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ABSTRACT 
This research based on ethnobotany aspect studied wild plant diversity and its potency in 

Faruhumpenai Nature Reserve, Ponda-ponda Nature Reserve and Kalaena Nature Reserve, Mangkutana 
District, Luwu Timur Regency, South Sulawesi. The study showed that 21 plants species for traditional 
medicine, 11 potential species for ornamental plants, 11 species for plant food stock, 8 species for plant 
building material and 10 other usable species. Documentation on the potential plant information needed 
for other stakeholders to preserve those three Nature Reserves. This paper will discuss further a number 
of usage plants including its technique on the plants preservation. 
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PENDAHULUAN 
Flora Sulawesi merupakan salah satu kekayaan alam yang cukup unik dan menarik perhatian 

banyak ilmuwan dan penjelajah alamo Keunikan ini tak terlepas dari akibat pengaruh 2 daratan benua yang 
dalam sejarahnya telah ikut membentuk pulau yang dikenal sebagai areal peralihan flora fauna Laurasia dan 
Gondwanaland. Sekitar 5000 jenis tumbuhan diduga merupakan jenis-jenis endemik Sulawesi (Kinnaird, 
1997) dan beberapa jenis diantaranya berpotensi ekonomi dalam berbagai industri kayu, obat, maupun 
sumber pangan. . 

Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Tenggara sehingga Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan sebagai simpul dari 
Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Di daerah ini masih terhampar 
bwasan hutan tropis yang lokasinya tidak jauh dengan pemukiman penduduk. Kawasan hutan ini an tara 
lain terdapat eli daerah Mangkutana, dengan beberapa kawasan yang berstatus sebagai cagar alamo 
Keberadaan cagar alam yang semakin terdesak dengan intensitas kegiatan penduduk perlu mendapat 
perhatian serius. Potensi tumbuhan liar yang hidup bertahun-tahun di kawasan ini dirasakan oleh 
penduduk sekitar semakin sulit untuk diperoleh. Hal demikian hampir terjadi di seluruh kawasan Sulawesi 
Selatan yang memiliki banyak flora khas dan endemik (Anonim, 1999) semen tara luas hutan dataran 
rtndahnya semakin berkurang akibat pembakaran dan aktivitas perburuan (Whitten et aI., 1987) 

Penggalian informasi mengenai keanekaragaman potensi tumbuhan liar di kawasan hutan 
Mangkutana perlu dilakukan. I<eunikan flora Sulawesi tak akan berarti banyak bila dibiarkan tumbuh dan 
bersaing dengan aktifitas manusia tanpa pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan. Pembalakan jenis
jeWs tumbuhan hutan terutama yang bernilai ekonomi seperti kayu hitam, damar dan kumea telah umum 
dilakukan (Yuzammi dan Hidayat, 2002). Dengan informasi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran 
berbagai pihak untuk ikut memelihara dan menjaga keutuhan dan keberadaan hutan yang terus 
menyempit. 

METODA PENELITIAN 
Pengumpulan informasydilakukan dengan melakukan eksplorasi secara acak di tiga kawasan eagar 

AJam yang terdapat di Mangkutana yaitu eagar Alam Faruhumpenai, eagar Alam Ponda-ponda, dan eagar 
AJam Kalaena. 

Studi yang dilakukan meliputi beberapa aspek pengamatan yang didasarkan pada macam dan 
kmkteristik data, diantaranya adalah : 

• Studi keanekaragaman jenis tumbuhan liar berguna di kawasan eagar Alam Faruhumpenai, eagar 
Alam Ponda-ponda, dan eagar Alam Kalaena, dilakukan dengan cara menghitung jumlah jenis 
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• 

• 

~buhan berguna. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakti\ 
hasil hutan terhadap jumlah jenis dan kondisi populasi jenis-jenis tumbuhan berguna 
diekstrak/ diramu oleh masyarakat. 
Studi etnobotani yaitu dengan teknik pengambilan data sistem pengetahuan masyarakat lokal, . 
jenis tumbuhan berguna dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan metode "w; 
the wood' (prance et aI., 1987 in Sam van Hoang et aI., 2008) yaitu untuk mengetahui jenis 
tumbuhan apa saja yang terdapat di hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat; teknik wawa 
"open-ended" dan teknik pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung kef 
masyarakat dalam rangka ekstraktivisme hasil hutan 

Setiap jenis yang dikoleksi kemudian diberi label, dicatat lokasi, tinggi tempat dari permukaan ai 
dengan bantuan GPS, habitat, ciri morfologis dan karakteristik spesifik yang mungkin akan 1 
setelah dibuat herbariumnya. Selain itu juga dikoleksi material hidup berupa stek batang, anakan 
bijinya. Teknik koleksi mengacu pada protokol koleksi hidup dari Kebun Raya Bogor. 

BASIL DAN "PEM"BAHA.SAN 

Keberadaan kawasan Cagar Alam Faruhumpenai 
Faruhumpenai secara administratif termasuk dalam 3 wilayah keeamatan yaitu Nuha, Malil 

Mangkutana, Kabupaten Luwu aker. Seeara geografis terletak an tara 2°11 '42" - 2°34'18" LS 
120°48'18" - 120°19'11" BT. Kawasan hutan Faruhumpenai menjadi kawasan konservasi eagar 
dengan SK Mentan no.274/kpts/um/4/79 tanggal 24 April 1979 seluas 90.000 ha dengan em khas 
tumbuhan dan satwa endemik Sulawesi seperti kayu hitam (Diospyros celebica), anoa (Bubalus sp.), kera ' 
Sulawesi (Macaca maura) dan musang Sulawesi (Macrogalidia muschanbrochit) (Ismanto, 2000). Kawas 
berjarak sekitar 650 km dari kota Ujung Pandang. 

e agar alam Faruhumpenai merupakan kawasan ekosistem tipe hutan pegunungan dataran ' 
yang banyak dialiri sungai-sungai besar seperti sungai Kalaena, Sungai Angkona, Sungai Waila 
Sungai Dandawasu. Topografi kawasan bervariasi dari landai ke berbukit-bukit dan curam 
kemiringan 30-80 %. Kawasan dengan ketinggian an tara 545-1832 m di atas permukaan laut ini un 
memiliki tanah yang labil erosi dengan tipe tanah podsolik eoklat dan latosol, pH tanah antara 6.4-

Kawasan hutan yang mempunyai rentang temperatur 22°- 27° C dan kelembaban relatif 
%, memiliki kekayaan alam flora dan fauna yang menarik. Pada wilayah jelajah eksplorasi, diperol~ 
jenis flora menarik antara lain Momordica ovata yang buahnya kuning seperti durian keeil, V itis s1 
buahnya seperti anggur berwarna merah jambu mengkilat, Amydlium !{!ppelianum yang bungan) 
kekuningan menarik, serta beberapa jenis anggrek menarik seperti Grammatophyllum JtapeliaejlOl 
Calanthea triplicata yang daunnya keperak-perakan. Selain jenis kayu hitam/ eboni (Diospyros ceIe bict 
jenis tumbuhan besar yang ditemui antara lain aker Castano psis acuminatissima, Dillenia pteropoda, 
edule, Horsfieldia glabra, Myristica fatua, Cananga odorata, Pometia pinnata, A rtocarpus elastica, CallophylluJ 
dan Pterospennum celebicum. Sedangkan tumbuhan bawahnya didominasi oleh suku Araeeae seperti 
sp dan Homalomena sp serta jenis paku-pakuan seperti A rrypteris imgulariJ dan A ngiopteriJ ejecta. 

Cagar Alam Kalaena 
Kawasan Cagar Alam Kalaena seeara administratif terletak di Keeamatan Mangkutana, K~ 

Luwu Utara, berjarak sekitar 40P km dari pusat kota. Seeara geografis terletak antara 2°27.05'10' 

12004854'14'~ BT dengan topografi relatif datar dan bergelombang. IZawasan yang luasnya 
berdasarkan SK Menteri kehutanan no. 428/kpts-II/1987 ini, dijelajahi berada pada ketinggian SC 
di atas permukaan laut dengan temperatur udara antara 20-25 °C dan kelembaban relatif ~ 
Kawasan yang didominasi tanah jenis podsolik eoklat dengan pH an tara 6.0 - 6.7 tidak banyak 
oleh jenit;-~nis tumbuhan bawah sehingga relatif bersih dari tumbuhan penutup tanah (ground COl 

mempunyai serasah yang cukup teba!. 
Kondisi tegakan vegetasi hutan Kalaena cukup rapat terutama pada tingkat pancang c 

Selain potensi utama kayu hitam/ eboni (DiospyroJ celebica) dan rotan (CalamuJ JP), kawasan ini d 
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oleh vegetasi dominan lain yaitu Callop~lIum souJatri dan Crysop~lIum lanceoJatum. Sementara jenis-jenis 
anggrek yang dominan di kawasan ini adalah Malaxis sP Genis teres trial) dan Trixpermum arachnites (epifit). 

Cagar Alam Ponda-Ponda 
Kawasan Cagar Alam Ponda-ponda adalah kawasan hutan sekunder pegunungan yang seeara 

administratif pemerintahan terletak di Keeamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berjarak sekitar 
400 km dari pusat kota Makassar. Seeara geografis terletak sekitar 2°25' 02" LS dan 1200 49'04"BT. 
Kawasan yang luasnya hanya 80 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan no.319/kpts-II/1990 tangal 26 
juni 1990 ini sebelumnya adalah merupakan hutan lindung dan hutan penelitian rotan. 

Topografi kawasan Cagar Alam Ponda-Ponda bervariasi dari landai hingga berbukit-bukit dengan 
kelerengan an tara 30-60 % pada ketinggian 60-100 m di atas permukaan laut. Kawasan dengan tipe tanah 
podsolik ini mempunyai pH an tara 6.0 - 6.7 dengan kelembaban relatif 80 - 97 % dan temperatur udara 
25°-27°C. 

Memasuki kawasan hutan yang berserasah tebal ini harus didahului melalui semak belukar paku
pakuan terutama Gleichenia linearis dan populasi Carex filicina serta dominasi jenis palem-paleman 
(Arecaceae) seperti Calamus sp., Gronop~lIum microcarpum, Korthalsia celebica, Pinanga caesia dan Licuala rumphii. 
Selain jenis-jenis palem, beberapa jenis tumbuhan menarik dan berpotensi hias lainnya adalah dari suku 
Araceae seperti Alocasia sp., yang mendorninasi tumbuhan bawah dan anggrek menarik Malaxis sp serta 
Vanilla sp. Sedangkan untuk jenis tumbuhan besar selain jenis kayu hitam/ eboni (Diospyros cdebica) , 
kawasan ini juga didominasi oleh jenis berpotensi buah Garcinia dulcis. 

Hasil Penelitian keanekaragaman dan potensi tumbuhan liar yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
tercatat sebagai berikut: Sebagai bahan obat tradisional 21 jenis, berpotensi hias 11 jenis, bahan pangan 11 
jenis,alat bangunan tereatat 8 jenis ; ~an 10 jenis sebagai bahan lainnya. Berikut ini daftar jenis tumbuhan 
liar yang berpotensi ekonorni di ketiga kawasan hutan eagar alam di Mangkutana (Hidayat, dkk., 2001) 

Tabell. Tumbuhan liar berpotensi obat dari kawasan hutan Mangkutana 

No. Nama jenis Nama daerah Kegunaan 

1 Alpinia rcifflesiana Ketimpang Buah dimakan sebagai pelega nafas 
2 Alstonia scholaris Jepe-jepe Kulit kayu ditumbuk untuk obat luka 
3 A'!!l.drium magnificum Tambuo Daun digosokkan sebagai obat gatal-gatal 
4 Blumea balsamifera Balambongan Daun direbus, airnya diminum untuk panas dalam dan 

batuk, atau direndam airnya diminum untuk mengobati 
bau keringat 

5 Cardiospermum halit'acabum Rampu-rampu Daun direndam pad a air mandi untuk obat cacar 
6 Cyt'as rumphii Pire Pucuk daun muda yang coklat untuk luka barn, daun 

mud a direbus sebagai obat sakit magh 
7 Dillenia sp Sempu merah Daun dipipis untuk patah tulang 
8 Donax canaeformis Bomba Air embun di dalam daun muda diteteskan untuk obat 

mata perih 
9 Euonymus javanicus Kopi-kopi Daun diremas-remas popokan sebagai obat Iuka 
10 Gynura procumbens Paramama Daun dikunyah sebagai obat gigi berlubang 
11 Hiptis capitata • Ulu-ulu Daun diremas, tempelkan pada luka, sedang bunga 

dipakai untuk tutup hidung yang mimisan 
12 Jatropha Curcas Barn jowo Getah diteteskan pada gigi yang berlubang 
13 Leea indica .; Mali-mali Daun diremas-remas lalu dimasukkan pada gigi 

berlubang 
14 Melastoma sp. Gula-gula Daun diremas, airnya digunakan untuk obat luka 
15 Muntingia calabura Karsen Batang dalam direbus untuk obat sakit magh, diminum 

1 hari 3 kali 
16 Nepenthes maxima Tumpo balao Kantung yang masih tertutup, airnya diminum untuk 

obat batuk dan penyakit dalam seperti magh dan tiphus 
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17 Phyllanthus niruri Poko ribuana Semua bagian dire bus sebagai obat ginjal dan pelancar 
kencing 

18 Piper decumanum Leko Daun digosokkan sebagai obat gatal terkena 
jela tang/ pulus 

19 Sena alata Galingkang Daun digosok-gosok sebagai obat panu 
20 Tacca palmata Tulak dacun Buah sebagai obat jerawat 
21 Vaccinium sp. Para bela Daun direndam untuk mandi mengusir roh jahat 

Tabel2. Tumbuhan liar berpotensi hias dari kawasan hutan Mangkutana 

No. Nama daerah 
1 '1" Ifum commutatum Talas 'Y'-!f' 'P' utih bersih '5" P' 

2. Anrydrium ifppelianum Tambu Bunganya kuning menarik 
3. Gronopbyflum microcarpum Oposi Buah menarik, outdoor 
4. Homalomena rubra Talas Daun menarik 
5. Korthalsia celebica Pinang hutan Perawakannya menarik 
6. Momordica ovata Paku ribu Buah indah berwarna oranye, dimakan monyet 
7. Nepenthes maxima Cere-cere Kantungnya eksotis 
8. Nepenthes tomoriana Kantung semar Kantung lurik coklat 
9. PinanJ!,a caesia Alusi pongala Buah bulat tersusun seperti sisir 
10. Timonius stipulosus Tambalo Buah merah menyala 
11. Vitis genicufata Marambat Buah indah, potensi pergola 

Selain jenis-jenis yang tersebut dalam tabel 2 di atas, tentu juga terdapat beberapa jenis anggrek 
menarik seperti Arundina graminifoliat Acanthephippium splendidumt Coelogyne asperata\, Coelogyne celebensis, 
Eulophia spectabilis, Grammatophyllum stapeliaeflorum, Phaius pauciflorus, Phalaenopsis amabilis, P halaenopsis 
amboinensis" PIO(;oglottis javanica dan Spathoglottis plicata. Sebagian dari 

. . . . 
anggrek tnt bahkan Jerus-Jerus 

merupakan jenis endemik Sulawesi. 

Tabel 3. Tumbuhan liar berpotensi pangan dari kawasan hutan Mangkutana 

No. Nama jenis Nama daerah Manfaat 
1. AJ!,laia caulif/ora Lancaboti Buah 
2. Aglaia korthalsii - Buah manis 
3. Antidesma minus Lancaboti Buah 
4. Arenga pinnata lnm Sadapan buah untuk gula merah dan tuak 
5. Dioscorea hispida Siafa Umbi buat ketan 
6. Ficus pubinervis Bance Buah makanan burung 
7. Garcinia dulcis Manggis hutan Buah 
8. Myristica glabra Pariyao Buah 
9. Pometia pin nata Landung Buah 
10. Zingiber o1ftcinalis Laia /jahe hutan Umbi dibuat minuman hangat 
11. Zingiber zerumbet Lapuyang Batang muda bagian dalam dibuat sayur 

Tabel4. Tumbuhan liar berpotensi lainnya dari kawasan hutan Mangkutana 

t 
No. Nama jerus Nama daerah 11K t:_ 

. ~ 

1 AL ,L .:. T. Bahan 1-.L -r 
2, Aglaia ,.n. T -"_.1- Bahan I-

3. Ardisia forbesii Jamhll-iamhll Kayu bakar 
4. rananoa odorata Andolia Bahan l-

S. Caryota mitis Ampire Sabutnya untuk menambal kapal dicampur dengan lem 
kayu 

6. r, . :. .: . .: . . :- Kayu kasu Bahan 
7. Dillenia serrata Dongi Bahan I-
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8. Diospyros celebica Ajubolong Bahan bangunan 
9. Donax canaiformis Bomba Batang sebagai tali atap rumah 
to. Garcinia picrorhiza Wara Kayu aker atau arang 
11. Leea indica Mali-mali Pengusir hama padi, ditanam di tengah sawah 
12. Macaranga gigantea Tanggoa Daun untuk pembungkus nasi 
13. Ormosia calarensis Aju kanan Bahan bangunan 
14. Pandanus sp. Nase Daun untuk tikar 
15. Pinanj!,a caesia Kalosi palanga Buah pengganti jambe untuk nyirih 
16. Pometia pinnata Landung Bahan bangunan 
17. Spathipf?yllum canaifolium Lusa-susa Daun untuk pembungkus nasi 
18. Vitex cofasus Bitti Bahan bangunan 

Upaya Konservasi 
Sebenamya tujuan konservasi seeara in-situ dan ex-situ mernpakan eara konservasi atau pelestarian 

yang saling mengisi. Pelestarian ex-situ semakin menonjol karen a sistim 1nt memungkinkan suatu 
pengawasan yang eukup mudah terhadap koleksi, dibanding dengan pengawasan daerah pelestarian in 
situ/daerah konservasi yang luasnya sampai puluhan ribu hektar. Kelebihan sistim ex-situ dapat sekaligus 
melakukan studi banding terhadap keberlangsungan kehidupan jenis tumbuhan yang dilestarikan apabila 
telah dikeluarkan dari habitat alaminya. 

Beberapa kegiatan pelestarian ex-situ telah dilakukan oleh Kebun Raya Bogor, an tara lain adalah 
menumbuh kembangkan kembali hasil eksplorasi dan inventarisasi jenis tumbuhan liar. Setelah material 
koleksi sampai di bagian Pembibitan Kebun Raya Bogor, J enis koleksi tersebut setelah diberi data akses 
kemudian ditanam pada tempat yang kondisinya disesuaikan dengan kondisi alami habitatnya. Penyiraman 
dilakukan setiap hari pada waktu pagi hari. Peneatatan perkembangan tiap jenis terns dilakukan sampai 
jenis yang dikoleksi tersebut mampu berbunga. Dari jenis yang telah mampu berbunga tersebu 
diidentiftkasi untuk menentukan nama jenisnya seeara benar dan akurat. Upaya pelestarian jenis-jenis yang 
dikoleksi di Kebun Raya Bogor terns menerns dilakukan dari tahun ke tahun. Dia taranya yaitu selalu 
meningkatkan kegiatan eksplorasi ke berbagai kawasan hutan diselurnh indonesia. Upaya lain yang 
dilakukan adalah dengan pengembangan teknik perbanyakan. Kebun Raya Bogor sudah sejak lama 
melakukan perbanyakan koleksi melalui stek, eangkok dan biji. 

Aneaman yang perlu diperhatikan adalah adanya masyarakat yang tinggal disekitar kawasan 
Perambah yang terns menerns sedikit demi sedikit akan mengurangi keberadaan dan tumbuhan liana 
variasinya akan berkurang. Apabila kegiatan tersebut terns dilakukan dan didiamkan saja tanpa ada 
pelarangan, 10-20 tahun lagi dikawasan tersebut akan rusak dan keragaman floranya akan sanga 
berkurang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kawasan hutan di daerah Mangkutana masih menyimpan banyak potensi tumbuhan liar yang 

belum termanfaatkan seeara optimal. Hasil Penelitian keanekaragaman dan potensi tumbuhan liar yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat tereatat sebagai berikut: sebagai bahan obat tradisional 21 jenis, berpotensl 
bias 11 jenis, bahan pangan 11 jenis,alat bangunan tereatat 8 jenis; dan 10 jenis sebagai bahan lainnya. 
Namun demikian aktivitas manusia yang semakin tinggi mengakibatkan keberadaan eagar alam yang 
terdapat di daerah Mangkutana semakin terdesak dan menyempit. Penggalian informasi serta pemanfaatan 
seeara lestari dari jenis-jenis tum~uhan liar dari ketiga kawasan eagar alam tersebut di atas perlu terus 
ditingkatkan guna mempertahankan keberadaannya di an tara pertumbuhan pemukiman penduduk. 

Aneaman yang perlu diperhatikan adalah adanya masyarakat yang tinggal disekitar kawasan. 
Perambah yang terns menerus sedikit demi sedikit akan mengurangi keberadaan dan tumbuhan liana 
variasinya akan berkurang. Apabila kegiatan tersebut terus dilakukan dan didiamkan saja tanpa ada 
pelarangan, 10-20 tahun lagi dikawasan tersebut akan rusak dan keragaman floranya akan sangat 
berkurang. 
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