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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan hutan dengan 

tujuan sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas tertentu dengan 

keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman jenis tumbuhan  banyak 

mengalami perubahan struktur dan komposisi karena adanya  aktivitas oleh manusia 

maupun secara alami  seperti bencana alam.  Dari adanya gangguan terhadap hutan 

tersebut, menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, dan masuknya tumbuhan asing 

invasive yang dapat mengancam  keberadaan tumbuhan endemik pada kawasan 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru .  

Kawasan hutan yang dimungkinkan  akan tumbuhnya spesies tumbuhan 

asing invasif biasanya adalah kawasan yang mengalami penggundulan hutan,  baik 

kebakaran hutan, pembalakan hutan oleh manusia, maupun secara alami sehingga 

terjadi suksesi primer, kawasan tersebut akan  tumbuh tanaman baru atau tanaman 

lain yang sengaja ditanam dikawasan hutan sebagai bentuk revitalisasi kawasan, 

Menurut  Susanti, dkk.(2013) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya keanekaragaman spesies dalam komunitas adalah kondisi habitat dan 

adanya gangguan secara alami atau karena kegiatan manusia, seperti dikawasan 

revitalisasi hutan, blok Argowulan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

kawasan tersebut sangat mungkin terdapat spesies baru yang bersifat invasif, 

sehingga tidak semua jenis tumbuhan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru  
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merupakan jenis tumbuhan asli,  Spesies tumbuhan tersebut membawa dampak 

negatif karena bersifat invasif bagi tumbuhan lain. 

Tumbuhan invasif menurut Yuliana , dkk. (2012)  menyatakan bahwa 

tumbuhan asing invasif, dapat berasal dari tumbuhan jenis asli (vegetasi endemik ) 

dan juga jenis asing (eksotik). umumnya tumbuhan asing invasif memiliki pola 

penyebaran cepat serta bereproduksi cepat dan mampu bereproduksi secara vegetatif 

maupun generatif.  Namun , lebih sering secara vegetatif dan tumbuhan asing invasif,.  

Berdasarkan penjelasan diatas tumbuhan asli (endemik) yang bersifat invasif dan 

penyebaran  tinggi dihabitatnya dianggap tidak terlalu membahayakan dibanding 

dengan spesies invasif (invasif species), sehingga dengan penyebaran cepat dari 

tumbuhan asing invasif mampu menimbulkan keanekaragaman jenis tumbuhan pada 

suatu kawasan hutan. 

Keanekaragaman jenis vegetasi menurut Rizkiyah, dkk  (2013)  menyatakan 

Semakin tinggi keanekaragaman spesies invasif maka, semakin banyak spesies 

invasive yang dijumpai.  Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dari keanekaragaman 

jenis tumbuhan asing invasif pada kawasan revitalisasi Blok Argowulan Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru, dapat mengancam keanekaragaman flora dan 

fauna kawasan revitalisasi hutan Blok Argowulan. Hal  ini seperti dijelaskan oleh 

Sunaryo, dkk (2012)  jenis tumbuhan asing invasif mengancam ekosistem di Taman 

Nasional Gunung Gede Pangrango, Resort Bodogol, Jawa Barat karena tumbuhan 

asing invasif mampu  menyesuaikan diri terhadap lingkungan, memiliki toleransi 

hidup pada beberapa tipe tanah, anakan tumbuhannya toleran terhadap naungan, 
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tumbuh pada hutan yang belum terganggu, penyebaran biji-biji dibantu oleh burung 

dan mamalia hutan, periode dormansi biji-biji lebih dari 200 hari,  tetapi dapat lebih 

cepat pada kondisi tanah yang lembab.   Keberadaan  kenakeragaman tumbuhan 

invasif yang tinggi,  menyebabkan semakin banyaknya jenis yang mampu 

mengancam kepunahan dari kenekaragaman vegetasi endemik pada kawasan 

revitalisasi Blok Argowulan  Taman Nasional Bromo Tengger Semeru . 

Invasive Aliens Species (IAS) menjadi perhatian dunia, disebabkan dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan IAS yang tidak terkendali di lokasi 

tertentu, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi 

(Sunarya & Tihurua 2010). Beberapa studi telah melaporkan kerugian secara 

ekonomi yang ditanggung suatu negara akibat spesies invasif , dapat mencapai 375 

juta dolar per tahun, bahkan di Eropa dalam kurun waktu antara Tahun 1988 sampai 

Tahun 2000 kerugiannya mencapai 5 milyar dolar (Purwono, dkk ., 2002).  

Tumbuhan asing invasif menurut Wittenberg & Cock (2003)  dalam  Sinaga 

(2011) merupakan spesies asing invasive yang dapat mengubah jalur evolusi dari 

spesies lokal melalui kompetisi, pemindahan relung, dan akhirnya kepunahan. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa introduksi suatu spesies tumbuhan 

yang melewati batas geografis, dapat menyebabkan perubahan struktur dan komposisi 

komunitas tumbuhan di ekosistem baru. Hal ini menyebabkan keberadaan spesies 

tumbuhan asing invasif pada suatu habitat baru cenderung merugikan karena dapat 

mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati. Keberadaan spesies tumbuhan 
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asing invasif pada habitat yang baru menyebabkan homogenitas biotik dan pergantian 

spesies lokal dengan spesies tersebut (Olden, dkk., 2004 dalam  Prinando, 2011).  

Keberadaan spesies tumbuhan asing invasif di kawasan revitalisasi hutan, 

Blok Argowulan pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) perlu 

mendapat perhatian, sementara penelitian mengenai tumbuhan asing invasif (invasif 

species) belum banyak diungkap. Perlu dilakukan penelitian mengenai spesies 

tumbuhan asing invasif (invasif species), sebagai salah satu upaya preventif dalam 

melindungi keanekaragaman hayati kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. Sehingga kenekaragaman hayati dan keanekaragaman vegetasi endemik 

yang berada pada Blok Argowulan tersebut tetap terlindungi dari jenis vegetasi yang 

bersifat invasif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tumbuhan asing invasif 

berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem, sehingga pada penelitian ini mengkaji 

keanekaragaman jenis tumbuhan asing invasif (invasif species) dan mengkaji 

bagaimana pola penyebaran, serta komposisi  dari tumbuhan asing invasif (invasif 

species) pada kawasan revitalisasi hutan Blok Argowulan, kerja sama JIFPRO dan 

Universitas Muhammadiyah Malang serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mengkaji keanekaragaman 

jenis tumbuhan asing invasif (invasif species), serta bagaimana pola penyebaran dan 

komposisi dari  tumbuhan asing invasif (invasif species) pada kawasan revitalisasi 

hutan Blok Argowulan kerja sama JIFPRO dan Universitas Muhammadiyah Malang 

serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru  dan mitra kerja JIFFRO mengenai jenis-jenis 

tumbuhan asing invasif (invasif species) akan mengancam kerusakan ekosistem dan 

tanaman endemik  di kawasan revitalisasi Blok Argowulan kerja sama JIFPRO dan 

Universitas Muhammadiyah Malang serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai 

tumbuhan asing invasif dan cara penanggulangan tumbuhan asing invasif 

(invasif species). 

1.5 Posision Research 

Tumbuhan asing invasif  (Invasif Spesies )  telah menjadi perhatian dunia, 

disebabkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan jenis ini yang tidak 

terkendali di lokasi tertentu, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan 

kerugian ekonomi, dan dinndonesia telah banyak penelitian dalam mengidentifikasi 

jenis-jenis tumbuhan asing invasif ini.. 
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Dalam rangka mengindentifikasi jenis tumbuhan asing invasif pada taman 

nasional bromo tengger semeru di kawasan revitalisasi hutan yang tujuannya yaitu 

menghutankan kembali kawasan yang dulunya merupakan kawasan hutan yang kritis, 

dengan adanya revitalisasi tersebut, maka dimungkinkan akan adanya introduksi 

jenis-jenis tumbuhan asing invasif pada kawasan revitalisasi. 

Dengan demikian penelitian ini sangat relevan dan strategis dalam 

menunjang pengelolaan kawasan revitalisasi hutan dalam menanggulangi jenis 

tumbuhan asing invasive yang teridentifikasi pada kawasan tersebut yang mampu 

merubah terjadi suksesi sekunder kawasan hutan tersebut. 

 


