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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

Terletak di jawa timur (7°51’ - 8°11’ Lintang Selatan, 112°47’ - 113°10’ 

Bujur Timur) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang. Dari Malang 

berjarak 53 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat. 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki luas areal sekitar 50.276,3 ha. 

Di sebelah barat di batasi oleh kabupaten Malang, sebelah timur di batasi dengan 

kabupaten Probolinggo, sebelah utara Pasuruan dan selatan di batasi oleh 

kabupaten Lumajang (BBTNBTS, 2007). 

2.2  Tumbuhan Asing Invasif 

 Tumbuhan invasif merupakan tanaman yang tumbuh dan menyebar ke 

daerah di luar habitat aslinya (Radosevich et al. 2007). Ada beberapa mekanisme 

yang dilakukan tumbuhan invasif untuk memengaruhi komunitas alami, di 

antaranya melalui kompetisi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

proses dalam suatu ekosistem. Menurut (Orr et al. 2005) melakukan investigasi 

terhadap satu mekanisme potensial yang dilakukan tumbuhan invasif yang dapat 

membahayakan spesies alami, yaitu alelopati. Senyawa kimia unik yang berasal 

dari tumbuhan invasif dilaporkan memiliki banyak aktivitas, meliputi anti 

herbivora, anti fungi, anti mikroba, dan efek alelopati yang dapat memberikan 
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beberapa keuntungan pada tumbuhan tersebut di lingkungan yang baru 

(Cappuccino dan Arnason, 2006). 

Tumbuhan asing invasif adalah tumbuhan pendatang yang mampu 

mendominasi di suatu kawasan yang menjadi ancaman bagi jenis asli. Spesies 

yang tumbuh secara liar yang dapat menempati dan menyebar ke habitat baru 

tanpa bantuan lebih lanjut dari manusia (Zulharman, 2017). Menurut Indrawan 

dkk. (2002) berkaitan tumbuhan asing di Indonesia terdapat 1936 spesies asing 

yang terdiri dari 187 famili. Merremia peltata L merupakan tumbuhan pemanjat 

dan melilit tumbuh dengan tinggi mencapai 30 m berasal dari kawasan Pasifik 

yang dapat mendominasi daerah terbuka, mengancam integritas ekosistem hutan 

(Setywati, 2015). tumbuh secara vegetatif dan generatif melalui batang. Batang 

ketika masih muda berwarna merah marun tetapi ketika sudah dewasa batangnya 

berwarna coklat dan setengah berkayu (Kirkham, 2005).  

 Penggunaan herbisida merupakan bahan aktif yang dapat diserap dan 

ditranslokasikan ke seluruh bagian atau jaringan tumbuhan, mulai dari daun 

sampai ke perakaran atau sebaliknya (Barus, 2003). 

2.3 Spesies Tumbuhan 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 di definisikan sebagai spesies yang bukan spesies lokal dalam suatu 
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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.    

Tumbuhan Merremia peltata L merupakan tumbuhan invasif maka perlu 

dikendalikan, beberapa teknis untuk mengendalikan fisik biologi dan kimia. Dari 

berbagai teknik yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik fisik dan kimia 

dengan menggunakan cara penebasan dan pengolesan dengan menggunakan 

herbisida (Retnosari, 2014). Herbisida merupakan bahan kimia yang dapat 

mematikan pertembuhan. sementara atau seterusnya bila digunakan dengan 

ukuran yang tepat (Pardamean, 2014).  

  Spesies asing invasif 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.   

  Aktivitas dan mobilitas manusia telah menyebabkan spesies tumbuhan 

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

Sifat invasif tumbuhan ini dapat terjadi pada tumbuhan akuatik dan terrestrial, 
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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 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.   

  Selanjutnya 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.  
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2.4 Dampak Spesies Tumbuhan Invasif 

 Ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia tidak hanya 

disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam, alih 

fungsi lahan atau perubahan iklim secara global, tetapi juga disebabkan oleh 

adanya spesies tumbuhan asing invasif. Spesies tumbuhan asing invasif mampu 

menekan pertumbuhan spesies tumbuhan asli yang terdapat di dalam ekosistem 

sehingga dapat mengakibatkan kepunahan lokal terhadap spesies tumbuhan asli. 

Tumbuhan asing invasif dikenal sebagai tumbuhan bukan asli dari suatu 

ekosistem dan mampu bersaing dengan baik dalam memperoleh sumberdaya di 

ekosistem barunya, sehingga menyebabkan dampak yang merusak bagi struktur, 

komposisi dan pertumbuhan vegetasi asli pada ekosistem tersebut (Moris et al. 

2009). 

 Spesies tumbuhan asing invasif dilaporkan telah teridentifikasi di beberapa 

kawasan konservasi di Indonesia yaitu di CA Dungus Iwul (Simbolon, 2013), CA 

Bojonglarang Jayanti (Arifian, 2014), CA Yan Lapa Bogor (Sari,2015), dan CA 

Cibanteng Sukabumi (Mooy, 2016). Invasi spesies tumbuhan asing diduga dapat 

terjadi di kawasan konservasi lainnya seperti CA Sukawayana Sukabumi Jawa 

Barat. Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 Pasal 1, bahwa CA merupakan 

Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan 

tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi 

dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sehingga, keberadaan tumbuhan 

asing invasif dapat mengancam kelestarian dan merusak habitat spesies asli. Oleh 
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karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai spesies tumbuhan asing invasive 

tersebut, sebagai salah satu upaya preventif dalam melindungi keanekaragaman 

hayati di CA Sukawayana. 

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 
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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 

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, 
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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 

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). 
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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, 

Produk rekayasa Genetika, Agens Hayati, Invasif Aliens Spesies Media Pembawa 

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 



 

16 
 

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).  


