili negara-negara 
berkepentingan dan siap membantu ( untuk tahun 2000 – 2010 adalah Malaysia, 
Filipina, Papua Nugini, Singapura, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Prancis, 
Denmark).  

YFM mempunyai tugas menyiapkan  dan memproduksi Flora Malesiana, 
sebuah uraian sistematik berilustrasi tentang flora Malesia, termasuk kunci 
determinasi, pertelaan diagnostik, acuan pustaka, sinonim, dan sebaran, dengan 
catatan tentang ekologi tumbuhan liar dan budidaya. Dalam melaksanakan tugas 
itu Herbarium Bogoriense (Pusat Penelitian Biologi) dan Nationaal Herbarium 
Leiden terikat dalam kerja sama jangka panjang, dengan kontribusi dari para 
taksonomiwan internasional yang bekerja secara sukarela. Hingga tahun 2007 
YFM baru dapat menyelesaikan pertelaan 8.791 spesies tumbuhan berbiji dan 
paku-pakuan serta kerabatnya dalam 205 suku yang diterbitkan dalam 21 
volume Flora Malesiana (Roos & Hovenkamp 2008). Jadi selama 57 tahun baru 
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sekitar 22% dari total 40.000 spesies yang terdapat di Malesia yang sudah 
dipertelakan secara ilmiah. 

Ketika gedung Herbarium Bogoriense di Jalan Juanda, Bogor akan dibangun 
pada tahun 1962, Prof. Sarwono, Ketua MIPI,  menggagaskan bahwa dalam 
gedung baru itu hendaknya disediakan ruang pamer etnobotani (Waluyo 2008).  
Etnobotani adalah penelaahan ilmiah penggunaan  serta hubungan budaya 
antara tumbuhan dan manusia sesuatu suku bangsa. Gagasan itu baru 
terlaksana dengan peresmian Museum Etnobotani pada 18.Mei 1983, bertepatan 
dengan ulang tahun ke-150 Kebun Raya Indonesia. Museum itu dirancang untuk 
menunjukkan pentingnya mengenal  sumber daya nabati Indonesia, 
keterkaitannya dengan budaya dan ketersediaan referensi data acuan spesimen 
herbarium di Herbarium Bogoriense. Disiplin etnobotani dikembangkan di 
Herbarium Bogoriense. Penelitian dan eksplorasi etnobotani terlaksana dengan 
lancar dan bahkan bekerjasama dengan pakar etnobotani di luar negeri.  
 
 
KEANEKARAGAMAN VEGETASI DAN EKOSISTEM ALAMI 
 

Kelompok berbagai jenis tumbuhan yang hidup bersama dan saling bersaing 
serta bergantung kepada lingkungannya disebut komunitas. Mosaik komunitas 
tumbuhan dalam lanskap inilah yang dinamakan vegetasi., Vegetasi alami 
diartikan sebagai vegetasi yang terdapat dalam lanskap yang belum dipengaruhi 
oleh kegiatan manusia (Küchler, 1967).  Vegetasi alami beradaptasi dengan 
lingkungannya dan karena itu harmonis dengan sifat-sifat lain dari lanskap. 
Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keaneka-
ragaman hayati yang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga mempunyai 
peran penting dalam berbagai proses alam yang menunjang kehidupan manusia, 
seperti hidrologi dan iklim.   

Dalam suatu vegetasi yang terlibat hanyalah tumbuhan.  Jika komponen fisik 
dan komponen biotik lain diintegrasikan ke dalam suatu vegetasi, maka akan 
terbentuk suatu ekosistem. Wujud  vegetasi  merupakan  cerminan  fisiognomi 
(penampakan  luar) dari interaksi antara tumbuhan, hewan dan  lingkungannya 
(Webb & Tracey 1994). Dengan demikian tipe vegetasi dapat disamakan dengan 
tipe ekosistem. Untuk  mengenal  tipe-tipe ekosistem dapat  digunakan  berbagai  
ciri, tetapi  ciri-ciri  vegetasi adalah yang  paling  mudah digunakan.       

Data vegetasi dihimpun tidak semata-mata untuk keperluan  ilmiah, tetapi 
juga untuk berbagai tujuan praktis, seperti tata ruang wilayah, tata guna lahan, 
perlindungan tanah, tata air, pengumpulan hasil hutan,  pembangunan pertanian, 
penggembalaan, penambangan, pengurangan dampak perubahan iklim dan  
pelayanan jasa  ekologi, serta merupakan landasan bagi pemanfaatan dan 
konservasi  keanekaragaman hayati.  Dengan demikian luasan, kualitas dan 
keanekaragaman vegetasi alami setiap lanskap perlu dilestarikan secara 
maksimal. Tanpa pengetahuan dan informasi yang memadai, hendaknya 
sumberdaya alam tidak dilepas dan dikonversi begitu saja dalam upaya  untuk 
membantu manusia memanfaatkan lingkungan.  
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Vegetasi dapat diklasifikasi  dengan berbagai kriteria dan sistem. Salah satu 
yang relatif paling sederhana adalah sistem yang berdasarkan  iklim, elevasi, 
substrat dan  struktur vegetasi, seperti yang digunakan  oleh Steenis (1957) dan 
Whitmore  (1986). Berdasarkan data yang ada dan penelaahan di lapangan, 
sistem itu kemudian  diperinci lebih lanjut dan diterapkan untuk vegetasi  
Indonesia  oleh Kartawinata (2005, 2006).   

Indonesia mencakup lanskap daratan dan perairan nusantara yang 
membentang dari barat ke timur dan terdiri atas berbagai formasi geologi, tanah, 
perairan, topografi, elevasi dan iklim. Berbagai peristiwa geologi yang 
membentuk sekitar 17.000 pulau yang sekarang menyusun Indonesia  
menciptakan daratan yang bergunung-gunung beserta gunung berapinya. 
Interaksi antara tumbuhan, hewan dan jasad renik dalam kondisi lingkungan  
yang sangat beraneka menghasilkan berbagai tipe ekosistem, yang seperti 
dikemukakan di atas dapat dinyatakan dengan tipe-tipe vegetasi (Kartawinata 
2005,  2006).  Di daerah rendah yang biasanya didefinisikan sebagai wilayah 
dengan elevasi 0–1000 m dpl (di atas permukaan laut) dan topografi yang 
berkisar dari lahan datar, lahan bergelombang  hingga lahan berbukit dan 
bergunung, dapat ditemukan  aneka ekosistem lahan basah dan ekosistem lahan 
kering.   

Garis besar berbagai tipe ekosistem yang dinyatakan dalam 57 (lima puluh 
tujuh) tipe vegetasi alami  adalah sebagai berikut (Kartawinata 2005, Kartawinata 
dkk. dalam persiapan): 

  
1.VEGETASI KAWASAN  IKLIM MALARBASAH (EVERWET  VEGETATION)  
1.1. VEGETASI AIR MASIN (SALINE WATER VEGETATION) 
1.1.1.  Vegetasi  litoral (Littoral vegetation) 
1.1.2.  Hutan mangrove (Mangrove forest) 
1. 2. VEGETASI RAWA AIR TAWAR PAMAH (LOWLAND FRESHWATER  
        SWAMP  VEGETATION) 
1.2.1. Vegetasi terna rawa air tawar pamah (Lowland herbaceous fresh water   
             swamp vegetation) 
1.2.2. Vegetasi savana rawa air tawar pamah (Lowland fresh water swamp  
             savanna vegetation)  
1.2.3. Hutan sagu rawa air tawar pamah (Lowland fresh water swamp sago  
            palm forest) 
1.2.4. Hutan pandan rawa air tawar pamah (Lowland fresh water swamp  
             screwpine forest) 
1.2.5. Hutan rawa air tawar pamah (Lowland fresh water swamp forest)  
1.2.6. Hutan tepi sungai pamah (Lowland riparian forest) 
1.2.7. Danau pamah (Lowland lake). 
1.3. VEGETASI RAWA GAMBUT PAMAH (LOWLAND PEAT SWAMP) 
1.3.1. Vegetasi terna rawa gambut  pamah (Lowland herbaceous  peat  
              swamp vegetation) 
1.3.2. Hutan rawa gambut pamah (Lowland peat swamp forest) 
1.4. VEGETASI LAHAN KERING PAMAH MALAR BASAH (EVERWET  
        LOWLAND  VEGETATION ON DRYLAND)  
1.4.1. Vegetasi terna pantai (Herbaceous beach vegetation) 
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1.4.2. Hutan pantai (Coastal forest) 
1.4.3. Hutan hujan dipterokarpa pamah (Lowland dipterocarp rain forest) 
1.4.4. Hutan hujan non-dipterokarpa pamah (Lowland non-dipterocarp rain  
             forest) 
1.4.5.. Hutan kerangas pamah (Lowland heath forest) 
1.4.6. Hutan hujan batu gamping pamah (Lowland limestone rain forest) 
1.4.7. Hutan batuan ultrabasa pamah (Lowland ultrabasic forest) 
1.5. VEGETASI PEGUNUNGAN (MOUNTAIN VEGETATION) 
1.5.1. Hutan pegunungan bawah (Lower montane forest) 
1.5.2. Hutan pegunungan atas (Upper montane forest) 
1.5.3. Hutan Nothofagus (Nothofagus  forest) 
1.5.4. Vegetasi rawa dalam lingkungan hutan pegunungan (Swamp  
             vegetation in the montane forest environment). 
1.5.5. Danau pegunungan (Mountain lake) 
1.6. VEGETASI SUBALPIN (SUBALPINE VEGETATION) 
1.6.1. Hutan subalpin bawah  (Lower subalpine forest) 
1.6.2. Hutan subalpin atas (Upper subalpine forest) 
1.6.3. Vegetasi semak subalpin Vaccinium varingiaefolium – Selliguiea   
              feei (Vaccinium varingiaefolium – Selliguiea  feei subalpine scrub  
              vegetation)  
1.6.4. Vegetasi semak subalpin Anaphalis javanica  (Anaphalis javanica  
               subalpine scrub vegetation)  
1.6.5. Padang rumput-semak subalpin Anaphalis javanica (Subalpine grassland–

scrub Anaphalis javanica)  
1.6.6. Padang rumput-semak tepi hutan subalpin (Subalpine forest edge  
             grassland-shrubland) 
1.6.7. Padang  rumput merumpun dengan paku pohon subalpin (Subalpine  

 tussock grassland with tree ferns) 
1.6.8. Padang  rumput merumpun subalpin Coprosma brassii―Deschampsia 

klossii (Subalpine tussock grassland Coprosma brassii―Deschampsia 
klossii) 

1.6.9. Padang rumput merumpun subalpin Gaultheria  mundula―Poa  
             nivicola (Subalpine Gaultheria  mundula―Poa nivicola tussock 

grassland) 
1.6.10. Vegetasi lumut kerak subalpin (Subalpine lichenes vegetation) 
1.6.11. Vegetasi terna subalpin Euphrasia lamii―Tetramolopium distichum 

(Euphrasia lamii―Tetramolopium distichum subalpine vegetation) 
1.6.12. Vegetasi subalpin pada bukit batu gamping terjal  (Subalpine   
               vegetation on steep limestone hills) 
1.6.13. Vegetasi rawa perdu subalpin (Subalpine swamp shrub vegetation) 
1.6.14. Padang rumput rawa  subalpin Poa lamii―Vaccinium   
               amblyandrum  (Poa lamii―Vaccinium amblyandrum subalpine  
               swampy grassland)  
1.6.15. Vegetasi rawa subalpin Astelia papuana (Subalpine swampy Astelia  
                papuana vegetation) 
1.6.16. Padang rumput pendek rawa subalpin (Subalpine swampy short  
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              grassland) 
1.6.17. Vegetasi subalpin Carpha alpina (Carpha alpina subalpine  
               vegetation) 
1.6.18. Vegetasi subalpin Carex gaudichaudiana  (Carex gaudichaudiana  
               subalpine vegetation) 
1.6.19. Padang rumput rawa gambut subalpin (Subalpine peat swamp grassland) 
1.6.20. Vegetasi terna rawa musiman subalpin (Subalpine seasonal swamp  
               herbaceous  vegetation) 
1.7. VEGETASI ALPIN (ALPINE VEGETATION)  
1.7.1. Padang rumput pendek alpin (Alpine short grassland) 

1.7.2. Padang rumput merumpun alpin (Alpine tussock grassland) 
1.7.3. Vegetasi kerangas alpin Tetramolopium-Rhacomitrium   
              (Tetramolopium-Rhacomitrium alpine heath vegetation) 
1.7.4. Vegetasi kerangas perdu kerdil alpin (Alpine dwarf shrub heath  
             vegetation) 
1.7.5. Tundra kering alpin (Alpine dry tundra) 
1.7.6. Tundra basah alpin (Alpine wet tundra) 
2. VEGETASI  MUSON (MONSOON VEGETATION) 
2.1. VEGETASI AIR MASIN MUSON (MONSOON VEGETATION ON SALINE  
         WATER) 
2.1.1. Vegetasi litoral muson (Monsun littoral vegetation) 
2.1.2. Hutan mangrove muson (Monsoon mangrove fprest) 
2.1.3. Hutan pamah muson malarhijau (Lowland monsoon evergreen forest) 
2.1.4. Hutan pamah muson meranggas(Lowland monsoon deciduous forest) 
2.1.5. Hutan pegunungan muson (Monsoon montane forest) 
2.1.6.  Savana muson (Monsoon savanna) 
2.1.7. Padang rumput  muson (Monsoon grassland)  

 
Di Indonesia semua vegetasi alami pada elevasi 4000 – 5000 m dpl hanya 

ditemukan di Papua.  Pada elevasi ini terdapat aneka tipe vegetasi yang sangat 
kaya. Di kawasan ini tipe-tipe vegetasi tersebut membentuk mosaik dan setiap 
tipe berkembang pada habitat yang khas (Kartawinata & Widjaja 1988, Hope 
1976, 1980, Johns dkk. 2007). Di Papua dalam satu bentangan di Taman 
Nasional Lorentz dapat dilihat  tipe vegetasi yang berkisar dari vegetasi litoral 
pada elevasi 0 m hingga vegetasi salju pada elevasi 4884 m dpl di Puncak Jaya   
(Kartawinata & Widjaja 1988). 

Perlu dikemukakan bahwa tipe-tipe vegetasi tersebut  tidak mempunyai skala 
ukuran yang sama.  Hutan dipterokarpa (Dipterocarpaceae), hutan non-
dipterokarpa (non-Dipterocarpaceae),  hutan pegunungan bawah dan hutan 
pegunungan atas, misalnya, masing-masing dapat dibagi menjadi unit-unit yang 
lebih kecil sesuai dengan perbedaan kondisi habitatnya. Pembagian lebih lanjut 
baru dapat dibuat jika data mengenai habitat dan komposisi jenisnya  sudah 
cukup tersedia.  Dalam daftar tipe vegetasi alami, tipe vegetasi  terna dan semak 
subalpin dipecah menjadi unit-unit vegetasi yang lebih kecil berdasarkan spesies 
yang dominan.  Hampir semua tipe vegetasi yang tercantum dalam dalam daftar 
itu dapat  ditemukan di Taman Nasional Lorentz,  seperti tampak dalam  Gambar 
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2, yang merupakan skema profil diagram vegetasi sepanjang gradasi elevasi dari 
pantai sampai ke Puncak Jaya  dengan elevasi 4884 m dpl.  

 

Gambar 2.  Skema diagram profil tipe-tipe vegetasi sepanjang gradasi elevasi dari 
pantai sampai ke Puncak Jaya (4.884 m). (Digambar ulang dari Kartawinata & Widjaja 
1988) 
 

Kehadiran vegetasi alami dalam suatu lanskap merupakan cerminan dari 
keutuhan alam yang belum tersentuh kegiatan manusia dan merupakan hasil 
adaptasi unsur-unsur lanskap dengan lingkungannya yang menghasilkan suatu 
keharmonisan alam yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain.  
Pemahaman menyeluruh tentang vegetasi alami dan interaksinya dengan 
lingkungannya, memungkinkan para perencana tata ruang wilayah dan tata guna 
lahan menentukan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan 
berkelanjutan.  

Hutan pamah (lowland forest) melingkupi kawasan yang paling luas di 
Indonesia dan merupakan vegetasi yang paling kaya spesies dibandingkan 
dengan tipe vegetasi lain di Indonesia. Dalam hutan ini terjadi variasi dan yang 
paling menonjol adalah perbedaan yang besar antara hutan di bagian barat dan 
timur Indonesia.  Ada kecenderungan bahwa hutan di pulau-pulau sebelah timur 
Selat Makasar lebih miskin daripada di bagian barat.   
Variasi dalam kekayaan spesies mencerminkan kondisi habitat . Pada skala 
kasar terdapat perbedaan floristik antara formasi-formasi hutan pada tanah yang 
berbeda, seperti antara hutan rawa gambut, hutan kerangas dan hutan hujan 
pamah malarhijau (evergreen), sedangkan pada skala yang lebih halus 
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perbedaan floristik mencerminkan preferensi topografi berbeda dalam suatu 
formasi yang mungkin juga mencerminkan perbedaan tanah (Whitmore 1989, 
Siregar 2002, Myamoto dkk. 2003).  

Whitmore (1986) menekankan bahwa hutan hujan tropik terkaya mempunyai 
lebih dari 200 spesies pohon dengan diameter setinggi dada (DBH) ≥ 10 cm per 
hektare. Petak seperti itu terdapat di Asia, meskipun beberapa ditemukan juga di 
Amerika tropik.  Di Indonesia petak-petak seperti itu terdapat di Kalimantan. 
Petak terkaya di Indonesia adalah petak hutan di Malinau, Kalimantan Timur 
(Gambar 3), yang berisi 205 spesies pohon dengan kerapatan 759 dalam satu 
hektare (Sheil dkk. 2010).  Whitmore (1989) menegaskan bahwa diperlukan 
perekaman dan penghitungan lebih lanjut dan usaha seperti itu tidak sukar, 
bahkan dapat dilakukan oleh mahasiswa, sehingga kita dapat memperolah 
gambaran geografik untuk menerangkan sebab-sebab timbulnya berbagai pola 
kekayaan spesies. Lembaga Biologi Nasional LIPI adalah dalam jalur yang benar 
ketika pada pertengahan tahun 1970-an memulai dan mengintegrasikan proyek 
penelitian vegetasi ke dalam program penelitian biologi secara keseluruhan.  

Hingga saat ini di dunia sedikit sekali kegiatan penelitian yang menerapkan 
pendekatan pencacahan lengkap semua spesies tumbuhan  dalam petak-petak 
hutan hujan, karena cara ini banyak memerlukan waktu meskipun hasilnya 
mempunyai nilai ilmiah tinggi dan merefleksikan kekayaan spesies yang lebih 
teliti. Pencacahan seperti itu pernah dilakukan Meijer (1959) di hutan 
pegunungan di G. Gede pada elevasi 1500 m dpl.  Dalam petak satu hektare ia 
mencatat 333 spesies pohon, perdu, terna dan  paku-pakuan   

Gambar 3 memperlihatkan contoh kurva spesies-luas untuk beberapa hutan 
pamah dan pegunungan. Kurva untuk hutan pamah meningkat tajam bahkan 
sampai luas 4 hektare di hutan Samboja, Kalimantan Timur, yang berarti bahwa 
derajat keanekaragaman spesiesnya sangat  tinggi. Dalam hutan pamah yang 
kaya seperti itu hampir tidak mungkin untuk menentukan titik belok mendatar. 
Tidak demikian halnya dengan di hutan pamah yang lebih miskin di Indonesia 
bagian timur (seperti di Lore Lindu) dan di hutan pegunungan di Jawa Barat. Di 
hutan pegunungan titik belok ini dicapai pada luas kurang dari satu hektare, yang 
menunjukkan titik awal penurunan keanekaragaman spesies.   Gambar 4 
menunjukkan variabilitas kekayaan jenis dalam petak 1 hektare di berbagai 
hutan di Indonesia. Ternyata hutan pamah di Kalimantan Timur adalah yang 
paling kaya spesies di Indonesia.  
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Gambar 3. Kurva spesies-luas  di beberapa hutan pamah dan pegunungan.  
Sumber data adalah Kartawinata dkk. (2004) untuk Batang Gadis; Sheil dkk. 
(2010) untuk Malinau dan Abdulhadi dkk. (1998) untuk G. Gede;  Purwaningsih & 
Yusuf (2005) untuk Lore Lindu; dan Simbolon & Mirmanto (1997) untuk  G. 
Halimun. 
 
 
 
 
 
4. KEANEKARAGAMAN  FLORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.  Kekayaan spesies dalam satu hektare di berbagai hutan pada 
elevasi berbeda di Indonesia.  
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KEANEKARAGAMAN FLORA 
 

Dari sudut geografi tumbuhan, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina,  
Malaysia, Papua Nugini, Singapura dan Timor Leste membentuk sebuah 
kawasan floristik yang koheren, yang disebut Malesia (Steenis 1950). Flora 
Malesia sangat berbeda dari flora  kawasan sekitarnya di Asia Tenggara, Pasifik 
dan Australia. Malesia merupakan kawasan fitogeografi yang khas, yang 40 % 
dari marga yang dikandungnya tidak terdapat di luar kawasan ini. Kawasan 
Malesia dapat dibagi lagi menjadi provinsi fitogeografi yang lebih kecil, yaitu 
provinsi  (1) Malesia Barat,  yang mencakup Semenanjung Malaya, Pulau 
Sumatera, Pulau Borneo dan pulau-pulau di Filipina; (2) Malesia Timur, yang 
meliputi Pulau Sulawesi, Pulau-pulau di Maluku, dan Pulau Nugini; dan (3) 
Malesia Selatan, yang terdiri dari Pulau Jawa dan Madura, Pulau Bali, pulau-
pulau di Nusa Tenggara, termasuk Timor Leste.    

  Provinsi selatan dan sebagian kawasan antara Provinsi barat dan timur 
bertepatan dengan kawasan yang beriklim relatif kering dengan vegetasi 
utamanya berupa tipe hutan muson dan savana, sedangkan provinsi barat dan 
timur beriklim basah dengan tipe hutan utama hutan hujan. Batas antara provinsi 
barat dan provinsi timur bertepatan dengan Garis Wallace yang membentang 
dari Selat Lombok ke utara  sepanjang Selat Makasar sampai ke selat antara 
Sulawesi dan Filipina. Di provinsi barat lebih kaya kandungan spesiesnya dan 
lebih kompleks strukturnya daripada  hutan di provinsi timur.  Beberapa 
kelompok tumbuhan memang berpusat di sebelah barat atau timur Garis Wallace 
(Whitmore 1986). Jenis-jenis rotan (Arecaceae, anak-suku Lepidocaryoideae), 
Pinus merkusii, Artocarpus (seksi Duricarpus), Altingia excelsa, Schima wallichii 
dan sebagian besar jenis-jenis Dipterocarpaceae berpusat di provinsi barat.  
Jenis-jenis  yang berpusat di provinsi timur dan tidak menyeberangi Garis 
Wallace di antaranya adalah Araucaria spp., Koordersiodendron spp.,  Elmerillia 
spp., Nothofagus spp.,  dsb.  

Dalam Gambar 5 tampak bahwa  flora secara keseluruhan di propinsi barat 
lebih banyak memiliki marga tumbuhan berbunga (150) yang endemik daripada 
di provinsi timur (132), sedangkan di provinsi selatan hanya terdapat 14 marga 
endemik (Steenis 1950). Sangat menarik  dan sangat penting diketahui untuk 
pelestarian bahwa dari 132 marga endemik di provinsi timur, 124 terdapat di 
Nugini.  
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Gambar 5.  Jumlah  marga endemik tumbuhan berbunga di berbagai pulau dan 
kepulauan di kawasan Malesia (Steenis 1950). 
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Gambar 6.  Jumlah spesies Dipterocarpaceae di pulau-pulau dan wilayah di Malesia. Bal 
= Bali, Brun = Brunei Darussalam, Fil = Filipina, Jaw = Jawa, Kal = Kalimantan,  Mal = 
Semenanjung Malaya, Mlk = Maluku, NT = Nusa Tenggar, Pap = Papua, PNG = Papua 
Nugini, Sab = Sabah, Sar = Sarawak, Sul = Sulawesi, Sum = Sumatera. (Kartawinata 
2006, diolah  dari Ashton 1982) 

 
 Di provinsi barat jenis-jenis Dipterocarpaceae merajai hutan-hutan pada 0 –
1300 m dpl di Kalimantan, Semenanjung Malaya dan Sumatra.  Dari 386 spesies 
yang terdapat di kawasan Malesia, 373 terdapat di provinsi barat (Gambar 6) di 
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sebelah barat Garis Wallace, termasuk jenis-jenis keruing (Dipterocarpus)   
kapur (Dryobalanops) dan meranti (Shorea), yang merupakan jenis-jenis kayu 
utama yang selama dua dasawarsa terakhir ini telah banyak dieksploitasi dan 
menjadi komoditi ekspor penting. Di provinsi timur hanya terdapat 29 spesies 
dari marga Anisoptera, Hopea, Shorea dan Vatica. Di provinsi ini Pometia 
pinnata, Agathis dammara, Agathis labillardiere, Agathis robusta, Araucaria 
beccarii, Araucaria cunninghamii dan Araucaria hunsteinii lebih mencolok 
daripada Dipterocarpaceae.   
     Flora Malesia sangat kaya dan ditaksir terdiri atas 40.000 spesies tumbuhan 
berbunga, yang sebagian besar terdapat di Indonesia, yaitu sekitar 30.000 
spesies.  Jumlah ini sama dengan 10 % flora dunia.  Sekitar 40 % marga di 
Malesia adalah endemik dan persentase untuk spesies lebih besar lagi. Suku 
terbesar adalah Orchidaceae yang diperkirakan mempunyai 3.000 – 4.000 
spesies. Di antara tumbuhan berkayu Dipterocarpaceae adalah salah satu suku 
besar dengan jumlah spesies sebanyak 386 (Ashton 1982).   Marga-marga besar 
tumbuhan berbunga di antaranya adalah Eugenia (Myrtaceae) yang 
mengandung sekitar 500 spesies (Whitmore 1986), marga Ficus (Moraceae) 
yang mencakup 735 spesies (Berg & Corner 2005), dua marga dari Ericaceae 
yaitu Rhododendron 287 spsies dan Vaccinium 239 spesies (Sleumer 1966), 
dsb.     

Kekayaan flora yang besar di Indonesia antara lain merupakan akibat dari 
struktur vegetasi yang kompleks. Pohon-pohon tinggi berfungsi sebagai 
kerangka menciptakan lingkungan yang memungkinkan berbagai jenis tumbuhan 
lain dari lumut sampai pohon kecil tumbuh di bawahnya (Whitmore 1986). 

Dari uraian singkat tadi terlihat bahwa kawasan di sebelah barat dan 
sebelah timur Garis Wallace mempunyai kekhasan masing-masing. Struktur 
populasi, sifat ekologi reproduksi, pola penyebaran, dan regenerasi spesies; 
struktur, komposisi dan dominansi spesies dalam komunitas, dan faktor-faktor 
ekologi yang memengaruhi, semuanya sangat berbeda di dua kawasan tersebut.  
Pemanfaatan sumberdaya,  seperti pembalakan hutan,  dan penanggulangan 
efeknya, rehabilitasi ekosistem yang rusak dan reboisasi (khususnya 
penggunaan jenis tumbuhan untuk maksud tersebut), pelestarian ekosistem dan 
kandungan floranya, dan pengembangan secara keseluruhan di kedua sisi Garis 
Wallace dan kawasan Wallacea tentu tidak dapat dilaksanakan dengan strategi 
yang sama.  Kekhasan masing-masing kawasan, khususnya segi-segi yang 
disebut tadi, serta variabilitas yang terdapat di dalam masing-masing kawasan  
harus diperhitungkan dalam penyusunan strategi tersebut.  

 
 

FLORA DAN TAKSONOMI 
 
 Taksonomi adalah kajian untuk mencirikan berbagai macam organisme 

hidup, variasi di dalam dan di antara mereka dan pola kekerabatannya, serta 
upaya mengklasifikasi keanekaragamannya. Dengan demikian taksonomi 
merupakan landasan dalam menyediakan unit-unit dan pola bagi upaya kita 
untuk mengerti keanekaragaman spesies. Taksonomi menyediakan sistem 
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acuan inti, landasan pengetahuan dan kerangka bagi pembahasan dan 
karakterisasi keanekaragaman hayati (Bisby dkk. 1995; Heywood & Baste 
(1995). Karakterisasi semua organisme adalah suatu kegiatan raksasa tetapi 
merupakan  pekerjaan infrastruktur yang esensial. Sampai sekarang hasilnya 
masih sedikit, yaitu baru sekitar 1,75 juta spesies yang telah dipertelakan dari 
13-14 juta spesies yang ditaksir ada di bumi.  

Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman tumbuhan, tetapi masih 
banyak yang belum terungkap secara ilmiah.  Karena derasnya pemanenan 
sumberdaya hayati, khususnya penebangan ekosistem hutan dengan berbagai 
alasan, besar kemungkinan bahwa keanekaragaman hayati dalam ekosistem 
hutan ini tererosi, bahkan terancam punah. Di Indonesia dari sekitar 30.000 
spesies tumbuhan berbunga ditaksir baru sekitar 60%  yang telah dipertelakan 
secara ilmiah. Aspek biologi sebagian besar spesies yang telah dipertelakan ini 
belum banyak diketahui, bahkan katalog yang komprehensifnya pun belum ada.  

Penelitian taksonomi dan evolusi yang sudah dilakukan sampai sekarang 
menyajikan pengetahuan berharga tentang filogeni organisme hidup, yang 
merupakan peta ilmiah dari keanekaragaman hayati (Bisby dkk. 1995; Heywood 
& Baste 1995).  Peta ini merupakan peta landasan bagi pelestarian, pencarian 
(prospecting), eksploitasi, pengaturan dan pemanfaatan berkelanjutan dari 
keanekaragaman hayati. Sangatlah penting bahwa evaluasi sumberdaya hayati 
dan penentuan pilihan pelestariannya, memanfaatkan juga pendekatan 
keanekaragaman taksonomi, yang memperhitungkan posisi  taksonomi  setiap 
spesies yang masing-masing memberi kontribusi berbeda bagi keaneka-
ragaman.   

Taksonomiwan bertugas untuk mencacah setiap spesies yang ada dan 
menempatkannya di dalam hirarki taksonomi. Hirarki taksonomi merupakan 
landasan untuk suatu klasifikasi yang digunakan sebagai sistem acuan dan 
sebagai rangkuman pola evolusi; serta dapat juga digunakan untuk memprediksi 
sifat-sifat organisme tertentu (Bisby dkk. 1995; Heywood & Baste 1995). Hirarki 
ini dicirikan oleh observasi pola kesamaan dalam sifat-sifat yang komparatif, 
seperti morfologi, anatomi, kimiawi (termasuk data molekuler), peri-laku dan peri-
kehidupan (life-history). 

Pola-pola ini dapat dilihat di dalam struktur pohon (percabangan) hirarki 
taksonomi.  Simak misalnya sebagian hirarki taksonomi Gymnospermae 
(Gambar 7).  Hirarki tersebut menunjukkan bahwa Ginkgo biloba adalah satu-
satunya wakil yang masih hidup dari Ordo Ginkgoales, dan karena itu ditinjau 
dari keanekaragaman sangat terisolasi dan berbeda sekali dari kelompok 
terdekat dalam Coniferales (Konifera) dan Gnetales (melinjo).  Sebaliknya  
Coniferales terdiri atas 7 suku dan masing-masing terdiri atas beberapa marga 
yang kesemuanya mengandung 610 spesies.  Hirarki klasifikasi dalam Gambar 7 
juga dapat diimplikasikan sebagai bentuk pohon evolusi (evolutionary tree) atau 
filogeni.   

Variabilitas genetik dalam spesies lazim terjadi, tetapi mungkin tidak dapat 
dikenal sebagai subspesies, varitas atau forma. Seringkali variabilitas genetik 
berkorelasi dengan variabilitas kandungan senyawa biokimia, kondisi lingkungan, 
iklim, tanah, elevasi dan topografi.  Indonesia adalah salah satu pusat 
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keanekaragaman genetik dunia (Sastrapradja dkk.1989). Misalnya, kita kenal 
aneka ragam varitas liar dan kultivar budidaya mangga (Mangifera indica) 
rambutan (Nephelium lappaceum), durian (Durio zibethinus), talas (Colocasia 
esculenta) dan ubi jalar (Ipomoea batatas), pandan buah merah (Pandanus 
conoideus), kecipir (Psophocarpus tetragonolobus), padi (Oryza sativa), dsb. 
(Adema et al. 1994, Kostermans 1958, Kostermans & Bompard 1993, 
Sastrapradja 1998,  Sastrapradja dkk.1989, Waluyo 1994). 

Banyak spesies tumbuhan yang masing-masing terdiri atas beribu populasi. 
Kumpulan populasi membentuk sebuah lungkang gen (gene pool). Di dalam 
lungkang gen dapat terjadi pertukaran gen secara bebas.  Kemampuan inilah 
yang menjadi tumpuan para penangkar tanaman (plant breeder) dalam upaya 
menciptakan hasil tangkaran varitas unggul (Sastrapradja et al. 1989).  Melalui 
penyilangan individu (atau biotipe, forma, kultivar, varitas atau klon) dari berbagai 
populasi yang terencana dengan baik dan sistematik, serangkaian karakter yang 
diinginkan dapat dihasilkan dalam sebuah kultivar baru. Di Indonesia upaya 
seleksi dan penangkaran seperti itu untuk tumbuhan obat belum pernah 
dikerjakan (Rifai dan Kartawinata 1991). Sampai sekarang, belum pernah 
diterapkan upaya penangkaran untuk menghasilkan tumbuhan obat bermutu 
tinggi dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti kandungan farmakologi kuat, 
produktivitas tinggi dan kandungan abu rendah. 
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      GYMNOSPERMAE                               (Subkelas/Subclass) 
                         

 
 
 
 
    Coniferales                  Gnetales              Ginkgoales      (Ordo/Order) 
  (610 spesies)    (95 spesies)              (1 spesies) 
 
        
 
 
   Cupressaceae   Pinaceae       Gnetaceaceae Ginkgoaceae    Suku/Family) 
 
 
 
 Abies               Pinus          Gnetum              Ginkgo           (Marga/Genus) 

 
 

              
          (56 Abies spp.)   (120 Pinus spp.  (35 Gnetum spp) (1 Ginkgo sp.)   Jenis/Species) 

 
 

             Gnetum gnemon       Ginkgo biloba           
          (melinjo) 

  
 

Gambar 7.  Sebagian hirarki taksonomi Gymnospermae (Dimodifikasi dari    
                  Gamb. 2 dalam Bisby dkk. 1995). 

 
 

TAKSONOMI DALAM KEHIDUPAN KITA 
 

 
Penelitian yang terinci dapat mengungkapkan karakter-karakter yang 

menguatkan perbedaan antar spesies dan dapat dimanfaatkan untuk taksonomi 
dan bidang lain.  Heywood & Baste (1995) dan Bisby (1995) memberi beberapa 
contoh berikut ini.  Microsporidia, yaitu sebuah kelompok unik protista parasitik 
intraselular yang obligat, adalah organisme yang sekarang mendapat perhatian 
taksonomi yang meningkat.  Hingga belum lama  berselang, kehadirannya di 
mana-mana tidak menyebabkan ancaman bagi manusia dan hanya sedikit 
taksonomiwan yang mendeskripsikan dan mengklasifikasi kelompok ini.  Namun, 
setelah tahun 1985, para dokter mencatat bahwa infeksi yang disebabkan oleh 
empat marga (Encephalitozoon, Nosema, Pleistophora dan Enterocytozoon) 
pada penderita AIDS meningkat luar biasa di seluruh dunia. Ketiadaan identitas 
spesies microsporidia menghambat diagnosis dan pengobatan pasien secara 
efektif.  Sebagai akibatnya, penelitian difokuskan pada kelompok ini dan jumlah 
serta keanekaragaman bentuk yang teramati meningkat luar biasa. 
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 Taksonomi juga dapat dimanfaatkan sebagai  landasan untuk membuat 
prediksi. Pola alami yang direfleksikan dalam taksonomi memungkinkan ilmuwan 
untuk ’meramalkan’ sifat-sifat organisme yang belum teramati. Prediksi ini 
sifatnya hanya probabilistik, tetapi dapat memberi sebuah landasan kuat dan 
secara ekonomi penting sekali untuk mengarahkan penelitian biologi pada masa 
yang akan datang.  Sebuah contoh adalah keberhasilan  pencarian senyawa 
kimia yang mirip castanospermine, yang penting untuk penelitian HIV,  pada 
marga Alexa (tumbuhan polong-polongan, suku Leguminosae) dari Amerika 
Selatan.  Senyawa tersebut pertama kali ditemukan dalam Castanospermum 
australe, tumbuhan Australia. Pada waktu itu jenis ini adalah satu-satunya 
spesies dalam marga Castanopspermum.  Ketika pakar kimia tumbuhan ingin 
mencari senyawa tersebut dalam spesies lain, taksonomiwan memprediksi 
bahwa kemungkinan terbesar untuk menemukan zat dengan sifat-sifat serupa 
adalah dalam Alexa, yang secara taksonomi merupakan marga terdekat 
Castanospermum tetapi terdapat di Amerika Selatan.  Prediksi ini benar dan 
senyawa yang serupa dengan castanospermine dapat diisolasi dari tumbuhan  
Amerika Selatan tersebut.  Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya dan kecilnya 
kemungkinan untuk berhasil serta besarnya biaya untuk memperoleh zat 
tersebut bila pencarian dilakukan secara acak  pada sekitar 280.000 spesies 
tumbuhan berbunga atau dari 1.8 juta organisme yang telah diketahui.   

Contoh lain adalah taxol, sebuah senyawa kimia yang digunakan untuk 
pengobatan kanker payudara dan indung telur. Taxol pertama kali ditemukan 
dalam ekstrak pepagan kayu Taxus brevifolia.  Sayangnya produksi dari satu 
pohon jenis ini terlalu sedikit, sehingga jika senyawa ini diambil dalam jumlah 
yang cukup dari pohon-pohon yang tumbuh di lapangan, spesies pohon ini akan 
terancam punah. Taksonomi memprediksi spesies lain yang mengandung taxol. 
Ternyata Taxus baccata menghasilkan taxol lebih banyak daripada Taxus 
brevifolia. Pohon ini dapat ditanam dengan mudah sehingga pemanenan spesies 
ini tidak akan menyebabkan kepunahan spesies Taxus brevifolia.  Kerabat dekat 
lain adalah Taxus sumatrana yang terdapat di Sumatra dan Sulawesi, yang 
mungkin juga mengandung senyawa taxol.  

Sifat-sifat prediktif lain berkaitan dengan kemampuan spesies untuk 
berhibridisasi atau penggunaan cara lain untuk mentransfer gen-gen yang 
secara ekonomi penting. Taksonomi dapat memprediksi organisme yang gennya 
dapat ditransfer ke spesies sasaran, misalnya tanaman budidaya (Heywood & 
Baste 1995, Bisby 1995).  Dalam upaya mengurangi kerentanan tanaman jagung 
(Zea mays) terhadap virus, penangkar berpaling kepada spesies liar kerabat 
jagung (Zea diploperennis), yang belum lama ini ditemukan di Meksiko, sebagai 
sumber gen yang resisten terhadap virus. Sama juga halnya dengan pemakaian 
Oryza glaberrima, sebuah kerabat dekat padi (O. sativa) yang tumbuh liar di 
rawa-rawa di Jawa, untuk memperbaiki kualitas varitas padi yang dihasilkan oleh 
International Rice Research Institute (IRRI). Semua berkat petunjuk dan prediksi 
pakar taksonomi.  
 Prof. Doel Soejarto, seorang taksonomiwan  dan  Professor of 
Pharmacognosy di College of Pharmacy,  University of Illinois, Chicago, Amerika 
Serikat, menemukan senyawa kimia yang sudah diuji positif untuk HIV oleh 
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National Institute of Health (Soejarto dkk. 1997). Senyawa tersebut berasal  dari 
pohon Callophyllum lanigerum  yang tumbuh di Sarawak.  Di Indonesia dan 
Malesia terdapat lebih dari 60 spesies Calophyllum.  Senyawa serupa atau 
senyawa lain yang mungkin mempunyai sifat serupa dapat  dicari dalam kerabat 
terdekat C. lanigerum.  Kita dapat minta bantuan taksonomiwan untuk membuat 
pohon kekerabatan spesies-spesies Calophyllum dan kemudian secara 
sistematik di analisis kandungan kimianya. Hal serupa dapat dilakukan untuk 
takson-takson lain seperti suku Menispermaceae dan Apocynaceae yang jenis-
jenisnya banyak mengandung senyawa kimia berkhasiat obat (seperti reserpin 
dari Rauwolfia serpentina, Apocynaceae). Pada tahun 1950-an,  Dr. N.G. Bisset, 
seorang pakar fitokimia di Laboratorium Treub, Lembaga Pusat Penyelidikan 
Alam (sekarang Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati, LIPI), Bogor, menyelidiki 
senyawa kimia suku Apocynaceae di Indonesia. Ia terpaksa harus juga meneliti 
sendiri taksonomi Apocynaceae karena pada waktu itu tidak ada pakar suku 
tersebut di Indonesia.  
 Kita tahu juga bahwa ekstrak Ginkgo biloba sekarang diproduksi oleh 
perusahaan besar di Amerika Serikat dan banyak diperdagangkan dengan skala 
besar dan harga tinggi.  Ekstrak ini  bermanfaat sebagai suplemen pangan untuk 
meningkatkan daya ingat.  Ginkgo biloba, yang termasuk Gymnospermae (lihat 
Gambar 8),  adalah tumbuhan asli daerah beriklim dingin di Cina dan banyak 
ditanam di Amerika Serikat dan Jepang. Spesies ini tidak dapat ditanam di 
daerah tropik sehingga kita tidak akan dapat memproduksi ekstraknya di 
Indonesia.  Dengan bantuan taksonomi, kita di Indonesia dapat berusaha 
mencari senyawa yang serupa atau mirip dengan senyawa dalam ekstrak 
tersebut dari jenis-jenis tumbuhan yang berkerabat paling dekat dengan G. 
biloba, seperti melinjo (Gnetum gnemon) dan spesies lain dalam suku 
Gnetaceae dan ordo Gnetales, atau lebih jauh lagi dari spesies yang terkandung 
dalam ordo Coniferales, seperti damar (Agathis borneensis), tusam (Pinus 
merkusii), jamuju (Podocarpus blumei), ru atau sempilor (Dacrydium elatum), 
dsb.  
 
 
KONSERVASI  
 
 Tumbuhan sangat penting untuk kesejahteraan manusia,  sebagai sumber 
pangan, obat-obatan, bahan bangunan, bahan sandang, dan layanan ekologi. 
Manusia sangat bergantung kepada tumbuhan bagi kehidupannya.  Khusus 
mengenai tumbuhan obat,  hingga 80 % dari penduduk di negara berkembang 
menggantungkan keperluan obat-obatannya kepada tumbuhan  (Farnsworth dkk. 
1985).  Mempertimbangkan nilai potensial farmasi tumbuhan serta nilai 
manfaatnya yang lain mengharuskan kita menghargai nilai ekosistem. Jadi 
melestarikan  keanekaragaman hayati berarti melestarikan ekosistem, mengingat 
bahwa (1) keanekaragaman hayati paling baik dilestarikan di habitat aslinya, (2) 
keutuhan sebuah ekosistem dipertahankan melalui interaksi spesies 
penyusunnya dan interaksi spesies dengan faktor lingkungan, (3) sifat-sifat 
spesies dalam sebuah ekosistem merupakan hasil interaksi tersebut, (4) 
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kebanyakan spesies dalam ekosistem tropik secara ilmiah masih belum dikenal  
dan pengetahuan tentang spesies tersebut masih minimal, yang berarti bahwa 
melestarikan spesies tersebut secara individual di luar ekosistem aslinya tidak 
mungkin (Kartawinata 2004). 
 Tumbuhan, terutama sifat-sifat farmakognosinya, menyajikan nilai indikator 
bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Namun, ketidakmampuan kita 
meramal tumbuhan mana yang dapat menyediakan senyawa kimia yang 
bermanfaat memaksa kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati secara 
maksimum (Kloppenburg & Balick 1996). Nilai hutan tropik lebih besar daripada 
bahan mentah yang dipanen sekarang dan produk-produknya. Produk yang 
mempunyai nilai obat-obatan yang masih belum diungkap, diperkirakan 
mempunyai nilai lebih besar daripada yang diketahui sekarang. Oleh karena itu 
strategi konservasi jangan terfokus kepada produk sekarang, tetapi hendaknya 
menerapkan perspektif luas yang melingkup semua spesies yang mungkin 
memiliki nilai pemanfaatan besar. 
 Kita tahu bahwa sejak empat dasa-warsa terakhir, keanekaragaman 
tumbuhan telah menurun cepat sekali  sebagai akibat dari eksploitasi ekosistem 
alami secara berlebihan, terutama ekosistem hutan untuk keuntungan ekonomi 
jangka pendek.  Gangguan terhadap ekosistem alami dengan akibat kehilangan 
spesies akan mempunyai dampak besar terhadap kesehatan masyarakat serta 
penyediaan pangan dan kualitas air (Grifo & Rosenthal 1997). Tingginya laju 
kehilangan spesies sejajar dengan tingginya laju kehilangan pengetahuan 
tradisional, dan menghasilkan dampak yang negatif. Kecuali jika program studi 
keanekaragaman yang ada diterapkan sekarang, sumberdaya yang sangat 
berharga ini akan hilang untuk selama-lamanya.  Oleh karena itu sangat perlu 
lebih mengintensifkan koleksi dan studi tumbuhan, termasuk penelaahan 
etnobotani.   
 Pemerintah telah berupaya melestarikan keanekaragaman hayati dengan 
menurunkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
pelestarian alam dan menetapkan berbagai kawasan pelestarian alam di seluruh 
Indonesia. Jenis-jenis kawasan yang memiliki fungsi konservasi atau pelestarian 
in-situ dilindungi oleh UU No.5 th.1967 (direvisi menjadi UU No. 41 th. 1999) 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No.5 th.1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah: Cagar Alam, 
Suaka Margasatwa, Taman Wisata, Taman Buru, Hutan Lindung, Taman 
Nasional dan Taman Hutan Raya.  Saat ini telah terdapat 527 kawasan 
pelestarian dengan luas total 27,2 juta hektare. Meskipun banyak kendala dan 
gangguan yang dihadapi kawasan pelestarian, keanekaragaman hayati yang 
dikandungnya relatif aman dari kepunahan.  Lebih banyak lagi keanekaragaman 
hayati terdapat di luar kawasan pelestarian, seperti di kawasan konsesi hutan, 
konsesi pertambangan, kawasan pertanian dsb.,dan terlepas dari usaha 
konservasi. Sebenarnya dalam setiap kawasan konsesi hutan dan kawasan 
hutan tanaman industri, pengusaha diwajibkan untuk memelihara  kelestarian 
lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati pada sebagian kawasan 
tersebut. Jadi sebenarnya program melestarikan keanekaragaman hayati lebih 
luas daripada pelestarian hanya dalam kawasan suaka alam.  
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 Beberapa Taman Nasional (TN) dikenal di dunia karena keunikannya, 
bahkan statusnya ditingkat internasional terangkat menjadi Cagar Biosfer 
(Biosphere Reserve) (CB), yaitu TN Gunung Leuser (946.400 ha), Tanjung 
Puting (205.000 ha), TN Lore Lindu atau Lore Kalamanta (131.000 ha), TN 
Komodo (59.000 ha ), TN Siberut (6000 ha – CB Siberut meliput seluruh pulau ) 
dan TN Gunung Gede - Pangrango atau  CB Cibodas  (1.040 ha).  Beberapa 
taman nasional bahkan mempunyai keunikan yang bernilai universal sehingga 
didaftarkan UNESCO sebagai situs Warisan Dunia Alami (Natural World 
Heritage), yaitu TN Komodo, TN. Lorentz, TN Ujung Kulon, dn gugus TN Bukit 
Barisan Selatan, TN Kerinci Seblat dan TN Leuser, . 
 Indonesia adalah juga penandatangan Convention on International Trade of 
Endangered Species (CITES),  yang menggolongkan tingkat kelangkaan 
tumbuhan dan hewan alam ke dalam 5 kategori: Punah (Extinct), Genting atau 
Terancam (Endangered), Rawan (Vulnerable), Jarang atau Langka(Rare), 
Terkikis (Indeterminate).  Karena perusakan habitat dan eksploitasi spesies yang 
berlebihan,  Indonesia memiliki daftar spesies terancam punah terpanjang  di 
dunia, yang mencakup 126 jenis burung, 63 jenis mamalia dan 21 jenis reptilia 
(KMNLH, 1997). 
 Uraian di atas adalah konservasi in-situ atau konservasi ekosistem di habitat 
aslinya.  Selain itu konservasi flora dan fauna dapat juga dikembangkan di luar 
habitat alamiahnya, yang dikenal sebagai konservasi ex-situ. Konservasi ex- situ 
dapat direalisasikan dalam bentuk kebun raya atau kebun botani, arboretum  dan 
taman margasatwa,  seperti misalnya Kebun Raya di Bogor, Cibodas, dan 
Purwodadi, Kebun Botani di Serpong dan kebun raya daerah serta Kebun 
Binatang Ragunan di Jakarta.  Arboretum adalah kebun pohon, terutama jenis-
jenis komersial, seperti yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan.  
 
 
MENATAP KE DEPAN  
 
      Adalah kenyataan yang tak dapat dibantah bahwa kehidupan kita sangat 
bergantung kepada tetumbuhan. Sumber daya hayati ini, walau dapat 
terbarukan, ternyata sedang menyusut sangat pesat, walaupun masih cukup 
sedikit yang kita ketahui tentang tetumbuhan.  Di sisi lain, pengguna sumber 
daya itu, yaitu manusia, semakin besar jumlahnya.  Akankah suatu saat dalam 
waktu dekat ketersediaan sumberdaya itu habis, lenyap? Sejalan dengan itu, 
akan lenyap pulakah kehidupan kita di bumi ini?  Kita semualah yang wajib 
berupaya mencegah malapetaka seperti itu. Kita bertanggung jawab memelihara 
kehidupan di bumi ini dan melestarikannya.  Caranya?   
     Beberapa butir berikut ini saya harap dapat mengarahkan langkah pelestarian 
itu: 
 

1. Dalam setiap lansekap diperlukan konservasi secara maksimal mengenai 
luasannya, kualitas dan keanekaragaman vegetasi alaminya.  Jangan 
sedikit pun dari sumberdaya alam ini dilepas begitu saja tanpa 
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pertimbangan lingkungan yang benar dan dapat diterima.  
2. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang vegetasi alami dan 

interaksi dengan lingkungannya, para perencana tata ruang wilayah dan 
tata guna lahan dapat menentukan pemanfaatan sumberdaya alam secara 
optimal dan berkelanjutan. 

3. Diharapkan garis besar dan juga pertelaan pendek  tipe-tipe vegetasi yang 
disajikan (Kartawinata dkk. 2000) dapat dijadikan landasan awal bagi 
penelitian lebih mendalam dan temuan tipe-tipe vegetasi baru  oleh peneliti 
mahasiswa dan siapa saja yang berminat. 

4. Hanya dengan kesadaran dan komitmen yang kuat serta keinginan dan 
kesediaan yang tulus dari kita semua untuk mengorbankan waktu, dana 
dan energi, upaya pelestarian keanekaragaman hayati akan membuahkan 
hasil yang berarti.   

5. Kekhasan tiap kawasan, khususnya struktur populasi, sifat ekologi 
reproduksi, pola penyebaran, dan regenerasi spesies; struktur, komposisi 
dan dominansi spesies dalam komunitas, dan faktor-faktor ekologi yang 
mempengaruhi, harus diperhitungkan dalam menyusun strategi 
pengembangan dan pemanfaatan kawasan, Contohnya, kawasan di 
sebelah barat dan sebelah timur Garis Wallace. Dua kawasan yang 
dipisahkan Garis Wallace itu masing-masing mempunyai kehasan yang 
sangat berbeda.  Pemanfaatan sumberdaya, seperti pembalakan hutan 
dan penanggulangan efeknya, rehabilitasi ekosistem yang rusak dan 
reboisasi (khususnya penggunaan tumbuhan untuk maksud tersebut), 
pelestarian ekosistem dan kandungan floranya, dan pengembangan 
secara keseluruhan di kedua sisi Garis Wallace dan kawasan Wallacea 
tentu tidak dapat dilaksanakan dengan strategi yang sama.     

6. Saya berpendapat bahwa eksplorasi di ekosistem hutan di masa depan 
dapat mengintegrasikan taksonomi, etnobotani, ekologi dan farmakognosi. 
Pendekatan terpadu itu saya namakan pendekatan 
ekotaksofarmakognosi,, yang berdasarkan penelaahan dalam petak 
cuplikan vegetasi,   seperti yang sudah diterapkan oleh  kelompok peneliti  
di College of Pharmacy, University of Illinois in Chicago (Soejarto 2000; 
Soejarto dkk.1997). Dengan pendekatan ini keuntungan studi dalam petak 
adalah bahwa petak menyajikan (1) data  keanekaragaman spesies 
tumbuhan, (2) data struktur dan habitat  hutan,  (3) data masing-masing 
spesies tumbuhan  mengenai identitas taksonomi, variabilitas genetik,  
ekologi, dan nilai etnobotani, (4)  data diversitas kimia untuk “screening” 
biologi, (5) data hasil semi  kuantitatif (% spesies aktif dari luas tertentu) 
tentang nilai farmasi tumbuhan dalam petak, (6)  ekstrapolasi memberi 
taksiran tumbuhan obat dari sebidang hutan, (7) pohon diberi nomor untuk 
memudahkan pengumpulang ulang spesies aktif dalam jumlah besar, (8) 
metode petak seperti mencari ikan dengan jaring sedangkan metode 
contoh-contoh tradisional seperi memancing dengan kail. 

7. Petunjuk  pemilihan lokasi yang perlu diprioritaskan untuk eksplorasi 
tersedia dalam Campbell & Hammond (1988). 
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8. Konservasi ex situ di luar habitat asli alami dilaksanakan untuk spesies 
tumbuhan endemik, terancam atau langka melalui penanaman di lokasi 
restorasi kawasan konservasi dan ekosistem, seperti kawasan yang 
dialokasikan untuk proyek REDD (Reduced Emission from Deforestation 
and Degradation), kebun botani,  arboretum, taman kota,  taman provinsi, 
taman-taman lain, kampus, tepi jalan, kebun percobaan, kebun pribadi,  
tempat-tempat penanaman lain, dan rehabilitasi lahan rusak. 

9.  Pengelolaan yang unik tentang penelitian dan semua upaya pelestarian 
alam di “cagar Alam Cibodas” yang selama 70 tahun  dilaksanakan oleh 
Kebun Raya Indonesia (yang kemudian menjadi Lembaga Biologi Nasional 
– LIPI),   pada  awal  tahun 1960-an, dialihkan  kepada Taman Nasional 
Gunung Gede-Pangrango (TNGGP), Direktorat Jenderal Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.  Tradisi penelitian 
sebelum Perang Dunia II hendaknya dilanjutkan secara berkelanjutan oleh 
LIPI (Pusat Penelitian Biologi dan  Kebun Raya Cibodas) dan lembaga-
lembaga lain secara terkoordinasi dan tanpa kendala meskipun kawasan 
ekosistem alam di belakang Kebun Raya Cibodas dan lainnya dikelola  
TNGGP.  Demikian pula lembaga-lembaga lain dan universitas didorong 
untuk berpartisipasi dalam penelitian berbagai aspek dan di berbagai 
lokasi dri TNGGP dan diatur sedemikan rupa sehingga lokasinya tidak 
bertumpang tindih. Hingga saat ini, sebagian besar penelitian dilakukan di 
lereng utara G. Gede-Pangrango  sehingga mengaburkan petak-petak 
permanen terdahulu. Seperti dikatakan Steenis dkk (1972, 2006a,b) flora 
dan vegetasi di berbagai ekosistem bukan hutan di atas elevasi 2400 m dpl 
(ekosistem subalpin) belum banyak diketahui sehingga baik sekali untuk 
diteliti. 

10. Perlu digalakkan (1) kerjasama antar kelompok dalam bidang, pusat 
penelitian, badan penelitian dan pembangunan, universitas dalam negeri 
serta lembaga-lembaga penelitian, LSM dan  universitas  luar negeri, dan 
(2)  peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Pada tahun 1952 
,dalam Bogor Scientific Center (OSR 1952) di Bogor tercatat 20 lembaga 
penelitian ilmu pengetahuan alam yang langsung dan tak langsung 
didirikan oleh  ‘sLandplantentuin. Jumlah lembaga penelitian yang pada 
2007 dikelompokkan dalam Cluster of Natural History Museum as Science 
Center (CNHM-SC) atau Gugus Museum Perikehidupan Alam (GMPA) 
tercatat sebanyak 30 anggota gugus (Budiman dkk. 2007). GMPA 
merupakan gugus museum perikehidupan alam yang dikembangkan oleh  
LIPI dan UNESCO dengan misi (1) memberi layanan pendidikan dan 
penguasaan ilmu pengetahuan  melalui data empirik kepada siswa dari 
semua tingkat pendidikan, (2) menyadarkan masyarakat sejak usia dini 
tentang kekayaan sumberdaya  alam Indonesia  yang perlu dimanfaatkan 
dan dilestarikan untuk keberlanjutan berbangsa dan bertanah air, dan (3) 
memajukan ilmu pengetahuan alam dan teknologi tepat guna di Indonesia 
untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional 
maupun global. GMPA merupakan sebuah organisasi yang menganut 
falsafah desentralisasi yang mengutamakan aspek hubungan antar 
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anggota gugus daripada aspek hirarki struktural.  LIPI sebagai pengambil 
prakarsa terbentuknya GMPA dirancang untuk bertindak sebagai fasilitator.  
Saya berharap bahwa:LIPI sebagai fasilitator akan lebih aktif lagi 
melaksanakan program pendidikan non-formal ini.  Situasi di Bogor sangat 
khas; tidak ada di dunia ini lembaga penelitian ilmu pengetahuan alam 
sebanyak itu terkumpul di satu kota. Oleh karena itu diharapkan Bogor 
sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dapat dipertahankan dan ketenaran 
ilmiah di Bogor dapat dipulihkan.  

 
Akhir kata, semua upaya itu perlu dan harus kita tempuh bersama. Demi 
keberlanjutan kehidupan kita di bumi ini dan untuk lebih memuliakan Tuhan Sang 
Maha Pencipta. 
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