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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikaruniai kekayaan keanekaragaman hayati

dan warisan alam yang beragaman (Megabiodiversity). Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara

Megabiodiversity, namun juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kehilangan

keanekaragaman hayati (Biodiversity loss) yang tinggi di dunia. Salah satu penyebab hilangnya

keanekaragaman hayati Indonesia adalah introduksi dan penyebaran jenis asing invasif pada

beragam ekosistem. Kehadiran spesies tersebut menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi

lingkungan, sosial ekonomi maupun kesehatan masyarakat (Strategi Nasional dan Rencana Aksi

Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia, 2015).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat setidaknya ada

1900 spesies tumbuhan invasif dan kurang lebih 300 diantaranya merupakan gulma invasif.  Masuk

dan  menyebarnya gulma invasif  dapat terjadi secara disengaja melalui perdagangan, introduksi

komoditas, kepariwisataan, atau  tanpa  sengaja  terikut  pada  makhluk  hidup,  benih, media

pembawa atau pada alat angkut (sarana transportasi). Mengingat besarnya kerugian yang

diakibatkan oleh jenis tumbuhan invasif, baik dari segi ekologi, sosial maupun ekonomi maka perlu

dilakukan tindakan pengendalian. Salah satu kawasan konservasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang

sedang menerima dampak kerugian atas spesies invasif dan perlu upaya pengendalian adalah TN

Bantimurung Bulusaraung di Kabupaten Maros dan Pangkep.

Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung memiliki keunikan ekosistem yang

sebagian besar berupa ekosistem hutan bukit kapur (limestone forest) yang memiliki potensi

sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi serta keunikan dan kekhasan gejala

alam dengan fenomena alam yang indah. Kawasan konservasi ini ditunjuk berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 seluas

± 43.750 hektar memiliki banyak fungsi seperti perlindungan ekosistem sebagai penyangga

kehidupan, tangkapan air bagi kawasan di bawahnya (catchment area), dan berpotensi untuk

ekowisata serta memberikan manfaat yang besar bagi wilayah sekitarnya.

Ekosistem hutan bukit kapur (limestone forest) TN Bantimurung Bulusaraung merupakan

termpat berlindung dan sumber pakan bagi sedikitnya 740 spesies satwa liar di antaranya 33 jenis

mamalia, 154 jenis burung, 17 jenis amphibia, 30 jenis reptil, dan 240 jenis kupu-kupu

(Papilionoidea). Ekosistem tersebut juga menjadi tempat tumbuh bagi sedikitnya 709 jenis spesies

tumbuhan, terdiri dari 14 kelas family Monocotyledonae dan 86 kelas family Dicotyledonae. Dari

709 tumbuhan yang telah teridentifikasi tersebut, terdapat 18 diantaranya adalah jenis invasif.
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Spesies invasif dikenal sebagai spesies yang mengancam keutuhan lingkungan dan

memiliki dampak yang luar biasa pada komunitas flora dan fauna (Vilà et al., 2011). Spesies

invasif akan berkembang biak dan menyebar terus menerus, meski tidak introduksi lagi.

Tanaman invasif dapat mengubah struktur habitat, mengurangi ketersediaan air, mengurangi

perkecambahan dan pertumbuhan tanaman, dan dapat mengubah komposisi nutrisi, dan juga

mengubah bentang alam (Jose et al., 2013). Dengan demikian, spesies invasif adalah elemen

penting dari perubahan global dan berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati,

kerusakan ekosistem, dan menciptakan gangguan pada ekosistem di seluruh dunia (Pyšek et al.,

2012).

Pengendalian spesies invasif baik melalui upaya pencegahan, deteksi dini dan respon

cepat, penangan dan mitigasi serta pemulihan ekosistem bukan sebuah upaya yang mudah dan

segera dapat diatasi, namun memerlukan usaha yang ekstra dan terencana dengan baik. Usaha

tersebut perlu dukungan kesiapan sumber daya yang cukup dan memadai dalam upaya

penanganannya serta yang lebih penting adalah ketersediaan data dan informasi jenis-jenis

invasif dan potensi dampak yang ditimbulkan bagi kawasan konservasi. Sementara data dan

informasi jenis-jenis invasif pada salah satu kawasan konservasi di propinsi Sulawesi Selatan

ini belum cukup tersedia, termasuk potensi dampak yang ditimbulkan. Olehnya itu, perlu

dilakukan kajian dan analisis lebih mendalam untuk mengetahui jenis-jenis invasif yang ada,

menilai potensi resiko yang ditimbulkan serta kelayakan dalam pengelolaannya, sebagai bahan

pertimbangan dalam penanganan jenis-jenis invasif di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah menyedikan dokumen hasil analisis resiko jenis-jenis

tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung. Tujuannya adalah :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

2. Menganalisis resiko jenis-jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

3. Merekomendasikan prioritas pengelolaan yang tepat bagi tumbuhan invasif di TN

Bantimurung Bulusaraung.

C. Kegunaan

Kegiatan ini untuk menyediakan dokumen hasil analisis resiko jenis-jenis tumbuhan

invasif di TN Bantimurung Bulusaraung. Dokumen dimaksud dapat digunakan oleh pemangku

kawasan dalam penyusunan rencana pengendalian jenis-jenis tumbuhan invasif di kawasan

konservasi tersebut kedepan.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN

A. Status dan Fungsi Kawasan

1. Sejarah Pembentukan Kawasan

Penunjukan kawasan konservasi TN Bantimurung Bulusaraung merupakan perubahan

fungsi dari beberapa kawasan hutan di Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi

Selatan. Perubahan fungsi kawasan tersebut meliputi kawasan dengan fungsi konservasi

(Cagar Alam Karaenta, Cagar Alam Bulusaraung, Cagar Alam Bantimurung, Taman Wisata

Alam Bantimurung, Taman Wisata Alam Gua Pattunuang), kawasan dengan fungsi lindung,

serta fungsi produksi.

Antara dekade tahun 1970-1980, di kawasan Karst Maros-Pangkep telah ditunjuk

dan/atau ditetapkan 5 unit kawasan konservasi seluas ±11.906,9 Ha. Air terjun Bantimurung

yang terkenal sejak kunjungan Wallace dijadikan kawasan konservasi sejak tahun 1919

dengan luas 18 Ha berdasarkan Gouvernements Besluits tanggal 21-2-1919 No. 6 Staatblad

No. 90. Kawasan Bantimurung dengan potensi wisata tirta, panorama alam dan gua-gua

alamnya, ditunjuk kembali menjadi kawasan konservasi taman wisata alam dengan nama

TWA. Bantimurung seluas 118 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981.

Kawasan hutan di sekitar Pattunuang Asue ditetapkan menjadi kawasan konservasi

taman wisata alam dengan nama TWA. Gua Pattunuang seluas 1.506,25 Ha berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/1987 tanggal 12 Maret 1987. Sebagian

kawasan karst Bantimurung, ditunjuk menjadi kawasan konservasi cagar alam dengan nama

CA. Bantimurung seluas 1.000 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:

839/Kpts/Um/11/1980 tanggal 23 Nopember 1980. Tidak jauh berbeda dengan pertimbangan

tersebut di atas, kawasan karst dan hutan pamah primer di wilayah sebelah Timur

Bantimurung ditunjuk menjadi kawasan konservasi cagar alam dengan nama CA. Karaenta

seluas 1.000 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 647/Kpts/Um/10/1976

tanggal 15 Oktober 1976. Berdasarkan hasil penataan batas CA. Karaenta yang dilaksanakan

pada tahun 1979/1980, luasnya definitifnya bertambah menjadi 1.226 Ha. Kawasan

konservasi yang lainnya adalah CA. Bulusaraung ditunjuk menjadi kawasan konservasi

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/8/1980 tanggal 20 Agustus

1980. Berdasarkan hasil penataan batas CA. Bulusaraung yang dilaksanakan pada tahun

1999/2000, luasnya definitifnya berubah menjadi 8.056,65 Ha.
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Tahun 2004, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor

SK.398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan

Bantimurung-Bulusaraung seluas ± 43.750 Ha terdiri dari Cagar Alam seluas ± 10.282,65

Ha, Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 Ha, Hutan

Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 Ha yang

terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung. Secara rinci, liputan proses pembentukan TN

Bantimurung Bantimurung digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Penunjukan Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung

Sebagai unit pemangkuan kawasan, TN Bantimurung Bulusaraung ditetapkan sebagai

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.717/Menhut-II/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Nasional Bantimurung

Bulusaraung di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi

Sulawesi Selatan seluas ±43.750 Ha. Penetapan wilayah KPHK TN Bantimurung

Bulusaraung sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan

hutan, sehingga status dan fungsi kawasan saat ini masih mengacu pada surat penunjukan

kawasan oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004.

2. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis TN Bantimurung Bulusaraung  terletak diantara 119° 34’ 17” - 119°

55’ 13” Bujur Timur (BT) dan antara 4° 42’ 49” - 5° 06’ 42” Lintang Selatan (LS) yang

secara administrasi berkedudukan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Maros dan

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Batas-batas

kawasan TNBABUL sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep, Barru dan Bone;

- Sebelah Timur : Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;

- Sebelah Selatan : Kabupaten Maros;

- Sebelah Barat : Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Cagar Alam (CA)
1. CA. Bantimurung
2. CA. Karaenta
3. CA. Bulusaraung

Taman Wisata Alam (TWA)
1. TWA. Bantimurung
2. TWA. Gua Pattunuang

Kawasan Hutan Lainnya
1. Hutan Lindung
2. Hutan Produksi Terbatas
3. Hutan Produksi Tetap

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
SK Menteri Kehutanan Nomor 398/Menhut-II/2004
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3. Sistem Zonasi

Zonasi TNBABUL ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.58/IV-SET/2012 tanggal 4 April 2012. Dalam

perjalanannya, sistem zonasi tersebut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan

yang ada baik kondisi faktual di lapangan maupun kebijakan dalam rangka optimalisasi

pengelolaan kawasan.  Perubahan zonasi tersebut sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.358/KSDAE-SET/2015 tanggal

31 Desember 2015 tentang Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Zona dan

revisi zona TNBABUL sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sistem zonasi TN Bantimurung Bulusaraung

No Jenis Zona/Kode
Zonasi Awal Zonasi Menjadi

Luas
(Ha)

Persentase
(%)

Luas
(Ha)

Persentase
(%)

1 Zona Inti (ZI) 22.865,48 52,26 22.849,73 52,23
2 Zona Rimba (ZR) 9.997,21 22,85 10.435,84 23,85
3 Zona Pemanfaatan (ZP) 367,41 0,84 374,43 0,86
4 Zona Tradisional (ZTr) 4.349,77 9,94 4.374,05 10,00
5 Zona Rehabilitasi (Zre) 1.791,49 4,09 1.331,38 3,04
6 Zona Religi, Budaya dan

Sejarah (ZBS)
191,49 0,44 191,49 0,44

7 Zona Khusus (ZKh) 4.187,15 9,57 4.193,08 9,58
Jumlah 43.750 100 43.750 100

Sumber : TNBABUL, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas zona inti TN Bantimurung Bulusaraung mengalami

perubahan dari semula seluas 22.865,48 Ha menjadi 22.849,73 Ha atau berkurang seluas

15,75 Ha (0,03%). Hal tersebut sangat disayangkan akan tetapi menjadi tidak bisa

terhindarkan untuk mengakomodir kepentingan pelebaran jalan nasional di dalam kawasan

yang mendukung pembangunan daerah dalam skala pembangunan nasional. Hal yang

menjadi positif adalah terjadi perubahan yang signifikan pada zona rehabilitasi dari semula

seluas 1.791,49 Ha (4,09%) menjadi 1.331,38 Ha (3,04%) atau berkurang seluas 460,11 Ha

(1,05%). Perubahan zona rehabilitasi ini sebagian besar kemudian dinaikkan statusnya

menjadi zona rimba yang semula seluas 9.997,21 Ha bertambah menjadi seluas 10.435,84

Ha atau seluas 438,63 Ha (1%).

B. Kondisi Ekosistem

1. Topografi

Secara umum, kondisi fisik kawasan TN Bantimurung Bulusaraung bervariasi dari

datar, bergelombang, berbukit sampai dengan bergunung. Bagian kawasan yang bergunung

terletak pada sisi Timur Laut kawasan atau terletak pada Pegunungan Bulusaraung di

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dan Gunung Bulusaraung sendiri di Kecamatan
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Balocci Kabupaten Pangkep. Puncak tertinggi terletak pada ketinggian 1.565 m.dpl di

sebelah Utara Pegunungan Bulusaraung. Puncak Gunung Bulusaraung sendiri terletak pada

ketinggian 1.315 m.dpl. Sisi ini dicirikan oleh kenampakan topografi relief tinggi, bentuk

lereng yang terjal dan tekstur topografi yang kasar.

Daerah perbukitan dicirikan oleh bentuk relief dan tekstur topografi halus sampai

sedang, bentuk lereng sedang sampai rendah, bentuk bukit yang tumpul dengan lembah yang

sempit sampai melebar. Daerah perbukitan ini dapat dikelompokkan ke dalam perbukitan

intrusi, perbukitan sedimen dan perbukitan karst. Kawasan dengan topografi dataran

dicirikan oleh bentuk permukaan lahan yang datar sampai sedang dan sedikit bergelombang,

relief rendah dan tekstur topografi halus. Bentuk permukaan seperti ini banyak dijumpai di

antara perbukitan karst yang berbentuk menara.

Gambar 2. Gugusan Karst Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung

2. Geologi dan Hidrologi

Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung tersusun atas beberapa formasi geologi.

Formasi yang didasarkan pada ciri-ciri litologi dan dominasi batuan tersebut antara lain

adalah: Formasi Balang Baru, Batuan Gunung api Terpropilitkan, Formasi Mallawa, Formasi

Tonasa, Formasi Camba, Batuan Gunungapi Formasi Camba, Batuan Gunungapi Baturape-

Cindako, Batuan Terobosan, dan Endapan Aluvium. Pada Bukit kapur Maros-Pangkep

terdapat dua jenis tanah yang kaya akan Kalsium dan Magnesium, yaitu : 1) Rendolls,

dengan ciri warna kehitaman karena kandungan bahan organik yang tinggi dan 2)

Eutropepts, merupakan turunan  dari inceptisol. Umumnya ditemukan pada daerah dengan

kelerengan yang terjal dan di puncak bukit kapur. Tanah ini sangat dangkal dan berwarna

terang.

Batuan kapur dikenal memiliki porositas yang tinggi, namun tidak mampu melepaskan

air selain mengalirkannya dalam bentuk aliran bawah tanah melalui lorong/celah batuannya.

Dengan formasi geologi utama berupa batuan kapur, kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung

merupakan catchment area bagi beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan.
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3. Iklim

Berdasarkan perhitungan data curah hujan yang dikumpulkan dari beberapa stasiun

yang ada di sekitar kawasan taman nasional, ditemukan bahwa pada wilayah bagian selatan

terutama bagian yang berdekatan dengan kota Kabupaten Maros, seperti Bantimurung

termasuk beriklim tipe D (Schmidt dan Ferguson), sedangkan Bengo-Bengo, Karaenta,

Biseang Labboro, Tonasa dan Minasa Te’ne beriklim tipe C, sementara pada bagian utara,

terutama wilayah Kecamatan Camba dan Mallawa termasuk kedalam tipe B.

Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung mengalami 4 empat zona curah hujan, yakni

curah hujan 2.250 mm, 2.750 mm, 3.250 mm dan 3.750 mm. Peta curah hujan

memperlihatkan bahwa curah hujan 2.250 mm sampai 2.750 mm berada di bagian timur

kawasan taman nasional. Sebaliknya, curah hujan yang lebih tinggi yakni 3.250 mm sampai

3.750 mm, berada di bagian barat taman nasional dimana sekitar 75 % wilayah cakupannya

merupakan arael karst.

4. Bioekologi

Berdasarkan pembagian tipe ekosistem alami yang ada di Indonesia dan Sulawesi

(mengikuti Sastrapradja dkk dan Whitten dkk), kawasan TN Bantimurung Bulusaraung

dibagi ke dalam tiga tipe ekosistem utama, yaitu ekosistem hutan pada batuan gamping

(forest over limestone) atau lebih dikenal dengan nama ekosistem karst, ekosistem hutan

hujan non dipterocarpaceae pamah, serta ekosistem hutan pegunungan bawah. TN

Bantimurung Bulusaraung didominasi vegetasi bukit karst (vegetasi bukit kapur), sementara

yang lainnya merupakan areal penyebaran vegetasi hutan dataran rendah. Batuan kapur

dikenal memiliki porositas yang tinggi, namun tidak mampu melepaskan air selain

mengalirkannya dalam bentuk aliran bawah tanah melalui lorong/celah batuannya. Dengan

formasi geologi utama berupa batuan kapur, kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung

merupakan Catchment Area bagi beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan.

Saat ini telah teridentifikasi sedikitnya 709 jenis tumbuhan yang terdiri dari 14 family

kelas monocotyledonae dan 86 family kelas dicotyledonae. Di antaranya 43 jenis Ficus

merupakan key species di kawasan tersebut, 116 jenis Anggrek alam. Dari jumlah flora

tersebut 6 jenis yang dilindungi, yaitu ebony (Diospyros celebica), palem (Livistona

chinensis, Livistona sp.), anggrek alam (Ascocentrum miniatum, Dendrobium macrophyllum

dan Phalaenopsis amboinensis). Dari keluarga fauna, hingga saat ini tercatat sedikitnya 740

spesies satwa liar di antaranya 33 jenis mamalia, 154 jenis burung, 17 jenis amphibia, 30

jenis reptil, 23 jenis ikan dan 240 jenis kupu-kupu (Papilionoidea) yang telah teridentifikasi

sampai tingkat species. Di antaranya terdapat 52 jenis penting yang dilindungi undang-

undang dan 364 jenis endemik Sulawesi.
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Dari jumlah spesies tersebut di atas terdapat 8 jenis yang merupakan spesies kunci

yaitu : 1) Monyet Hitam Sulawesi (Macaca maura), 2) Kus-Kus Beruang (Ailurops ursinus),

3) Kus-Kus Sulawesi (Strigocuscus celebensis), 4) Musang Sulawesi (Macrogalidia

musschenbroekii), 5) Babi Hutan Sulawesi (Sus celebensis), 6) Julang Sulawesi (Aceros

cassidix), 7) Kengkaren Sulawesi (Penelopides exarhatus), dan 8) Elang Sulawesi (Spizaetus

lanceolatus).

Spesies lain yang tidak kalah menariknya dan bernilai penting adalah keberadaan

primata terkecil Tarisus fuscus, Angrek alam dan Ebony (Diospyros celebica). Tarsius fuscus

merupakan salah satu dari 25 spesies terancam punah selain Macaca maura yang terdapat di

TN Bantimurung Bulusaraung, Sementara jenis ebony dan angrek merupakan jenis yang

dilindungi. Selain itu, terdapat pula jenis fauna yang endemik dalam gua sebagai penghuni

gelap abadi seperi ikan dengan mata tereduksi bahkan Mata buta (Bostrychus spp.), Kecoa

buta (Nocticola spp.) Kumbang gua (Eustra saripaensis), Jangkrik gua (Rhaphidophora sp.)

serta Tungau gua (Trombidiidae).

TN Bantimurung Bulusaraung juga dikenal ke segala penjuru dunia karena memiliki

keanekaragaman jenis dan populasi kupu-kupu yang tinggi. Alfred Russel Wallace (1856)

bahkan menjulukinya sebagai “The Kingdom of Butterfly”. Kupu-kupu yang terdapat di

taman nasional ini tidak kurang 240 jenis yang teridentifikasi pada tingkat species, dengan

jenis endemik antara lain adalah: Papilio blumei, Papilio polytes, Papilio sataspes, Troides

halyphron, Troides helena, Troides hypolithus, dan Graphium androcles.

C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Seluruh wilayah atau daerah penyangga kawasan TN Bantimurung Bulusaraung yang

berjumlah 45 desa/kelurahan didiami oleh penduduk sebanyak 100.879 jiwa dan terhimpun

dalam 25.842 rumah tangga. Dengan total wilayah administratif di daerah penyangga seluas

938,55 Km2, maka kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tersebut adalah 107 jiwa/Km2.

Angka kepadatan tersebut masih berada di bawah angka kepadatan total penduduk Provinsi

Sulawesi Selatan sebesar 201 jiwa/Km2, serta masih berada di bawah angka kepadatan total

penduduk Indonesia sebesar 136 jiwa/Km2. Kondisi demografi di daerah penyangga kawasan

TN Bantimurung Bulusaraung sebagaimana Tabel 2.

Problem sosial ekonomi masyarakat di desa penyangga TN Bantimurung Bulusaraung

adalah rendahnya tingkat pendidikan, tingginya jumlah tanggungan keluarga, keterlibatan

masyarakat dalam kelompok masih rendah, proses capacity building berjalan lambat, dan

rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan

klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat menurut Sayogyo dalam Wantasen (1998),

diketahui bahwa sebanyak 65,0% masyarakat sekitar TN Bantimurung Bulusaraung masih

Troides helena
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berada dibawah garis kemiskinan bahkan 47,8% diantaranya tergolong dalam kategori sangat

miskin. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat sekitar TN Bantimurung

Bulusaraung belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sementara tingkat

ketergantungan secara ekonomi masyarakat sekitar terhadap kawasan taman nasional

berkisar antara 0,64%-100% dengan rata-rata tingkat ketergantungan terhadap TNBABUL

sebesar 37,97% (Abdul Kadir W., 2012).

Tabel 2. Desa/Kelurahan di Daerah Penyangga TN Bantimurung Bulusaraung

Kabupaten/ Kecamatan
Rumah
Tangga

Penduduk
(Jiwa)

Luas
Wilayah
(Km2)

Kepadatan
Penduduk

(Jiwa/Km2)
KAB. MAROS 12.329 51.094 604 3.524
1. Kec. Bantimurung 1.506 6.296 18 977
2. Kec. Simbang 2.530 12.237 73 668
3. Kec. Cenrana 3.014 12.047 150 609
4. Kec. Tompobulu 1.350 5.882 113 254
5. Kec. Camba 2.057 7.662 75 702
6. Kec. Mallawa 1.872 6.970 175 314
KAB. PANGKEP 12.795 47.098 276 4.866
1. Kec. Balocci 4.334 15.795 143 1.262
2. Kec. Minasa Te’ne 6.301 23.334 58 3.176
3. Kec. Tondong Tallasa 2.160 7.969 75 428
KAB. BONE 718 .687 58 92
1. Kec. Tellu Limpoe 718 2.687 58 92
Jumlah 25.842 100.879 938,55 107

Sumber : Data Sekunder, 2016

Dengan tingkat pendapatan yang rendah masyarakat sekitar hutan akan mencari cara

bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena kesadaran masyarakat untuk

turut serta dalam menjaga kelestarian hutan umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan

mereka. Bila keadaan sosial ekonomi masyarakat baik, maka hutan pun akan aman dan

kelestariannya pun dapat terjamin. Sebaliknya bila terdapat kemiskinan, kelaparan atau

kekurangan pangan maka hutan akan menjadi sasaran. Dengan demikian perlu adanya

pemahaman sosial ekonomi dan budaya masyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah

pemikir, perencana dan penyelenggara pelesatarian lingkungan, sehingga pada akhirnya akan

menunjang pembangunan, khususnya di sektor pertanian maupun kehutanan (Waruwu,

1984). Beberapa hal penting untuk menciptakan keadaan yang baik bagi sosial ekonomi

masyarakat sekitar hutan adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup majemuk bagi

masyarakat, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, pengadaan sarana dan mewujudkan

lingkungan hidup yang sehat serta peningkatan upaya bimbingan dan penyuluhan kepada

masyarakat (Kotijah, 2006).
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BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Lokasi dan Waktu

Kegiatan Analisis Resiko Jenis-jenis Tumbuhan Invasif di Taman Nasional

Bantimurung Bulusaraung Tahun 2017, secara umum dilaksanakan di seluruh kawasan yang

meliputi wilayah kerja SPTN Wilayah I Balocci Kabupaten Pangkep dan SPTN Wilayah II

Camba Kabupaten Maros (peta terlampir). Sementara rapat-rapat pembahasan dan

penyusunan laporan dilaksanakan di Kantor Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Kegiatan

dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan yaitu Oktober s.d Desember 2017. Tata waktu

pelaksanaan kegiatan sebagaiman Tabel 3.

Tabel 3. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No Tahapan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Oktober November Desember
II III IV I II III IV I II III

I Persiapan
1 Pembentukan tim kerja
2 Rapat persiapan
3 Penyusunan dan pembahasan

rencana kerja
II Pelaksanaan
1 Study literatur
2 Survey lapangan
3 Rapat evaluasi internal
III Penyelesaian
1 Rapat pembahasan hasil
2 Penggandaan dokumen
3 Pelaporan

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan Analisis Resiko Tumbuhan Invasif di

TN Bantimurung Bulusaraung, antara lain:

1. Peta Kerja

2. Perangkat Komputer, printer

3. Field Guide dan literatur pendukung lainnya

4. Kamera, Binokuler

5. GPS

6. Alat Tulis, dan

7. Perlengkapan lapangan



11

C. Pelaksana

Tim Kerja Analisis Resiko Jenis-Jenis Tumbuhan Invasif di TN Bantimurung

Bulusaraung terdiri dari :

I Pengarah : Kepala Balai

(Ir. Sahdin Zunaidi, M.Si)

II Penanggungjawab
:

1 Kepala Sub Bagian TataUsaha

(Abdul Azis Bakry, S.Pi., M.Si)

2 Kepala SPTN Wilayah I, Balocci

(Iqbal Abadi Rasjid, S.Pt)

3 Kepala SPTN Wilayah II, Camba

(Husain, SH)

III Ketua : Usman, S.Hut

IV Anggota : 1 Kamajaya Shagir, S.Hut

2 Much. Syachrir, S.Hut

3 Nur Rahma, S.Hut

4 Ahmad Winaldi

D. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan

Persiapan dilakukan melalui penunjukan tim kerja dengan surat keputusan kepala

balai. Tim kerja dimaksud terdiri dari kepala balai selaku pengarah; kepala sub bagian tata

usaha, kepala sptn wilayah 1 dan 2 selaku penanggungjawab kegiatan; tim pelaksana (ketua

dan anggota) dan tim ahli. Tim ahli berasal dari perguruan tinggi dalam hal ini adalah dari

Fakultas Kehutanan UNHAS, sementara tima lainnya adalah internal Balai TN Bantimurung

Bulusaraung. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana dan tim ahli ditunjuk untuk menyiapkan

rencana kegiatan, melakukan pengumpulan data dan analisis data. Dalam penyusunan

rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun

kemudian dilakukan pembahasan dengan melibatkan unit pengelola terkait. Saran dan

masukan atas rencana kerja tersebut menjadi bahan perbaikan rencana kerja.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan meliputi studi literatur, survey lapangan dan rapat pembahasan

internal. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi jenis-jenis invasif

di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung melalui laporan-laporan internal, hasil-hasil

penenlitian, browsing melalui media internet serta data dan informasi lainnya yang terkait.

Survey lapangan melalui kunjungan langsung dilokasi-lokasi diindikasikan tumbuh jenis-
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jenis invasif. Survey lapngan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait jenis-

jenis invasif di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Pembahasan internal dilakukan

untuk melakukan penilaian resiko jenis-jenis invasif di kawasan TN Bantimurung

Bulusaraung menggunakan buku Pedoman Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif yang

dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kementerian LHK dan

FORIS Indonesia.

3. Penyelesaian

Kegiatan penyelesaian meliputi rapat pembahasan hasil, penggandaan dokumen dan

pelaporan. Pembahasan hasil kegiatan melibatkan personil internal pengelola TN

Bantimurung Bulusaraung. Pembahasan hasil dengan memaparkan hasil penyusunan

dokumen analisis resiko jenis-jenis tumbuhan invasif di kawasan TN Bantimurung

Bulusaraung mendapatkan masukan dari segenap jajaran pengelola dan sekaligus mendapat

telaah dan penilaian dari kepala Balai. Dokumen hasil pembahasan tersebut kemudian

digandakan dan selanjutnya dilaporkan pada Direktur Jenderl KSDAE untuk mendapat

arahan lebih lanjut.

E. Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi jenis-jenis invasif di

kawasan TN Bantimurung Bulusaraung melalui laporan-laporan internal, hasil-hasil

penenlitian, browsing melalui media internet serta data dan informasi lainnya yang terkait.

2. Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung terhadap kondisi biofisik kawasan TNBABUL, kondisi jenis-

jenis invasif dan pola penyebarannya, potensi dan permasalahan serta kondisi umum lainnya.

Pengamatan langsung dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari hasil

pengamatan berbagai kondisi dan fakta yang terjadi. Dengan teknik ini juga peneliti dapat

menemukan hal-hal yang tidak terungkapkan oleh informan sehingga dapat dijadikan

sebagai dasar klarifikasi berbagai informasi yang telah diperoleh.

3. Rapat Pembahasan Internal

Pembahasan internal dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dan diskusi

untuk mengetahui pendapat atau penjelasan tentang obyek kegiatan. Dalam wawancara ini,

tim kerja memaparkan matriks penilaian resiko tumbuhan invasif kepada peserta tentang data

dan informasi, fakta-fakta dan opini mereka terkait jenis-jenis invasif. Tujuan dilakukan

wawancara adalah untuk mendapatkan nilai resiko dan fisibilitas pengelolaan jenis invasif

sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan masing-masing peserta. (Matriks daftar

pertanyaan penilaian resiko tumbuhan invasif sebagaimana lampiran 1).
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F. Analisis Data

Metode Analisa Resiko Jenis-jenis Tumbuhan invasif di TN Bantimurung

Bulusaraung menggunakan sistem scoring yang mengacu pada buku Pedoman Analisis

Resiko Tumbuhan Asing Invasif yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hutan, Kementerian LHK dan FORIS Indonesia. Metode ini merupakan

pengembangan model analisis oleh Heibert & Stubbendieck (1993) dan Virtue (2010),

kemudian dimodifikasi oleh Tjitrosoedirjo (2015) untuk disesuaikan dengan kondisi

lingkungan di Indonesia. Berdasarkan buku pedoman tersebut, penilaian resiko tumbuhan

invasif melalui tiga tahapan yaitu resiko tumbuhan invasif, fisibilitas pengelolaan tumbuhan

invasif dan rekomendasi prioritas pengelolaan tumbuhan invasif.

1. Resiko Tumbuhan Invasif

Resiko tumbuhan invasif dinilai sesuai pertanyaan-pertanyan dalam kuisioner yang

mengacu pada Buku Pedoman Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif yang dikembangkan

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian LHK dengan FORIS

Indonesia. Berdasarkan buku tersebut, penilaian resiko tanaman invasif terdiri dari 3 kriteria

utama, yaitu : 1) keinvasifan untuk melihat laju perluasan tumbuhan invasif, tumbuhan

invasif yang menyebar cepat berprioritas tinggi; 2) dampak adalah pengaruh ekonomi,

lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh tumbuhan invasif; dan 3) potensi distribusi yang

mengindikasikan area total tumbuhan invasif mungkin menyebar dalam satu wilayah

pemanfaatan lahan. Penilaian keinvasifan, dampak dan potensi distribusi dilakukan dengan

ketentuan :

- Nilai keinvasifan, nilai total yang diperoleh dari tabel skoring dibagi 15 kemudian

dikalikan dengan 10 dan hasilnya dibulatkan menjadi satu angka desimal;

- Nilai dampak adalah nilai total yang diperoleh dari tabel skoring dibagi 19 dikali dengan

10 dan hasilnya dibulatkan menjadi satu angka desimal;

- Nilai potensi distribusi adalah nilai total yang didapat dari nilai skoring.

Nilai resiko tumbuhan invasif dihitung dengan menyesuaikan nilai keinvasifan,

dampak dan potensi distibusi pada skala 0-10, kemudian mengalikan nilai-nilai tersebut

untuk mendapatkan nilai resiko sesungguhnya. Nilai total resiko tumbuhan invasif

maksimum 1.000 dan nilai minimumnya adalah 0. Tumbuhan invasif dikategorikan beresiko

sangat tinggi jika nilainya >192, tinggi jika nilainya 101-192, sedang jika nilainya 39-100,

rendah jika nilainya 13-38, dan diabaikan jika nilainya <13.

Resiko Tumbuhan Invasif = Keinvasifan (K) x Dampak (D) x Potensi Distribusi (PD)
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2. Fisibilitas Pengelolaan Tumbuhan Invasif

Fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif juga dinilai sesuai pertanyaan-pertanyan

dalam kuisioner yang mengacu pada Pedoman Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif

yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kementerian LHK dan

FORIS Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemungkinan atau peluang

pengelolaan/pengendalian tumbuhan invasif dalam suatu areal pemanfaatan lahan.

Berdasarkan pedoman tersebut, penilaian fisibiltas pengelolaan dibagi menjadi tiga kriteria

utama, yaitu : 1) biaya kontrol, 2) distribusi tumbuhan invasif, dan 3) persistensi

pengendalian (kontrol). Biaya kontrol meliputi biaya pengelolaan deteksi, biaya kontrol riil

di lapangan, dan keperluan penguatan dan pendidikan. Distribusi mempertimbangkan

seberapa luas penyebaran tumbuhan invasif itu. Sementara persisten mengacu pada periode

dimana hasilnya bisa bertahan.

Penentuan skoring biaya pengendalian (B), distribui potensi tumbuhan invasif (DTI)

dan persistensi pengendalian (P) dilakukan dengan ketentuan :

- biaya pengendalian, nilai total yang diperoleh dari tabel skoring dibagi 15 kemudian

dikalikan dengan 10 dan hasilnya dibulatkan menjadi satu angka desimal;

- distribusi tumbuhan invasif, nilai total yang diperoleh dari tabel skoring dibagi 12 dikali

dengan 10 dan hasilnya dibulatkan menjadi satu angka desimal;

- persistensi pengendalian, nilai total yang didapat dari nilai skoring.

Nilai fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif dihitung dengan menyesuaikan nilai

biaya pengendalian, distribusi tumbuhan invasif dan persistensi pengendaliannya pada skala

0-10, kemudian mengalikan nilai-nilai tersebut untuk mendapatkan nilai resiko

sesungguhnya. Nilai visibilitas pengelolaan tumbuhan invasif maksimum 1.000 dan nilai

minimumnya adalah 0. Visibilitas pengelolaan tumbuhan invasif dikategorikan sangat tinggi

jika nilainya <14, tinggi jika nilainya 14-30, medium jika nilainya 31-55, rendah jika

nilainya 56-112, dan tidak berarti jika nilainya >113.

3. Rekomendasi Prioritas Pengelolaan Tumbuhan Invasif

Setelah nilai skor resiko dan nilai skor fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif

diketahui. Langkah selanjutnya adalah tahap matching stage (pencocokan) antara nilai resiko

dengan nilai fisibilitas pengelolaan menggunakan matriks prioritas pengelolaan tanaman

invasif berdasarkan buku Pedoman Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif yang

dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kementerian LHK dan

Fisibilitas Pengelolaan = Biaya Pengendalian (B) x Distribusi Tumbuhan Invasif (DTI) x

Potensi Persistensi Pengendalian (P)
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FORIS Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menentukan tindakan pengendalian yang tepat

terhadap tumbuhan invasif di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung.

Gambar 3 berikut ini memberikan panduan aksi strategis pengelolaan tumbuhan

invasif  yang tepat.   Spesies tumbuhan invasif yang berbeda akan kelihatan berada pada

posisi yang berbeda dalam matriks, berdasarkan skor risiko dan fisibilitas pengelolaannya.

Setiap sistem pemanfaatan lahan akan mempunyai matriks tersendiri.
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Gambar 3. Matriks Panduan Aksi Strategis Pengelolaan Tumbuhan Invasif

Berikut ini prinsip panduan untuk setiap kategori pengelolaan di dalam matriks. Pada

skala lansekap prinsip ini perlu diinterpretasikan dalam pengertian keluaran yang berbeda

untuk setiap sistem pemanfaatan lahan, bagi setiap spesies tumbuhan invasif yang berbeda.

Misalnya suatu tumbuhan invasif mendapat ranking “musnahkan infestasi” pada suatu sistem

pemanfaatan lahan, dan “ aksi terbatas” pada sistem pemanfaatan lahan yang lain. Uraian

masing-masing kategori dalam matrik diuraikan sebagai berikut :

a) Siaga

Spesies tumbuhan invasif yang diketahui tidak ada di daerah pengelolaan dan menjadi

ancaman nyata mendapat skor “0” dalam Fisibilitas Pengelolaan karena ketidakberadaan

didaerah itu. Pengelolaan kategori SIAGA ini bertujuan untuk mencegah datang dan

mapannya spesies itu:

- Mencegah masuk kedalam daerah pengelolaan

- Pengamatan berkelanjutan untuk serangan tumbuhan invasif (mis.inspeksi nurseri)

- Pelatihan aktivitas kesadaran masyarakat agar dapat melakukan deteksi dini
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b) Eradikasi

Bertujuan untuk memusnahkan tumbuhan invasif dari daerah pengelolaan, melalui

kegiatan :

- Pengamatan dan pemetaan detail untuk menentukan lokasi dari invasi.

- Memusnahkan semua infestasi meliputi bank biji

- Mencegah pemasukan  kedalam dan perdagangan didalam daerah pengelolaan

- Melarang menanam dan mengkultivasi tumbuhan invasif

- Monitor perkembangan program eradikasi

c) Musnahkan Infestasi

Bertujuan mengurangi secara signifikan spesies tumbuhan invasif di dalam daerah

pengelolaan.

- Pengamatan dan Pemetaan detail untuk melokasi semua infestasi.

- Musnahkan semua infestasi, ditujukan untuk eradikasi lokal pada daerah yang fisibel

- Mencegah pemasukan kedalam dan  gerakan dan perdagangan di dalam daerah

pengelolaan.

- Melarang menanam

- Memonitor progres reduksi.

d) Mencegah Penyebaran

Bertujuan mencegah penyebaran yang terjadi dari tumbuhan invasif di dalam daerah

pengelolaan.

- Pengamatan dan pemetaan untuk melokasi semua infestasi pada seluruh unit lokasi

(kepemilikan lahan, desa, unit subsistem dalam ekosistem)

- Kendalikan semua infestasi untuk mengurangi kerapatan tumbuhan invasif secara

signifikan.

- Mencegah pemasukan ke dan gerakan dan perdagangan didalam daerah pengelolaan

- Tidak mengisinkan penyebaran (kalau ditanam)

- Monitor perubahan dari distribusi yang ada.

e) Melindungi  Situs

Bertujuan untuk mencegah penyebaran tumbuhan invasif kedalam situs kunci/aset

dengan nilai ekonomi tinggi, lingkungan dan/atau sosial.

- Tumbuhan invasif mungkin berada pada distribusi terbatas dan  hanya mengancam

pada industri/habitat terbatas (risiko tumbuhan invasif rendah). Atau tumbuhan invasif

itu mungkin lebih tersebar luas tetapi belum menginvasi /berdampak pada banyak

industri/ habitat ( risiko tumbuhan invasif yang lebih besar).

- Pengamatan dan pemetaan untuk menentukan lokasi semua daerah terinvasi.
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- Mengindentifikasi situs kunci /aset di dalam daerah pengelolaan .

- Pengelolaan infestasi pada areal dekat situs kunci/aset yang bertujuan untuk

mengurangi kerapatan tumbuhan invasif secara signifikan.

- Membatasi gerakan dan perdagangan spesies tumbuhan invasif dalam daerah

pengelolaan.

- Mencegah pnyebaran tumbuhan invasif yang dikultivasi (kalau ditanam) yang

berdekatan dengan sirus kunci.

- Monitor perubahan distribusi saat ini didalam dan yang berdekatan dengan situs kunci.

f) Mengelola Tumbuhan Invasif

Bertujuan untuk mereduksi dampak ekonomi, lingkungan dan/atau sosial secara

keseluruhan dari tumbuhan invasif melalui pengelolaan target.

- Penelitian dan pengembangan paket Pengelolaan Tumbuhan Invasif secara Terpadu

(PTIT) meliputi pemakaian herbisida dan pengendalian hayati yang mana yang lebih

fisibel

- Mempromosikan paket PTIT pada pemangku kepentingan (termasuk pemilik lahan)

- Monitor penurunan dampak tumbuhan invasif karena perbaikan pengelolaan

- Identifikasi situs kunci/aset dalam daerah pengelolaan dan pastikan kecukupan

sumberdaya untuk mengelola tumbuhan invasif

g) Mengelola Situs

Bertujuan untuk menjaga nilai ekonomi. lingkungan dan/atau sosial secara

keseluruhan dari situs kunci/aset melalui perbaikan pengelolaan Tumbuhan Invasif secara

umum.

- Promosikan prinsip umum PTIT kepada pemangku kepentingan meliputi seperangkat

teknik metode  pengendalian, menjaga kemampuan kompetisi dari vegetasi

alam/tanaman budidaya/pastur, kesehatan dan rencana pengelolaan sistem

pemanfaatan lahan.

- Identifikasi situs kunci/aset di dalam daerah pengelolaan dan pastikan kecukupan

sumberdaya untuk megelola ini dan menjaga nilai aset tersebut.

- Perluas fokus diluar  masalah  tumbuhan invasif pada semua proses yang Mengancam

h) Monitor

Bertujuan untuk mendeteksi perubahan signifikan risiko spesies umbuhan invasif.

Monitor penyebaran spesies dan review perobahan yang ada  dalam keinvasifan spesies

tumbuhan
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i) Aksi Terbatas

Spesies tumbuhan invasif hanya akan ditargetkan untuk pengendalian terkoordinasi

dalam daerah pengelolaan apabila keberadaan secara lokal membuat spesies ini

kemungkinan menyebar pada sistem pemanfaatan lahan yang  diranking sebagai prioritas

tinggi.

- Ambil tindakan untuk mengendalikan kalau diperlukan untuk keuntungan sistem

pemanfaatan lahan yang berada dalam risiko untuk diinvasi.

- Kalau tidak, saran terbatas pada pengelola,  apabila diperlukan
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Tumbuhan Invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

Jenis-jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung diperoleh dari data dan

informasi internal dan eksternal (laporan kegiatan, hasil penelitian dan dokumen lainnya

yang terkait). Data dan informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan data dan informasi

jenis invasif sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor

P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif dan Buku A Guide Book to

Invasive Alien Plant Species in Indonesia. Dari hasil tersebut kemudian didapatkan jenis-

jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Jenis-Jenis Tumbuhan Invasif di TN Bantimurung Bulusaraung
No Nama Ilmiah Nama Lokal Famili
1 Acacia mangium Willd. Akasia Fabaceae
2 Ageratum conyzoides L. Rumput balam Asteraceae
3 Brugmansia suaviolens Kecubung hutan Solanaceae
4 Cassia siamea Lmk. Johar Fabaceae
5 Cassia tora L. Ketepeng kecil Fabaceae
6 Chromolaena odorata L. Kirinyu Asteraceae
7 Cyperus rotundus L. Rumput teki Cyperaceae
8 Derris trifoliata Lour. Tuba Fabaceae
9 Elephantopus scaber L. Tapak liman Asteraceae
10 Imperata cylindrica L. Beauv. Ilalang Poaceae
11 Jatropha curcas L. Jarak pagar Euphorbiaceae
12 Lantana camara L. Bunga tahi ayam Verbenaceae
13 Phyllanthus urinaria L. Meniran Phyllanthaceae
14 Pluchea indica (L.) Less. Beluntas Asteraceae
15 Psidium guajava Linnaeus Jambu biji Myrtaceae
16 Spathodea campanulata P. Beauv. Kembang kecrutan Bignoniaceae
17 Swietenia macrophylla King. Mahoni Meliaceae
18 Syzygium cumini (L.) Skeels. Jamblang/coppeng Myrtaceae

Sumber : Data Sekunder, 2017

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa di TN Bantimurung Bulusaraung terdapat 18

jenis tumbuhan invasif yang termasuk dalam 12 famili. Famili terbanyak adalah Asteraceae

dan Fabaceae dengan masing-masing 4 spesies, Myrtaceae dengan 2 spesies dan famili

lainnya dengan masing-masing 1 spesies. Asteraceae adalah salah satu suku anggota

tumbuhan berbunga, sedangkan Fabaceae merupakan salah satu suku tumbuhan dikotil yang

terpenting dan terbesar. Anggota suku Fabaceae juga dikenal karena kemampuannya

mengikat (fiksasi) nitrogen langsung dari udara (tidak melalui cairan tanah) karena

bersimbiosis dengan bakteri tertentu pada akar atau batangnya. Sementara Myrtaceae

merupakan kelompok besar tumbuh-tumbuhan yang anggotanya banyak dikenal dan
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dimanfaatkan manusia. Jenis-jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

diuraikan sebagai berikut :

1. Acacia mangium Willd.

Acacia mangium adalah tanaman kayu anggota dari marga Acacia yang banyak

tumbuh di wilayah Papua Nugini, Papua Barat dan Maluku. Tanaman ini pada mulanya

dikembangkan eksitu di Malaysia Barat dan selanjutnya di Malaysia Timur, yaitu di Sabah

dan Serawak, karena menunjukkan pertumbuhan yang baik maka Filipina telah

mengembangkan pula sebagai tanaman hutan.

Pada umumnya Acacia mangium mencapai

tinggi lebih dari 15 meter, kecuali pada tempat

yang kurang menguntungkan akan tumbuh lebih

kecil antara 7 - 10 meter. Pohon A. mangium yang

tua biasanya berkayu keras, kasar, beralur

longitudinal dan warnanya bervariasi mulai dari

coklat gelap sampai terang. Di habitat aslinya,

tumbuh di daerah tropis dataran rendah pesisir di

tepi hutan hujan, di kaki bukit pesisir berakhir

metamorf, granit dan asam formasi vulkanik, dan

juga pada alluvium berpasir atau berlemak di

dataran pantai.

Acacia mangium termasuk jenis Legum yang tumbuh cepat, tidak memerlukan

persyaratan tumbuh yang tinggi dan tidak begitu terpengaruh oleh jenis tanahnya. Kayunya

bernilai ekonomi karena merupakan bahan yang baik untuk finir serta perabot rumah yang

menarik seperti: lemari, kusen pintu, dan jendela serta baik untuk bahan bakar. Tanaman

Acacia mangium yang berumur tujuh dan delapan tahun menghasilkan kayu yang dapat

dibuat untuk papan partikel yang baik.

2. Ageratum conyzoides L.

Ageratum conyzoides adalah sejenis gulma pertanian anggota suku Asteraceae. Terna

semusim ini berasal dari daerah tropis Amerika, khususnya Brasil, akan tetapi telah lama

masuk dan meliar di wilayah Nusantara. Disebut juga sebagai babandotan atau babadotan

(Sunda); Kerinyu; Kopasanda (Makassar). Terna berbau keras, berbatang tegak atau

berbaring, berakar pada bagian yang menyentuh tanah, batang gilig dan berambut jarang,

sering bercabang-cabang, dengan satu atau banyak kuntum bunga majemuk yang terletak di

ujung, tinggi hingga 120 cm.
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A. conyzoides dapat membentuk

monokultur di padang rumput, hutan, dan

perkebunan dan ladang (Dogra et al., 2009). Ini

adalah koloni jangka pendek yang agresif dari

kesenjangan dalam vegetasi. A. conyzoides

awalnya dapat mendominasi sebagai pelopor

dimana ladang ditinggalkan di lokasi budidaya

yang bergeser di daerah tropis. Namun, dengan

cepat digantikan oleh semak perintis atau spesies

pohon dalam beberapa tahun terakhir (Ohtsuka,

1998). Spesies ini juga dilaporkan oleh Dogra et al. (2009) karena mengubah sifat tanah

dengan melepaskan allelochemicals yang bisa menghambat pertumbuhan spesies lainnya.

Mereka juga membandingkan komposisi tanah daerah dengan vegetasi asli dibandingkan

yang menyerang dengan A. conyzoides, menemukan peningkatan signifikan pada karbon

organik dan nutrisi lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa peningkatan nutrisi tanah dan

efek allelopathic mendorong pertumbuhan spesies invasif.

3. Brugmansia suaviolens

Kecubung hutan (Brugmansia suaveolens) merupakan jenis tumbuhan menahun dari

famili Solanaceae. Tumbuhan genus Brugmansia sering disebut sebagai terompet malaikat

karena memiliki bunga bebentuk terompet. Meskipun memiliki bentuk yang tidak jauh

berbeda dengan tumbuhan dari genus Brugmansia, kecubung hutan adalah satu-satunya jenis

yang mampu tumbuh dengan baik pada daerah dataran

rendah dengan iklim panas. Kecubung hutan

dimanfaatkan sebagai obat-obatan, namun ada bagian

dari tumbuhan tersebut yang dapat menyebabkan efek

halusinasi bila dikonsumsi.

Kecubung hutan digolongkan ke dalam jenis

semak-semak atau pohon yang tumbuh tegak dengan

banyak ranting. Kecubung hutan mampu tumbuh

hingga mencapai 10 - 15 kaki. Bunga tumbuhan

kecubung hutan berbentuk seperti terompet dan

umumnya berwarna putih, namun ada juga yang berwarna kuning atau merah muda. Bunga

kecubung hutan hanya berbau harum pada malam hari untuk menarik perhatian serangga.

Selain digunakan sebagai tanaman hias, kecubung hutan juga dapat dimanfaatkan

untuk obat-obatan. Daun tumbuhan kecubung hutan dapat digunakan untuk mengobati asma,
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memar, batuk, dan pilek.Kulit pohonnya dapat diolah untuk mengobati patah tulang dan

keseleo pada pergelangan kaki.

4. Cassia siamea Lmk.

Johar atau juar adalah nama sejenis pohon penghasil kayu keras yang termasuk suku

Fabaceae (Leguminosae, polong-polongan). Pohon yang sering ditanam sebagai peneduh

tepi jalan ini dikenal pula dengan nama-nama yang

mirip, seperti juwar (Btw., Jw., Sd.), atau johor

(Mly.). Di Jawa sering juga disebut jati wesi. Di

Sumatra, pohon ini dinamai pula bujuk atau dulang.

Dalam bahasa Inggris tumbuhan ini disebut dengan

beberapa nama seperti black-wood cassia, Bombay

blackwood, kassod tree, Siamese senna dan lain-lain.

Nama ilmiahnya, siamea, merujuk pada tanah

asalnya, yakni Siam atau Thailand.

Pohon, tinggi 2 - 20 (-30)m; dengan batang

lurus dan pendek, gemang jarang melebihi 50cm. Pepagan (kulit batang) berwarna abu-abu

kecoklatan pada cabang yang muda; percabangan melebar membentuk tajuk yang padat dan

membulat.

Johar sering ditanam dalam sistem pertanaman campuran (agroforestri), baik sebagai

tanaman sela, tanaman tepi atau penghalang angin. Pohon ini acap ditanam sebagai penaung

di perkebunan-perkebunan teh, kopi atau kakao. Akan tetapi perakarannya yang luas dapat

berpotensi sebagai pesaing tanaman utama dalam perolehan unsur hara dan air, sehingga

penanamannya harus dilakukan dengan hati-hati. Sekarang johar juga kerap ditanam sebagai

pohon peneduh tepi jalan dan pohon hias di taman-taman, bahkan juga untuk merehabilitasi

lahan pertambangan.

5. Cassia tora L.

Cassia tora adalah ramuan busa tahunan herba. Tanaman ini bisa tumbuh 30-90

sentimeter (12-35 inci) tinggi dan terdiri dari daun penyiringan alternatif dengan selebaran

kebanyakan dengan tiga pasang berlawanan yang membungkuk dalam bentuk dengan ujung

bulat. Daunnya tumbuh hingga 3-4,5 sentimeter. Batangnya memiliki dedaunan berbau

berbeda saat muda. Bunga-bunga itu berpasangan dengan tangkai daun dengan lima kelopak

dan kuning pucat warnanya. Benang sari memiliki panjang yang tidak sama. Buah polong

agak pipih atau empat siku, panjangnya 10-15 cm dan berbentuk sabit, maka nama umumnya

adalah sabit. Ada 30-50 bibit di dalam polong.
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Casia tora dianggap sebagai gulma tahunan,

sangat toleran terhadap stres, dan mudah tumbuh. Di

India, itu terjadi sebagai gulma musim hujan padang

pasir dan waktu pembungaannya yang biasa adalah

setelah musim hujan, selama periode Oktober

sampai Februari. Cassia tora tumbuh di tanah kering

dari permukaan laut hingga 1800 meter. Benih bisa

bertahan sampai dua puluh tahun. Sampai 1000

tanaman bisa muncul per meter persegi mengikuti hujan. Setelah benih matang, ia

dikumpulkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Di Asia Selatan, biasanya di musim

kering di bulan Juli-Oktober.

6. Chromolaena odorata (L.)

Chromolaena odorata adalah spesies semak berbunga tropis dan subtropis di keluarga

bunga matahari. Ini berasal dari Amerika, dari Florida dan Texas di Amerika Serikat selatan

melalui Meksiko dan Karibia ke Amerika Selatan. Telah diperkenalkan ke Asia tropis,

Afrika barat, dan sebagian Australia. Nama umum termasuk gulma Siam, semak Natal,

gulma setan, rumput camfhur, bunga floss dan triffid.

Chromolaena odorata adalah ramuan abadi

yang berkembang pesat. Ini adalah semak

bertangkai multi sampai 2,5 m (100 inci) tinggi di

daerah terbuka. Batangnya lunak tapi dasar semak

kayu. Di daerah teduh itu menjadi etiolated dan

berperilaku sebagai tanaman merambat, tumbuh di

vegetasi lain. Kemudian bisa tinggi sampai 10 m

(33 kaki). Tanaman ini berbulu dan kelenjar dan daunnya mengeluarkan bau aromatik yang

menyengat saat dihancurkan. Benih-bijinya dipuji dan agak berbulu. Mereka kebanyakan

disebarkan oleh angin, tapi bisa juga melekat pada bulu, pakaian dan mesin, memungkinkan

penyebaran jarak jauh. Produksi benih sekitar 80000-90000 per tanaman. Biji membutuhkan

cahaya untuk berkecambah. Tanaman bisa beregenerasi dari akar. Dalam kondisi yang

menguntungkan tanaman bisa tumbuh lebih dari 3 cm per hari.

Chromolaena odorata dianggap sebagai gulma invasif tanaman ladang dan lingkungan

alami dalam kisaran yang diperkenalkan. Telah dilaporkan sebagai spesies invasif paling

bermasalah di hutan lindung yang dilindungi di Afrika. Di Afrika Barat, hal ini mencegah

regenerasi spesies pohon di daerah perladangan berpindah. Ini mempengaruhi

keanekaragaman spesies di Afrika bagian selatan. Flamabilitas tanaman mempengaruhi tepi
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hutan. Di Sri Lanka, ini adalah gulma besar di daerah yang terganggu dan perkebunan

kelapa.

7. Cyperus rotundus L.

Teki ladang atau Cyperus rotundus adalah gulma pertanian yang biasa dijumpai di

lahan terbuka. Apabila orang menyebut "teki", biasanya yang dimaksud adalah jenis ini,

walaupun ada banyak jenis Cyperus lainnya yang berpenampilan mirip.

Teki sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Ia

membentuk umbi (sebenarnya adalah tuber, modifikasi dari batang) dan geragih (stolon)

yang mampu mencapai kedalaman satu meter, sehingga mampu menghindar dari kedalaman

olah tanah (30 cm). Teki menyebar di seluruh penjuru dunia, tumbuh baik bila tersedia air

cukup, toleran terhadap genangan, mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Ia termasuk

dalam tumbuhan berfotosintesis melalui jalur C4.

Cyperus rotundus adalah salah satu gulma

paling invasif yang diketahui, menyebar ke distribusi

di seluruh wilayah tropis dan beriklim sedang. Ini

disebut "gulma terburuk di dunia" seperti yang

dikenal sebagai gulma di lebih dari 90 negara, dan

mengandung lebih dari 50 tanaman di seluruh dunia.

Di Amerika Serikat, hal itu terjadi dari Florida utara

sampai New York dan Minnesota. dan barat ke

California dan sebagian besar negara bagian di

antaranya. Di dataran tinggi Kamboja, ini

digambarkan sebagai gulma pertanian yang penting.

Keberadaannya di lapangan secara signifikan mengurangi hasil panen, baik karena

merupakan pesaing tangguh untuk sumber daya tanah, dan karena bersifat allelopatik, akar

melepaskan zat berbahaya bagi tanaman lain. Begitu pula hal itu juga berdampak buruk pada

berkebun hias. Kesulitan untuk mengendalikannya adalah hasil dari sistem intensif umbi-

umbian bawah tanah, dan ketahanannya terhadap kebanyakan herbisida. Ini juga salah satu

dari sedikit gulma yang tidak bisa dihentikan dengan mulsa plastik.

Gulma yang menarik kebun biasanya mengakibatkan kerusakan akar, membuat umbi

di tanah dari mana tanaman baru muncul dengan cepat. Membajak mendistribusikan umbi-

umbian di lapangan, memburuknya infestasi; Bahkan jika bajak memotong umbi sampai

hancur, tanaman baru masih bisa tumbuh dari mereka. Selain itu, umbi dapat bertahan dalam

kondisi yang keras, yang selanjutnya berkontribusi pada sulitnya membasmi tanaman.
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Mencangkul pertanian tradisional Asia Tenggara tidak menghilangkan tanaman namun

mengarah pada pertumbuhan kembali yang cepat.

Sebagian besar herbisida dapat membunuh daun tanaman, namun sebagian besar tidak

berpengaruh pada sistem akar dan umbi. Glyphosate akan membunuh beberapa umbi

(bersama dengan sebagian besar tanaman lainnya) dan aplikasi berulang bisa berhasil.

Halosulfuron-metil akan mengendalikan rumput kacang setelah aplikasi berulang tanpa

merusak rumput. Tanaman tidak mentolerir shading dan asam 2,4-diklorophenoxyacetic

memperlambat pertumbuhannya di padang rumput dan tanaman mulsa.

8. Derris trifoliata Lour.

Derris trifoliata Lour. adalah nama jenis-jenis tumbuhan dari Asia Tenggara dan

kepulauan di Pasifik barat-daya yang biasa digunakan untuk meracun ikan. Meski ada

beberapa jenis tuba yang umumnya diacu sebagai tuba adalah dari jenis Derris elliptica Bth.

anggota suku Fabaceae (Leguminosae). Nama-nama lainnya adalah tuba akar, tuwa laleur,

areuy kidang (Sd.), jenu, jelun, tungkul (Jw.), tobha, jheno, mombul (Md.) dan lain-lain.

Seperti disebutkan oleh namanya, akar

tumbuhan ini memiliki kandungan rotenona

(rotenone), sejenis racun kuat untuk ikan dan

serangga (insektisida). Liana (tumbuhan

memanjat) berkayu, yang merambat dan

membelit hingga setinggi 10m. Ranting-ranting

yang tua berwarna kecoklatan, dengan lentisel

serupa jerawat. Tumbuh liar dalam semak-

semak dekat tepi hutan, tepi sungai, dan

kadang-kadang ditanam di kebun atau

pekarangan. Di Jawa didapati mulai dari dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1500 m

dpl.

9. Elephantopus scaber L.

Tapak liman (Elephantopus scaber) adalah

terna tegak yang berasal dari Amerika tropis, yang

kini mudah ditemui di banyak negara di Asia, dan

Polinesia. Tumbuhan ini dapat digunakan sebagai

obat diare, namun masyarakat Gayo (disebut lape-

lape tanah) menggunakan ini sebagai obat untuk

mengatasi berak darah.
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Tapak liman merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang tumbuh sepanjang

tahun, berdiri tegak, berdaun hijau-tua. Daun rendahan berkumpul membentuk karangan di

dekat akar-akar, dengan tangkai yang pendek; bentuknya panjang sampai bundar telur,

berbulu, bentuknya besar sekitar 4-35 x 2-7cm. Bunganya berwarna merah-ungu, terbagi

menjadi lima bagian dan mulai muncul sekitar bulan April sampai Oktober. Bunganya mekar

antara Jam 13-14 siang, dimana bunganya siap untuk dibuahi oIeh serangga, dan sekitar jam

16 bunga telah tertutup kembali.Bunganya berwarna ungu dan tumbuh dari jantung daun.

Pada tumbuhan ini terjadi pembuahan dini. Akar pada tanaman ini besar, kuat dan berbulu

seperti pohon sikat.

10.Imperata cylindrica (L.) Beauv.

Alang-alang, ilalang atau lalang (Imperata cylindrica Raeusch.) ialah sejenis rumput

berdaun tajam, yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput ini juga dikenal

dengan nama-nama daerah seperti alalang, halalang. Nama ilmiahnya adalah Imperata

cylindrica, dan ditempatkan dalam anak suku Panicoideae. Dalam bahasa Inggris dikenal

sebagai bladygrass, cogongrass, speargrass, silver-spike atau secara umum disebut satintail,

mengacu pada malai bunganya yang berambut putih halus. Orang Belanda menamainya

snijgras, karena sisi daunnya yang tajam melukai.

Imperata cylindrica adalah rumput abadi

yang bervariasi tingginya (30-150 cm). Batang

(batang di atas tanah) pendek, tegak dan timbul

dari rimpang (batang bawah tanah). Rimpangnya

sulit, putih, biasanya panjangnya 1 m tapi bisa

jauh lebih banyak, bercabang luas dan ditutup

dengan daun sisir di nodus. Akar berserat,

muncul dari pangkal batang dan nodus di

rimpang.

Imperata cylindrica adalah gulma yang serius tidak hanya pada tanaman pangan tetapi

juga di daerah alami, yang menyebabkan kerusakan ekonomi dan lingkungan yang serius.

Kemampuan cylindrica untuk bersaing secara efektif untuk air dan nutrisi, menyebar dan

bertahan melalui produksi benih dan rimpang yang dapat bertahan dalam berbagai kondisi

lingkungan, dan efek allelopathic dan sifat pirogeniknya, memungkinkannya untuk

menyingkirkan spesies tanaman asli dan tanaman lain yang diinginkan dan mendominasi

lahan yang luas.
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11.Jatropha curcas L.

Jarak pagar (Jatropha curcas L., Euphorbiaceae) merupakan tumbuhan semak berkayu

yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan dan

mudah diperbanyak dengan stek. Walaupun telah lama dikenal sebagai bahan pengobatan

dan racun, saat ini ia makin mendapat perhatian

sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin

diesel karena kandungan minyak bijinya. Peran

yang agak serupa sudah lama dimainkan oleh

kerabatnya, jarak pohon (Ricinus communis),

yang bijinya menghasilkan minyak campuran

untuk pelumas.

Setelah diperkenalkan ke negara-negara

Asia, J. curcas telah menyebar dengan sangat

cepat, dan karena kegunaan ethnobotanicalnya,

promosi sebagai tanaman hias dan tanaman

lindung mendorong penyebarannya lebih jauh. Bagi petani, pemilik perkebunan dan

rimbawan, promosi ini menjadi masalah. Setelah penelitian terbaru tentang penggunaannya

sebagai tanaman biofuel potensial, pemerintah di banyak negara Asia, termasuk India,

mempromosikan budidaya komersialnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut

pada ekosistem dan keanekaragaman hayati alami. Sejumlah penilaian risiko untuk invasive

telah memberi J. curcas risiko tinggi untuk menjadi invasif (Gordon et al., 2011; Negussie et

al., 2013a), walaupun penelitian lapangan belum selalu menemukan bukti nyata dampak

penyebaran atau dampak lingkungan (Negussie et al., 2015).

12.Lantana camara L.

Lantana camara adalah jenis tumbuhan berbunga dari familia Verbenaceae yang

berasal dari wilayah tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini tumbuh di daerah

dengan ketinggian 1.700 m dpl dan memiliki banyak percabangan dengan tinggi antara 2-5

meter, batang segi empat dan berduri. Seringkali,

beberapa batang muncul dari permukaan tanah.

Tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai obat

memar, keracunan makanan, serta untuk penghentian

pendarahan pada penderita penyakit kanker rahim.

L. camara adalah semak hias yang sangat

bervariasi, berasal dari neotropika. Telah

diperkenalkan ke sebagian besar daerah tropis dan
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subtropis sebagai tanaman pelindung. Tanaman tersebut dilaporkan tumbuh sangat liar dan

bersifat invasif di banyak negara. Secara umum merusak keanekaragaman hayati dan telah

dilaporkan sebagai gulma pertanian yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar di

sejumlah negara. Selain itu, tanaman ini dapat meningkatkan risiko kebakaran, beracun bagi

ternak dan merupakan rumah bagi banyak hama dan penyakit. L. camara sulit dikendalikan.

Di Australia, India dan Afrika Selatan tindakan pengendalian untuk memberantas L. camara

selama dua abad terakhir sebagian besar tidak berhasil, dan lintasan invasi terus berlanjut

meski ada tindakan pengendalian. Spesies ini telah menjadi target program pengendalian

biologis selama lebih dari satu abad, dengan kontrol yang berhasil hanya dilaporkan dalam

beberapa kasus.

13.Phyllanthus urinaria L.

Meniran atau Phyllanthus urinaria adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki

bentuk batang bulat, basah dan tinggi kurang dari 50 cm. Daun dari tanaman meniran

bertulang menyirip genap, setiap satu tangkai memiliki daun majemuk dengan ukuran yang

kecil dan berbentuk lonjong. Bunga tumbuhan ini terdapat pada setiap ketiak daun serta

menghadap ke bagian bawah.

Meniran umumnya tidak dipelihara, karena

dianggap tumbuhan rumput biasa. Meniran

tumbuh subur di tempat yang lembab pada

dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di

atas permukaan laut. Senyawa kimia yang

terkandung di dalam tubuh meniran adalah zat

filantin, kalium, damar dan zat penyamak.

Tanaman ini dapat digunakan untuk obat

penyakit kuning, disentri, batuk, demam, ayan,

haid berlebihan dan malaria.

Phyllanthus urinaria adalah spesies invasif di Amerika Serikat bagian selatan dan

daftar gulma berbahaya di beberapa negara bagian. Seperti spesies gulma lainnya, P. urinaria

adalah tanaman dengan sifat oportunistik, dapat disesuaikan dengan berbagai habitat

ekologis. Gulma umumnya tidak invasif di daerah asalnya, meskipun kehadirannya tercatat

di sejumlah negara dan mempengaruhi kisaran tanaman ekonomi. Namun, ini adalah gulma

berbahaya yang dinyatakan di Alabama, AS, dan diketahui invasif di tempat lain dimana

telah diperkenalkan.
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14.Pluchea indica (L.) Less.

Pluchea indica adalah spesies tanaman berbunga di keluarga aster, Asteraceae. Nama-

namanya yang umum termasuk camphorweed India, fleabane India, dan pluchea India. Ini

berasal dari Asia dan Australia, dan tersebar luas di Kepulauan Pasifik sebagai spesies yang

diperkenalkan dan seringkali invasif.

Spesies ini adalah semak bercabang

setinggi 2 meter. Bilah daun oval bergigi itu

berwarna papery namun tidak tipis, dan

seringkali memiliki lapisan rambut yang halus.

Kepala bunga tumbuh dalam kelompok padat di

tangkai daun dan di ujung cabang. Kuntum ungu

muda merah muda memiliki gaya yang panjang

dan menonjol. Kumbang di sepanjang tepi

kepala menghasilkan buah. Tubuh buah

berukuran milimeter panjangnya dengan pappus putih sekitar 5 milimeter. Benih tersebar di

atas angin. Tanaman ini sering tumbuh di habitat pantai garam basah, seperti rawa payau dan

bakau. Meski tidak begitu kompetitif dengan flora lainnya, namun dengan mudah dapat

menjajah habitat pesisir dan berdampak pada tanaman asli dan budidaya. Ini mengubah

habitat burung air.

P. indica adalah semak yang bercabang luas, berasal dari Asia, India dan Australia

utara. Ini belum terbukti invasif di daerah asalnya namun telah menjadi invasif di banyak

wilayah yang telah diperkenalkan di Pasifik. Hal ini sangat merepotkan di Hawaii, di mana

Holm dkk. (1979) dinilai sebagai 'serius' (kategori tertinggi). PIER (2012) menunjukkan

berbagai pulau Pasifik lainnya yang digambarkan sebagai invasif, dan mengindikasikan Skor

Penilaian Risiko untuk wilayah Pasifik 11, yang 'tinggi'. Permasalahan dari P. indica timbul

terutama pada vegetasi alami dimana pertumbuhan semak yang kuat cenderung

mendominasi dan mengancam spesies asli. Di Hawaii itu "memindahkan hijauan di padang

rumput dan penduduk asli di daerah rawa dan saline dan menghancurkan habitat burung air"

(Motooka et al., 2003).

15.Psidium guajava Linnaeus

Jambu batu (Psidium guajava) atau sering juga disebut jambu biji, jambu siki dan

jambu klutuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brasil, disebarkan ke Indonesia

melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah

berwarna putih atau merah dan berasa asam-manis. Buah jambu batu dikenal mengandung

banyak vitamin C.
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Semak berakar dangkal atau pohon kecil,

tingginya sampai 10 m, bercabang dari pangkal

dan sering menghasilkan pengisap. Kulitnya

halus, hijau sampai coklat tua, mengelupas

serpih tipis. Ranting-ranting muda bertepi

empat dan bergerigi, puber. Daun berlawanan,

dengan punstations tembus Biji banyak,

kekuningan, kurus, reniform, panjang 3-5 mm,

tertanam dalam bubur merah muda atau putih.

Psidium guajava adalah spesies tropis dan subtropis yang tumbuh cepat yang

disesuaikan dengan berbagai kondisi lingkungan. Hal ini toleran terhadap naungan,

reproduksi reproduksi yang matang dan produktif dengan penyebaran benih yang dibantu

oleh vektor unggas dan mamalia. Ini bisa membentuk semak tebal yang menggantikan

vegetasi asli dan dilaporkan sebagai gulma invasif di banyak negara. Keseimbangan antara

produksi buahnya yang berharga dan potensi invasifnya memerlukan pemantauan yang

cermat.

16.Spathodea campanulata P. Beauv.

Pohon hujan (Spathodea campanulata, tidak sama dengan ki hujan atau trembesi)

adalah pohon asal Afrika yang biasa ditanam sebagai pelindung di taman atau tepi jalan.

Karena kuncup bunganya yang mampu memuncratkan air, dalam bahasa Sunda ia dikenal

sebagai ki acret ("pohon muncrat") dan dalam bahasa Jawa disebut crut-crutan. Nama

"pohon hujan" juga terhubung dengan sifat ini, karena orang merasa seperti turun hujan jika

berjalan di bawah pohon ini. Dalam bahasa Inggris, ia dikenal dengan nama African tulip,

karena warna bunganya yang mirip bunga tulip.

Spathodea campanulata adalah tipe evergreen tree yang besar dengan tinggi 20-25m,

dan terkadang tinggi pohon bisa mencapai lebih dari 30m (Keay, 1957 dan Smith, 1985,).

Spesies ini memiliki diameter batang yang cukup besar yaitu 0,5 - 1,75m, dan memiliki tajuk

tidak beraturan yang padat (Elbert dan Skolmen 1989). S. campanulata tumbuh dengan cepat

sekitar 2m atau 4-6cm diameter batang per tahun, terutama pada tahap pancang (Larrue et

al., 2014). S. campanulata menghasilkan banyak bunga merah-oranye yang penyerbukanya

dilakukan oleh burung dan kelelawar (Keay 1957). Tumbuhan ini memiliki buah coklat yang

mengandung sekitar 500 biji yang terdispersi oleh angin dan memerlukan penyerbukan

silang (Bittencourt et al., 2003). S. campanulata dapat menghasilkan banyak polong, dengan

125.000 sampai 290.000 biji kg-1 polong. Spesies ini dapat berkembang biak oleh biji,
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batang, hingga akar (Staples, 2000). Lebih lanjut,

benih dapat menyebar dengan jarak yang cukup jauh

(Larrue et al., 2014).

S. campanulata tumbuh secara alami di benua

Afrika yang beriklim tropis. Daerah geografis asli

spesies ini ditemukan di sepanjang pantai barat

Afrika dari Ghana sampai Angola dan pusat Afrika

(Irvine 1961). S. campanulata adalah spesies yang

membutuhkan cahaya matahari penuh untuk

pertumbuhan dan reproduksi. Spesies ini sering

dijumpai hidup di ketinggian 1000 m dpl. S. campanulata tumbuh di tanah subur, tetapi juga

dapat tumbuh di tanah salin yang miskin unsur hara, serta di area batu kapur. Spesies ini

tumbuh dengan baik di tanah yang dalam, substratnya bisa berupa basa atau asam, dari tanah

liat sampai pasir tanah liat, dengan drainase tanah yang buruk dan juga mampu tumbuh

dalam kondisi lokasi batu kapur (Labrada dan Medina, 2009). S. campanulata memiliki

penyebaran ekologis yang luas, sehingga dapat tumbuh dengan baik di seluruh daerah tropis

dunia, terutama di benua yang dekat dengan ekuator seperti Indonesia (Meyer 2000,

Ekosistem Laut Pasifik yang Berisiko 2011).

S. campanulata banyak dikenal sebagai pohon tulip Afrika, dan telah diperkenalkan

secara pan-tropically untuk nilai ornamennya. Namun, berbuah banyak dan massa biji yang

tersebar di angin berarti hanya sedikit pohon yang bisa memulai proses invasi, dan pengisap

memastikan bahwa sulit untuk dihapus dengan metode pemotongan standar. Ini sangat

invasif di banyak negara, sebagian besar pulau tropis di Pasifik, India dan Karibia, tapi juga

Singapura, Papua Nugini dan Australia. Penghapusan pohon sangat dianjurkan, terutama bila

berada di dekat vegetasi alami atau saluran air.

17.Swietenia macrophylla King.

Swietenia macrophylla, yang dikenal sebagai mahoni, mahoni Honduran, mahoni

Honduras, mahoni daun besar, atau mahoni barat India,  adalah spesies tanaman di keluarga

Meliaceae. Ini adalah satu dari tiga spesies yang menghasilkan kayu mahoni asli, yang

lainnya adalah Swietenia mahagoni dan Swietenia humilis. Ini asli Amerika Selatan dan

Meksiko, namun dinaturalisasi di Singapura dan Hawaii, dan dibudidayakan di perkebunan

dan angin-istirahat di tempat lain.

Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi pohon mencapai 35–40 m dan diameter

mencapai 125 cm. Batang lurus berbentuk silindris dan tidak berbanir. Kulit luar berwarna

cokelat kehitaman, beralur dangkal seperti sisik, sedangkan kulit batang berwarna abu-abu
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dan halus ketika masih muda, berubah menjadi

cokelat tua, beralur dan mengelupas setelah tua.

Mahoni baru berbunga setelah berumur 7 tahun,

mahkota bunganya silindris, kuning kecoklatan,

benang sari melekat pada mahkota, kepala sari putih,

kuning kecoklatan. Buahnya buah kotak, bulat telur,

berlekuk lima, warnanya cokelat. Biji pipih,

warnanya hitam atau cokelat. Mahoni dapat

ditemukan tumbuh liar di hutan jati dan tempat-tempat lain yang dekat dengan pantai, atau

ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Tanaman yang asalnya dari Hindia Barat ini,

dapat tumbuh subur bila tumbuh di pasir payau dekat dengan pantai.

18.Syzygium cumini(L.) Skeels.

Jamblang (Syzygium cumini) atau disebut juga jambu keling dan duwet adalah sejenis

pohon buah dari suku jambu-jambuan (Myrtaceae). Tumbuhan berbuah sepat masam ini

dikenal pula dengan berbagai nama seperti jambee kleng (Aceh), jambu kling, nunang

(Gayo), jambu koliong (Riau), jambu kalang (Min.), jambulang, jambulan, jombulan,

jumblang (aneka nama lokal di Sulut), jambulan (Flores), jambula (Ternate), jamblang

(Btw., Sd.). Juga jambu juwat, jiwat, jiwat padi (Ind., juwet atau duwet (Jw.), juwet, jujutan

(Bl.), dhuwak, dhalas (Md.), duwe (Bima), Rappo - Rappo (Selayar) dan lain-lain.

Deskripsi berikut disesuaikan dari Morton (1987): S.

cumini bisa mencapai 30 m di India dan Oceania atau

sampai 12-15 m di Florida, AS, dengan mahkota yang luas

berdiameter 11 m dan diameter batang 0,6-0,9 m meski

biasanya memiliki bentuk bertangkai multi-cabang yang

dekat dengan tanah. Kulitnya kasar, retak, mengelupas dan

berubah warna di bagian bawah koper, menjadi halus dan

abu-abu muda lebih tinggi. Daun Evergreen memiliki bau

terpentin, dan berlawanan, panjang 5-25 cm, lebar 2,5-10

cm, lonjong-oval atau elips, tumpul atau meruncing ke titik di puncak; merah muda saat

muda, menjadi kasar, glossy, hijau gelap di atas, lebih ringan di bawahnya, dengan pelit yang

mencolok dan kekuningan saat dewasa.

S. cumini adalah pohon tropis dan sub tropis yang tumbuh cepat dan memilih lembab,

habitat sungai, yang bernilai buahnya, kayu dan sebagai hias dan telah diperkenalkan secara

luas dari asalnya di Asia Selatan. Buah manis ini mudah dikonsumsi oleh berbagai hewan

yang, bersama dengan air, menyebarkan bibit secara luas. Tanaman ini tumbuh dengan
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cepat, coppices, dan cenderung membentuk monokultur yang melindungi vegetasi asli. S.

cumini adalah tanaman invasif kategori 1 di Florida, Amerika Serikat dan pabrik invasif

Kategori 3 di Afrika Selatan, dan invasif di beberapa pulau Pasifik, terutama di Kepulauan

Cook. Di telah dinaturalisasi di banyak negara lain di mana diperkenalkan dan kemungkinan

akan menyebar lebih jauh.

B. Resiko Tumbuhan Invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

Berdasarkan hasil identifikasi jenis-jenis tumbuhan invasif yang dilakukan

sebelumnya, kemudian dilakukan analisis (penilaian) untuk mengetahui potensi resiko

tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung. Penilaian tersebut mengacu pada buku

Pedoman Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif yang dikembangkan oleh Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

bersama FORIS Indonesia. Menurut buku tersebut, analisis resiko tumbuhan invasif

dilakukan melalui penilaian resiko tumbuhan invasif dan penilaian fisibilitas pengelolaan

tumbuhan invasif untuk mendapatkan prioritas pengelolaan yang tepat dalam

penanganannya.

1. Resiko Tumbuhan Invasif

Resiko adalah peluang terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, karena putusan atau

tindakan yang kita ambil (termasuk jika kita tidak mengambil tindakan apa-apa).

Berdasarkan Buku Pedoman Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif yang dikembangkan

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian LHK dengan FORIS

Indonesia, bahwa penilaian resiko tumbuhan invasif terdiri dari 3 kriteria utama, yaitu : 1)

keinvasifan untuk melihat laju perluasan tumbuhan invasif, tumbuhan invasif yang menyebar

cepat berprioritas tinggi; 2) dampak adalah pengaruh ekonomi, lingkungan dan sosial yang

disebabkan oleh tumbuhan invasif; dan 3) potensi distribusi yang mengindikasikan area total

tumbuhan invasif mungkin menyebar dalam satu wilayah pemanfaatan lahan.

Nilai resiko tumbuhan invasif dihitung dengan menyesuaikan nilai keinvasifan,

dampak dan potensi distibusi pada skala 0-10, kemudian mengalikan nilai-nilai tersebut

untuk mendapatkan nilai resiko sesungguhnya. Nilai total resiko tumbuhan invasif

maksimum 1.000 dan nilai minimumnya adalah 0. Tumbuhan invasif dikategorikan beresiko

sangat tinggi jika memiliki nilai indeks >192, tinggi jika nilainya 101-192, sedang jika

nilainya 39-100, rendah jika nilainya 13-38, dan diabaikan jika nilainya <13. Melalui rapat

pembahasan internal diperoleh nilai resiko tumbuhan invasif di TN Bantimurung

Bulusaraung sebagaimana tabel 5 yang secara rinci sebagaimana lampiran 2.
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Tabel 5. Nilai Resiko Tumbuhan Invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

Spesies
Nilai Resiko

Indeks
Resiko

Kategori
ResikoKeinvasifan Dampak Potensi

Distribusi
Acacia mangium Willd. 4 0 0,5 0,0 Diabaikan
Ageratum conyzoides L. 3 5 2 35,1 Rendah
Brugmansia suaviolens. 3 3 0,5 4,4 Diabaikan
Cassia siamea Lmk. 2 0 0,5 0,0 Diabaikan
Cassia tora L. 1 0 0,5 0,0 Diabaikan
Chromolaena odorata (L.) 5 6 2 61,8 Medium
Cyperus rotundus L. 5 0 0 0,0 Diabaikan
Derris trifoliata Lour. 1 0 0,5 0,0 Diabaikan
Elephantopus scaber L. 4 0 0,5 0,0 Diabaikan
Imperata cylindrica (L.) Beauv. 4 1 0 0,0 Diabaikan
Jatropha curcas L. 3 2 0 0,0 Diabaikan
Lantana camara L. 5 2 0,5 4,9 Diabaikan
Phyllanthus urinaria L. 3 1 0,5 0,7 Diabaikan
Pluchea indica (L.) Less. 1 1 0 0,0 Diabaikan
Psidium guajava Linnaeus 5 2 0,5 4,2 Diabaikan
Spathodea campanulata P. Beauv. 8 5 10 378,9 Sangat tinggi
Swietenia macrophylla King. 3 1 0,5 0,9 Diabaikan
Syzygium cumini(L.) Skeels. 5 1 0,5 2,5 Diabaikan

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Tabel 5 menunjukkan bahwa ada 4 kategori resiko tumbuhan invasif di TN

Bantimurung Bulusaraung yaitu mulai dari sangat tinggi, medium, rendah dan diabaikan

dengan nilai indeks resiko tertinggi adalah 379, sementara terendah adalah 0. Tumbuhan

invasif dengan kriteria resiko sangat tinggi adalah Spathodea campanulata P. Beauv. (skor

378,9); beresiko menengah/medium adalah Chromolaena odorata (skor 61,8); dan beresiko

rendah adalah Ageratum conyzoides L. (skor 35,1). Sementara tumbuhan invasif dengan

kriteria resiko diabaikan dengan nilai indeks <12 sebanyak 15 jenis yaitu Acacia mangium

Willd., Brugmansia suaviolens., Cassia siamea Lmk., Cassia tora L., Cyperus rotundus L.,

Derris trifoliata Lour., Elephantopus scaber L., Imperata cylindrica (L.) Beauv., Jatropha

curcas L., Lantana camara L., Phyllanthus urinaria L., Pluchea indica (L.) Less., Psidium

guajava Linnaeus, Swietenia macrophylla King., dan Syzygium cumini(L.) Skeels.

Spathodea campanulata (skor 378,9) dikategorikan beresiko sangat tinggi karena

tingkat keinvasifannya yang tinggi, memberi dampak buruk bagi lingkungan dan berpotensi

menyebar lebih luas dalam kawasan. Sementara Chromolaena odorata (skor 61,8)

dikategorikan beresiko menengan/medium karena potensi dampak yang ditimbulkan belum

terlalu buruk bagi kawasan dan potensi distribusinya masih sangat terbatas di beberapa

lokasi saja, meskipun potensi keinvasifannya conderung tinggi. Sedangkan tumbuhan invasif

dengan nilai indeks 15-38 seperti Ageratum conyzoides L. (skor, 35,1) dikategorikan

beresiko rendah dan jenis lainnya dengan nilai indeks < 14 diabaikan karena belum bersifat

invasif, dampak yang ditimbulkan belum nyata dan kurang berpotensi untuk menyebar lebih

jauh dalam kawasan.
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Keinvasifan Spathodea campanulata disebabkan oleh kemampuannya survive

terhadap upaya pengeloaan kawasan secara umum. Belum adanya tindakan pengendalian

yang secara nyata dilakukan oleh pengelola sejak diketahui keberadaan tanaman invasif

tersebut di kawasan, membuat tanaman tersebut sangat dominan diantara tanaman lainnya.

Faktor keinvasifan tanaman tersebut juga karena kemampuan bereproduksinya tinggi secara

generatif melalui buah/biji, serta dapat bereproduksi secara vegetatif melalui batang dan

tunas akar. Produksi buah S. campanulata rata-rata 155 buah perpohon dengan 781 biji

perbuah serta berbuah dan berbunga sepanjang tahun (Nasri, 2011). Spesies ini dapat

berkembang biak dengan biji, batang, hingga akar (Staples, 2000). Faktor lainnya yang

mempengaruhi nilai keinvasifan tanaman ini adalah penyebaran jarak jauh  bijinya secara

alami (>100 meter) dengan berdispersal secara efektif melalui angin dan air.

Dampak negatif tumbuhan Spathodea campanulata adalah dapat menurunkan

kekayaan spesies asli/ endemik TN Bantimurung Bulusaraung. Spesies ini memiliki

lapisan kanopi yang tebal sehingga menciptakan efek naungan yang secara langsung

mengurangi kekayaan spesies tanaman dibawahnya. Kondisi tersebut kemudian membuat

keanekaragaman hayati spesies asli/native menjadi lebih rentan/terganggu.

Keberadaanya di habitat yang baru dapat menghilangkan spesies lokal karena

naungannya yang lebat, sehingga menurunkan kekayaan spesies di bawah kanopi

koloninya (Webber 2003). Selain memiliki tutupan kanopi yang lebar dan tebal, tanaman

tersebut memiliki banyak anakan di bawah pohon induk (Elbert dan Skolmen, 1989).

Kemampuan Spathodea campanulata untuk menyerang secara radikal akan mendominasi

keberadaan tumbuhan asli/komunitas spesies kunci seperti ficus spp., yang merupakan pakan

dan tanaman pelindung bagi satwa endemik Sulawesi. Spesies endemik seperti Kera Hitam

Sulawesi (Macaca maura), burung Rangkong (Acerox cassidix), dan Tarsius (Tarsius fuscus)

sangat bergantung pada spesies ficus spp. sebagai pakan (Ahmad, 2011).

Sementara tingginya potensi distribusi Spathodea campanulata di pengaruhi

kondisi tutupan vegetasi yang cukup terbuka, dan kesesuaian dengan kondisi iklim serta

jenis tanah yang ada di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung. Hutan bukit kapur (karst)

yang menjadi ciri khas kawasan tersebut merupakan habitat yang sesuai untuk tempat

tumbuh S. campanulata. Pada lokasi ditemukan banyak tumbuh tanaman tersebut merupakan

hutan primer sekunder yang relatif datar dengan solum tanah yang cukup dalam. Menurut

Nasri (2011), di hutan bukit kapur Pattunuang merupakan bekas savana/padang rumput yang

berada pada wilayah ketinggian, sementara di Karaenta adalah bekas kebun yang berada

pada wilayah lembah di sekitar tebing-tebing karst, dimana banyak dijumpai Spathodea

campanulata yang penutupannya dominan terbuka.
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2. Fisibilitas Pengelolaan Tumbuhan Invasif

Fisibilitas adalah kelayakan atau peluang. Fisibilitas pengelolaan adalah kelayakan

suatu kegiatan pemanfaatan/ pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk

mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Dalam kajian ini adalah kelayakan

pengelolaan/pengendalian jenis-jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung.

Fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif diukur mengacu pada Pedoman Analisis

Resiko Tumbuhan Asing Invasif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemungkinan atau

peluang pengelolaan/pengendalian tumbuhan invasif. Kriteria penilaian fisibiltas

pengelolaan dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu : 1) biaya kontrol, 2) distribusi

tumbuhan invasif, dan 3) persistensi pengendalian (kontrol). Biaya kontrol meliputi biaya

pengelolaan deteksi, biaya kontrol riil di lapangan, dan keperluan penguatan dan pendidikan.

Distribusi mempertimbangkan seberapa luas penyebaran tumbuhan invasif itu. Sementara

persisten mengacu pada periode dimana hasilnya bisa bertahan.

Nilai fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif dihitung dengan menyesuaikan nilai

biaya pengendalian, distribusi tumbuhan invasif dan persistensi pengendaliannya pada skala

0-10, kemudian mengalikan nilai-nilai tersebut untuk mendapatkan nilai resiko

sesungguhnya. Nilai visibilitas pengelolaan tumbuhan invasif maksimum 1.000 dan nilai

minimumnya adalah 0. Visibilitas pengelolaan tumbuhan invasif dikategorikan sangat tinggi

jika nilainya <14, tinggi jika nilainya 14-30, medium jika nilainya 31-55, rendah jika

nilainya 56-112, dan tidak berarti jika nilainya >113. Melalui rapat pembahasan internal

diperoleh nilai fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif di kawasan TN Bantimurung

Bulusaraung sebagaimana tabel 6 yang secara rinci sebagaimana lampiran 3.

Tabel 6. Nilai Fisibilitas Pengelolaan Tumbuhan Invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

Spesies
Nilai Fisibilitas

Nilai
Fisibilitas

Kategori
FisibilitasBiaya

Kontrol Distribusi Persistensi

Acacia mangium Willd. 2 0 0 0,0 Sangat Tinggi
Ageratum conyzoides L. 5 0 1 0,0 Sangat Tinggi
Brugmansia suaviolens 3 0 2 0,0 Sangat Tinggi
Cassia siamea Lmk. 2 0 2 0,0 Sangat Tinggi
Cassia tora L. 3 0 0 0,0 Sangat Tinggi
Chromolaena odorata (L.) 4 1 4 14,5 Tinggi
Cyperus rotundus L. 3 0 4 0,0 Sangat Tinggi
Derris trifoliata Lour. 3 0 0 0,0 Sangat Tinggi
Elephantopus scaber L. 3 0 2 0,0 Sangat Tinggi
Imperata cylindrica (L.) Beauv. 3 0 5 0,0 Sangat Tinggi
Jatropha curcas L. 3 0 5 0,0 Sangat Tinggi
Lantana camara L. 3 1 2 6,1 Sangat Tinggi
Phyllanthus urinaria L. 3 0 2 0,0 Sangat Tinggi
Pluchea indica (L.) Less. 3 0 2 0,0 Sangat Tinggi
Psidium guajava Linnaeus 3 1 2 4,8 Sangat Tinggi
Spathodea campanulata P. Beauv. 5 1 4 19,4 Tinggi
Swietenia macrophylla King. 2 0 1 0,0 Sangat Tinggi
Syzygium cumini(L.) Skeels. 2 1 2 3,6 Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2017



37

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa terdapat 2 kriteria fisibilitas pengelolaan

tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung yaitu tinggi dan sangat tinggi dengan

nilai indeks fisibilitas pengelolaan terendah adalah 0 dan tertinggi adalah 19,4. Tumbuhan

invasif yang memiliki nilai indeks fisibilitas pengelolaan tinggi adalah jenis Spathodea

campanulata P. Beauv. (skor 19,4) dan Chromolaena odorata (skor 14,5), Sementara

tumbuhan invasif dengan nilai indeks fisibilitas pengelolaan sangat tinggi (< 14) sebanyak

16 jenis yaitu Acacia mangium Willd., Ageratum conyzoides L., Brugmansia suaviolens,

Cassia siamea Lmk., Cassia tora L., Cyperus rotundus L., Derris trifoliata Lour.,

Elephantopus scaber L., Imperata cylindrica (L.) Beauv., Jatropha curcas L., Lantana

camara L., Phyllanthus urinaria L., Pluchea indica (L.) Less., Psidium guajava Linnaeus,

Swietenia macrophylla King., dan Syzygium cumini(L.) Skeels.

Fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif menunjukkan kemungkinan atau peluang

pengendalian. Semakin tinggi nilai indeks fisibilitas maka pengendalian terhadap tumbuhan

invasif tidak berarti atau tidak berdampak secara signifikan, begitupula sebaliknya. Dari

tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh tanaman invasif tersebut memberi

dampak yang cukup signifikan dalam pengendaliannya karena memiliki nilai indeks yang

rendah yang berarti fisibilitas pengelolaannya tinggi.

C. Rekomendasi Prioritas Pengelolaan Tumbuhan Invasif

Setelah skor resiko dan skor fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif diketahui yang

menghasilkan kategori resiko dan fisibilitas pengelolaan. Langkah selanjutnya adalah tahap

pencocokan (matching stage) antara kategori/nilai resiko dengan fisibilitas pengelolaan

menggunakan matriks prioritas pengelolaan tanaman invasif berdasarkan buku Pedoman

Analisis Resiko Tumbuhan Asing Invasif. Hal ini dilakukan untuk menentukan

rekomendasikan/tindakan pengendalian yang tepat terhadap tumbuhan invasif. Rekomendasi

pengendalian tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7 menunjukkan bahwa ada 3 rekomendasi pengendalian terhadap 18 jenis

invasif di TN Bantimurung Bulusaraung, yaitu musnahkan investasi, melindungi situs dan

monitor. Tindakan pengendalian melalui “musnahkan investasi” dilakukan untuk jenis

Spathodea campanulata, “melindungi situs” untuk jenis Chromolaena odorata (L.), dan

“monitor” untuk 16 jenis lainnya, yaitu : Acacia mangium Willd., Ageratum conyzoides L.,

Brugmansia suaviolens, Cassia siamea Lmk., Cassia tora L., Cyperus rotundus L., Derris

trifoliata Lour., Elephantopus scaber L., Imperata cylindrica (L.) Beauv., Jatropha curcas

L., Lantana camara L., Phyllanthus urinaria L., Pluchea indica (L.) Less., Psidium guajava

Linnaeus, Swietenia macrophylla King., dan Syzygium cumini(L.) Skeels.
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Tabel 7. Rekomendasi Pengelolaan tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

No Spesies Resiko Fisibilitas
Pengelolaan

Rekomendasi

1 Acacia mangium Willd. Dibaikan Sangat tinggi Monitor
2 Ageratum conyzoides L. Rendah Sangat tinggi Monitor
3 Brugmansia suaviolens Diabaikan Sangat tinggi Monitor
4 Cassia siamea Lmk. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
5 Cassia tora L. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
6 Chromolaena odorata (L.) Medium Tinggi Melindungi situs
7 Cyperus rotundus L. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
8 Derris trifoliata Lour. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
9 Elephantopus scaber L. Diabaikan Sangat tinggi Monitor

10 Imperata cylindrica (L.) Beauv. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
11 Jatropha curcas L. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
12 Lantana camara L. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
13 Phyllanthus urinaria L. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
14 Pluchea indica (L.) Less. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
15 Psidium guajava Linnaeus Diabaikan Sangat tinggi Monitor
16 Spathodea campanulata P. Beauv. Sangat Tinggi Tinggi Musnahkan Investasi
17 Swietenia macrophylla King. Diabaikan Sangat tinggi Monitor
18 Syzygium cumini(L.) Skeels. Diabaikan Sangat tinggi Monitor

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Uraian rekomendasi prioritas pengelolaan tumbuhan invasif di TN Bantimurung

Bulusaraung diuraikan sebagai berikut :

1. Musnahkan Investasi. Bertujuan untuk mengurangi secara signifikan spesies tumbuhan

invasif di dalam daerah pengelolaan melalui kegiatan : (1) pengamatan dan pemetaan

secara detail untuk melokasi semua infestasi; (2) musnahkan semua infestasi, ditujukan

untuk eradikasi lokal pada daerah yang fisibel; (3) mencegah pemasukan kedalam dan

gerakan dan perdagangan di dalam daerah pengelolaan; (4) melarang aktivitas menanam

dalam kawasan; dan (%) memonitor progres reduksi.

2. Melindungi  Situs. Bertujuan untuk mencegah penyebaran tumbuhan invasif kedalam

situs kunci/ aset dengan nilai ekonomi tinggi, lingkungan dan/atau sosial. Tumbuhan

invasif mungkin berada pada distribusi terbatas dan hanya mengancam pada

industri/habitat terbatas (resiko tumbuhan invasif rendah). Atau tumbuhan invasif itu

mungkin lebih tersebar luas tetapi belum menginvasi /berdampak pada banyak industri/

habitat ( resiko tumbuhan invasif yang lebih besar). Kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :

(1) pengamatan dan pemetaan untuk menentukan lokasi semua daerah terinvasi; (2)

mengindentifikasi situs kunci /aset di dalam daerah pengelolaan; (3) pengelolaan infestasi

pada areal dekat situs kunci/aset yang bertujuan untuk mengurangi kerapatan tumbuhan

invasif secara signifikan; (5) membatasi gerakan dan perdagangan species tumbuhan

invasif dalam daerah pengelolaan; (6) mencegah pnyebaran tumbuhan invasif yang

dikultivasi (kalau ditanam) yang berdekatan dengan sirus kunci; dan (7) monitor

perubahan distribusi saat ini didalam dan yang berdekatan dengan situs kunci.
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3. Monitor. Bertujuan untuk mendeteksi perubahan  nyata resiko species umbuhan invasif.

Monitor penyebaran species dan review perubahan yang ada  dalam keinvasifan species

tumbuhan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis resiko tumbuhan invasif di kawasan

TN Bantimurung Bulusaraung, sebagai berikut :

1. Hasil identifikasi jenis tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung didapatkan 18

spesies invasif yang termasuk dalam 12 famili. Famili terbanyak adalah Asteraceae dan

Fabaceae dengan masing-masing 4 spesies, kemudian Myrtaceae dengan 2 spesies dan 9

famili lainnya masing-masing dengan 1 spesies.

2. Resiko tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung bervariasi dari sangat tinggi,

medium, rendah dan diabaikan. Tumbuhan invasif yang memiliki nilai indeks resiko

sangat tinggi adalah Spathodea campanulata P. Beauv. (skor 378,9); resiko

menengah/medium  adalah Chromolaena odorata (skor 61,8); resiko rendah adalah

Ageratum conyzoides L. (skor 35,1); resiko diabaikan (skor <12) sebanyak 15 jenis, yaitu

: Acacia mangium Willd., Brugmansia suaviolens., Cassia siamea Lmk., Cassia tora L.,

Cyperus rotundus L., Derris trifoliata Lour., Elephantopus scaber L., Imperata cylindrica

(L.) Beauv., Jatropha curcas L., Lantana camara L., Phyllanthus urinaria L., Pluchea

indica (L.) Less., Psidium guajava Linnaeus, Swietenia macrophylla King., dan Syzygium

cumini(L.) Skeels. Sedangkan fisibilitas pengelolaan tumbuhan invasif di TN

Bantimurung Bulusaraung hanya terdiri dari 2 kategori yaitu tinggi dan sangat tinggi.

Tumbuhan invasif yang memiliki nilai indeks fisibilitas pengelolaan tinggi adalah jenis

Spathodea campanulata P. Beauv. (skor 19,4) dan Chromolaena odorata (skor 14,5),

Sementara tumbuhan invasif dengan nilai indeks fisibilitas pengelolaan sangat tinggi (<

14) sebanyak 16 jenis, yaitu : Acacia mangium Willd., Ageratum conyzoides L.,

Brugmansia suaviolens, Cassia siamea Lmk., Cassia tora L., Cyperus rotundus L., Derris

trifoliata Lour., Elephantopus scaber L., Imperata cylindrica (L.) Beauv., Jatropha

curcas L., Lantana camara L., Phyllanthus urinaria L., Pluchea indica (L.) Less.,

Psidium guajava Linnaeus, Swietenia macrophylla King., dan Syzygium cumini(L.)

Skeels.

3. Rekomendasi prioritas pengelolaan tumbuhan invasif di TN Bantimurung Bulusaraung

terdiri dari 3 kategori yaitu : musnahkan investasi, melindungi situs dan monitor.

Tindakan pengendalian melalui musnahkan investasi ditujukan untuk jenis Spathodea

campanulata, melindungi situs untuk jenis Chromolaena odorata (L.), dan monitor untuk
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15 jenis lainnya, yaitu : Acacia mangium Willd., Ageratum conyzoides L., Brugmansia

suaviolens, Cassia siamea Lmk., Cassia tora L., Cyperus rotundus L., Derris trifoliata

Lour., Elephantopus scaber L., Imperata cylindrica (L.) Beauv., Jatropha curcas L.,

Lantana camara L., Phyllanthus urinaria L., Pluchea indica (L.) Less., Psidium guajava

Linnaeus, Swietenia macrophylla King., dan Syzygium cumini(L.) Skeels.

B. Saran

1. Identifikasi jenis-jenis tumbuhan invasif dalam laporan ini sebagian besar dilakukan

melalui studi literatur dari laporan kegiatan, hasil penelitian dan dokumen terkait lainnya,

sementara sebagian kecil lainnya melalui pengamatan langsung dilapangan yang

dilakukan sangat terbatas pada lokasi tertentu. Tidak menutup kemungkinan masih ada

jenis invasif lainnya yang belum teridentifikasi, sehingga perlu dilakukan update data dan

analisis resiko jenis invasif kedepan.

2. Rekomendasi prioritas pengelolaan melalui pemusnahan investasi bagi jenis Spathodea

campanulata perlu dikonsultasikan secara intensif dengan Direktur Jenderal KSDAE,

mengingat tanaman tersebut tidak masuk dalam kategori tanaman invasif menurut

Peraturan Menteri LHK Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis

Invasif.

3. Mengusulkan Spathodea campanulata sebagai jenis asing invasif di Indonesia melalui

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



DELL
Text Box




DELL
Text Box




DELL
Text Box




DELL
Text Box




DELL
Text Box




DELL
Text Box




DELL
Text Box




DELL
Text Box










LAMPIRAN HASIL PENILAIAN MASING-MASING JENIS

(1 s.d 18)



1. Acacia mangium Willd.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai dengan mudah mapan dalam vegetasi yang 

terbuka atau antara infestasi rata rata saja dari 

tumbuhan lain yang ada

2

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Polong berbiji banyak dan berbunga sepanjang 

tahun

2

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Dimungkin penyebarannya oleh hewan (dari biji 

kering yg jatuh di tanah)

1

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Sengaja ditanaman untuk kebutuhan kayu bakar 

maupun kayu pertukangan

1

6

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

Tidak diketahui ?

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengaruh pada gerakan 

hewan atau manusia

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / 

manusia ?

Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan 

lingkungan ?

Tidak diketahui ?

0

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan, khususnya pada tutupan vegetasi pemukiman, 

hutan tanaman dan lahan terbangun 

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi pohon > 2m; fitur pembeda pada daun; pra 

reproduksi di bawah kanopi

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Tidak diketahu ?

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada 

areal terinvasi

Belum dilakukan pengendalian 2

3

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tidak diketahui ?

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tidak diketahui 0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Minimum waktu generasi 2 tahun 0

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Hanya dimungkinkan dari sebaran oleh hewan dari 

biji kering di tanah yang dapat menempel di kaki 

tetapi sangat jarang

0

0,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



2. Ageratum conyzoides L.

Keterangan Skor

I. RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi menghasilkan hingga 40.000 biji per tanaman (GISD, 

2016; PROTA, 2016). 

2

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Benih tersebar oleh angin dan air (Baker, 1965) 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia A. conyzoides telah dilaporkan dan diperkenalkan 

sebagai tanaman hias di beberapa wilayah (Johnson, 

1971; BioNET-EAFRINET, 2016)

1

5

1.2. Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Spesies ini juga dilaporkan oleh Dogra et al. (2009) 

karena mengubah sifat tanah dengan melepaskan 

allelochemicals yang bisa menghambat pertumbuhan 

spesies lainnya

2

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Di pegunungan Himalaya di barat laut India, 

keragaman spesies daerah yang diserang oleh A. 

conyzoides telah terpengaruh secara drastis, dengan 

penurunan jumlah spesies tanaman sebesar 32%, 

indeks spesies Margalef sebesar 37%, keragaman α 

sebesar 41%, dan indeks kemerataan sebesar 15% 

(Dogra et al., 2009)

3

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

A. conyzoides adalah salah satu dari sejumlah spesies 

yang diperkenalkan secara kompetitif yang 

mengancam kelangsungan hidup spesies asli di 

Hawaii, termasuk Brighamia insignis (Pusat 

Konservasi Tanaman, 2004)

2

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Infestasi gulma tidak pernah sampai tidak bisa 

dilewati, tetapi secara signifikan memperlambat 

gerakan fisik manusia atau hewan, kendaraan pada 

suatu saat dalam setahun atau menimbulkan 

hambatan aliran air

1

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Meskipun A. conyzoides digunakan sebagai tanaman 

obat, juga dilaporkan beracun, mampu menghasilkan 

lesi dan tumor hati (GISD, 2016). PROTA (2016) 

mencantumkannya sebagai racun untuk vertebrata 

namun tanpa keterangan lebih lanjut. A. conyzoides 

telah dilaporkan sebagai alasan utama insiden 

keracunan massal di Ethiopia karena biji-bijian 

terkontaminasi dengan spesies tersebut (Encyclopedia 

of Life, 2016). Hal ini juga dapat menyebabkan 

reaksi alergi (GISD, 2016).

2

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan 

lingkungan ?

Tidak diketahui ?

10

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Menjadi gulma utama untuk daerah telah terganggu 

(bekas kebuhn dll). Dimana sekitar 13% kawasan 

TNBABUL adalah areal terbuka, perkebunan, semak 

belukar dan savana

2

Aspek Penilaian

1.1.

JUMLAH

JUMLAH



FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tingginya mencapai 50-1500 mm saat berbunga 

(fitur pembeda pada bunga)

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Sebagian besar lokasi dapat diakses (zona 

rehabilitasi, khusus dan tradisional)

1

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Biaya kimia, bahan bakar, peralatan dan biaya untuk 

operasi tidak terlalu mahal

2

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Tindakan pengendalian belum dilakukan. Biaya dan 

teknik tidak tersedia

3

7

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tidak diketahui ?

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif terlokalisir hanya pada beberapa 

lokasi dalam keseluruhan sistem pemanfaatan lahan, 

tidak ternaturalisasi

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

A. conyzoides dapat menyelesaikan siklus hidupnya 

dalam waktu kurang dari 2 bulan

1

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Viabilitas benih sering hilang dalam waktu 12 bulan 

(Marks dan Nwachuku, 1986)

0

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Penyebaran jarak jauh secara alamiah melalui angin 

dan air, tumbuh tanpa dilakukan penanaman

0

1,00

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH

II.

2.3.

JUMLAH



3. Brugmansia suaviolens

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Perkecambahan biji bisa berlangsung dari 2 minggu 

sampai 2 bulan; Produksi biji banyak, reproduksi 

vegetatif cepat

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran secara umum melalui air 1

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran tanpa disengaja kadang-kadang melalui 

pembuangan sampah kebun dan terkontaminasi 

dengan hasil bumi

1

5

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

Di Afrika, B. suaveolens juga menjadi hama hutan 

hujan dataran rendah dan tepi hutan (Lusweti et al., 

2014), di mana spesies tersebut mungkin 

menggantikan spesies tanaman asli.

1

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tidak diketahui ?

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Tumbuahn invasif itu sangat beracun menyebabkan 

kematian atau sakit serius bagi satwa maupun 

manusia

3

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan 

lingkungan ?

Berdampak negatif bagi permukaan air tanah 1

5

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar

pada 1-5% lahan

0,5

II. FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tanaman semak; Tinggi saat dewasa 3-4,5 m (>2 m); 

fitur pembeda pada bunga; Tinggi pra reproduksi 

relatif terhadap vegetasi lain 

2

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang diuji 0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Tidak diketahui ?

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Pengendalian tumbuhan invasif tidak dilakukan. 

Biaya dan teknik tidak tersedia

3

5

2.2. Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tidak ?

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Penyebaran secara alamiah melalui air, tumbuh tidak 

ditanam

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

JUMLAH



4. Cassia siamea Lmk.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran jarak jauh melalui air dan burung 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran sengaja oleh manusia untuk tanaman hias 

dan kayu pertukangan

1

3

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan ? Tidak diketahui ?

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, kendaraan, 

mesin dan/atau air ?

Tidak diketahui ?

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan ? Tidak diketahui ?

0

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tanaman berkayu dengan tinggi mencapai 20 m, 

terdapat fitur pembeda pada daun, bunga dan buah

0

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan upaya pengendalian 2

3

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Penyebaran jarak jauh secara alamiah melalui air, 

satwa dan kadang ditanam

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



5. Cassia tora L.

Keterangan Skor

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Tidak diketahui ?

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Ditanaman sebagai tanaman hias dan herbal 1

1

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki 

?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Tidak berpengaruh terhadap vegetasi alam 0

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengarud pada gerakan 

hewan

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan ? Tidak diketahui ?

0

1.3.

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tanaman tahunan berumur pendek dengan tinggi 1,5-

2,5 m; terdapat fitur pembeda pada bunga dan buah; 

tinggi pra reproduksi relatif terhadap vegetasi lain di 

bawah canopy

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum ada upaya pengendalian 2

4

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem  

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Tidak diketahui ?

0,00

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH

JUMLAH

Biaya Kontrol

Distribusi Tumbuhan

Persistensi

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

RESIKO

Keinvasifan

Dampak

Distribusi Potensial

FISIBILITAS PENGELOLAAN



6. Chromolaena odorata (L.) King & Robins

Keterangan Skor

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Dapat disetarakan dengan pengendalian rata-rata gulma 

lainnya (rendah)

0

1.1.3 Kemampuan reproduksi Pertumbuhan secara generatif dan vegetatif. Produksi 

buah per 1 ha bisa mencapai 1 miliar. Bibit sering 

muncul dalam kepadatan sangat tinggi (> 2000 per m²) 

dan seleksi intraspesifik yang sangat parah terjadi pada 

bulan-bulan pertama pertumbuhan.

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Hewan (serangga), air dan angin 3

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran tannpa sengaja oleh manusia dalam 

berbagai aktivitasnya, terkontaminasi pupuk kandang, 

melekat pada ternak

2

8

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki 

?

Tumbuhan invasif menghentikan lebih dari 50% 

mapannya tumbuhan yang dikehendaki (regenerasi 

padang rumput, tanaman bdidaya, dan semai pohon 

yang ditanam, regenerasi tumbuhan asli, dengan 

mencegah perkecambahan atau mematikan kecambah

3

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Untuk vegetasi lokal tumbuhan invasif menurunkan 

biodiversitas (tumbuhan maupun hewan) sehingga tidak 

sesuai untuk didaerah konservasi

2

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, kendaraan, 

mesin dan/atau air ?

Infestasi tumbuhan invasif tidak dapat dilewati 

sepanjang tahun, sehingga  mencegah gerakan fisik 

manusia,hewan, kendaraan dan air

3

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tumbuhan itu kadang2 menyebabkan sakit (alergi) 

pada satwa maupun manusia, kadang2 menyebabkan 

kematian. Kandungan nitrat yang tinggi dari daun, C. 

odorata beracun bagi ternak dan umumnya tidak 

merumput (Sajise et al., 1974).

2

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan ? C. odorata  menjadi rezim api yang memicu bahaya 

kebakaran yang serius karena adanya minyak atsiri pada 

batang dan daun. Kebakaran yang tidak terkendali dapat 

menghancurkan perkebunan, desa dan vegetasi alami 

yang penuh. Masalah ini sangat akut di Natal, Afrika 

Selatan, di mana C. odorata dilaporkan terbakar bahkan 

saat hijau di musim tanam (Macdonald, 1983)

1

11

1.3.

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

C. odorata dapat dianggap sebagai gulma utama di 

semua tanaman tahunan di daerah tropis lembab dan 

juga di kehutanan. C. odorata ditemukan tumbuh pada 

ketinggian di bawah 2000 mdpl, di habitat sekunder 

terbuka seperti lahan yang dibudidayakan, ladang 

terbengkalai, terbengkalai, hamparan hutan, di 

sepanjang jalur hutan, barisan pagar, pinggir jalan dan 

margin hutan.

2

RESIKO

Keinvasifan

Dampak

Distribusi Potensial

JUMLAH

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.



2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi saat dewasa 0,5 - 2 m, terdapat pertumbuhan 

tajuk antara 4-8 bulan, sering dikelirukan dengan 

beberapa jenis Asteraceae yang mirip lainnya (terutama 

pada saat belum berbunga/berbuah), tinggi pra 

reproduksi relatif di bawah canopy terhadap tumbuhan 

lain.

2

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Seluruh investasi dapat diakses 0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Dapat secara manual dan/ataukimia; pembiayaan tinggi 

terutama berkaitan buruh dan jarak lokasi karena 

tersebar tidak merata pada areal yang cukup terbuka.

2

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan pengendalian; teknik tersedia tetapi 

pembiayaan belum diestimasi

2

6

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

infestasi besar-kecil, tersebar di banyak lokasi (meski 

secara total belum cukup luas)

0,1

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif terlokalisir hanya pada beberapa 

lokasi dalam keseluruhan sistem pemanfaatan lahan, 

tidak ternaturalisasi 

0

0,10

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Berbunga/berbuah setiap tahun 2

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Secara alamiah oleh satwa, angin maupun air 2

4,00

FISIBILITAS PENGELOLAAN

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH

Biaya Kontrol

Distribusi Tumbuhan

Persistensi

II

.

2.3.

JUMLAH



7. Cyperus rotundus L.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Produksi 

benih dapat melebihi 100 juta / ha dalam satu tahun

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran secara umum oleh air dan angin 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran tannpa sengaja oleh manusia dalam 

berbagai aktivitasnya, terkontaminasi pupuk kandang, 

melekat pada ternak

2

7

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

Tidak ada pengaruh terhadap vegetasi lokal 0

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif ini tidak berpengarud pada 

gerakan 

hewan

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan 

lingkungan ?

Tidak diketahui ?

0

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif tidak sesuai dengan kondisi di 

lahan yang diuji 

0

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi saat dewasa < dari 0,5 m; tinggi pra 

reproduksi relatif di bawah canopy terhadap 

tumbuhan lain

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang diuji 0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Dapat secara manual dan/ataukimia; pembiayaan 

rendah terutama berkaitan buruh.

1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan pengendalian; teknik tersedia tetapi 

pembiayaan belum diestimasi

2

4

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tidak diketahui ?

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tidak diketahui ?

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Minimum waktu generasi < 1 tahun 2

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Neeser dkk. (1997) menemukan bahwa populasi 

umbi memiliki waktu paruh 16 bulan dan perkiraan 

umur panjang (angka kematian 99%) dari 42 bulan

0

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air

2

4,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



8. Derris trifoliata Lour.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Tidak diketahui ?

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Tidak diketahui ?

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia ditanaman sebagai tanaman obat/herbal 1

1

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

Tidak berpengaruh terhadap vegetasi alam 0

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengarud pada gerakan 

hewan

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / 

manusia ?

Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan 

lingkungan ?

Tidak diketahui ?

0

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi bisa mencapai 10 meter, fitur pembeda pada 

batang, dan tinggi pra reproduksi relatif terhadap 

vegetasi lain sama

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif murah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum ada upaya pengendalian 2

4

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Tidak diketahui ?

0,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



9. Elephantopus scaber L.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Bereproduksi secara generatif dan vegetatif, dapat 

berkecambah setiap saat sepanjang tahun

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Melalui angin, air dan satwa 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Sengaja ditanaman sebagai tanaman hias dan herbal 1

6

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

Tidak berpengeruh terhadap vegetasi alam 0

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengarud pada gerakan 

hewan

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Tidak diketahui ?

0

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi saat dewasa < 0,5 m; Tinggi pra reproduksi 

relatif terhadap vegetasi lain di bawah canopy

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Pengendalian belum dilakukan 2

4

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem  

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air dan angin

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



10. Imperata cylindrica (L.) Beauv.

Keterangan Skor

1.1.1

.

Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan lama

0

1.1.2

.

Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Menghasilkan benih sebanyak 3000 biji per tanaman 

(Holm et al., 1977), dan 95% benih I. silindrica dapat 

berkecambah dalam waktu satu minggu setelah 

dipanen, juga dapat  viabilitas setidaknya selama satu 

tahun (Santiago, 1965)

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Melalui angin 1

1.1.5

.

Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran dengan disengaja (tanaman hias) dan 

tannpa sengaja oleh manusia dalam berbagai aktivitas 

pertanian, terkontaminasi hasil bumi, ataupun melekat 

pada ternak

2

6

1.2.1

.

Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2

.

Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Tidak diketahui ?

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengarud pada gerakan 

hewan

0

1.2.5

.

Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Tumbuhan ini dapat menyebabkan kesakitan ringan 

pada satwa maupun manusia tetapi segera hilang. 

Titik-titik tajam tanaman yang muncul dapat 

menembus kaki manusia dan ternak (Terry et al., 

1997)

1

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Rentan terhadap kebakaran 1

2

1.3.

1.3.1

.

Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif tidak sesuai dengan kondisi di 

lahan yang diuji 

0

II.

2.1.1

.

Kemudahan tumbuhan dideteksi Jenis rumput dengan tinggi 30-150 cm (<0,5 cm), 

tinggi pra reproduksi relatif di bawah canopy terhadap 

tumbuhan lain

1

2.1.2

.

Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji

0

2.1.3

.

Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Dapat secara manual dan/ataukimia; pembiayaan 

rendah terutama berkaitan buruh

1

2.1.4

.

Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan pengendalian; teknik tersedia tetapi 

pembiayaan belum diestimasi

2

4

2.2.1

.

Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2

.

Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

2.3.

2.3.1

.

Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2

.

Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Minimum waktu generasi < 1 bulan. Tanaman ini 

dapat berkecambah dalam waktu satu minggu setelah 

dipanen namun juga dapat mempertahankan viabilitas 

setidaknya selama satu tahun (Santiago, 1965) 

3

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH

Biaya Kontrol

Distribusi Tumbuhan

Persistensi

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

JUMLAH

RESIKO

Keinvasifan

Dampak

Distribusi Potensial

FISIBILITAS PENGELOLAAN



2.3.3

.

Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Propagul seksual atau vegetatif dapat dorman

kurang dari 2 th. Tanaman ini dapat berkecambah 

dalam waktu satu minggu setelah dipanen namun juga 

dapat mempertahankan viabilitas setidaknya selama 

satu tahun (Santiago, 1965)

0

2.3.4

.

Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui angin dan kadang-kadang ditanaman sebagai 

tanaman hias

2

5,00JUMLAH



11. Jatropha curcas L.

Keterangan Skor

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran terutama melalui air dan satwa 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Sengaja oleh manusia (tanaman obat), tanpa 

disengaja oleh manusia (kendaraan, mesin), terbawa 

oleh hewan ternak serta terkontaminasi dengan hasil 

bumi

3

5

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki 

?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Menurunkan kualitas tetapi sedikit saja, hanya 

sedikit mempengaruhi vegetasi lokal.

1

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Kehadiran gulma ini dalam bentuk bundel 

(berkelompok) dan cukup menghambat pada 

pergerakan fisik ternak.

1

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? J. curcas beracun untuk ternak dan orang-orang jika 

benih J. curcas dikonsumsi (Makkar dan Becker, 

1998), dan overdosis menyebabkan diare berat dan 

kemungkinan kematian.

2

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Berpengaruh besar positif. Tanaman obat, 

memperbaiki kesuburan tanah, bahan bakar 

(biofuel), zat pewarna, dll

0

41.3

.

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif tidak sesuai dengan kondisi di 

lahan yang diuji

0

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi J. curcas adalah semak setinggi 2-5 m (> 2 m), tinggi 

pra reproduksi relatif di bawah canopy terhadap 

tumbuhan lain

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji 

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan penanganan 2

4

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Minimum waktu generasi < 1 tahun. 2

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air dan biasanya ditanam

3

5,00
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12.  Lantana camara L.

Keterangan Skor

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama 

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Berbunga dan berbuah sepanjang tahun, produksi 

biji banyak, dan bereproduksi secara vegetatif 

dengan cepat

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran jarak jauh secara alamiah umumnya 

oleh burung, hewan lainnya, air (aliran permukaan)

2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran jarak jauh oleh manusia seperti 

dijadikan tanaman hias, dan terbawa hewan ternak 

2

7

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

Sangat sedikit mempengaruhi vegetasi lokal 1

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengarud pada gerakan 

hewan

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Tumbuhan ini dapat menyebabkan kesakitan ringan 

pada satwa maupun manusia tetapi segera hilang 

1

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Dapat meningkatkan risiko kebakaran, beracun bagi 

ternak dan merupakan tuan rumah bagi banyak 

hama dan penyakit

2

4

1.3.

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar

pada 1 – 5 % lahan, khususnya pada lahan terbuka 

dan semak belukar.

0,5

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi saat dewasa < dari 0,5 m; fitur pembeda pada 

bunga dan batang beruduri, tinggi pra reproduksi 

relatif di bawah canopy terhadap tumbuhan lain

2

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Seluruh investasi dapat diakses 0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan penanganan 2

5

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif menginvasi lahan yang dikelola 

tapi kurang dari 1%

0,1

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif terlokalisir hanya pada beberapa 

lokasi dalam keseluruhan sistem pemanfaatan lahan, 

tidak ternaturalisasi 

0

0,10

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air, satwa dan biasanya ditanam

2

2,00
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13. Phyllanthus urinaria L.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama 

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Biji P. urinaria dapat terdispersi oleh air karena 

bersifat hidrokor (Soerjani et al., 1987). Penyebaran 

angin biji juga dimungkinkan.

2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Disengaja maupun tidak disengaja oleh manusia 2

4

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Sangat sedikit mempengaruhi vegetasi lokal 1

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tidak diketahui ?

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Tidak diketahui ?

1

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Jenis rumput dengan tinggi 10-35 cm (<0,5 cm), 

tinggi pra reproduksi relatif di bawah canopy 

terhadap tumbuhan lain

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji 

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan penanganan; 2

4

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air, angin, dan biasanya ditanam

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



14. Pluchea indica (L.) Less.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran jarak jauh secara alamiah umumnya oleh 

angin

1

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Kadang-kadang disengaja ataupun tidak disengaja 1

2

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki 

?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Tidak ada pengaruh kevegetasi alam  0

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tidak diketahui ?

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Dapat mendominasi spesies asli 1

1

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif tidak sesuai dengan kondisi di 

lahan yang diuji

0

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tinggi saat dewasa 1-2 m (0,5-2 m); tinggi pra 

reproduksi relatif di bawah canopy terhadap 

tumbuhan lain

1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji 

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan penanganan 2

4

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui angin

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



15. Psidium guajava Linnaeus

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Berbuah setiap tahun, memproduksi biji yang 

banyak dengan pertumbuhan vegetasi yang lambat

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran melalui air dan satwa 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Secara umum dilakukan sengaja dan kadang tidak 

disengaja manusia, terbawa ternak

3

8

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki 

?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Hanya sedikit mempengaruhi vegetasi lokal 1

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Infestasi gulma tidak pernah sampai tidak bisa 

dilewati, tetapi secara signifikan memperlambat 

gerakan fisik manusia atau hewan

1

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tumbuhan tidak berpengaruh pada kesehatan satwa 

mapun manusia

0

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Menjadi pakan dan tempat bersarang satwa 1

3

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Mudah dideteksi 1

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Seluruh infestasi dapat diakses 0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan penanganan 2

4

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif menginvasi lahan yang dikelola 

tapi kurang dari 1%

0,1

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif terlokalisir hanya pada beberapa 

lokasi dalam keseluruhan sistem pemanfaatan lahan, 

tidak ternaturalisasi

0

0,10

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air maupun satwa

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH



16. Spathodea campanulata P. Beauv.

Keterangan Skor

I. RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai S. campanulata mudah mapan dalam vegetasi 

yang terbuka atau antara investasi rata-rata dari 

tumbuhan lain yang ada. S. campanulata tumbuh 

dengan cepat sekitar 2m atau 4-6cm diameter batang 

per tahun, terutama pada tahap pancang (Larrue et 

al., 2014)

2

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

95% tanaman S. campanulata dapat bertahan hidup 

dengan pengendalian umumnya. Belum adanya 

tindakan pengendalian yang secara nyata dilakukan 

oleh pengelola sejak diketahui keberadaan tanaman 

invasif tersebut di kawasan, membuat tanaman 

tersebut sangat dominan diantara tanaman lainnya.

3

1.1.3 Kemampuan reproduksi S. campanulata mempunyai kemampuan 

bereproduksi tinggi. rata-rata 155 buah per pohon 

dan dalam satu buah menghasilkan 781 biji, berbuah 

dan berbunga sepanjang tahun

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah S. campanulata mampu menyebarkan propagulnya 

cukup jauh (>100 m) dari pusat tegakan induknya. 

oleh faktor angin, air, kelelawar, dan serangga

3

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Penyebaran jarak jauh yang dilakukan dengan 

sengaja oleh manusia adalah untuk dijadikan 

tanaman hias, tanaman pagar maupun tanaman 

kehutanan

1

12

1.2. Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

S. campanulata memiliki lapisan kanopi tebal 

sehingga menciptakan efek naungan yang secara 

langsung mengurangi kekayaan spesies tanaman di 

bawahnya. Tingginya INP S. campanulata tingkat 

pohon (diameter >20 cm) menunjukkan penguasaan 

akan cahaya dan nutrisi sehingga mencegah 

mapannya tumbuhan asli. Sementara banyaknya 

anakan S. campanulata menunjukkan bahwa pada 

areal tersebut proses regenerasi cukup berjalan cukup 

baik

2

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? S. campanulata merupakan tumbuhan invasif yang 

memiliki lapisan kanopi tebal sehingga menciptakan 

efek naungan yang secara langsung mengurangi 

kekayaan spesies tanaman di bawahnya. 

Keberadaanya di habitat yg baru dapat 

menghilangkan spesies lokal karena naungannya 

yang lebat, sehingga menurunkan kekayaan spesies 

di bawah kanopi koloninya (Webber 2003). Selain 

itu, spesies ini juga memiliki tutupan kanopi yang 

lebar dan tebal dengan banyak anakan di bawah 

pohon induk (Elbert dan Skolmen, 1989)

3

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan 

lahan ?

S. campanulata telah menyebar ke lebih dari 75.000 

m2 kawasan hutan dari timur ke barat atau telah 

menginvasi kawasan hutan sekitar 1,8 Ha per tahun. 

Kondisi tersebut kemudian membuat 

keanekaragaman hayati spesies asli/native menjadi 

lebih rentan/terganggu bagi setidaknya 43 spesies 

kunci dan 8 spesies endemik.  Kesemua 43 jenis 

tumbuhan kunci berasal dari genus ficus yang 

digunakan sebagai pakan, sarang, dan tanaman 

pelindung dari 8 spesies endemik liar, serta 

memainkan peran penting dalam menjaga struktur 

komunitas ekologi di kawasan hutan karst

3

Aspek Penilaian

1.1.

JUMLAH



1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Meskipun tanaman invasif tersebut masuk kategori 

tumbuhan tinggi, dominan dan cukup rapat di lokasi 

tertentu akan tetapi belum ditemukan potensi/indikasi 

secara fisik yang menghambat/membatasi gerakan 

manusia, satwa dan/atau air aktivitas

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia 

?

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan 

referensi belum ditemukan catatan terkait dengan 

gangguan tumbuhan invasif S. campanulata bagi 

kesehatan satwa atau manusia. Sementara kajian 

terkait kondisi tersebut belum dilakukan secara 

spesifik di kawasan TN Bantimurung Bulusaraung

0

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan 

lingkungan ?

Menjadi sarang/tempat berlindung satwa 1

9

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Menurut Kamajaya Shagir (2016), pada tingkat 

pohon diameter > 20 cm jenis Spathodea 

campanulata mendominasi di hutan primer datar. 

Hutan bukit kapur di Pattunuang dan Karaenta pada 

areal relatif datar dengan solum tanah yang cukup 

dalam ditemukan beberapa areal hutan primer. 

Menurut Nasri (2011), di hutan bukit kapur 

Pattunuang bekas savana/padang rumput yang 

berada pada wilayah ketinggian, dan di hutan bukit 

kapur Karaenta bekas kebun yang berada pada 

wilayah lembah di sekitar tebing-tebing karst, dimana 

banyak dijumpai Spathodea campanulata yang 

penutupannya dominan terbuka.

10

II. FISIBILITAS PENGELOLAAN

2.1. Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Spathodea campanulata adalah tipe evergreen tree 

yang besar dengan tinggi 20-25m, dan terkadang 

tinggi pohon bisa mencapai lebih dari 30m (Keay, 

1957 dan Smith, 1985,). Di kawasan Taman 

Nasional, Tanaman tersebut sangat mudah ditemukan 

karena pohonnya yang besar dan tinggi dengan 

bunga yang berwarna merah, sehingga mudah dilihat 

dari jarak yang cukup jauh.

0

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Berdasarkan tipe ekosistem, pada lokasi tumbuh 

tanaman invasif S. campanulata sebagian besar 

terletak di tipe ekosistem hutan pada batu gamping 

(Karst) dan tipe ekosistem hutan hujan non 

dipterocarpaceae pamah baik di lokasi Pattunuang 

maupun di lokasi Karaenta. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa bahwa secara umum lokasi 

tumbuhnya S. campanulata sebagian besar sukar 

diakses.

2

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Biaya kontrol sangat tinggi dan berpotensi 

menimbulkan kerusakan bagi tanaman asli

4

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Akivitas pengendalian tanaman invasif S. 

campanulata di kawasan TNBABUL belum 

dilakukan, meskipun biaya dan metode pengendalian 

yang efektif telah tersedia. Peran serta dan komitmen 

para pihak cukup intensif dilakukan dengan 

Direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE (KK dan 

KKH), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan 

KLHK, serta akademisi/pakar. Keterlibatan pihak 

akademisi seperti Universitas Hasanuddin Makassar 

dan magang mahasiswa Wageningen University-

Belanda melalui kegiatan analisis distribusi tanaman 

invasif, uji coba metode pengendalian yang tepat.

2

8

JUMLAH

JUMLAH



2.2. Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Berdasarkan survey dan pemetaan lokasi, diketahui 

bahwa tumbuhan invasif S. campanulata menginvasi 

kawasan TN Bantimurung Bulusaraung seluas 438 

Ha atau sebesar 1% dari luas seluruh kawasan 

(43.750 Ha)

0,5

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif terlokalisir hanya pada beberapa 

lokasi dalam keseluruhan sistem pemanfaatan lahan, 

tidak ternaturalisasi

0

0,50

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Minimum waktu generasi < 1 tahun 2

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang 

pada lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi 

baru

Sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh 

penyebaran secara alamaih melalui angin dan air, dan 

tumbuh secara alamiah (tidak ditanam).

2

4,00

2.3.

JUMLAH

JUMLAH



17. Swietenia macrophylla King.

Keterangan Skor

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai dengan mudah mapan dalam vegetasi yang 

terbuka atau antara infestasi rata rata saja dari 

tumbuhan lain yang ada

2

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Tidak diketahui ?

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Terbawa air atau satwa 2

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Sengaja ditanam 1

5

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan 

dikehendaki ?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan 

?

Tidak mempengaruhi vegetasi alam 0

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, 

kendaraan, mesin dan/atau air ?

Tidak diketahui ?

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tidak diketahui ?

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan 

?

Menjadi tempat berdarang/ naungan bagi satwa 1

1

1.3.

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Pohon tinggi, dapat tumbuh diatas canopi, fitur 

pembeda pada batang dan daun

0

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Tidak diketahui ada tumbuan invasif di lokasi yang 

diuji 

0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Tindakan pengendalian belum dilakukan 2

3

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan yang sedang dievaluasi

0

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif itu tidak ada dalam sistem 

pemanfaatan lahan yang dikaji

0

0,00

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Penyebaran jarak jauh secara alamiah jarang, kadang-

kadang ditanam

1

1,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.
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Distribusi Tumbuhan
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FISIBILITAS PENGELOLAAN



18. Syzygium cumini (L.) Skeels.

Keterangan Skor

RESIKO

Keinvasifan

1.1.1. Kemampuan untuk mapan diantara tumbuhan asli Semai memerlukan tanah terbuka untuk mapan, 

meliputi misalnya pembersihan seresah. Ini terjadi 

ketika gangguan besar terjadi seperti kultivasi, 

overgrazing, pembakaran, banjir atau kekeringan 

lama

0

1.1.2. Ketahanan terhadap praktek rata-rata pengelolaan 

tumbuhan invasif di sistem lahan

Tidak diketahui ?

1.1.3 Kemampuan reproduksi Berbuah tiap tahun, produksi biji banyak, lambat 

dalam produksi vegetatif

3

1.1.4 Penyebaran jarak jauh secara alamiah Penyebaran jarak jauh secara alami melalui burung, 

hewan lain dan air

3

1.1.5. Penyebaran jarak jauh oleh manusia Secara sengaja oleh manusia sebagai tanaman buah-

buahan, tanaman pertukangan dan tanaman hias

1

7

Dampak

1.2.1. Apakah menurunkan mapannya tumbuhan dikehendaki 

?

Tidak diketahui ?

1.2.2. Apakah menurunkan produksi species dikehendaki ? Tidak diketahui ?

1.2.3 Apakah menurunkan hasil/jasa dari pemanfaatan lahan ? hanya sedikit mempengaruhi vegetasi lokal 1

1.2.4 Apakah membatasi gerakan manusia, ternak, kendaraan, 

mesin dan/atau air ?

Tumbuhan invasif tidak berpengarud pada gerakan 

hewan

0

1.2.5. Apakah berpengaruh pada kesehatan satwa / manusia ? Tumbuhan tidak berpengaruh pada kesehatan satwa 

mapun manusia

0

1.2.6 Apakah berpengaruh besar pada kesehatan lingkungan ? Merupakan pakan dan tempat bersarang/bernaung 

satwa

1

2

1.3. Distribusi Potensial

1.3.1. Prosen lahan yang dimanfaatkan sesuai untuk 

pertumbuhan tumbuhan invasif

Tumbuhan invasif berpotensi menyebar pada 1-5% 

lahan

0,5

FISIBILITAS PENGELOLAAN

Biaya Kontrol

2.1.1. Kemudahan tumbuhan dideteksi Tanaman berkayu dengan tinggi mencapai 20 m, 

Tinggi pra reproduksi relatif terhadap vegetasi lain 

sama

0

2.1.2. Aksesibilitas infestasi Seluruh infestasi dapat diakses 0

2.1.3. Biaya kontrol dengan orientasi efikasi maximum dan 

kerusakan non terget minimum

Relatif rendah 1

2.1.4. Tingkat kerjasama pemangku kepentingan pada areal 

terinvasi

Belum dilakukan penanganan 2

3

Distribusi Tumbuhan

2.2.1. Prosen lahan terinvasi dari keseluruhan sistem 

pemanfaatan lahan yang dikelola

Tumbuhan invasif menginvasi lahan yang dikelola 

tapi kurang dari 1%

0,1

2.2.2. Pola distribusi dalam sistem pemanfaatan lahan Tumbuhan invasif terlokalisir hanya pada beberapa 

lokasi dalam keseluruhan sistem pemanfaatan lahan, 

tidak ternaturalisasi

0

0,10

Persistensi

2.3.1. Efektivitas pengendalian pada infestasi Tidak diketahui ?

2.3.2. Periode minimum reproduksi seksual atau propagul 

vegetatif

Tidak diketahui ?

2.3.3. Lama maksimum propagul seksual ataupun vegetatif 

tetap viabel

Tidak diketahui ?

2.3.4. Besaran kemungkinan propagul baru tetap datang pada 

lokasi yang dikaji atau menginisiasi infestasi baru

Besar kemungkinan propagul baru tetap datang 

karena penyebaran secara jarak jauh secara alami 

melalui air maupun satwa

2

2,00

Aspek Penilaian

I.

1.1.

JUMLAH

1.2.

II.

2.3.

JUMLAH

JUMLAH

2.1.

JUMLAH

2.2.

JUMLAH
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