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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keadaan Taman Nasional Alas Purwo 

2.2.1 Letak dan Aksesibilitas Taman Nasional Alas Purwo (TNAP)  

Terletak pada ujung Tenggara P. Jawa (114 0 20 ' 16 " - 114 0 36 ' 00 " 

Bujur Timur dan 8 0 26 ' 45 " - 8 0 47 ' 00 ") Lintang Selatan. Dari Banyuwangi 

berjarak sekitar 60 km yang dapat ditempuh oleh kendaran roda empat. TN AP 

memiliki luas areal sekitar 43 420 ha yang dibatasi sebelah Timur oleh Selat Bali 

dan sebelah Selatan oleh Samudra Hindia. Sebelah Barat dari taman nasional ini 

dibatasi II- 6 oleh Teluk Grajagan dan hutan produksi KPH Banyuwangi 

Selatan.Di sebelah Utara dari taman nasional alas Purwo dibatasi oleh teluk 

Pangpang, Desa Sumber Beras, Kedungrejo, Kedungsari, Purwosari, Purwoharjo 

Grajagan dan desa Saneporejo. Menuju TNAP dari Kota Banyuwangi berjarak 

sekitar 60 km ke arah Selatan yang dihubungkan dengan jalan darat (BTNAP, 

2007).  

2.2.2 Geologi, Topografi dan Tanah Formasi geologi dari TNAP 

terdiri atas batuan sedimen alluvium dan miose facies batuan gamping 

yang tersebar cukup luas di kawasan taman nasional. Batuan miosen meliputi 

Semenanjung Purwo bagian Timur, Selatan, Barat, Tanjung Sembulungan dan 

areal lainnya merupakan endapan alluvium. Topografi TNAP datar (0-8%) seluas 

10 554 ha, sampai landai (8-15%) seluas 19 474 ha di bagian Barat, Bagian 

Selatan kawasan bergelombang (15- 25%) seluas 11 091 ha mulai dari Tanjung 

Sembulungan sampai Watu Pecah, sedangkan yang berbukit (25-40%) seluas 2 

301 ha di sekitar Linggamanis. Ketinggian TNAP berkisar antara 0 – 322 m dpl 
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dengan Gunung Linggamanis (322 m dpl) merupakan bagain yang tertinggi. 

Terdapat empat golongan tanah di Taman Nasional Alas Purwo yaitu tanah 

mediteran coklat dan litosol dengan bahan induk endapan kapur seluas 2 106 ha 

dengan penyebaran di Semenanjung Purwo, Regosol dengan bahan induk endapan 

pasir seluas 6 238 ha tersebar di sepanjang pantai Kayuaking sampai Segara 

Anakan, Grumusol kelabu dengan bahan induk liat seluas 379 ha meliputi areal 

Rawa Jalak, Rawa Sarig, Rawa Turunan Ajag dan Rawa Terusan serta tanah 

Alluvial hidromorf dengan bahan induk liat seluas 34 697 ha yang tersebar luas di 

kawasan taman nasional Pola jaringan sungai berbentuk radial, sungai yang 

terdapat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo berupa sungai kecil dengan 

lebar < 10 m dan panjangnya kurang dari 5 Km. Jumlah sungai kecil tersebut 

cukup banyak (73 buah). 

2.2.3 Iklim Dan Curah Hujan 

Iklim Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan Schmidt & Ferguson, 

kawasan Taman Nasional Alas Purwo tergolong ke dalam tipe curah hujan C dan 

D dengan curah hujan berkisar antara 1000 – 1600 mm/tahun. Musim 

kering/kemarau terjadi umumnya pada bulan Mei hingga Oktober, sedangkan 

musim penghujan pada bulan Nopember hingga April (BTNAP, 2007). II- 7 

Musim kering di taman nasional ini berpengaruh terhadap pergerakan satwaliar. 

Air merupakan faktor pembatas yang penting di taman nasional ini. Selama 

musim kemarau satwaliar bergerak di sekitar sumber air, tetapi pada musim 

penghujan satwa liar tersebar ke berbagai tempat. 
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2.2.4 Flora Dan Fauna 

Flora dan Fauna Di Taman Nasional Alas Purwo terdapat berbagai formasi 

hutan yang berkembang di areal tersebut yaitu hutan payau, hutan pantai, hutan 

bambu, hutan hujan dataran rendah, padang perumputan serta hutan tanaman. Tipe 

vegetasi yang terdapat pada formasi tersebut sangat berkaitan dengan jenis satwa 

liar yang dapat ditemukan seperti burung, mamalia dan reptilia (Departemen 

Kehutanan, 2008).  

Hutan Payau (mangrove). Formasi mangrove terdapat sekitar teluk 

Grajagan (Segara Anak) dengan luas sekitar 1000 ha. Vegetasi di mangrove agak 

khas dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang rendah. Jenis tumbuhan 

mangrove yang terdapat di TN Alas Purwo antara lain api-api (Avicennia marina 

(Forsk.) Vierh.), murbei (Morus alba L), perepat putih (Sonneratia alba J.E. 

Smith), perepat merah (Sonneratia caseolaris L.Engl.), bakau minyak 

(Rhizophora apiculata Bl), bakau hitam (Rhizophora mucronata Lamk), putut 

atau bakau daun besar (Bruguiera gymnorrizha Lamk.), tumu putih (Bruguiera 

sexangula (Lour.) Poir) dan nyiri  (Xylocarpus granatum K.D.Koenig) serta 

dungun kecil/laut (Heritiera littoralis Aiton). Daerah mangrove mendukung 

kehidupan jenis satwa liar seperti burung kuntul (Egretta spp.) bangau tong-tong 

(Leptoptilos javanicus), sedanglawe (Ciconia episcopus). Jenis mamalia yang 

dapat ditemukan di daerah mangrove adalah monyet ekor panjang (Macaca 

fascicularis), kucing bakau (Felis veverrina) dan biawak (Varanus salvator). Pada 

musim tertentu Segara Anak didatangi beberapa jenis burung pantai migrant 

seperti gegajahan (Numenius spp.), dan Trinil (Tringa spp).  
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Hutan Pantai. Hutan pantai terdapat di bagian Selatan membentang dari 

Segara Anak (Grajagan) sampai dengan Plengkung, dari Plengkung hingga 

Tanjung Slakah. Di bagian Utara dari Tanjung Sembulungan hingga Tanjung 

Slakah. Lebar hutan pantai berkisar 250 – 300 m Tipe vegetasi yang umum pada 

formasi ini adalah putat air (Barringtonia racemosa (L.) Spreng), ketapang 

(Terminalia cattapa L), waru (Hibiscus tilliaceus L) serta nyamplung 

(Callophyllum inophyllum L). Jenis burung yang dapat dijumpai di daerah ini 

seperti kangkareng (Anthrococeros albirostris), pergam (Ducula aenea), elang 

laut (Haliaetus leucogaster), sedangkan jenis mamalia yang sering ke areal ini 

antara lain monyet (Macaca fascicularis), lutung (Trachypithecus auratus) dan 

babi hutan (Sus scrofa). Jenis reptilia yang sering ditemukan di hutan ini II- 8 

adalah biawak (Varanus salvator). Selain itu beberapa jenis penyu bertelur di 

pasiran pantai taman nasional ini seperti penyu abu (Lepidochelys olivacea), 

penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu 

belimbing (Dermochelys coriaceae). 

 Padang perumputan di Sadengan yang merupakan merupakan padang 

rumput buatan, yang aslinya adalah tipe hutan hujan dataran rendah. Jenis rumput 

yang umumnya dominan di areal padang rumput tersebut antara lain lamuran 

merah (Dichantium coricosum L), rumput bede (Bracharia mutica Forssk), dan 

sorgum (Sorgum nitidum L), sedangkan jenis semaknya adalah rumput minjangan 

(Eupatoriun odoratum (L.) R.M.King & H.Rob.) dan telek telekan (Lantana 

camara L). Banyak jenis satwaliar yang menggunakan padang rumput terserbut 

antara lain berbagai jenis burung seperti kutilang (Pycnonots aurigaster), trucuk 

(Pycnonotus goiavier), jalak putih (Sturnus melanopterus), gagak (Corvus enca), 
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srigunting (Dicrurus macrocercus) serta merak hijau (Pavo muticus). Jenis 

mamalia yang dapat ditemukan di padang rumput ini adalah rusa (Cervus 

timorensis), banteng (Bos javanicus), babi hutan (Sus scrofa) dan kadang ajag 

(Cuon alpinus.)  

 Hutan dataran rendah. Hutan alam dataran rendah ini merupakan formasi 

vegetasi yang paling luas di kawasan TN Alas Purwo. Jenis vegetasi yang umum 

dijumpai pada tipe hutan ini termasuk pohon duhu (Dracontomelon mangiferum 

(Blanco) Merr. & Rolfe), pohon binong (Tetrameles nudiflora R.Br.), kelumbuk 

(Sterculia campanulata (Blanco) Merr), benda (Artocarpus elastica Reinw. ex 

Blume), bayur (Pterospermum javanicum Jungh), majegau (Dysoxylum 

amooroides (Blume) Miq), pulai (Alstonia scholaris L. R. Br.), dan kanunu 

(Dryopetes ovalis J.J.Sm. ex Koord. & Valeton). Jenis burung di hutan gunung 

antara lain rangkong badak (Buceros rhinoceros), julang emas (Aceros undulatus), 

kangkareng (Anthracoceros albirostris), beo (Gracula religiosa) dan kecembang 

gadung (Irena puella), sedangkan jenis mamalia yang dapat ditemukan di hutan 

ini adalah banteng (Bos javanicus), rusa (Cervus timorensis), lutung 

(Trachypithecus auratus), kijang (Muntiacus muntjak), jelarang (Ratufa bicolor), 

ajag (Cuon alpinus) serta macan tutul (Panthera pardus). 

Hutan tanaman. Hutan tanaman merupakan hutan milik perhutani KPH 

Banyuwangi Selatan yang berbatasan dengan kawasan TNAP. Jenis pohon yang 

ditanam adalah jati (Tectona grandis linn.f.) dan mahoni (Swietenia macrophylla 

king) Taman Nasional Alas Purwo memiliki keanekargaman jenis satwaliar yang 

cukup tinggi baik dari klas mamalia, burung maupun reptilia. Tercatat 21 jenis 

mamalia, 215 jenis burung, dan beberapa jenis reptilia. 



11 
 

2.2 Tumbuhan Invasif 

Spesies invasif adalah definisi yang menjelaskan tentang spesies yang 

bukan spesies asli tempat tersebut (hewan ataupun tumbuhan), yang secara luas 

memengaruhi habitatyang mereka invasi. Makna lain dari spesies invasif adalah 

spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara 

masif. Namun spesies yang diperkenalkan secara sengaja oleh manusia bukan 

untuk memengaruhi suatu habitat melainkan untuk keuntungan hidup manusia dan 

sekelompok manusia dinamakan spesies introduksi. 

Tumbuhan asing invasif menurut Wittenberg & Cock (2001) merupakan 

spesies asing invasive yang dapat mengubah jalur evolusi dari spesies lokal 

melalui kompetisi, pemindahan relung, dan akhirnya kepunahan. Beberapa hasil 

penelitian menun-jukkan bahwa introduksi suatu spesies tumbuhan yang melewati 

batas geografis, dapat menyebabkan perubahan struktur dan komposisi komunitas 

tumbuhan di ekosistem baru. Hal ini menyebabkan kebera-daan spesies tumbuhan 

asing invasif pada suatu habitat baru cenderung merugikan karena dapat 

mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati. Keberadaan spesies tumbuhan 

asing invasif pada habitat yang baru menyebabkan homogenitas biotik dan 

pergantian spesies lokal dengan spesies tersebut. 

 

Umumnya, invasi terjadi karena suatu kompetisi. Spesies selalu 

berkompetisi dengan spesies lain untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-

banyaknya sehingga salah satu caranya adalah dengan tumbuh dan berkembang 

biak secepat mungkin. Hal ini cukup mengeliminasi spesies asli dari kompetisi 

memperebutkan sumber daya. Selain dengan tumbuh dan berkembang dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://id.wikipedia.org/wiki/Koloni
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesies_introduksi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kompetisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumbuh&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkembang_biak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkembang_biak&action=edit&redlink=1
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cepat, mereka juga melakukan interaksi yang kompleks dengan spesies asli. 

Hal yang memengaruhi kecepatan invasi suatu spesies diantaranya: 1) 

kemampuan bereproduksi secara aseksual maupun seksual, 2) tumbuh dengan 

cepat, 3) bereproduksi dengan cepat, 4) kemampuan menyebar yang tinggi, 5) 

fenotip yang elastis, 6) mampu mengubah bentuk tergantung kondisi terbaru di 

sekitarnya, 7) toleransi terhadap berbagai keadaan lingkungan, 8) hubungan 

dengan manusia, 9) invasi lainnya yang telah sukses dilakukan. 

2.3  Spesies Tumbuhan Asing Invasif 

Semakin berkembangnya teknologi pada masa sekarang ini, akan sangat 

sulit bagi semua negara untuk menutup dirinya dari temuan-temuan dan masuknya 

spesies asing. Spesies invasif erat kaitannya dengan spesies asing (alien species), 

maka seringkali disebut spesies asing invasif (invasive alien species). Spesies 

asing invasif didefinisikan sebagai spesies yang bukan spesies lokal dalam suatu 

ekosistem, dan yang menyebabkan gangguan terhadap ekonomi dan lingkungan, 

serta berdampak buruk bagi kesehatan manusia (Campbell 2005). Sementara itu, 

menurut Purwono dkk. (2002) spesies asing invasif adalah spesies flora ataupun 

fauna, termasuk mikroorganisme yang hidup di luar habitat alaminya, tumbuh 

dengan pesat karena tidak memiliki musuh alami, sehingga menjadi, gulma, hama, 

dan penyakit pada spesies-spesies asli.  

Spesies asing invasif juga juga erat kaitannya dengan spesies eksotik. 

Spesies eksotik menurut Primack (1998) adalah spesies yang terdapat di luar 

distribusi alaminya. Tidak semua spesies eksotik dapat berkembang di habitat 

yang baru, namun, sekian persen dari spesies itu dapat tumbuh dan berkembang di 

lokasi yang baru, dan sebagian lagi diantaranya bersifat invasif.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Aseksual
http://id.wikipedia.org/wiki/Seksual
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenotip&action=edit&redlink=1
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Spesies asing invasif tidak dapat terlepas dari adanya upaya introduksi 

yang dilakukan pada suatu habitat yang baru. Introduksi menurut IUCN diacu 

dalam Purwono dkk (2002) adalah suatu pergerakan, oleh kegiatan manusia, 

berupa spesies, subspesies atau organisme pada tingkatan takson yang lebih 

rendah, keluar dari tempat asalnya. Introduksi spesies menurut Primack (1998) 

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; kolonisasi bangsa-bangsa Eropa, 

hortikultura, pertanian, perikanan, pengangkutan yang tidak sengaja dan kontrol 

biologi. Selain itu, banyak spesies tumbuhan yang secara sengaja maupun tidak 

terbawa oleh manusia ke belahan bumi yang lain. Namun, menurut Jose dkk 

(2009) tidak semua introduksi yang dilakukan menghasilkan spesies yang bersifat 

invasif, hanya sebagian kecil saja spesies yang diintroduksi bersifat invasif di 

habitatnya yang baru.  

Aktivitas dan mobilitas manusia telah menyebabkan spesies tumbuhan 

terbawa dan menyebar ke berbagai belahan bumi (Mooney dan Cleland (2001). 

Hal ini dimungkinkan dengan dimulainya era eksplorasi yang dapat 

menghilangkan penghalang biogeografi yang sebelumnya biota benua selama 

jutaan tahun. Sifat invasif tumbuhan ini dapat terjadi pada tumbuhan akuatik dan 

terestrial. Spesies tumbuhan asing invasif secara umum memiliki karakteristik 

yang hampir sama dengan gulma. Karakteristik tersebut menurut Sukisman (2010) 

adalah: 1) mempunyai alat penyebaran yang mudah tersebar, 2) biji dormansinya 

lama, akan pecah apabila kondisi lingkungan sesuai, dan     perkecambahan tidak 

serentak, 3) biji berkecambah dalam cahaya, dan tidak dapat berkecambah dalam 

gelap, 4) kecambah teradaptasi dengan tempat terbuka dalam berbagai variasi 

suhu dan kelembaban, 5) tidak tergantung pada jenis tanah tertentu, 6) populasi 
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tinggi dan mampu memproduksi biji sangat banyak dan berkesinambungan, 7) 

tumbuh dan menjadi dewasa sangat cepat, 8) tidak tergantung pada polinator, 

dapat melakukan penyerbukan sendiri atau apomixis, 9) apabila berumur panjang 

(tahunan, bereproduksi secara vegetatif atau fragmentasi ), 10) mampu 

berkompetisi interspesifik dengan berbagai cara.  

Sukisman (2010) juga menyatakan bahwa yang paling menonjol dari 

karakteristik spesies tumbuhan asing invasif adalah: 1) cepat membangun naungan 

yang lebat, 2) tumbuhan asing invasif juga dapat bersifat different phenology dan 

tumbuh lebih dulu (pioner) dibanding tumbuhan lain, dan 3) tumbuhan asing 

invasif tidak mempunyai musuh alami, bahkan sifat ini sangat menonjol pada 

tumbuhan asing invasif seperti Chromolaena odorata (L.) King, Mimosa pigra L, 

Mikania micrantha Kunth , dan lain sebagainya. 

2.4 Dampak Ekologis Spesies Tumbuhan Asing Invasif 

Spesies tumbuhan asing invasif juga dapat mempengaruhi kondisi 

populasi, kekayaan, keanekaragaman, komposisi, kelimpahan, dan interaksi 

(termasuk mutualisme), berdampak langsung pada tingkat spesies yang terjadi 

pada proses predasi, kompetisi, dan penyebaran parasit pada individu organisme 

(Reaser dkk 2007). Salah satu contoh adanya gangguan ekologis akibat invasi 

spesies tumbuhan asing adalah invasi akasia (Acacia nilotica  (L.) Willd.) yang 

telah menginvasi 5000 hektar kawasan Taman Nasional Baluran atau seperlima 

dari luas kawasan seluruhnya. Hal ini berdampak negatif pada habitat banteng 

yang menjadi fokus konservasi di kawasan ini dan satwa lainnya (Mutaqin 2002).  

Spesies asing invasif juga dapat mendominasi suatu habitat baru dimana 

spesies tersebut tumbuh salah satu faktornya adalah ketiadaan predator dan parasit 



15 
 

alami di habitat tersebut (Primack 1998). Saat ini, spesies tumbuhan asing invasif 

juga telah menjadi permasalahan ekologi di Indonesia, terutama kawasan 

konservasi.  

Beberapa Taman Nasional di Indonesia yang telah terinvasi oleh spesies 

tumbuhan asing invasif disajikan sebagai berikut : 

Tabel 1 Spesies Tumbuhan Asing Invasive Dibeberapa Taman Nasional 

Di Indonesia 

No Lokasi Spesies 

1.  TN Baluran  A. nilotica L, Thespesia lampas Cav, Brachiaria 

reptans L, Abelmoschus moschatus (L). Medic, 

Flemingea lineata L 

 

2.  TN Gunung 

Gede Pangrango  

Passiflora suberosa L, Eupatorium sordidum L, 

Eupatorium riperum Reg, Cestrum aurantiacum Lindl, 

Brugmansia suaveolens Willd, Clidemia hirta L, 

Cobaea scandens Cav, Musa acuminata Colla 

3.  TN Ujung 

Kulon 

Chromolaena odorata L 

 

4.  TN Meru Betiri  L. camara L, C. odorata L, Hyptis capitata Jacq, 

Synedrella nodiflora L, Paspalum conjugatum Berg, 

Ottochloa nodosa Kunth, Sida acuta Burm, Cyperus 

sp., Kyllingia monocephala Rottb, Ageratum 

conyzoides L, Vernonia cinerea Less, Urena lobata L 

 

5.  TN Bukit 

Barisan Selatan  

Merremia peltata (L). Merr, Imperata cylindrica L 

 

 

6.  TN Wasur  Eichhornia crassipes Mart, C odorata L, M. pigra L, 

Stachytarpheta urticaefolia, L. camara L,  A. nilotica 

L 
Sumber : Badan Lingkungan dan Kehutanan (2010) 
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2.5 Peraturan Mengenai Spesies Asing Invasif 

Peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan spesies asing baik bersifat 

invasif atau tidak, tertuang dalam beberapa produk hukum berikut:  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup. Pasal 3 Ayat (1) mengenai usaha dan atau 

kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting 

terhadap lingkungan hidup, termasuk introduksi tumbuh-tumbuhan, spesies 

hewan, dan spesies jasad renik. Kegiatan introduksi ini wajib melakukan 

AMDAL.  

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 88 Ayat 

(3) mengenai impor produk hortikultura dilakukan melalui pintu yang telah 

ditetapkan. Pintu yang ditetapkan dimaksudkan untuk memudahkan 

pengawasan terkait dengan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(OPT) karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif dan keamanan 

pangan. 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation 

Convention on Biological Diversity (CBD) Pasal 8 butir h mengenai setiap 

pihak yang menandatangani konvensi ini diwajibkan untuk mencegah 

masuknya serta mengendalikan atau membasmi spesies-spesies asing yang 

mengancam ekosistem, habitat atau spesies lain di habitat yang asli.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Pasal 5 Ayat (1) suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib 

ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila: butir 1.b, terjadi 
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penurunan yang tajam jumlah individunya di alam. Adapun dalam 

penjelasannya penurunan populasi ini terkait dengan ancaman dari faktor luar 

termasuk jenis asing (jenis introduksi). Pada Ayat (2) butir 2.e dijelaskan 

mengenai pemasukan jenis asing harus dihindarkan, butir 2.f dijelaskan selain 

jenis tumbuhan dan satwa asli, jenis asing juga termasuk di dalamnya, 

sehingga jenis-jenis asing ini perlu untuk dimusnahkan.  

5. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman 

Hayati dan Ekosistemnya; Bab IV, Pasal 19, Ayat (3) yang mengatur dan 

melarang aktivitas yang dapat mengubah kondisi alami kawasan suaka alam 

seperti menambah spesies yang tidak asli, Bab VII, Pasal 33, Ayat (2) yang 

melarang melakukan aktivitas yang dapat merubah zona inti taman nasional 

seperti menambah spesies satwa dan tumbuhan yang tidak asli.  

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 

yang menegaskan perlindungan dan pencegahan kehilangan tumbuhan dari 

gulma atau tumbuhan pengganggu lainnya, serta aksi pemberantasan 

organisme pengganggu yang mampu berkembang seperti gulma di beberapa 

lokasi dan menekan pertumbuhan tumbuhan lainnya (Bab I, Pasal 1, Ayat 7, 

8, Bab III, Pasal 21). Selain itu, dalam pasal 10 menyebutkan mekanisme 

introduksi spesies asing dan beberapa pasal mengenai monitoring dan 

manajemen gulma dan spesies asing.  

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 mengenai Karantina Hewan, Ikan, 

dan Tumbuhan yang mengatur tugas dan fungsi utama karantina hewan dan 

tumbuhan di pelabuhan, bandara, daerah perbatasan dan pelabuhan antar 

pulau. Karantina dilaksanakan berdasarkan berbagai komoditas, seperti 
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persediaan makanan, tanaman budidaya, hasil perkebunan dan hasil hutan 

yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan hewan dan 

tumbuhan tersebut.  

2.6 Pengendalian Spesies Asing Invasif 

Hingga kini, pengendalian pertumbuhan dan penyebaran spesies tanaman 

invasif belum berhasil. Kondisi itu membuat ekosistem setempat kian tertekan, 

yang berdampak pada biodiversitas. Indonesia telah memiliki rencana pengelolaan 

keanekaragaman hayati nasional 2003-2020 yang biasa disebut Rencana Aksi dan 

Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) (BLK 2010). Strategi ini 

memerlukan penerapan yang efektif dalam meminimalisir krisis keanekaragaman 

hayati. Dokumen dari lembaga tersebut berisikan tindakan yang seharusnya 

diambil sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat kebijakan dalam 

pengelolaan keanekaragaman hayati, meliputi program pengendalian dan 

pencegahan berkembangnya spesies asing invasif seperti spesies yang 

dibudidayakan (BLK 2010). 

Tindakan pengendalian juga dilakukan melalui karantina. Perkarantinaan 

di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Berdasarkan peraturan tersebut, karantina 

didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya 

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme 

pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau 

keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan  

Perkarantinan  Tumbuhan  dan  pengawasan  Keamanan Hayati. Pengawasan 

Keamanan Hayati Nabati meliputi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, 
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lain serta benda lain. Pada dasarnya penyelenggaraan perkarantinan pertanian di 

Indonesia terkait dalam pengawasan Spesies Asing Invasif khususnya di tempat 

pemasukan dan pengeluaran belum memiliki dasar hukum yang kuat. 

Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan Focal Point CBD di Indonesia 

juga belum memiliki peraturan setingkat undang-undang yang yang spesifik 

mengatur mengenai Spesies Asing Invasif sehingga menyulitkan bagi Badan 

Karantina Pertanian maupun penyelenggara pengawasan lainnya untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap Spesies Asing Invasif jenis hewan, ikan 

maupun tumbuhan 

Khusus untuk karantina tumbuhan telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Karantina Tumbuhan. Karantina 

tumbuhan merupakan tindakan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya 

organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area 

lainnya di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. 

Tindakan karantina tumbuhan terdiri atas delapan tindakan yakni, pemeriksaan, 

pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, 

dan pelepasan. Strategi lain yang digunakan di Indonesia untuk mengendalikan 

spesies asing invasif, termasuk di dalamnya spesies tumbuhan adalah 

pemberantasan, penahanan, pengawasan, dan mitigasi (Tjitrosoemito 2004). 


