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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di hutan alam, proses regenerasi berlangsung secara alami dengan matinya 

pohon akibat tua, penyakit, angin, petir, dll, diikuti tumbuhnya biji-biji yang 

berada dalam tanah berupa seed bank, atau anakan yang selama itu tertekan. 

Dengan demikian terdapat mekanisme alami yang mengembalikan hutan kepada 

keseimbangan. (Hayashii & Numata, 1971). Di dalam hutan tersebut banyak 

dijumpai berbagai jenis tanaman baik merupakan tanaman endemik maupun 

tanaman pendatang atau tanaman invasif, Jenis invasif merupakan jenis tumbuhan, 

satwa dan mikroorganisme yang bukan berasal dari Indonesia dan masuk ke 

wilayah negara baik secara sengaja untuk tujuan tertentu maupun tidak sengaja. 

Jenis asing tersebut menjadi invasif karena perubahan factor lingkungan tempat 

tumbuh serta kemampuan daya adaptasi jenis yang tinggi.  

Keberadaan hutan di Indonesia bukan hanya menghadapi masalah 

penyempitan lahan. Namun, hutan yang menyediakan banyak spesies asli hutan 

kawasan tropis juga menghadapi ancaman invasi spesies asing. Akhir-akhir ini 

muncul permasalahan berkurangnya keanekaragaman hayati disebabkan 

oleh invasi tumbuhan asing (tumbuhan invasif). Tumbuhan invasif dapat 

 menyebabkan banyak spesies asli, baik tumbuhan maupun hewan yang sudah 

tergerus keberadaannya bahkan sampai hilang. Hal ini bisa dikarenakan sifat dari 

tumbuha invasif sendiri adalah : 1) tumbuh cepat, 2) reproduksi cepat, 
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3)kemampuan menyebar tinggi, 4) toleransi yang lebar terhadap kondisi 

lingkungan. 

Spesies tumbuhan asing invasif dilaporkan telah menjadi permasalahan 

ekologi di beberapa kawasan konservasi di Indonesia, seperti akasia (Acacia 

nilotica ( L. ) Willd. ex Delile) di Taman Nasional Baluran, rembusa (Passiflora 

suberosa L) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, krinyuh (Chromolaena 

odorata (L.) King & H.E. Robins) di Taman Nasional Ujung Kulon, kembang 

telek-telekan (Lantana camara L) di Taman Nasional Meru Betiri, bidara upas 

(Merremia peltata (L.) Merr.) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 

eceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) di Taman Nasional Wasur 

(BLK 2010; Purwono dkk, 2002). 

Pembukaan lahan dan habitasi oleh manusia dapat memberikan tekanan 

secara signifikan terhadap spesies lokal dan dapat mematikan spesies lokal 

tersebut. Habitat yang terganggu dapat menjadi suatu ekosistem yang baru yang 

memengaruhi secara luas terhadap ekosistem lokal. Hal ini dapat menyebabkan 

spesies unggul muncul, yang mungkin bukan spesies asli, dapat tumbuh pada 

habitat yang baru tersebut dan menjadi spesies invasif menyingkirkan spesies asli. 

Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati di satu wilayah 

hutan karena tumbuhan invasif dapat memtikan atau menghilamgkan tumbuhan 

asli di suatu kawasan. 

Hutan di Indonesia merupakan hutan hujan tropis yang hampir setiap 

tahunnya selalu di guyur hujan, Hutan ini memiliki musim kering yang pendek, 

bahkan di beberapa tempat hampir tidak pernah mengalami musim kering. 
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Mungkin karena hal tersebut, tipe hutan ini sering disebut hutan everwet (selalu 

basah) atau evergreen (selalu hijau). Di wilayah hutan tropis sebagian besar 

perkembangan tumbuhan invasif masih belum terpantau.  

Di wilayah tropis, skala invasi spesies tumbuhan asing sama sekali tak 

terduga selama beberapa dekade terakhir dalam bentuk area terdampak, spesies 

terlibat serta dampak ekonomi, ekologi dan kesehatan, tanpa perhatian lebih besar 

untuk mencegahnya, hanya soal waktu sebelum spesies tumbuhan tersebut 

memicu kerusakan di wilayah tropis kerena tumbuhan jenis invasif seringkali 

memiliki tingkat perkembangan yang tinggi. 

 Dampak tumbuhan invasif secara nyata dapat merusak pohon dan 

mengurangi tutupan kanopi hutan. Lumut hampir selalu ditemui dalam hutan di 

Indonesia, lumut sendiri merupakan salah satu tumbuhan invasif yang dapat 

mengancam kelangsungan tumbungan lain karena dapat menyebabakan 

pelapukan. Tidak hanya lumut yang menjadi ancaman beberapa spesies invasif 

lainnya juga memiliki dampak yang buruk pada siatu habitat atau ekosistem 

seperti halnya jenis Lavender Jawa (Verbena brassiliensis Vell.) yang sering 

sekali menjadi pemicu kebakaran hutan karena jenis tumbuhan ini memiliki 

ranting kecil dan kering. 

Secara umum tipe hutan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo 

merupakan hutan hujan dataran rendah. Hutan bambu merupakan formasi yang 

dominan, ± 40 % dari total luas hutan yang ada. Sampai saat ini telah tercatat 

sedikitnya 584 jenis tumbuhan yang terdiri dari rumput, herba, semak, liana, dan 

pohon. Berdasarkan tipe ekosistemnya, hutan di Taman Nasional Alas Purwo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534712001747
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dapat di kelompokkan menjadi hutan bambu, hutan pantai, hutan 

bakau/mangrove, hutan tanaman, hutan alam, dan padang penggembalaan. 

Taman Nasional Alas Purwo tidak lepas dari serangan tumbuhan invasif, 

yang paling terlihat jelas terdapat pada daerah padang rumput atau Savana 

Sadengan di Alas Purwo dua spesies invasif yang menjadi ancaman di daerah 

tersebut adalah ketepeng kecil (Cassia tora L) dan krinyuh (Chromolaena 

odorata (L.) King & H.E. Robins) dan spesies kembang telek-telekan (L camara 

L) namun spesies ini belum terlalu menyebar luas di daerah savana. Keberadaan 

tumbuhan invasif ini berdampak besar terhadap keberadaan tubuhan yang 

mencadi makanan utama untuk hewan seperti banteng yang memakan jenis 

rerumputan Cyperus, adanya tumbuhan invasif menjadiakan keberadaan 

rerumputen tersebut menjadi terdominasi dan akibat fatalnya banteng tidak 

mendapakan makanan dan akhirnya mati. 

1.2 Rumusan Masalah 

Keberadaan hutan di Indonesia bukan hanya menghadapi masalah 

penyempitan lahan. Namun, hutan yang menyediakan banyak spesies asli hutan 

kawasan tropis juga menghadapi ancaman invasi spesies asing. Akhir-akhir ini 

muncul permasalahan berkurangnya keanekaragaman hayati disebabkan 

oleh invasi tumbuhan asing (tumbuhan invasif). Ada berbagai macam jenis 

tumbuhan invasif yang berada di hutan Indonesia salah satunya yang berada di 

Taman Nasional Alas Purwo. Oleh karena itu perlu melakukan penelitian tantang 

keanekaragaman jenis tumbuhan invasif yang lokasi tempatnya di Savana 

Sadengan TN Alas Purwo. 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Chromolaena%20odorata
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Chromolaena%20odorata
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang berkaitan mengenai 

keanekaragaman jenis tumbuhan invasif beserta dampaknya di savana 

sadengengan Taman Nasional Alas Purwo dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengidentivikasi vegetasi di kawasan savanna sadengan taman nasional

alas purwo

2. Mengidentivikasi tumbuhan invasive di kawasan savanna sadengan

taman nasional alas purwo

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi atas data tentang jenis 

tumbuhan invasif berserta dampak terhadap ekosistem di savana sadengan TN 

Alas Purwo dan dapat dijadikan acuan untuk melestarikan hutan Indonesia 

khususnya TN Alas Purwo. 


