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MASYARAKAT JAWA
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DALAM

TEGUH SUPRIYANTO
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Kel. Sekaran, Kec. Gunung Pati, Semarang 50229

PENDAHULUAN
Namanya saja cerita mitos, yaitu cerita yang
disebarkan dari mulut ke mulut. Bahkan, cerita mitos
disebarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh
karena itu, mencari referensi mengenainya hanya dapat
diperoleh melalui pendengaran cerita tutur masyarakat,
terutama di sekitar gunung Lawu. Beruntung pada era
medsos ini, mencari apapun dapat didapat termasuk
mencari cerita mitos gunung Lawu.
Dalam pustaka sastra lisan, cerita mitos
merupakan cerita yang dianggap benar-benar terjadi
yang menceritakan suatu kejadian masa lampau. Tokoh
cerita mitos biasanya manusia yang sangat sakti seperti
dewa atau manusia setengah dewa atau binatang atau
tokoh –tokoh yang sangat nggegirisi ysng mampu
melakukan hal-hal di luar nalar. Dalam cerita seputar
gunung Lawu ada cerita mengenai moksanya Prabu
Brawijaya terakhir, moksanya Sabdo Palon, dua
pengikut Brawijaya, yaitu punggawa desa yaitu Dipa
Menggala dan Wangsa Menggala yang selanjutnya
diceritakan sebagai Sunan Lawu dan Kiai Jalak. Kiai Jalak
di kemudian hari diceritakan menjelma sebagai burung
jalak gading. Cerita tersebut memenuhi syarat sebagai
cerita mitos. Dua jenis cerita lainnya adalah legenda
dan dongeng. Legenda adalah cerita mengenai kejadian
suatu daerah atau tempat dan dipercaya benar terjadi.
Kadar kepercayaannya berbeda dengan cerita mitos.
Dalam mitos seseorang umumnya takut melanggar
kepercayaan cerita tersebut. Selanjutnya, dongeng
adalah cerita yang benar-benar tidak dianggap terjadi.
Di seputar gunung Lawu bermunculan ceritacerita mengenai keangkeran gunung Lawu. Cerita
tersebut misalnya (1) cerita Sunan Lawu, (2) cerita
moksanya Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon, (3) cerita
mengenai Jalak gading, (4) cerita kupu hitam bersayap
hitam bulatan biru, (5) cerita mengenai pasar setan, (6)
cerita pantangan baju hijau, (7) cerita larangan
berjumlah ganjil, (8) cerita sendang-sendang dan
puncak-puncak gunung di Lawu.
Konon diceritakan Prabu Brawijaya V menyingkir
ke gunung Lawu akibat peperangan yang tidak menentu
dengan putranya, yaitu Raden patah di Demak. Sang
Prabu linggar ke gunung Lawu hanya ditemani dua abdi
dalem lurah yang berasal dari kaki gunung Lawu, yaitu
Dipa Menggala dan Wangsa Menggala serta tentu saja
abdi kinasih Sabdo Palon. Ketika sampai di puncak
gunung Hargo Dalem Sang Prabu moksa. Sebelumnya,
Prabu Brawijaya meminta Dipa Menggala menjadi

Sunan Lawu dan menjaga gunung Lawu saisine yang
memiliki kekuasaan sampai batas timur Gunung Wilis,
selatan sampai laut Selatan, Barat sampai gunung
Merapi-Merbabu, dan utara laut Jawa. Wangsa
Menggala dititahkan menjadi patihnya bergelar Kiai
Jalak. Kemudian Sabdo Palon berjanji mengikuti Sang
Prabu tetapi diperkenankan ke puncak lainnya, yaitu
puncah Hargo Dumiling. Sabdo Palon bertapa sampai
moksa di puncak gunung itu. Puncak lain yang paling
tinggi, yaitu Hargo Dumilah merupakan tempat yang
paling sakral dan dipercaya sebagai tempat yang paling
sesuai untuk menjadi tempat permintaan kekuatan
spiritual seperti kekuasaan, kesaktian dan lain-lain.
Untuk sampai ke puncak gunung dapat melewati
tiga jalur, yaitu jalur barat melalui candi Ceta, jalur
Tawangmangu, dan jalur Sarangan Cemarasewu di
sebelah timur. Ketiga jalur ke arah puncak memiliki
cerita mitos yang berbeda-beda dan umumnya seputar
berbagai pantangan bagi para pendaki. Yang paling
menakutkan adalah jalur terpendek yaitu jalur melalui
candi Ceta. Dalam jalur itu berbagai cerita muncul
seperti cerita mengenai pasar setan. Pasar setan
diyakini ada di sebuah padang ilalang yang luas di
lereng Lawu bagian barat. Barang siapa mendengar
perkataan arep tuku apa segeralah apa yang dimiliki
pendaki untuk dibuang dan mengambil daun yang ada
di sekitarnya. Pantangan lain yaitu setiap pendaki dalam
pendakian dilarang mengeluh atau berperilaku/berkata
tidak baik karena dipercaya akan terlaksana. Setiap
jumlah pendaki juga dilarang berjumlah ganjil serta
disarankan untuk tidak memakai baju berwarna hijau.
Di setiap jalur pendakian para pendaki akan
menemui keberuntungan manakala berjumpa dengan
burung jalak gading atau kupu hitam yang memiliki
sayap berlingkar biru. Namun demikian, mereka tentu
saja dilarang merusak ataupun menangkap hewan
tersebut. Cerita-cerita tersebut membawa konsekuensi
pada setiap pendaki yang melanggarnya. Berbagai
cerita di medsos mengenai hilangnya para pendaki
berkisah seputar cerita mitos dan menjadikan cerita
misteri. Cerita misteri menambah kekuatan cerita mitos
mengenai gunung Lawu. Pada siang ini marilah kita
diskusi mengapa muncul cerita mitos tersebut dalam
kerangka apa terutama bagi masyarakat sekitar serta
bagaimana penguasa Jawa terutama Keraton Surakarta
menyikapi misteri gunung Lawu dan bagaimana
relevansinya bagi masyarakat sekarang ini.
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MITOS GUNUNG LAWU
Gunung Lawu terletak di sebelah timur Kota
Solo, yaitu kota pusat kerajaan Jawa trah Mataram yang
berkuasa sebelum kemerdekaan. Gunung Lawu bagian
timur masuk wilayah kabupaten Madiun bagian Utara
masuk Wilayah Blora, Bojonegoro, bagian barat masuk
wilayah Karanganyar dan selatan masuk wilayah
Wonogiri dan sebagian Sukoharjo. Gunung Lawu
memiliki tiga puncak sebagaiman diceritakan di muka,
yaitu puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo
Dumilah. Di lereng bagian barat terdapat dua candi
yang diduga peninggalan zaman Majapahit terakhir,
yaitu candi Sukuh dan candi Ceta. Ke selatan sedikit
terdapat grojogan sewu di Tawangmangu. Di sebelah
tenggara terdapat telaga Sarangan dan naik sedikit
terdapat bukit cemara sewu, jalur pendakian sisi timur.
Naik sedikit ada Pringgodani tempat peristirahatan
tahap pertama. Di gunung Lawu terdapat banyak
sendang, yaitu sendang Panguripan, sendang Inten,
sendang
Drajat,
sumur
Jalatunda,
kawah
Candradimuka, Repat Kepanasan, serta kawah di lereng
gunung bagian atas yang selalu mengeluarkan uap air
dan gas belerang. Selain itu, gunung Lawu menyimpan
berbagai jenis flora dan fauna yang perlu mendapat
perlindungan dari kepunahan.
Begitu mempesonanya banyak tempat yang
menarik, terutama bagi masyarakat Jawa di sekitar
gunung Lawu tidaklah aneh berkeinginan untuk melihat
dari dekat dengan melalui pendakian. Dalam konteks
kebudayaan, nama-nama yang lekat dengan dunia
pewayangan sangatlah menarik untuk didatangi.
Misalnya sumur Jalatunda, dalam jagat pewayangan
merupakan tempat Bima mengajarkan pengetahuannya
setelah selesai memperoleh pengetahuan unggul air
prawitasari atau banyu panguripan dan ilmu sangkan
paraning dumadi yang diperoleh dari Dewa Ruci.
Kemudian tempat Repat Kepanasan dalam jagat
pewayangan merupakan tempat di mana para dewa
berkumpul setelah menghadap Hyang Guru atau Ciwa.
Pendek kata, nama-nama tempat yang berbau mistis
dikaitkan dengan jagat pewayangan dan tokoh sejarah
seperti nama Sri Prabu BrawijayaV di Majapahit.
Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa
gunung Lawu memiliki medan yang sukar didaki
sebagaimana gunung berapi yang lain. Jalannya yang
naik turun, kecuraman, lebatnya hutan, masih banyak
hewan berbisa dan mungkin juga hewan liar serta curah
hujan yang tinggi disertai kabut dan angin kencang
sangat membahayakan para pendaki. Dalam pustaka
antropologi sastra, mitos merupakan cara atau jalan
sebagai proyeksi angan-angan kolektif. Bascom
menyatakan bahwa salah fungsi mitos antara lain
unutk proyeksi angan serta mengukuhkan tempat
keramat. Dalam penelitian saya tahun 1997 mengenai
mitos Kangjeng Ratu Kidul dalam kaca mata Levi Strauss
ditemukan simpulan bahwa mitos tersebut sebagai
jalan Dewi Angin-Angin sebagai wanita untuk berkuasa.

Seorang wanita dalam kerajaan Islam tidaklah mungkin
menjadi raja maka diciptakanlah mitos bahwa dia
sangat sakti dan menjadi penguasa makhluk halus di
laut selatan. Makhluk halus mestinya dibaca kaum
perempuan. Waktu munculnya mitos tersebut daerah
Jawa bagian selatan hutannya masih sangat lebat, batubatu besar, laut yang berpantai curam serta ombak
yang ganas. Demikian juga munculnya mitos gunung
Lawu dilatarbelakangi oleh kondisi geografis yang
membahayakan setiap pendaki. Apalagi gunung Lawu
merupakan salah satu gunung purba di Jawa sehingga
tidaklah aneh syarat dengan cerita misteri.
Memahami cerita mitos gunung Lawu dapat
diketahui bahwa dua unsur utama cerita itu, yang
pertama (1) unsur genealogi, dan (2) legitimasi. Dari
dua unsur tersebut menjadi jelas mengapa Karaton
Mataram seperti Surakarta sangat berkepentingan
dengan cerita mitos itu. Pertama, Karaton Surakarta
merupakan keturunan dari Senapati. Senapati dalam
Babad Tanah Jawi merupakan keturunan dari Ki Getas
Pendawa dan merupakan anak (lembu peteng) dari
Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, salah satu
pelindung keberlangsungan karaton Surakarta salah
satunya adalah Sunan Lawu di wilayah gunung Lawu. Di
wilayah Barat dilindungiu moleh Kiai Sapu Regol dan
Kiai Sapu Jagat di Merapi dan Merbabu, sementara di
bagian utara dilindungi oleh Nyai kalayuwati di alas
Krendowahono dan Ratu Lanjar di laut Jawa serta
Kangjeng Ratu Kidul di laut selatan.
Keistimewaan gunung Lawu bagi karaton
Surakarta menjadikan para raja sering melakukan
samadi atau nenuwun mring Hyang Manon dengan cara
nenepi di salah satu puncak yang tertinggi yaitu di
puncak Harga Dumilah. Konon Sinuwun Sawargo PB XII
bahkan membuat pendapa di puncak itu. Pangeran
Samber Nyawa, juga salah satu keturunan mataram
dalam perjuangannya juga banyak bergerak di seputar
gunung Lawu sehingga tidaklah aneh Mangkunegaran
mencari tempat di Mangadeg yang terletak di lereng
Lawu bagian barat menjadi tempat peristirahatan para
Adipati Mangkunegaran serta kerabatnya. Bahkan,
keluarga Presiden Soeharto mendirikan astana Giri
Bangun di wilayah yang sama sebagai tempat
peristirahatannya.
Dalam konteks sekarang ini, mitos-mitos
mengenai gunung Lawu sangat relevan dipertahankan
terutama untuk tujuan penyelamatan aneka hayati flora
dan fauna. Saya tidak tau persis kekayaan hayati yang
terkandung di dalamnya. Mungkin jenis burung jalak
yang langka, yaitu jalak gading serta jenis kupu yang
memiliki sayap hitam berlingkar biru di sayapnya
merupakan binatang khas di wilayah itu.
PENUTUP
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa
munculnya mitos-mitos seputar misteri di gunung Lawu
diduga berhubungan dengan penyelamatan hayati, baik
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flora dan fauna serta keselamatan para pendaki sendiri.
Hal ini sangat mungkin karena medan pendakian
dengan curah hujan yang tinggi serta kabut yang
sewaktu-waktu
turun
tanpa
diduga
sangat
membahayakan manusia.
Dalam konteks kebudayaan Jawa, cerita seputar
misteri gunung Lawu merupakan alat legitimasi
kekuasaan. Termasuk didalamnya adalah pencapaian
manusia untuk memperoleh daya sakti dan magis.
Tidaklah aneh pada saat-saat hari hitungan Jawa banyak
pendaki yang khusus melakukan tindakan tirakatan di
salah satu puncak tertinggi di gunung Lawu.
Dalam konteks kekinian, cerita mitos masih
relevan dipertahankan sambil secara berangsur
masyarakat terpelajar diberi kesadaran ilmiah akan
kebenaran fenomena alam. Oleh karena itu, cerita
misteri seputar gunung Lawu perlu diteliti lebih lanjut
mengapa cerita-cerita tersebut muncul. Seperti
misalnya mengenai pasar setan. Apakah padang ilalang
yang dinyatakan sebagai tempat pasar setan itu
memiliki daerak cekung serta memiliki angin yang
berputar kencang sehingga menimbulkan gaung dan
bunyi berisik?
Demikian, makalah ini dibuat sekadar sebagai
pemantik diskusi siang ini. Semoga menjadi bahan yang
menarik minat disiplin ilmu lain untuk mencermatinya
dan sekaligus menimbulkan pertanyaan ilmiah untuk
penelitian lebih lanjut.
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INDONESIAN RIVER RESTORATION MOVEMENT
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AGUS MARYONO
Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY 55281

A. Conception
of
System,
Network,
ECommunication,
Community
Based
dan
Sustainability
Konsep System, Network, E-Communication,
Community
Based
dan
Sustainability
dalam
pengelolaan sumberdaya air dewasa ini mulai
dikembangkan (Maryono, 2005). Konsep system adalah
konsep bahwa dalam menangani sesuatu masalah
harus mengikutsertakan dan memperhatikan semua
komponen yang terkait baik elemen abiotik, biotik
maupun sosio-kultur. Sehingga dengan konsep system
ini setiap penyelesaian masalah tidak akan merugikan
komponen
lain,
bahkan
sejauh
mungkin
menguntungkan semua komponen yang terkait.
Konsep Network adalah konsep penyebarluasan ide,
metode, motivasi, dan organisasi yang dapat
berkembang dengan cepat dan menjangkau semua
lapisan. Dengan konsep network maka penyelesaian
masalah sumberdaya air dapat dilakukan dan
digerakkan melalui simpul-simpul network dengan
cepat. Konsep E-Communication adalah bahwa
hubungan antar individu, kelompok dan institusi bisa
ditopang dengan media sosial dan internat, sehingga
terjadi riil time and continues communication antar
elemen masyarakat sebagai penggerak penyelesaian
masalah sumberdaya air. Konsep Community based
dimaksudkan
bahwa
penyelesaian
masalah
sumberdaya air bukan hanya tanggung jawab institusi
yang berwenang, namun tanggung jawab seluruh
lapisan masyarakat secara proporsional. Masyarakat
harus terlibat dan dilibatkan dalam setiap penyelesaian
masalah sumberdaya air. Hal ini karena masalah
sumberdaya air adalah masalah yang sifatnya masal,
maka penanganannya harus juga bersifat masal
melibatkan semua elemen masyarakat. Sedangkan
konsep sustainability adalah konsep yang menekankan
pada upaya keberlanjutan suatu capaian, bukan hanya
capaiannya saja. Ini berarti bahwa sifat penyelesaian
masalah bukan lagi dengan cara konvensioan berupa
program kerja tahunan, namun menggunakan metode
gerakan (movement) dimana seluruh komponen
masayarakat dan semua instansi terkait bergerak
bersama menyelesaikan masalah secara terus-menerus
dan berupaya meningkatkan pengelolaan kualitas dan
kuantitas sumberdaya air.
Perpaduan konsep System, Network, ECommunication, Community Based dan Sustainability

akan membuahkan hasil keberuntungan sumua
komponen sumberdaya air, masyarakat terlibat,
kelembagaan formal dan non-formal terbentuk,
network dan komunikasi antar masyarakat dan
pemangku kepentingan terjalin, percepatan kinerja
terjadi dan sekaligus keberlanjutan penanganan melalui
konsep gerakan terjaga. Ketahanan air, pangan dan
energi, jika didekati dengan keterpaduan konsep di atas
akan mengahasilkan ketahanan komprehensif bukan
hanya air, pangan dan energi saja, namun ketahanan
menyeluruh yaitu air, energi, pangan, papan, sandang,
lingkungan dan sosial-budaya.
Uraian selanjutnya adalah contoh Gerakan
Restotasi Sungai Indonesia (Indonesian River
Restoration Movement) yang telah dikembangkan
dengan menggunakan pendekatan System, Network, ECommunication, Community Based dan Sustainability.
Semua komponen terkait dengan restorasi sungai
diikutsertakan;
komponen
hidrologi,
ekologi,
morphologi,
social-budaya
dan
kelembegaan/peraturan.
Network antara Ilmuan,
komunitas penggiat sungai dan pemangku kepentingan
dan antar daerah dikembangkan. E-Communication
dengan media sosial dipakai dan digalakkan.
Keterlibatan masyarakat secara luas ditumbuhkan dan
keberlangsungan penyelesaian masalah dipastikan
dengan konsep gerakan. Perpaduan konsep tersebut
terbukti berhasil menggelorakan gerakan penyelesaian
masalah sungai secara akseleratif dan berkelanjutan di
berbagai daerah (titik simpul) network di Indonesia.
Restorasi sungai diartikan sebagai upaya untuk
memulihkan kembali kondisi dan fungsi sungai sejauh
mungkin ke kondisi dan fungsi semula atau alamiahnya.
Restotasi sungai meliputi 5 buah komponen restorasi
yaitu restorasi hidrologi, restorasi ekologi, restorasi
morfologi, restorasi sosial-ekonomi-budaya, dan
restorasi kelembagaan-peraturan. Tujuan utama
restorasi sungai adalah untuk menjadikan sungai
bersih, sehat, produktif, lestari, aman, lestari dan
bermanfaat untuk semua (Maryono, 2015).
B. Summary of IRRM
Indonesian River Restoration Movement (IRRM)
or “Gerakan Restorasi Sungai Indonesia”(GRSI) is a
Network Organization where Gadjah Mada University
acts as the first secretariat or host of this movement. In
2016, IRRM/GRSI has 24 network branches: 1.
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IRRM/GRSI Yogjakarta (acts as central network), 2.
IRRM/GRSI Jakarta-Bogor, 3.IRRM/GRSI Bandung, 4.
IRRM/GRSI Surakarta, 5.IRRM/GRSI Semarang, 7.
IRRM/GRSI Klaten,…, .22 IRRM Trenggalek, 23
IRRM/GRSI Pekalongan and 24. IRRM/GRSI Ambon.
Each network branch has its own organization and
some sub branches ranging from 2 to 7 groups. The
members of IRRM Network Organization are lecturers,
communities, local and national government staffs,
professionals, NGO members, etc. The institutional
network members of IRRM are universities, ministries,
national councils, private sectors, NGOs, etc.
Communication and coordination of activities between
branches and sub branches are maintained through
social media mainly Whatsapp, Email, Facebook, etc.
C. Objective and implementation method
The Indonesian River Restoration Movement is a
long run community based project (movement or
activity) to restore rivers, keeping rivers clean, healthy,
productive and conserved. The objective is to develop
community and stakeholder responsibility and
participation in river restorations. The project is run
with network approach involving communities, people,
groups, NGOs, universities, private sectors, local &
national government and organized through social
media. The movement started in Yogyakarta in year
2014. Growing steadily from only 6 river communities
to more than 20 in 2016 (it is still growing rapidly), with
the most rapid growth experienced within these last 2
years. Various activities initiated are mainly in the fields

of maintaining the ecological, morphological and
hydrological conditions of the river by supporting river
communities. The results are some rivers in the IRRM
branches are relatively clean and protected. This
movement project will continue until all of the rivers in
Indonesia are clean and each river has a river
community.
D. Issues that local communities are facing in building
a sustainable society, as well as objectives and
goals of IRRM.
The river restoration movement is stressing on
the participation of the communities living near the
rivers (river community). The river communities learn
river restoration from university lecturers, experts,
volunteers, newspapers and also internet. They creates
several activities (clean up the river from garbage
regularly, planting the river riparian, cultural events,
talk shows, economic activities, etc.). Those activities
can develop the community into a sustainable society.
The Objective and target of this project are: 1) to
improve the knowledge and practical skill of the
community related river restoration. 2) To increase the
participation and responsibility. 3). Improve the
number of the field activities for river restoration,
social and economic development. 4). Reaching the
target in 2016, every province has at least one active
river Community and in 2020 river in the cities and
villages in Indonesia 75% are relatively clean and health
and protected by community.

E. Implementation structure illustrating the roles of collaborating organizations
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F. Basic Information of IRRM
Started in

Started 2002 normal and Accelerated 2014 –now

Ended in

never ending, because it is a movement

To restore rivers, started from Yogyakarta Province, continuing to Klaten,
Surakarta, Sukoharjo, Semarang, Jakarta Bogor, Bandung, Banjarmasin and in
other Provinces in Indonesia.
Community, Lecturer and Student of Universities, Private Sectors, NGO, Local and
Target group(s)
National Government, etc.
Can be 1.000.0000 people or unlimited target can be reached due to movement
Number of people targeted
conception.
Now is around 50.000 US Dollars/per year. But, in fact, the cost can’t be counted,
since every river community look for donations or self-finance for their activities.
Annual cost of the project and Funding from personal donations, community donations, local/national
funding
government, private sector, etc. Funding is sought out and maintained by each
IRRM branch or sub branch, mainly to finance activities/events.
Target area(s)

www.restorasi-sungai.net
Web und URL for IRRM or IRRM (Indonesian River Restoration Movement), Administrator/Coordinator: Dr.GRSI
Ing.
Ir.
Agus
Maryono,
www.youtube
.com
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=k2E82yLhZc8

G. Integration with environmental, social, and
economic
dimensions
of
Sustainable
Development
The IRRM project involves society and
community groups with the focus activity to restore
rivers and their ecological environment. River is an
asset for the region, so the communities can create
environmental friendly economic activities such a
culinary on river sites, plantation, fisheries, river
tourism, rafting, tubing etc. For their role as “river
keepers”, the communities learn about several
subjects: river ecology, hydrology, morphology. Since
their activities are based on social activities, they will
learn about social interaction, regulation, institution
and network development. Through such activities the
members of the river community will get more and
more information and experience in relation to river
restoration and environmental friendly river utilization.
Communication with lecturers and experts assure their
knowledge development which will improve their
capacity and ability with time. Therefore, this
movement creates a sustainable development: the

society and community restores and keep the river
clean and healthy, they gain good quality of water, can
use the river for environmental friendly economic
activities, and increase their knowledge. Successful and
significant results of the restoration activities have and
will encourage those communities and spread the
movement.
H. Educational approaches (Interactive learning for
problem-solving and/or participatory practices)
The educational activities of IRRM created by
IRRM and River Community:
Focus Group Discussion: member of river community,
lecturers and practitioners discuss various topics (water
quality, fish, garbage, economic activities, flood etc.),
find solution and creating action plans to solve the
problems.
1. Seminar: Some of the members of the river
community are invited to attend seminars to
update the knowledge and to widen network.
2. Field discussion: some experts and trainers come to
the communities and discuss river ecology on the
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river site.
3. Cultural event: artist together with communities
creates and perform traditional stories about river.
4. River School: is an informal school, initiated by
community and lecturers from Universitas Gadjah
Mada.
5. The management, modules, lectures, class rooms,
students, financing, etc. are flexible and organized
by community according to their capability and
interest.
6. Books, comics, video films, web site, youtube, face
book, instagram etc. ore developed freely by society
and communities.
7. Education via Social Media: he members discuss
about river restoration through various ways in
their social media
8. Field Action (learning by doing): the learning
activities are located in river within the field works
9. River Walk and Assessment: young people
(students) making River Adventure, walking to
upstream and downstream. Etc.
I. Achievements (Behavior change among the
targeted groups including the transformation of
values, attitudes and actions, and empowered
local communities)
1. The “movement” changes the attitude of the
people (for example Code river in Yogyakarta and
Woro river in Klaten) in managing garbage and in
understanding living not close to the flood plain. It
changes also the attitude of people related flood
mitigation, they develop Social Early Warning
Systems by communication and updating the hydro
meteorological condition along rivers.
2. The “movement” has improved the spirit of “Love
and Togetherness”, some river community
members participate in promoting the IRRM and
working with other community.
3. Some River Communities (Winongo and Code) are
even invited by provincial and national institutions
to be represent the best river community group.
4. The community and society grows enthusiasm to
learn about river and environment. Participation
and interest for River School is very high.
5. The head of the Boyong-Code community Mr. Totok
Pratopo was given KALPATARU Award 2015 from
the National Government. The Head of the
Winongo River Communit Mrs. Endang Rohjiani was
given the ENVIRONMENT Award 2015 from the
Yogyakarta Provincial Government. And the
Administrator/coordinator of the IRRM Dr. Agus
Maryono was awarded with the RIVER
RESTORATION MOVEMENT INITIATOR (Pelopor
Restorasi Sungai) Award 2015 from the National
Government.

J. Innovative approach
The Indonesian River Restoration Movement
itself is an innovative action. This community based
movements builds on the spirit of “love and
togetherness” with clear goals and numerous
innovative activities (including culture and socioeconomic) to restore and preserve the river and
environment. So that the river can be used as a
sustainable asset and environment, and the rivers
remain clean, health, productive, save and conserved
by community.
This organization is based on systemic thinking;
it covers all environmental elements, stakeholders are
actively involved and their roles are appreciated, the
interests are accommodated, the weaknesses are
understood, the strengths are respected. This is an
innovative way of management and results in a
harmony between nature and human as a foundation
of sustainable development. The network organization
implemented for IRRM is an innovative approach. The
results are IRRM spreads rapidly, the flexibility and
independence of each group in creating innovation is
high. Usage of social media as the main means of
communication speeds up the movement, support the
information exchanged on a real time basis, decrease
the use of paper, etc.. This not only supports
environment sustainability but also promotes the rapid
development of the River Restoration Movement in
Indonesia.
K. The planning to develop and expand the IRRM.
(Strategies, expected target groups, expected
project duration and budgets per year).
To develop and expand the River Restoration
Movement we would like to continue by: developing
“River School” in many places, invite more young
people to join river communities, support river
community leaders to be trainers and motivators and
prepare modules, books, films, etc. For the first step in
the central IRRM branches (Yogyakarta, Klaten and
Surakarta) we enlarge the number and quality of the
“river trainers”. These IRRM activities are expected to
spread to all districts in Indonesia by 2025, ensuring
rivers to be clean, healthy, productive, save and
conserved. The IRRM budget depends on the activities
of the communities. Full authority is given to each
branch to collaborate with local/national government,
private sectors, etc. in collaboration and raising
financial support. This year the Director of Operation
and Maintenance of the Minister of Public Work has
agreed to give financial support for intensive campaign
of IRRM 2016.
L. Conclusion
1. The “movement” changes the attitude of the
people and the participation and interest for River
School
is
very
high
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2. The “movement” has improved the spirit of “Love
and Togetherness”
3. The community and society grows enthusiasm to
learn about river and environment
4. The use of E-communication (social media) speed
up the growing of the IRRM
5. The movement moves by minute, people and
community steady create activities for rivers
restoration.
6. The use of system, network, e-communication,
community based and sustainability conception is
appropriate for IRRM.
7. The IRRM resulted river clean, health, productive,
save and conserved in many rivers in Indonesia and
the movement is now growing very well.
Attachment:
1. Members of IRRM Network Organization
2. Activities of the river communities
3. River School 4.Program and Roadmap of IRRM.
Att. 1.Members of IRRM Network Organization
A. Advisors (informally):
1. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Msc. PhD., UGM, 2.
Prof.Dr.Suratman, UGM, 3. Ir. Rani Sjamsinarsi MT,
PUPR, 4. Dr.Mudjiadi PUPR, 5. Dr. AgusSuprapto, PUPR,
6. SLamet Rahardjo Jarot, Artist, 7. Dr. Hermono Sigit
KLHK, 8. Dr.Lilik Kurniawan BNPB
B. Team-Coordinator of IRRM:
1.Dr.-Ing. Ir. AgusMaryono (Administrator/Coordinator),
2. Dr. Tech. Adhy Kurniawan, 3. M. Sulaiman, ST, MT. D
Eng., 4. Dra.SuraniMsc., 5. Prof.Dr. M. Baiquni, 6. Dr.
Pande Made Kutanegara, 7. Dr. Sri Puji Saraswati, 8.
Totok Pratopo (Kalpataru Trager), 9. Endang Rohjiani,
10. Yudhi Sunyoto, 11. Irawan Wawan, 12. Heris , 13.
Dr.Purbudi, 14. Arif Fuad H, 15. Tri Budi Utomo.
Administrator/coordinator
of
IRRM
Network
Organisation Branches and Sub Branches: 2017 there
are 42 WA Group and more than 150 River
Communtities:
1. Administrator/Coordinator
of
Network
IRRMYogyakarta (1): Dr.AgusMaryono *
Head and Coordinator of Boyong-Code River
Yogyakarta : Drs.TotokPratopo *
Head and Coordinator ofWinongo River,
Yogyakarta: EndangRohjiani SH *
Head and Coordinator of Gadjah Wong River,
Yogyakarta: Dr.Purbudi *
Head and Coordinator of Tambak Bayan River,
Yogyakarta: Ir. Tri Budi Utomo *
Head and Coordinator of Kuning River, Yogyakarta
: Drs.Yudhi Sunyoto *
Head and Coordinator of Gawe River, Yogyakarta
: Bambang Sugeng *

2. Administrator/coordinator of Network JakartaBogor
: Cand. Dr. Ir. Atie Tri Yuniarti and Dr.
Agus Maryono **
3. Administrator/coordinator of Network Bandung :
Dr. Yadi Suyadi, Dr. Agung Wiyono and Dr. Agus
Maryono**
4. Administrator/coordinator of Network Surakarta
: Dr.Prambang S and Dr. Adhy Kurniawan *
5. Administrator/coordinator of Network Semarang
: Dr.AgusMaryono ***
6. Administrator/coordinator of Network Surabaya:
Mursito, Gatot Subroto and Dr.Agus Maryono ***
7. Administrator/coordinator of Network Klaten: Arif
Fuad Hidayatullah *
Head of Woro River, Klaten : Arif Fuad Hidayatulah*
Head of Pusur River, Klaten : Agus Hartono *
8. Administrator/Head of Network Makasar: Daeng
Muji, Dr. Darhamsyah and Dr. AgusMaryono **
9. Administrator/coordinator of Network Palembang:
Dr.Agus Maryono ***
10. Administrator/coordinator of Network Aceh:
Dr.Agus Maryono***
11. Administrator/coordinator of Network Lombok :
Dr.Agus Maryono ***
12. Administrator/coordinator of Network Menado
: Agus Manado and Dr.Agus Maryono **
13. Administrator/coordinator of Network Sukoharjo
: Maryono H, SE danDr.Agus Maryono **
14. Administrator/coordinator of Network Jember
: Drs Arif Oyo dan Dr.Agus Maryono **
15. Administrator/coordinator of Network Tasik Malaya
: Edi Bukhori dan AgusM aryono *
16. Administrator/coordinator of Santri Jogo Kali
Jombang : Agus Manado and Dr.Agus Maryono **
17. Administrator/coordinator of Network Jambi:
Desmarita and Dr.Agus Maryono **
18. Administrator/coordinator of Network Bali: Ketut
Swastika and Dr.Agus Maryono **
19. Administrator/coordinator of Network Kendari
: H. Elly, and Dr.Agus Maryono **
20. Administrator/coordinator of Network Trenggalek
East Java: Nurkhilison SE, Masrur ST M.Eng.
21. Administrator/coordinator of Network Pekalongan
: Titik and Dr.Agus Maryono **
22. Administrator/coordinator of Network Ambon
Maluku: Else, and Dr.Agus Maryono *
23. Administrator/coordinator of Network in Citandui
: Agus KS dan Dr.Agus Maryono *
24. Administrator/coordinator of Network in Gorontalo
: Dr.Agus Maryono * and
Note :activity level: * = active and very active, ** =
fair *** = passive
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Att. 2. Some Activities Of The River Communities In IRRM

Community and stakeholders
participation

Preying before clean up the river

Bed quality of river

Community movemen

River needs restoration
activities

River needs preservation
conservation

River needs restoration

Restoration planning

The community active clean up the river

Volunteer clean up the garbage

Children playing tubing in a river booth for clean up garbages

Community set the peg and press release in News

Childrens tubing in river
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EKSPEDISI WUKIR MAHENDRA DAN EKSPEDISI
SUNGAI SAMIN SEBAGAI UPAYA PENYUSUNAN
PROFIL KERAGAMAN HAYATI DAN BUDAYA
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Abstrak - Gunung Lawu adalah salah satu ekosistem unik di Pulau Jawa, baik ditinjau dari kekayaan hayati maupun budayanya.
Gunung Lawu merupakan ekosistem yang terbentuk dari batuan vulkanik tua yang merupakan titik peralihan wilayah timur yang
beriklim kering dan wilayah barat yang beriklim basah sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari lereng selatan
Gunung Lawu mengalir sungai Samin yang bermuara di sungai Bengawan Solo. Kondisi alam yang subur menjadikan wilayah ini
sebagai pusat peradapan sejak zaman dahulu hingga kini dengan pergantian dan perpaduan berbagai budaya dari generasi ke
generasi. Penyusunan profil keragaman hayati maupun budaya Gunung Lawu sangat penting artinya sebagai rujukan sejarah dan
pengembangan system pengelolaannya. Untuk kepentingan penyusunan profil tersebut telah dan terus diupayakan melakukan
eksplorasi di kawasan tersebut, antara lain melalui ekspedisi wukir mahendra dan ekspedisi sungai samin. Dari kedua kegiatan
tersebut telah dibuktikan tingginya keragaman hayati dan budaya masyarakatnya.
Kata kunci: Gunung Lawu, Sungai Samin, keragaman hayati, keragaman budaya

PENDAHULUAN
Keragaman hayati merupakan aset vital bagi
kelangsungan hidup manusia. Selain berfungsi sebagai
sumber pangan, obat-obatan, sandang, papan maupun
sarana transportasi dan komunikasi, kompleks
kekayaan hayati juga berperan sebagai pengendali
fungsi lingkungan, penyedia air dan udara yang sehat.
Oleh sebab itu keragaman hayati terkaiti erat dengan
keragaman budaya manusia sepanjang perkembangan
peradapannya. UNESCO (2001) menyatakan "...cultural
diversity is as necessary for humankind as biodiversity is
for nature". Hal ini menegaskan bahwa ada saling
ketergantungan antara keragaman hayati dengan
keragaman budaya.
Dalam upaya melestarikan keragaman hayati
sebagai penopang kehidupan manusia, maka
diperlukan pula pelestarian budaya masyarakat
setempat yang sudah ada secara turun-temurun
sebagai cermin kearifan lokal yang harmoni dan selaras
dengan alamnya. Usaha konservasi ini harus dimulai
dengan mengenali profilnya masing-masing sebagai
modal awal menyusun rencana pengelolaaannya ke
depan.
Kawasan penting di Pulau Jawa yang memiliki
keragaman hayati dan budaya yang tinggi adalah
Gunung Lawu. Berdasarkan tapak sejarah berupa situssitus yang berada di sekitar Gunung Lawu menunjukkan
bahwa kawasan tersebut merupakan sentra
kemakmuran dan perkembangan budaya penting sejak
jaman pra sejarah, kerajaan Jawa Hindu-Budha,
kerajaan Jawa Islam hinggga jaman modern sekarang.
Gunung Lawu merupakan pegunungan vulkanik
tua yang sudah tidak aktif (Rombang dan Rudyanto,
1999) memiliki potensi sumberdaya alam yang tinggi

baik energi, air, tanah yang subur, keindahan
landscape, kekayaan hayati bahkan kekayaan budaya
dan sejarah peradaban yang unik. Gunung Lawu
merupakan peralihan ekosistem bagian timur yang
cenderung kering dan ekosistem bagian barat yang
cenderung basah. Salim (2005) mengatakan bahwa
gunung lawu memiliki peran sangat penting bagi
wilayah di sekitarnya yaitu sebagai : (1) Sentra
perziarahan budaya tradisional Kejawen, (2) Sumber
mata air permukaan dan air dalam tanah dan (3)
ekosistem tempat tumbuh fauna-flora khas. Potensi
alam Gunung Lawu telah memberikan berkah/manfaat
bagi masyarakat lokal, bahkan masyarakat yang berada
jauh dari kawasan tersebut. Hal ini memicu
peningkatan eksploitasi sumberdaya alam tersebut.
Alih guna lahan untuk berbagai kepentingan, terutama
untuk industry pariwisata, semakin meningkat dari
waktu ke waktu. Dampak negative kegiatan tersebut
juga
semakin
dirasakan,
bahkan
semakin
mengkawatirkan akan kelestraiannya.
Salah satu bagian terpenting dari Gunung Lawu
adalah hulu sungai Samin. Sungai Samin merupakan
badan sungai terbesar yang mengalir dari lereng
Gunung lawu dan bermuara di Sungai Bengawan Solo.
Sungai Samin memiliki peran vital bagi masyarakat di
sekitarnya. Pemanfaatan Sungai Samin diantaranya
sebagai sumber air minum, irigasi untuk pertanian dan
perkebunan, tambang pasir, sumber pangan tempat
rekreasi dan sebagai sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus).
Keindahan Sungai Samin yang menyimpan potensi
kekayaan
biodiversitas
sangat
mendukung
perkembangan pariwisata, salah satunya yang telah
berkembang yaitu Grojokan Sewu. Akan tetapi
eksploitasi sumberdaya alam sungai Samin cenderung
semakin berlebihan sehingga berpengaruh negative
terhadap kualitas lingkungannya.
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Meskipun kawasan Gunung Lawu maupun
Sungai Samin memiliki potensi serta dinamika
permasalahan yang kompleks dan saling terkait antara
kekayaan alam dan budayanya, namun catatan sejarah
maupun informasi ilmiah kawasan tersebut masih
terbatas. Oleh karena itu upaya pendataan potensinya,
antara lain melalui pelaksanaan ekspedisi di kawasan
tersebut masih sangat dibutuhkan. Berdasarkan hasilhasil kegiatan tersebut dapat dibuat profil keragaman
hayati dan budaya sebagai acuan pengelolaanya secara
berkelanjutan.
EKSPEDISI WUKIR MAHENDRA
Wukir Mahendra merupakan istilah yang
digunakan untuk menyebut Gunung Lawu pada masa
lampau. Mulai tahun 2014, 2015, 2016 hingga 2017
telah terlaksana kegiatan Ekspedisi Wukir Mahendra
(EWM), yaitu kegiatan pemetaan dan inventarisasi dari
keanekaragaman hayati dan kajian aspek sosial dan
budaya masyarakat di kawasan Gunung Lawu. Kegiatan
ini dilaksanakan oleh kelompok studi Biodiversitas dan
kelompok studi Kepak Sayap Program Studi Biologi
FMIPA UNS Surakarta. Selain kedua kelompok studi
mahasiswa tersebut, juga bergabung dan terlibat
beberapa kelompok studi mahasiswa dari UGM, UIN
Sunan Kalijaga Jogjakarta dan UNNES dan UNDIP
Semarang.
Hasil-hasil kegiatan EWM telah dipublikasikan di
berbagai forum ilmiah, baik lokal, nasional dan
internasional. Berikut adalah salah satu contoh
rangkuman hasil kegiatan EWM 2 (2015) di bagian
barat lereng Gunung Lawu.
1. Sebagian kawasan hutan di lereng barat Gunung
Lawu merupakan hutan produksi dan hutan hujan
pegunungan alami. Pada kegiatan analisi vegetasi
yang dilakukan bahwa hutan di kawasan lereng barat
memerlukan regenerasi hutan karena kawasan hutan
didominasi oleh kelompok pohon sebesar 84,7 %
pada tegakan hutan. Lokasi pengamatan terletak di
hutan Segorogunung dan hutan Parang Ijo. Pada
hutan Segorogunung ditemukan 5 jenis tumbuhan
pada tingkat pohon dengan jumlah individu 39
pohon, sedangkan pada hutan Parang Ijo ditemukan
8 jenis tumbuhan pada tingkat pohon sebanyak 47
individu. Hal ini menunjukan bahwa keanekaragaman
jenis pohon cukup tinggi.
2. Organisme tingkat rendah di lereng barat sangat
melimpah dengan ditemukan 35 temuan paku, 17
temuan lumut, dan 25 temuan jamur makroskopis.
Tumbuhan anggrek di lereng barat cukup beragam
dengan terdatanya 21 spesies. Organisme epifit
memiliki potensi untk dimanfaatkan oleh manusia
seperti manfaat bahan obat dan makanan pada
beberapa spesies jamur, lumut dan paku-pakuan;
dan juga sebagai tanaman hias pada beberapa
spesies paku-pakuan, lumut, dan anggrek.

3. Di lereng barat Gunung Lawu juga terdapat beragam
fauna. Pada pengamatan burung ditemukan
setidaknya 61 spesies, sedangkan spesies kupu-kupu
sejumlah 21 spesies, dan jenis herpetofaua yang
telah teridentifikasi sebanyak 25 spesies dari 13
famili dengan total keseluruhan 159 individu.
Eksistensi keberadaan fauna tersebut apabila tetap
terjaga akan membuat lingkungan tetap lestari
4. Kehidupan sosial-budaya masyarakat di lereng barat
Gunung Lawu sangat beragam, terlihat dari tradisi
kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki.
Masyarakat desa hutan di Kecamatan Ngargoyoso
dan Kecamatan Jenawi sangat memahami arti
penting hutan dan upaya pelestariannya.
Hal
tersebut dibuktikan dengan peraturan tegas yang
ditetapkan oleh aparatur desa agar masyarakat tidak
berlebihan dalam memanfaatkan hasil hutan atau
berburu secara liar. Selain itu, kebanyakan
masyarakat
sudah
tidak
secara
langsung
memanfaatkan hasil hutan. Kearifan lokal masyarakat
bahkan tidak hanya terbatas pada pelestarian hutan
saja, seperti pada masyarakat Desa Girimulyo
Kecamatan Ngargoyoso yang mengabadikan sejarah
desa yang mengandung kearifan lokal dalam bentuk
tarian. Selain menjadi kesenian yang unik yang
menjadi ciri khas desa tersebut, tarian ini juga
menjadi media edukasi bagi generasi desa
selanjutnya sehingga tidak melupakan sejarah desa.
Kearifan lokal warga kecamatan Jenawi dalam
menjaga sumber air juga menjadi salah satu bentuk
nyata kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga kelestarian sumber daya alam.
EKSPEDISI SUNGAI SAMIN
Setelah berakhirnya 4 periode EWM, maka
digagas kegiatan lanjutan yang tujuannnya untuk
menindaklanjuti hasil-hasil EWM dalam kegiatan nyata
konservasi bersama masyarakat. Sementara kegiatan
lanjutan EWM belum berlangsung, digagas pula
kegiatan Ekspedisi Sungai Samin (ESS). Kegiatan ini
dimaksudkan juga sebagai pengembangan kajian nilai
penting kawasan Gunung Lawu untuk kehidupan yang
lebih luas, tidak saja di kawasan itu sendiri melainkan
sampai kawasan ngarai yang dialiri sungai Samin.
Sebagai dasar kegiatan ESS telah dilakukan kajian
keragaman serangga dan makrozoobenthos di
sepanjang sungai Samin. Hasil penelitian tersebut
memberikan kesimpulan bahwa: indek diversitas pada
stasiun Kalisoro 2,133 (sedang), stasiun Plumbon 1,039
(sedang), stasiun Gantiwarno 1,886 (sedang), stasiun
Lalung 1,078 (sedang) dan stasiun Telukan 0,598
(rendah). Indek diversitas berkorelasi sangat lemah
dengan kecepatan arus (-0,060), berkorelasi cukup
dengan suhu air (-0,509), kekeruhan (-0,665),
kedalaman (-0,650), pH (0,615), DO (-0,534) dan BOD
(-0,571), serta berkorelasi kuat dengan COD (-0,862).
Ekspedisi Sungai Samin dimulai dengan kajian
kualitas air sungai Samin dari hulu hingga menjelang
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muaranya di Sungai Bengawan Solo. Pengambilan
sampel air dan penggukuran parameter abiotik
dilakukan pada 5 stasiun yang berbeda yaitu stasiun I
(Tlogo Dlingo), stasiun II (Kalisoro), stasiun III
(Plumbon), stasiun IV (Gantiwarno) dan stasiun V
(Lalung). Pengukuran parameter abiotik yang meliputi
suhu, pH dan DO dilakukan secara langsung di lapangan
sedangkan
penghitungan
analisis
mikrobiologi
dilakukan di Laboratorium Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar.
Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa
jumlah total bakteri di sungai Samin sangat tinggi yaitu
coliform (lebih dari 2400 MPN/100 ml) dan coliform
fekal (3 hingga lebih dari 2400 MPN/200 ml). Nilai total
coliform maupun coliform fekal pada seluruh stasiun
pengamatan telah melewati ambang batas baku mutu
air minum yang artinya air sungai ini tidak memenuhi
persyaratan kualitas air minum karena telah tercemar
oleh bakteri coliform.
Total bakteri coliform fekal paling rendah
ditemukan pada stasiun I (Tlogo Dlingo). Hal ini
disebabkan stasiun ini merupakan bagian hulu dari
sungai Samin yang memiliki ketinggian 1.657 mdpl
berada di dalam hutan sehingga aktivitas manusia
jarang ditemui di lokasi ini (Choirunnafi’, 2016).
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa
Sungai Samin telah tercemar oleh bakteri coliform dan
coliform fekal karena jumlah kedua bakteri ini telah
melewati batas baku mutu untuk air minum. Parameter
abiotik yang diamati juga memiliki kondisi yang
mendukung berkembangnya bakteri di lingkungan
perairan.
PENUTUP
Potensi sumberdaya alam dan budaya Gunung
Lawu dan sekitarnya sangat tinggi dan perlu
mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya
para ilmuwan. Profil kekayaan hayati dan budaya
Gunung lawu perlu disusun berbasis data ilmiah
sebagai landasan kebijakan dalam pengelolaannya
secara berkelanjutan. Ekspedisi Wukir Mahendra dan
Ekspedisi Sungai Samin yang telah dirintis perlu
dilanjutkan dan dikembangkan guna melengkapi profil
keragaman hayati dan budaya di kawasan sabuk
Gunung Lawu.
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi vegetasi tumbuhan untuk konservasi air dan tanah di sub Daerah
Aliran Sungai Samin. Penelitian dilakukan pada bulan mei 2017 di sub DAS Samin yang secara administratif terletak di dua
kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar (Tawangmangu, dan Kabupaten Sukoharjo, serta meliputi 7 wilayah kecamatan di
Jawa Tengah, Indonesia. Metode penentuan lokasi menggunakan metode purposive sampling. Daerah yang dijadikan tempat
penelitian berada di daerah hulu (Sungai Plumbon), daerah tengah (Sungai Matesih), dan hilir (Sungai Lalung). Masalah umum
di daerah aliran sungai adalah sedimentasi karena erosi. Upaya konservasi air dan tanah di daerah aliran sungai dapat
diusahakan dengan menjaga keseimbangan komponen ekosistem DAS yang salah satunya adalah ko ndisi keanekaragaman
vegetasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi vegetasi dalam konservasi air dan tanah di daerah aliran sungai .
Vegetasi mempengaruhi kemampuan tanah untuk mempertahankan air, sehingga meningkatkan cadangan air tanah,
mencegah erosi dan tanah longsor di sekitar daerah aliran sungai. Vegetasi yang berpotensi mendukung konservasi air dan
tanah di daerah aliran sungai adalah dengan metode vegetatif. Vegetasi mempengaruhi kemampuan tanah untuk
mempertahankan air, sehingga meningkatkan cadangan air tanah, mencegah erosi dan tanah longsor di sekitar daerah aliran
sungai.
Kata kunci: DAS (Daerah Aliran Sungai), konservasi air dan tanah, vegetasi tumbuhan
PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang sangat
penting untuk kelangsungan hidup semua organisme. Air
juga merupakan sumber untuk berbagai kegiatan seperti
industri, perikanan, pertanian, usaha perkotaan dan lainlain. Kebutuhan air untuk sehari-hari, berbeda untuk
setiap tempat dan setiap tahap kehidupan.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka
kebutuhan akan air bersih terus menerus meningkat.
Namun dewasa ini air menjadi masalah yang perlu
mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Karena
air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam
limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari
kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan indutsri
dan lain-lain (Wardhana, 1995).
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke danau atau ke laut secara alami. DAS juga
diartikan sebagai daerah yang dibatasi oleh punggungpunggung gunung dan air yang dialirkan melalui sungaisungai kecil ke sungai utama (Asdak, 2004).
Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun
2012 fungsi DAS adalah menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau
atau ke laut secara alami dan sebagai pemasok air
dengan kuantitas dan kualitas yang baik.
DAS Samin merupakan salah satu DAS yang
bagian hulu terletak di Kecamatan Karanganyar dan
bagian hilir di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Samin
merupakan anak sungai Bengawan Solo (BPDAS 2009).

Luas DAS Samin adalah sekitar 20.412 ha dengan 5881
m3/s untuk pembuangan air. DAS Samin menyediakan
sumber utama air permukaan untuk irigasi pertanian dan
pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar.
Dewasa ini kondisi DAS semakin memprihatinkan
dan kualitas DAS semakin terdegradasi. Meningkatnya
jumlah penduduk disertai tuntutan akan kebutuhan
pangan menyebabkan terjadinya kompetisi antara
berbagai kemungkinan penggunaan lahan, sehingga
daya dukung lahan dan daya dukung DAS menurun
(Sitorus, 2004). Penurunan daya dukung DAS ini ditandai
dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi,
sedimentasi, dan kekeringan. Hal tersebut didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dan Paimin
(2011) yang menunjukkan bahwa DAS Samin merupakan
salah satu dari 282 DAS yang berada dalam kondisi kritis.
Kesimpulannya lahan di DAS Samin sudah kritis,
terutama yang berberlokasi di daerah hulu di Kabupaten
Karanganyar. Kelestarian sumber daya hutan, terutama
di daerah hulu terancam oleh eksploitasi hutan dan
penyalahgunaan lahan oleh oknum tertentu. Gagasan
bahwa hutan hanya menyediakan kayu dan produk fisik
lainnya menyebabkan eksploitasi yang tidak
memperhatikan kelestarian hutan. Nugraha dkk. (2006)
menyatakan bahwa peraturan daerah yang berkaitan
dengan eksploitasi sumber daya alam di DAS Samin tidak
ditegakkan dengan baik. Akibatnya, intensitas, kuantitas,
dan kualitas tingkat bahaya erosi tanah dan tanah
longsor terjadi semakin intensif yang dapat
mengakibatkan lahan menjadi kritis bahkan sering
mengakibatkan kerugian fasilitas pemukiman, fasilitas
umum, bahkan korban jiwa. Selain itu, Setiawan (2007)
dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 1) Besar
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erosi permukaan DAS Samin termasuk Sangat Berat (SB)
yaitu sebesar 8.027,333 Ton/Ha/Thn.
Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah
terjadi dibutuhkan langkah-langkah nyata dan serius dari
pemerintah daerah, masyarakat setempat di DAS Samin,
atau ahli lingkungan untuk terlibat dalam melestarikan
fungsi DAS Samin. Fungsi DAS sangat kompleks dan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu vegetasi,
topografi, tanah, dan perumahan (Triwanto 2012).
Selanjutnya, Triwanto (2012) menyatakan perubahan
salah satu faktor akan mempengaruhi ekosistem DAS
dan dapat mengurangi fungsi DAS. Fungsi hidrologis DAS
menurut Noordwijk, dkk (2005) antara lain (i)
mengalirkan air; (ii) menyangga kejadian puncak hujan;
(iii) melepas air secara bertahap; (iv) memelihara
kualitas air dan; (v) mengurangi pembuangan massa
(seperti tanah longsor).
Salah satu upaya untuk mempertahankan fungsi
DAS Samin adalah dengan konservasi air dan tanah.
Konservasi air dan tanah di DAS Samin dapat dilakukan
dengan melihat kondisi vegetasi di DAS Samin. Vegetasi
adalah seluruh tanaman yang hidup bersama dan
berinteraksi dengan sesama maupun dengan
lingkungannya di daerah tertentu (Mueller-Dumbois dan
Ellenberg 1974; Susanto 2012).
Penelitian bertujuan untuk menganalisis struktur
dan komposisi vegetasi serta keragamannya di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
untuk mendukung konservasi air dan tanah. Harapannya
hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam menentukan konservasi tanah dan air untuk
menjaga kondisi DAS Samin dan mendorong masyarakat
setempat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian

Gambar 1. Peta DAS Samin, Jawa Tengah

Gambar 2. Peta Lokasi Pengambilan Sampel di DAS Samin

Penelitian dilakukan pada bulan mei 2017 di DAS Samin
yang secara administratif terletak di dua kabupaten
yaitu Kabupaten Karanganyar (Tawangmangu, dan
Kabupaten Sukoharjo, serta meliputi 7 wilayah
kecamatan di Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi
pengambilan sampel terletak di tiga titik. Letak daerah
DAS Samin secara astronomis berada diantara 7°37´48´´
LS – 7°41´24´´ LS dan 110°4´24´´ BT - 110°11´24´´ BT.
Metode penentuan lokasi menggunakan metode
purposive sampling. Metode ini merupakan metode
penentuan lokasi penelitian secara sengaja dianggap
representatif (Bakri, 2009). Metode pengukuran
vegetasi menggunakan metode transek. Metode
Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot)
adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu
ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang
berada pada garis yang ditarik melewati wilayah
ekosistem tersebut. Pada setiap zona yang akan diukur
berada disepanjang transek garis, kemudian meletakkan
secara acak petak-petak contoh (plot) berbentuk bujur
sangkar dengan ukuran 10 m x 10 m sebanyak 3 plot.
Pelaksanaan penelitian
Prosedur pra penelitian
Penelitian diawali dengan survei serta konsultasi dengan
ahli lingkungan. Penentuan lokasi juga didasarkan pada
studi literatur.
Penentuan unit sampel
Berdasarkan luas total 37 ha DAS Samin, total 41
sampel secara acak dari 3 stasiun pengamatan terletak
sesuai dengan karakteristik fisik kawasan Samin DAS,
yakni hulu (stasiun 1), menengah ( stasiun 2), dan hilir
(stasiun 3).
Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui
jenis dan komposisi vegetasi di DAS Samin. Pada
penelitian menentukan indeks keanekaragaman untuk
mengetahui kondisi umum komunitas. Langkah-langkah
yang dilaksanakan pada tahap ini adalah sebagai berikut
(i) pemilihan lokasi yang sesuai hasil survey (ii) pada
setiap titik pengambilan sampel, analisis vegetasi
dilakukan baik untuk pohon maupun LCC vegetasi.
Vegetasi sampling untuk dilakukan di masing-masing
kuadran dengan membuat plot berukuran 10 x 10 meter
persegi untuk merekam spesies, jumlah, dan cakupan
setiap spesies (widoretno, 2011), (iii) Hasil pencacahan
dan pengukuran dicatat pada table pengamatan dan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Innatesari dkk. | 15

jenis pohon dan LCC diidentifikasi.
Analisis data
Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif
untuk menentukan parameter vegetasi dan kualitatif
untuk mendeskripsikan hubungan antara hasil analisis
vegetasi
dan
kemampuan
vegetasi
untuk
mempertahankan DAS Samin. Metode analisis data
dilakukan sebagai berikut:
Indeks Keanekaragaman
Spesies keragaman dan stabilitas masyarakat dianalisis
menggunakan Shannon-Weiner (Barbour 1987) sebagai
berikut:
H’= - ∑ pi ln pi
Keterangan :
(H')= Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener.
(ni) = Jumlah individu spesies ke (i).
(N)= Jumlah total individu semua spesies. (pi)= ni/N
Interpretasi didasarkan pada Fachrul (2007) yang
mendefinisikan:
(i) nilai H '> 3 menunjukkan keragaman yang tinggi; (ii)
nilai H '1 ≤ H' ≤ 3 menunjukkan keragaman sedang; dan
(iii) nilai H '<1 menunjukkan keragaman rendah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Vegetasi di DAS Samin
Daerah hulu, sebagai stasiun 1 terletak di daerah
Plumbon. Dalam stasiun ini terdapat 21 spesies habitus
yang berjumlah keseluruhan 665 individu. Indeks
diversitas yang diperoleh sebesar 2,639 dengan kategori
keragaman sedang. Daerah tengah, sebagai stasiun 2
terletak di daerah Matesih. Dalam stasiun ini terdapat
11 spesies habitus yang berjumlah keseluruhan 121
individu. Indeks diversitas diperoleh nilai sebesar 2,084
dengan kategori keragaman sedang. Daerah hilir,
sebagai stasiun 3 terletak di daerah Lalung. Dalam
stasiun terdapat 19 spesies habitus yang berjumlah
keseluruhan 581 individu. Indeks diversitas diperoleh
nilai sebesar 2,275 dengan kategori keragaman sedang.
Hasil pengamatan masing-masing stasiun ditunjukan
pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Species Tumbuhan di Plumbon
Spesies
Hyptis rhomboidea
Kyllingia Endl
Lantana camara L
Phyllanthus niruri L
Colocasia esculenta L.
Eupatorium triplinerve
Leucaena leucocephala L.
Boesenbergia rotunda
Sphagneticola trilobata L.
Crassocephalum crepidioides
Eclipta prostrata
Mikania micranth
Tectona grandis
Musa paradisiaca
Manihot esculenta
Celosia argentea Linn

n
10
50
20
10
14
35
15
15
102
12
25
32
2
25
14
1

H
0,063
0,195
0,105
0,063
0,081
0,155
0,086
0,086
0,288
0,072
0,123
0,146
0,017
0,123
0,081
0,010

Eleusine indica
Chromolaena odorata
Zingiber officinale
Adiantum sp
Amaranthus tricolor L
∑

100
100
23
10
50
665

Tabel 2. Species Tumbuhan di Matesih
Spesies
Stachytarpheta jamaicensis
Cuphea hyssopifolia
Paspalum conjugatum
Cynodon dactylon
Mimosa invisa
Colocasia esculenta
Pteridium aquilinum
Ageratum conyzoides
Sphagneticola trilobata
Paraserianthes falcataria
Pteridium aquilinum (linn) Kuhn
∑

3
6
20
26
21
1
9
6
18
1
10
121

Tabel 3. Species Tumbuhan di Lalung
Spesies
Dioscorea alata
Oxalis barrelieri
Paspalum conjugatum
Mimosa Pudica
Ageratum conyzoides
Amaranthus spinosus
Urena lobata
Bambusa vulgaris
Tectona grandis
Manihot esculenta
Colocasia esculenta
Curcumadomestica Val.
Alpinia galanga L.
Mangifera laurina
Musa paradisiaca
Carica papaya L
Cocos nucifera
Leucaena leucocephala
Colocasia esculenta
Pennisetum purpureum
Zingiber officinale
Cynodon dactylon
∑

6
14
185
65
30
18
65
15
7
6
3
15
11
2
5
1
1
1
1
40
10
80
581

0,285
0,285
0,116
0,063
0,195
2,639

n

H
0,092
0,149
0,298
0,330
0,304
0,040
0,193
0,149
0,283
0,040
0,206
2,084

n

H
0,047
0,090
0,364
0,245
0,153
0,108
0,245
0,094
0,053
0,047
0,027
0,094
0,075
0,020
0,041
0,011
0,011
0,011
0,011
0,184
0,070
0,273
2,275

Kajian Vegetasi dalam Memperbaiki Konservasi Air dan
Tanah
Keadaan sumber daya air terutama tingkat
kualitas air telah mengalami banyak perubahan akhirakhir ini. Degradasi lingkungan terutama yang berkaitan
dengan berkurangnya area hutan yang memiliki vegetasi
alami telah dibarengi dengan meluasnya praktik
bercocok tanam yang kurang atau tidak mengindahkan
kaidah-kaidah konservasi. Perilaku ini menyebabkan
sumbangan yang signifikan terjadinya perubahan
perilaku aliran air dan menurunkan kualitas air.
Dalam mempelajari ekosistem DAS, daerah aliran
sungai dibagi menjadi bagian hulu, tengah, dan hilir.
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Dalam penelitian ini bagian hulu, tengah dan hilir
direpresentasikan berturut-turut pada daerah Plumbon,
Matesih, dan Lalung. DAS bagian hulu dianggap sebagai
daerah konservasi yang memiliki peran dalam
perlindungan tata air. Daerah hilir merupakan daerah
sebagai dampak dari bagian hulu. DAS merupakan
satuan pengelolaan dan pemantauan tataguna lahan
yang paling logis karena dalam suatu DAS hubungan fisik
antara hulu dan hilir dapat dijelaskan yang ditunjukkan
dengan daur hidrologi (Asdak, 1995).
Perubahan penggunaan lahan sepanjang sungai
tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan adanya
peningkatan jumlah penduduk yang diimbangi pula
dengan peningkatan kebutuhan lahan. Sehingga
menyebabkan perubahan jenis dan jumlah vegetasi
penutup tanah. Stasiun 1 terletak di Plumbon yang
merupakan bagian hulu DAS Samin. Bagian DAS Samin
ini didominasi oleh lahan perkebunan dan pertanian.
Seperti padi, bayam, dan ketela. Tanah yang digunakan
untuk menghasilkan tanaman pertanian dan
perkebunan mengalami erosi yang jauh lebih besar dari
tanah dengan vegetasi alaminya. Alih fungsi hutan
menjadi ladang pertanian meningkatkan erosi, karena
struktur akar tanaman hutan yang kuat mengikat tanah
digantikan dengan struktur akar tanaman pertanian
yang lebih lemah (Maridi, 2014). Hal ini semakin
dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan Bosch et al
(dalam Asdak, 2007) yang menyatakan bahwa jumlah
aliran permukaan air meningkat apabila terjadi
perubahan jenis vegetasi dari tanaman berakar dalam
menjadi berakar dangkal.
Stasiun 2 yang berlokasi di Matesih
direpresentasikan sebagai daerah dengan dampak dari
stasiun 1. Berdasarkan pengukuran kekeruhan air
dengan turbidimeter diketahui besar kekeruhan air di
daerah Matesih rata-rata 11,3. Kekeruhan air dapat
menjadi indikator adanya pelepasan permukaan tanah.
Aliran permukaan adalah bagian dari air hujan yang
mengalir di atas permukaan tanah yang masuk ke sungai
atau saluran atau danau atau ke laut (Arsyad, 2010).
Aliran air ini merupakan bagian dari air hujan yang tidak
terasobsi dalam tanah dan tidak tergenang di
permukaan tanah, akan tetapi bergerak ke tempat yang
lebih rendah. Aliran permukaan bertanggung jawab
sebagai penyebab erosi, karena aliran ini akan
mengangkut tanah dan bagian-bagian tanah dari tempat
tinggi ketempat yang lebih rendah. Kekeruhan air sungai
berhubungan sekali dengan tingkat erosi hulu sungai
yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai akibat
partikel-partikel dalam air (Foster dan Meyer dalam
Suripin, 2002). Kekeruhan air berhubungan dengan
kadar zat yang tersuspensi dalam air seperti pasir halus,
liat, lumpur alami dan bahan-bahan organik lainnya.
Partikel dalam ukuran apapun cenderung mengurangi
penetrasi cahaya sehingga mengurangi besarnya
fotosintesis. Pada DAS, partikel dan unsur hara yang
larut dalam aliran permukaan akan mengalir ke sungai.
Tingkat kekeruhan yang tinggi pada air sungai akan

merugikan pada sektor penyediaan air bersih yang
bersumber dari air permukaan (Suripin, 2002).
Stasiun 3 yang berlokasi di Lalung
direpresentasikan sebagai daerah dengan dampak dari
stasiun 1. Berdasarkan Tabel 3, diketahui terdapat
vegetasi bambu cukup dominan pada daerah ini dengan
indeks diversitas sebesar 0,094. Bambu dapat digunakan
sebagai bioindikator kualitas air suatu tempat. Tanaman
bambu mempunyai sistem perakaran serabut dengan
akar rimpang yang sangat kuat. Karakteristik perakaran
bambu memungkinkan tanaman ini menjaga sistem
hidrologis sebagai pengikat tanah dan air sehingga dapat
digunakan sebagai tanaman konservasi (Sholikah, 2013).
Akan tetapi, berdasarkan dari pengukuran ditinjau dari
parameter fisik menunjukan bahwa tingkat kekeruhan
pada stasiun ini paling tinggi dibanding stasiun lain yaitu
mencapai 23,5. Warna pada sampel menunjukan warna
coklat dan berbau lumpur. Indikator terjadinya
sedimentasi dapat dilihat dari besarnya kadar lumpur
dalam air yang terangkut oleh aliran air sungai, atau
banyaknya endapan sedimen pada badan-badan air dan
atau waduk. Makin besar kadar sedimen yang terbawa
oleh aliran berarti makin tidak sehat kondisi DAS
(Sholikah, 2013). Hasil ini menunjukan bahwa daerah di
stasiun 3 merupakan daerah dari dampak stasiun 1
dimana terjadi sedimentasi.
Faktor-faktor yang menyebabkan besarnya aliran
permukaan yaitu faktor presipitasi, yaitu lamanya hujan,
distribusi dan intensitas hujan yang mempengaruhi laju
dan volume aliran permukaan dan faktor DAS, yaitu
ukuran, bentuk, topografi dan geologi, serta kondisi
permukaan (Schwab, dkk., 1981). Aliran permukaan
dapat mencapai 75% dari hujan pada tanah yang tidak
permeabel, lereng curam, dan kondisi vegetasi yang
buruk (Troeh,dkk., 1980). Vegetasi yang baik akan
memperlambat
laju
aliran
permukaan
dan
meningkatkan simpanan permukaan untuk mengurangi
laju aliran permukaan. Pada lahan yang tertutup
vegetasi alami, aliran permukaan yang terjadi hanya
10% (Schueler, 1987).
Vegetasi dapat mengurangi energi kinetik butirbutir hujan yang jatuh. Semakin tinggi tempat tetes air
hujan yang jatuh maka semakin besar pula
kecepatannya ketika menumbuk permukaan tanah.
Dengan demikian, energi kinetik yang dimiliki semakin
besar. Maka semakin tinggi suatu tanaman atau pohon
maka semakin besar energi kinetik tetes air hujan yang
jatuh dari tempat tesebut. Vegetasi dapat berfungsi
pelindung tanah terhadap daya pukulan butir air hujan
terhadap data angkut aliran air permukaan (run off),
serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Air
yang masuk di sela-sela kanopi (interception) sebagian
akan kembali ke atmosfer akibat evaporasi.
Metode Vegetatif untuk Konservasi Air dan Tanah
Vegetasi merupakan lapisan pelindung atau
penyangga
antara
atmosfer
dan
tanah.
Keanekaragaman vegetasi di DAS baik pohon maupun
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tumbuhan penutup lantai (lower crop community/LCC)
dapat dijadikan sebagai penentu kualitas tebing sungai
karena penutupan vegetasi berpengaruh terhadap
kemampuan tanah menahan air (Wang et al., 2013).
Vegetasi, menurut Marsono (2008), memiliki peran
penting dalam regulasi hidrologi, pengendalian banjir,
dan mitigasi kekeringan. Kapasitas menahan air
berhubungan dengan luas permukaan adsorpsi dan
volume ruang pori, sehingga ia ditentukan baik oleh
tekstur maupun struktur tanah. Tanah bertekstur halus
mempunyai kapasitas total menahan air tertinggi, tetapi
jika air tersedia tertinggi dipunyai oleh tanah bertekstur
sedang. Pengaruh bahan organik bukan semata-mata
disebabkan oleh kemampuan bahan organik menahan
air, tetapi juga peranannya dalam pembentukan
struktur dan porositas tanah (Hakim, dkk., 1986). Zheng
et al. (2007) menambahkan bahwa kanopi vegetasi
dapat menghambat tetesan air hujan yang jatuh di
atasnya, tahan atas kanopi, dan kemudian
melepaskannya di tanah atau membiarkannya mengalir
melalui batang, sehingga mengurangi energi kinetik
ketika jatuh di tanah. Peningkatan tutupan vegetasi
dapat meningkatkan akumulasi sampah di permukaan
tanah untuk mengendalikan erosi tanah terjadinya
maksimal 75%. Sistem vegetasi akar juga dapat secara
signifikan meningkatkan stabilitas tanah dan bertindak
sebagai agen anti-erosi (Zheng et al. 2007).
Peran vegetasi pada konservasi air dan tanah
sangat ditentukan oleh struktur dan komposisi. Struktur
dan komposisi vegetasi di daerah dipengaruhi oleh
komponen ekosistem yang saling berinteraksi, sehingga
vegetasi yang tumbuh secara alami di wilayah tersebut
merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor
lingkungan dan dapat berubah karena pengaruh
antropogenik, yaitu manusia. Pemantauan struktur dan
komposisi vegetasi di DAS Samin dapat dilakukan
dengan analisis vegetasi. Analisis vegetasi, menurut
Susanto (2012) dan Ardhana (2012), adalah cara
mempelajari komposisi dan struktur vegetasi jenis.
Whittaker (1976) juga menyatakan bahwa analisis
vegetasi adalah pendekatan dan pengenalan
masyarakat menggunakan pendekatan ekologi yang
mencakup fisik, kimia dan faktor biologis yang
mempengaruhi
kelengkapan masyarakat seperti
kepadatan spesies, distribusi, serta keragaman spesies
penyusunnya.
Salah satu metode konservasi tanah dan air yang
dapat digunakan adalah metode konservasi lahan secara
vegetatif. Menurut Kustantini (2014: 5), metode
konservasi lahan secara vegetatif adalah setiap
pemanfaatan tanaman/vegetasi maupun sisa-sisa
tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi,
penghambat laju aliran permukaan, peningkatan
kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat
tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologi. Tanaman
ataupun sisa-sisa tanaman berfungsi sebagai pelindung
tanah terhadap daya pukulan butir air hujan maupun
terhadap daya angkut air aliran permukaan (run off ),

serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
Metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan
lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai
sarana konservasi air (Seloliman, 1997). Metode
vegetatif untuk konservasi tanah dan air dapat dilakukan
dengan penanaman penutup lahan (cover crop)
berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung
mengenai permukaan tanah, menambah kesuburan
tanah (sebagai pupuk hijau), mengurangi pengikisan
tanah oleh air dan mempertahankan tingkat
produktivitas tanah (Seloliman, 1997). Selain dengan
penanaman penutup lahan (cover crop), juga dapat
dilakukan dengan penanaman pohon bambu di daerah
tepi sungai.
Menurut Kustantini (2014: 5), keuntungan yang
didapat dari metode konservasi lahan secara vegetatif
ini adalah kemudahan dalam penerapannya, membantu
melestarikan lingkungan, mencegah erosi dan menahan
aliran permukaan, dapat memperbaiki sifat tanah dari
pengembalian bahan organik tanaman, serta
meningkatkan nilai tambah bagi petani dari hasil
sampingan tanaman konservasi tersebut. Vegetasi
sendiri memiliki bagian-bagian yang masing-masing
perannya adalah sebagai berikut:
1. Kanopi berfungsi menahan laju butiran air hujan
dan mengurangi tenaga kinetik butiran air dan
pelepasan partikel tanah sehingga pukulan butiran
air dapat dikurangi. Air yang masuk di sela-sela
kanopi (interception) sebagian akan kembali ke
atmosfer akibat evaporasi. Semakin rapat
penutupnya, semakin kecil risiko hancurnya
agregat tanah oleh pukulan butiran air hujan.
2. Batang tanaman juga merupakan penahan erosi
akibat air hujan dengan cara merembeskan aliran
air dari tajuk melewati batang (stemflow ) menuju
permukaan tanah sehingga energi kinetiknya jauh
berkurang. Batang juga berfungsi memecah dan
menahan laju aliran permukaan. Beberapa jenis
tanaman yang ditanam dengan jarak rapat,
batangnya mampu membentuk pagar sehingga
memecah aliran permukaan. Partikel tanah yang
ikut bersama aliran air permukaan akan
mengendap di bawah batang akan membentuk
bidang penahan aliran permukaan yang lebih
stabil.
3. Perakaran tanaman juga membantu mengurangi
air tanah yang jenuh oleh air hujan, memantapkan
agregasi tanah sehingga lebih mendukung
pertumbuhan tanaman dan mencegah erosi.
KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks
diversitas di daerah hulu (stasiun 1) sungai plumbon
sebesar 2,639; di daerah tengah (stasiun 2) sungai
matesih sebesar 2,084; pada daerah hilir (stasiun 3)
sungai lalung sebesar 2,275. Dari ketiga stasiun tersebut
dikategorikan sebagai keragaman medium/ sedang.
Untuk menjaga keberlangsungan DAS Samin, vegetasi di
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DAS harus dilestarikan. Vegetasi memiliki potensi
sebagai salah satu alternatif strategi konservasi air dan
tanah di DAS. Vegetasi berperan sebagai pendukung
konservasi air dan tanah karena vegetasi memiliki
kemampuan dalam menahan air, mengurangi limpasan
dan mengurangi kapasitas mengalirnya air di
permukaan, mengurangi laju erosi, serta mencegah
terjadinya sedimentasi. Potensi ini dapat diwujudkan
dengan menerapkan model vegetatif sebagai strategi
dalam konservasi air dan tanah di DAS.
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Abstrak - Lumut merupakan tumbuhan pertama yang tumbuh ketika awal suksesi pada lahan yang rusak, atau daerah dengan
unsur hara rendah, selain itu lumut memiliki peran dalam ekosistem, diantaranya sebagai peresap air (sifat selnya menyerupai
spon), untuk mempertahankan kelembaban, penghasil oksigen melalui proses fotosintesis yang cepat dan sebagai penyerap
polutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendata keanekaragaman lumut dikawasan lereng timur Gunung Lawu. Penelitian di
lakukan dengan metode jelajah kawasan Bedengan, Genilangit khususnya petak 79, 84. 87 dan 90. Lumut di preservasi
menggunakan amplop dan plastik ziplock yang sudah diberi label identitas (berupa substrat , kolektor dan tanggal ditemukan).
Lalu lumut yang ditemukan diidentifikasi menggunakan buku identifikasi berupa: Moss Growers Handbook, “ Koleksi Briophyta
Taman Lumut Kebun Raya Cibodas”, “ Mengenal Briophyta ( Lumut ) Taman Nasional Gede Pangrango “, “ Handbook of Malesian
Mosses Volume 2” . adapun jenis lumut yang berhasil diidentifikasi antara lain, Rhytidiadelphus squarrosus, Leucobryum javense,
Marchantia emarginata, Dumortiera hursuta, Campylopus intraflexus, Octoblepharum albidum, Bryum billardierii, Pogonatum
contortum, Marchantia chenopoda, Marchantia treubii, Leucobryum glaucum, Marchantia polymorpha, Marchantia streamannii,
Polytrichum commune Hedw., Jungermania tetragona, Dicranum scoparium, Phaeoceros laevis, Antitrichia curtipendula, Thuidium
tamariscinum, Thuidium recognitum, Thuidium furforosum, Pallavicinia lyellii, Marchantia streimannii,, Papillaria flavolimbata,
Thuidium furfurosum.
Kata kunci: Buku identifikasi, ekosistem, lumut, preservasi

PENDAHULUAN
Keanekaragaman hayati sangat penting untuk
memberikan ciri khas tersendiri bagi suatu daerah,
seperti di negara kita Indonesia yang merupakan salah
satu daerah tropis yang memiliki keanekaragaman
tertinggi di dunia. Menurut Putrika (2012), salah satu
keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia
adalah tumbuhan lumut (Bryophyta). Tumbuhan lumut
memiliki peran dalam ekosistem, diantaranya sebagai
peresap air (sifat selnya menyerupai spon), untuk
mempertahankan kelembaban, penghasil oksigen
melalui proses fotosintesis yang cepat dan sebagai
penyerap polutan. Lumut ditemukan terutama di area
sedikit cahaya dan lembab, sebagian besar tumbuh di
hutan hujan tropis.
Lumut adalah tumbuhan kecil yang sering kita
lihat menempel di pepohonan, bebatuan atau di atas
tanah. Umumnya lumut berwarna hijau dengan bulubulu halus yang terdapat disetiap bagian tumbuhnya.
Lumut termasuk divisi bryophyta, berasal dari bahasa
yunani yang berarti “tumbuhan lumut”, pada umumnya
lumut berwarna hijau, karena mempunyai sel-sel dengan
plastid yang menghasilkan klorofil a dan b, dengan
demikian lumut bersifat autotrof. Tubuh lumut dapat
dibedakan antara sporofit dan gametofitnya. Tumbuhan
lumut sendiri merupakan tumbuhan
yang hidup
berkoloni dalam area yang luas sebagai penyokong
tumbuhan lain yang belum mampu tumbuh. Tumbuhan
lumut dibagi dalam tiga divisi meliputi Bryopsida (lumut
daun), Marchantiophyta/Hepaticophyta (lumut hati) dan
Anthocerotophyta ( lumut tanduk ) ( Bawaihaty dkk .,
2014).

Tumbuhan ini sering disebut sebagi tumbuhan
piooner atau tumbuhan perintis, karena lumut dapat
tumbuh dengan berbagai kondisi pertumbuhan dimana
tumbuhan pertama yang tumbuh ketika awal suksesi
pada lahan yang rusak, atau daerah dengan hara yang
miskin. Setelah area ditumbuhi lumut, area tersebut
akan menjadi media yang cocok untuk perkecambahan
pertumbuhan tumbuhan lainnya (Damayanati, 2006).
METODE PENELITIAN
Waktu dan tempat
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada 7-14
Agustus 2016. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan
melalui tiga tahap yaitu pra penelitian, penelitian dan
pasca penelitian. Pra penelitian dilakukan untuk
memperoleh gambaran mengenai plot yang akan
digunakan, dimana dalam pra penelitian didasarakan
pada kekayaan dari keanekaragamn lumut yang
mendiami suatu wilayah tersebut
Penelitian ini dilaksanakan di sisi tenggara
Gunung Lawu, tepatnya di kawasan RPH Ngancar dan
RPH Genilangit BKPH Lawu Selatan KPH Lawu Perhutani
Jawa Timur. Tepatnya di daerah Bedengan yaitu tempat
wisata yang berada di kaki Gunung Lawu. Terletak di
Kecamatan Poncol, kabupaten Magetan dan Propinsi
Jawa Timur. Lokasi ini dapat ditempuh kira-kira 30 menit
perjalanan dari Kota Magetan.
Alat dan bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kamera untuk keperluan fotografi , plastik klip
( untuk mengambil lumut dan substratnya), amplop,
label dan pisau.
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Cara kerja
Sampling dilakukan dengan metode Purposive
Sampling yaitu, pengambilan sampel yang tidak
didasarkan pada strata, random/acak atau berdasarkan
pertimbangan tertentu dan tujuan penelitian yang
dimaksudkan (Fachrul, 2012). Titik plot dalam penelitian
ini ditentukan melalui jalur, yaitu jelajah sepanjang petak
79, 84. 87 dan 90, dengan melihat kondisi vegetasi yang
berbeda agar mewakili kawasan tertentu.
Sampel dipreservasi sementara sebelum dibuat
herbarium, preservasi sementara dilakukan dengan
pengambilan beberapa sampel untuk keperluan
identifikasi dan diberi label yang berisi tanggal dan waktu
ditemukan. Sampel dimasukkan kedalam kertas ber
ziplock kecil transparan untuk lumut bertalus ataupun
yang berhabitat dekat dengan perairan dan amplop
untuk lumut tanpa talus (lumut gantung, lumut

terestrial). Sampel dijadikan satu lalu diidentifikasi
menggunakan bantuan buku identifikasi diantaranya :
Moss Growers Handbook, “ Koleksi Briophyta Taman
Lumut Kebun Raya Cibodas”, “ Mengenal Briophyta (
Lumut ) Taman Nasional Gede Pangrango “, “ Handbook
of Malesian Mosses Volume 2” (Eddy, 1990).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Setelah pra penelitian akhirnya di dapat dua plot
yang menawarkan variasi spesies lumut yang lebih
beragam yaitu plot 87 dan plot 90. Namun dalam
penelitian ini tetap dilakukan pendataan di segala plot,
meliputi plot 87, 84, 79 dan 90. Berdasarkan penelitian
ditemukan sebanyak 25 jenis lumut. Data jenis lumut ini
disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keanekaragaman Jenis Lumut
Famili
Nama Spesies
Hylocomiceae

Rhytidiadelphus squarrosus

Dicranaceae

Leucobryum javense

Marchantiaceae

Marchantia emarginata

Dumortieraceae

Dumortiera hursuta

Dicranaceae

Campylopus intraflexus

Calymperaceae

Octoblepharum albidum

Bryaceae

Bryum billardierii

Polytrichaceae

Pogonatum contortum

Marchantiaceae

Marchantia chenopoda

Marchantiaceae

Marchantia treubii

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum

Marchantiaceae

Marchantia polymorpha

Marchantiaceae

Marchantia streamannii

Polytrichaceae

Polytrichum commune Hedw.

Jungermaniaceae

Jungermania tetragona

Dicranaceae

Dicranum scoparium

Notothyladaceae

Phaeoceros laevis (L.) Prosk.

Antitrichiaceae

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Thuidiaceae

Thuidium tamariscinum

Thuidiaceae

Thuidium recognitum

Thuidiaceae

Thuidium furforosum (Hedw.) Schimp.

Pallavicinaceae

Pallavicinia lyellii

Marchantiaceae

Marchantia streimannii Bischl.

Meteoriaceae

Papillaria flavolimbata (Mull. Hal. & Hampe) A. Jaeger.

Thuidiaceae

Thuidium furfurosum (Hook. F. & Wilson)
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Pembahasan
Lumut jenis Rhytidiadelphus squarrosus tumbuh
sebagai tikar yang luas dari percabangan batang, sampai
15 cm (6 inci), dilapisi daun yang 2-2,5 mm (0,08-0,10
dalam) panjang dan menekuk tajam kembali di sudut
kanan, dan sehingga menyebar keluar dari batang.
Tumbuh dalam berbagai kondisi tanah, dan paling
melimpah di padang rumput. Lumut jenis Leucobryum
javense berukuran besar mencapai 50 mm atau lebih.
Batang keras, tegak atau menggantung tergantung
kondisi tempat tumbuh dengan tinggi 6-8 cm. daun
tersusun lepas berwarna hijau keputih-putihan dengan
permukaan daun bewarna metalik dan halus. Bentuk
daun lanset dan melengkung seperti arit, panjang 15
mm, jika dalam keadaan basah daun akan mekar dan
sangat melengkung jika kering. Lumut Marchantia
emarginata ( Steph.) Bischl, termasuk lumut hati
bertalus, tubuhnya tidak mempunyai batang daun. Talus
berbentuk seperti pita dengan percabangan menggarpu,
tampak berdaging. Pada permukaan talus bagian dorsal
dapat diamati dengan jelas adanya midrib dan pori-pori
dari ruang udara dalam talus . pada permukaan thalus
bagian ventral dijumpai rhizoid dan empat baris sisik
bewarna ungu kecoklatan.
Lumut Dumortiera hursuta (Sw.) Nees, bewarna
hijau terang sampai hijau gelap tergantung habitatnya,
sering dijumpai ditanah lembab dan permukaan batu di
tepi jalan atau selokan dan tempat genangan air lumut
ini mirip Marchantia, seperti pita dengan percabangan
menggarpu, tetapi thalus lebih besar dengan panjang 10
cm dan lebar 1-2 cm. permukaannya bertekstur seperti
beludru. Pada permukaan ventral dihasilkan dua baris
sisik-sisik dan rhizoid. Lumut jenis Campylopus
intraflexus paling umum ditemukan di hutan yang
lembab, tumbuh di permukaan batu. Lumut ini memilki
daun yang panjang seperti jarum dengan ujung
transparan. Jika hujan mereka akan tumbuh tegak
bewarna hijau terang, jika panas mereka bewarna coklat
dengan seta pendek. Lumut Octoblepharum albidum
( Hedw ) memiliki peristom dengan 8 gigi nama dari
lumut ini menunjukan warana yang putih susu kehijauhijauan, susunan daun menyebar dan bentuknya
koloni.batang lumut tegak, kecil tinggi hingga 10 mm.
daun tebal, kaku dank eras serta ujungnya lancip. Lumut
Bryum billardierii ( Schwaegr ) tumbuh pada berbagai
macam substrat seperti permukaan batu, daun spiral
dan padat serta ujungnya meruncing. Tepi daun dibatasi
oleh beberapa lapis sel, sedikit bergigi dibagian luar.
Lumut Pogonatum contortum umumnya hidup di daerah
dengan ketinggian rendah, mempunyai batang yang
sederhana dan dapat tumbuh hingga lebih dari 4 mm.
biasanya membentuk suatu popularitas seperti karpet
tebal diatas tanah maupun substratnya.daun bewarna
hijau dengan gigi-gigi di tepinya dan jika kering daunnya
akan berlikuk-likuk. Lumut Marchantia chenopoda
memiliki ciri-ciri bentuk talus menyerupai pita, tebal dan
transparan, berdaging, cabang menggarpu, serta rusuk
tengah tidak begitu jelas dan menonjol. Pada bagian atas

talus di lapisi kutikula sehingga tidak dapat ditembus
oleh air dan lebih terlihat mengkilat. Lumut ini terdapat
di dekat sumber air bersama lumput yang habitatnya di
permukaan batu yang lembab. Kemudian lumut jenis
Marchantia treubii tumbuh dan dijumpai di dekat tebing
tanah sepanjang jalan, mirip dengan Marchantia
germinta lumut ini dalam kondisi kering tepinya akan
bewarna kecoklatan dengan gemmae yang tidak terlalu
terlihat mencolok, bewarna hijau tua, bentuknya
memiliki susunan yang menjari.
Lumut Leucobryum glaucum ( Doz & Molk ) sangat
umum ditemukan pada semua ketinggian pada
permukaan batu maupun di batang pohon dengan daun
lanset dan panjang serta ujungnya runcing dan
melengkung, dalam keadaan basah daun akan mekar.
Lumut jenis Marchantia Streimannii Bischl. tergolong ke
dalam famili Marchantiaceae. Selain itu juga lumut
Marchantia polymorpha L. yang juga ditemukan di lokasi
termasuk dalam famili tersebut. Pada umumnya
Marchantia atau yang biasa disebut lumut hati tumbuh
secara epifit di batu maupun tumbuh di atas permukaan
tanah. Famili Polytrichaceae adalah lumut yang
mempunyai batang tunggal dan tumbuh tegak dan
merupakan salah satu famili yang sering ditemukan
selama kegiatan ekspedisi di Hutan Segorogunung dan
Hutan Parang Ijo. Jenis lumut tersebut adalah lumut
Polytrichum Commune Hedw. Lumut Jungermania
tetragona tumbuh merayap dengan ujung tegak
membentuk kelompok dengan substrat tanah,
batangnya lunak dan dapat mencapai 4 cm, bewarna
hijau tampak keunguan, helaian daun hijau seringkali
bewarna kemerahan apabila di tempat terang, daunnya
berbentuk seperti bulat telur. Lumut Dicranum
scoparium Dicranum adalah genus lumut, juga disebut
lumut tertiup angin atau lumut garpu. lumut ini
terbentuk di rumpun padat. Batang mungkin garpu, tapi
jangan cabang. Secara umum, tegak batang akan
menjadi single tapi dikemas bersama-sama. Dicranum
didistribusikan secara global. membentuk jumbai
mengkilap dengan wol batang 2-8 cm tinggi. Pelepah
daun meluas ke ujung dan biasanya memiliki 4
pegunungan sepanjang punggung. Daunnya 3,5-8 mm
panjang, berbentuk tombak dengan panjang, titik
ramping, dan sangat bergigi sepanjang ketiga atas.
Kebanyakan daun akan dilipat dan melengkung ke satu
sisi, tetapi mungkin bergelombang. Kapsul 2,3-5 mm
panjang, berbentuk guci dan melengkung.
Lumut Phaeoceros laevis (L.) Prosk.merupakan
lumut tanduk yang mirip dengan Anthoceros bewarna
hijau muda kebiruan dengan tepinya ynag bercupingcuping ,memiliki spora bewarna kuning hingga coklat.
Lumut Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. mereka
muncul mengarah tanah, tidak teratur bercabang. Tinggi
batang yang hingga sekitar 20 sentimeter panjang. Daun
kering dan sedikit mencolok . panjangnya ada yang
sampai 3 milimeter. Ujung runcing dengan gigi belakang
sebagian membungkuk mengarah tanah yang akan jelas
terlihat dengan kaca pembesar.
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Lumut Famili Thuidiaceae merupakan jenis lumut
yang berbentuk ramping dengan cabang batang yang
banyak dan menyirip teratur 2 atau 3 kali, biasanya
berparafilia. Pada lokasi ditemukan lumut Thuidium
furfurosum (Hook. f. & Wilson), T. recognitum dan T.
tamariscanum yang termasuk dalam famili ini. Daun
lumut yang termasuk kedalam famili Thuidiaceae tidak
mengkilat dan terdeferensiasi dengan baik. Sel-sel kecil
budar berpapila. Berperawakan ramping atau kekar,
tidak mengkilat. Daun sering dua bentuk, daun cabang
lebih kecil dan terdeferensiasi dengan baik, membundar
telur, cekung, berujung pendek; kosta tunggal, kaku.
Seta memanjang, halus, kapsul mendatar, peristom
rangkap, sempurna, tutup berparuh mengerucut;
kaliptra biasanya berparuh, kadang berpapila atau
hispid.
Famili Polytrichaceae adalah lumut yang
mempunyai batang tunggal dan tumbuh tegak dan
merupakan salah satu famili yang sering ditemukan
selama kegiatan ekspedisi di Hutan Segorogunung dan
Hutan Parang Ijo. Jenis lumut tersebut adalah lumut
Polytrichum Commune Hedw. Lumut jenis ini meiliki
suatu struktur yang menyerupai daun yang sempit dan
menyebar secara spiral. Berbentuk silindris terdapat di
ujung tangkai yang muncul pada ujung batang.
Selanjutnya,
Eddy
(1988)
juga
menyatakan
Polytrichaceae secara khusus memiliki keanekaragaman
yang melimpah tersebar di daerah tropis Asia. Famili
Meteoriaceae berperawakan ramping atau kekar, sering
menggantung di pohon dalam masa yang berbulu.
Batang primer berbentuk benang, menjalar, batang
sekunder memanjang, membelit, bercabang, berdaun
padat. Daun membundar telur-lanset, meruncing,
biasanya kosta tunggal, ramping, berakhir di bawah
ujung daun. Sel-sel memanjang, sering berpapila. Kapsul
ramping dan menonjol di atas seta yang pendek,
peristom rangkap, bertutup pendek, kaliptra kecil,
mengangguk. Di lokasi penelitian lumut Papillaria
flavolimbata (Müll. Hal. & Hampe) A. Jaeger. adalah
salah satu jenis yang ditemukan menggantung di
pepohonan hutan. Berikut beberapa foto lumut yang
ditemukan.

Jungermania tetragona

Octoblepharum albidum

Phaeceros laevis

Leucobryum javense

Rhytidiadelphus squarrosus
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Papillaria flavolimbata

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka
ditemukan 25 jenis lumut pada 4 petak meliputi petak
79, 84. 87 dan 90. Jenis lumut yang ditemukan antara
lain, Rhytidiadelphus squarrosus, Leucobryum javense,
Marchantia
emarginata,
Dumortiera
hursuta,
Campylopus intraflexus, Octoblepharum albidum, Bryum
billardierii,
Pogonatum contortum,
Marchantia
chenopoda, Marchantia treubii, Leucobryum glaucum,
Marchantia polymorpha, Marchantia streamannii,
Polytrichum commune Hedw., Jungermania tetragona,
Dicranum scoparium, Phaeoceros laevis (L.) Prosk.,
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., Thuidium
tamariscinum,
Thuidium
recognitum,
Thuidium
furforosum (Hedw.) Schimp, Pallavicinia lyellii,
Marchantia streimannii Bischl., Papillaria flavolimbata
(Mull. Hal. & Hampe) A. Jaeger., Thuidium furfurosum
(Hook. F. & Wilson). Variasi lumut yang ditemukan
menunjukkan kondisi bagusnya vegetasi di tempat
wisata Bedengan, Genilangit ini.
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Abstrak - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat keanekaragaman makrobenthos di aliran Sungai Samin. Daerah
pengambilan sampel dibagi menjadi 3 stasiun. Stasiun 1 berada di Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu; stasiun 2 di Desa
Gantiwarno, Kecamatan Matesih; stasiun 3 di Desa Depoksari, Kecamatan Bolong. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei
2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 2 alat yaitu jaring surber (dip net) dan Ekman Grab. Pada setiap stasiun
pengambilan sampel dilakukan 3 kali pengulangan. Hasil penelitian terhadap keanekaragaman jenis makrozoobentos diperoleh
15 spesies yang tersebar pada 3 stasiun yaitu 4 spesies dari Kelas Gastropoda, 1 spesies dari Kelas Termatoda, 1 spesies dari Kelas
Oligochaeta, 2 spesies dari Kelas Clitellata, dan 7 spesies dari Kelas Insekta. Jenis makrozoobentos dari kelas Gastropoda yang
ditemukan meliputi Notopala sp, Sulcospira sp, Melanoides sp, dan Thiara sp. Jenis dari kelas Termatoda meliputi Lumbricus sp.
Jenis dari kelas Oligochaeta meliputi Tubifex sp. Jenis dari kelas Clitellata meliputi Errpobdella sp, dan Glossiphonia sp. Jenis dari
kelas Insekta meliputi Ilybus Larvae sp, Petrophila larvae sp, Tanypus sp, Hydropsyche Larvae sp, Baetidae sp, Nymph Leptophlebia
sp, dan Caenidae sp. Pengukuran kualitas air berdasarkan sifat fisik-kimia diperoleh suhu rata-rata 25.34oC; pH rata-rata 4.86; TDS
rata-rata 86.3 mg/l; Kecepatan Arus 0.58 m/s; DO rata-rata 1.65 mg/l; dan Kekeruhan rata-rata 12.27 NTU. Parameter fisika dan
kimia perairan Sungai Samin, Karanganyar pada umumnya masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan karakteristik
parameter untuk kehidupan makrozoobentos.
Kata kunci: Keanekaragaman, makrozoobentos, parameter fisik-kimia, sungai samin

PENDAHULUAN
Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman
yang ditemukan di antara makhluk hidup yang berbeda
jenis. Di dalam suatu daerah terdapat bermacam jenis
makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, dan
mikroorganisme. Ada beragam jenis ekosistem yang bisa
dijumpai di bumi ini. Berbagai macam ekosistem
tersebut akan membentuk kesatuan yang disebut
dengan biosfer. Salah satu jenis ekosistem yang penting
untuk dicermati adalah ekosistem sungai. Menurut
Suryono (2000), secara umum, ekosistem tersebut
masuk ke dalam kelompok ekosistem alamiah dan lebih
spesifik lagi dikelompokkan ke dalam ekosistem akuatik
atau air.
Sungai adalah air tawar yang mengalir dari
sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut,
danau, atau sungai yang lebih besar. Aliran sungai
merupakan aliran yang bersumber dari limpasan yaitu
limpasan yang berasal dari hujan, gletser, limpasan dari
anak-anak sungai, dan limpasan dari air tanah. Pada
ekosistem sungai biasanya terdapat berbagai macam
organisme salah satunya adalah bentos (Anwar, dkk. ,
1980).
Bentos adalah organisme yang hidup di dasar
perairan (substrat) baik yang sesil, merayap maupun
menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan,
patahan karang atau karang yang sudah mati. Substrat
perairan dan kedalaman mempengaruhi pola
penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku
hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan
karakteristik serta jenis makanan bentos (Melati, 2007).
Kelompok hewan tersebut dapat lebih
mencerminkan adanya perubahan faktor-faktor
lingkungan dari waktu ke waktu. Hewan bentos terus

menerus terbawa oleh air yang kualitasnya berubahubah. Diantara hewan bentos yang mudah di identifikasi
dan peka terhadap perubahan lingkungan perairan
adalah jenis-jenis yang termasuk dalam kelompok
makro. Kelompok ini lebih dikenal dengan
makrozoobentos. Makrozoobentos berperan sebagai
salah satu mata rantai penghubung dalam aliran dan
siklus dari alga sampai konsumen tingkat tinggi.
Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan, sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik
maupun anbiotik (Melati, 2007).
Untuk itu di penelitian ini akan dilakukan kajian
terhadap keanekaragaman jenis makrozoobentos yang
ada di sungai Samin. Sungai Samin dipilih sebagai lokasi
penelitian karena air sungainya sering digunakan oleh
warga sekitar sebagai kegiatan sehari – hari, kondisi
perairan ini berada di dataran tinggi, sawah (stasiun
satu), pemukiman warga (stasiun 2), dan pemukiman
warga, area pabrik, hotel, rumah makan (stasiun 3).
Alasan dipilih dan ditentukan ketiga stasiun ini adalah
keadaan sungai yang bersih pada stasiun 1 (Desa
Plumbon), sungai yang kotor pada stasiun 2 (Desa
Matesih), dan sungai yang sangat kotor pada stasiun 3
(Desa Lalung). Penelitian ini akan menghasilkan
perbandingan keanekaragaman jenis makrozoobentos
pada setiap stasiun dan juga diketahui kualitas air sungai
Samin layak digunakan pada kegiatan tertentu atau
tidak.
METODE PENELITIAN
Area kajian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei
2017 di sepanjang aliran Sungai Samin, Karanganyar.
Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama,
penelitian ini akan dilaksanakan di Sungai Samin untuk
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pengambilan sampel dan uji kualitas air sungai secara
fisik dan uji secara kimia. Tahap kedua akan dilaksanakan
di Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA Universitas
Sebelas Maret Surakarta untuk dilakukan pengamatan
kenaekaragaman jenis makrozoobentos dari semua
sampel yang telat diawetkan. Daerah pengambilan
sampel dibagi menjadi 3 stasiun. Stasiun 1 berada di
Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu; stasiun 2 di
Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih; stasiun 3 di Desa
Depoksari, Kecamatan Bolong.
Pengambilan sampel
Sampel dikoleksi dari 3 stasiun yang berbeda
ketinggian dan karakteristik sungai. Stasiun 1 berada
dibagian atas dengan aliran air yang deras, kejernihan air
bening dan tidak berbau, stasiun 2 berada di bagian
tengah dengan airan air yang lumayan deras, kejernihan
air sedikit keruh namun air tidak berbau dan stasiun 3
berada dibagian bawah dengan aliran air tenang,
kedalamannya tinggi, warna air coklat dan berbau.
Pengambilan
sampel
dilakukan
dengan
menggunakan 2 alat yaitu jaring surber (dip net) dan
Ekman Grab. Pada setiap stasiun pengambilan sampel
dilakukan 3 kali pengulangan.
Pada stasiun 1 dan 2 dengan karakteristik sungai
berbatu dan air mengalir, pengambilan sampel
makrozoobentos menggunakan jaring Surber dengan
cara diletakkan di dasar perairan dan posisi menentang
arus. Semua batu dan material lain yang terdapat dalam
bingkai Surber dipindahkan ke dalam botol aqua untuk
dilakukan
pengamatan
kenaekaragaman
jenis
makrozoobentos di Laboratorium.
Pada stasiun 3 dengan karakteristik sungai
berlumpur
dilakukan
pengambilan
sampel
makrozoobentos dengan menggunakan Ekman Grab.
Namun, dikarenakan kerusakan alat, pengambilan data
tidak dapat dilakukan.
Selain pengambilan sampel makrozoobenthos
juga dilakukan pengukuran terhadap faktor abiotik dan
fisik sungai. Faktor abiotik yang diukur antara lain; suhu
air diukur menggunakan thermometer; DO (Disolved
Oxigen) diukur menggunakan DO meter; pH diukur
menggunakan pH meter; arus sungai diukur
menggunakan stopwatch, meteran, dan sterofoam; dan
faktor fisik sungai diukur menggunakan meteran dan
bambu.
Analisis data
Sampel-sampel yang dibawa dari lapangan,
kemudian dipisahkan dari pasir yang terbawa. Pada
proses pemisahan digunakan sikat/tangan untuk
membersihkan dari campuran pasir. Bahan organik ini
disimpan dalam stoples plastik berisi alkohol 70% untuk
pemeriksaan lebih lanjut menggunakan mikroskop
listrik.
Analisis data dilakukan secara kualitatif, sebatas
mengidentifikasi spesies yang ditemukan dengan
melihat karakteristik spesies yang ditemukan tanpa

menghitung jumlah dari masing-masing spesies
dikarenakan banyaknya spesimen yang sudah rusak.
Semua
sampel
makrozoobentos
diidentifikasi
berdasarkan acuan dari referensi buku atau sumber
internet yang terpercaya dan dapat dipertanggung
jawabkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Lingkungan Perairan
Air dan bahan yang terkandung didalam perairan
merupakan lingkungan bagi organisme air. Air
mempengaruhi organisme yang ada didalamnya melalui
dua sifat yaitu sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia.
Organisme air harus beradaptasi dengan sifat fisik dan
kimia air (Suwono, 2010).
Hasil penelitian yang didapatkan dari
pengambilan data di 3 stasiun didapatkan hasil sifat fisik
perairan meliputi: kedalaman, suhu, kecepatan air, debit
air dan kekeruhan air, warna dan bau air. Sedangkan
faktor kimia yang diukur ditempat meliputi: pH, DO dan
TDS.
Tabel 1. Parameter fisik dan kimia
Stasiun Pengamatan
Aspek yang diukur
1
2
3

Ratarata

pH

4,6

5

5

4.86

DO

1.48

2.67

0.8

1.65

Kedalaman (m)

0.42

0.64

1.56

1.62

Suhu (◦c)

22.83

26.2

27

25.34

Debit air (m3/s)

11.44

6.32
Dsfs7.04dfh
3.36

Kekeruhan (NTU)
TDS
Kecepatan air (m/s)

7.04

2.03

11.3

23.5

12.27

87

85.6

-

86.3

0.82

0.76

0.16

0,06

Stasiun 1 menunjukkan bahwa kedalaman pada
stasiun 1 cenderung dangkal jika dibanding dengan
stasiun 2 dan 3. Kedalaman rata-rata pada stasiun 1
sebesar 0,42 m sedangkan stasiun 2 rata-rata sebesar
0,64 m dan stasiun 3 memiliki rata-rata kedalaman
sebesar 1,59 m. Hal tersebut dikarenakan faktor adanya
aktivitas dari manusia terhadap kondisi sungai untuk
kepentingan manusia.
Suhu perairan merupakan faktor yang penting
dalam pengaturan seluruh proses kehidupan dan
penyebaran organisme. Suhu merupakan suatu petunjuk
yang berguna dari perubahan kondisi suatu lingkungan
(Suwono, 2010). Suhu pada ketiga stasiun pengambilan
data juga berbeda, pada stasiun 1 suhu pada lokasi
pengambilan sebesar 22,83oC, pada lokasi 2 sebesar 26,2
o
C dan lokasi ketiga sebesar 27 oC. Hal tersebut
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dikarenakan semakin tinggidaratan maka akan semakin
rendah suhu pada daerah tersebut.
Kecepatan air juga berpengaruh pada kehidupan
organisme pada perairan tersebut. Kecepatan air pada
stasiun 1 lebih besar jika dibandikan dengan stasiun 2
dan 3, pada stasiun 1 didapatkan hasil sebesar 0,82 m/s
sedangkan pada stasiun 2 sebesar 0,76 m/s dan pada
stasiun 3 sebesar 0,11 m/s. Semakin cepat arus air maka
subtract yang berada di perairan tersebut lebih sulit
berpindah sehingga tidak menghalangi arus air.
Nilai debit air yang diperoleh dari hasil pengukuran
pada setiap stasiun yaitu berkisar antara 3.36 – 11.44.
Debit air pada stasiun 1 lebih cepat dibandingkan stasiun
2 dan 3. Hal tersebut disebabkan oleh kemiringan dan
terdapat bebatuan yang cukup besar.
Kekeruhan air pada ketiga stasiun menunjukan
hasil pengukuran DO meter diperoleh melalui hasil nilai
DO (Disolved Oxigen) pada stasiun 1 sebesar 2.03,
stasiun 2 sebesar 11,3 dan stasiun 3 sebesar 23,5.
Besararnya hasil NTU pada stasiun 3 menunjukkan
bahwa stasiun 3 lebih keruh daripada stasiun 1 dan 2. Hal
ini disebabkan karena subtrat dasar perairan adalah
lumpur. Apabila subtrat berupa lumpur maka subtrat
akan mudah terbawa aliran air sungai.
Warna air dan bau air pada ketiga stasiun
pengambilan memiliki karakteristik yang berbeda.
Warna dalam suatu perairan dapat dipengaruhi oleh
banyak hal seperti ada tidaknya kandungan bahanbahan yang melayang dan larut dalam perairan tersebut
Tabel 2. Klasifikasi Makrozoobenthos yang diperoleh
Filum
Kelas
Ordo

Mollusca

dan kadar komponen-komponen seston pada perairan
tersebut (Suwono, 2010). Warna air pada stasiun 1 tidak
berwarna, kemudian coklat kehijauan namun tidan
berbau pada stasiun 2, dan pada stasiun 3 warna air
coklat susu dan berbau.
Klasifikasi Makrozoobenthos
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di
Sungai Samin telah teridentifikasi 15 spesies
makrozoobenthos yang tersebar pada 3 stasiun. Spesies
makrozoobenthos ini kemudian diidentifikasi dan di
klasifikasikan menurut filum, kelas, ordo, family, dan
genus. Hasil menyebutkan bahwa ditemukan 4 spesies
dari Kelas Gastropoda, 1 spesies dari Kelas Termatoda, 1
spesies dari Kelas Oligochaeta, 2 spesies dari Kelas
Clitellata, dan 7 spesies dari Kelas Insekta.
Jumlah spesies yang ditemukan dari ketiga
stasiun tersebut jika dilihat berdasarkan famili
menunjukkan kekayaannya tidak cukup besar dan tidak
banyak mewakili anggota-anggota makrozoobenthos.
Hal ini dikarenakan waktu pengambilan sampel yang
terbatas. Sehingga hasil spesies yang diperoleh juga
tidak terlalu banyak.
Makrozoobenthos yang ditemukan pada setiap
sungai umumnya hampir sama, namun distribusi
jumlahnya tidak merata, sehingga beberapa kelas
makrozoobenthos jumlahnya cukup besar, seperti kelas
insekta
dan
gastopoda.
Hasil
klasifikasi
makrozoobenthos yang ditemukan selama penelitian
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Famili

Genus

Spesies

Sytromatopora

Viviparidae

Notopala

Notopala sp

Cerithioidea

Pachychilidae

Sulcospira

Sulcospira sp

Melanoides

Melanoides sp

Sorbeoconcha

Thiaridae
Thiara

Thiara sp

Lumbricidae

Lumbricus

Lumbricus sp

Tubifisidae

Tubifex

Tubifex sp

Arhynchobdellida

Erpobdellidae

Errpobdella

Errpobdella sp

Rhynchobdellida

Glossiphoniidae

Glossiphonia

Glossiphonia sp

Coleoptera

Dytiscidae

Ilybus

Ilybus Larvae sp

Lepidoptera

Crambidae

Petrophila

Petrophila larvae
sp

Diptera

Chironomidae

Tanypus

Tanypus sp

Trichoptera

Hydropsychidae

Hydropsyche

Hydropsyche
Larvae sp

Ephemeroptera

Unknow

Baetidae

Baetidae sp

Gastropoda

Trematoda
Haplotaxida
Oligochaeta
Annelida
Clitellata

Arthropoda

Insecta
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Identifikasi Morfologi Makrozoobenthos
Keragaman makrozoobenthos yang ada pada
stasiun 1 dalam kegiatan praktikum lapangan berada di

Leptophlebiidae

Nymph
Leptophlebia

Nymph
Leptophlebia sp

Unknow

Caenidae

Caenidae sp

Desa Plumbon terdapat beberapa macam spesies yang
dijelaskan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Gambar 1. Makrozoobenthos yang ada pada stasiun 1 (a) Notopala sp; (b) Lumbricus; (c) Tubifex; (d) Ilybius; (e) Melanoides; (f)
Erpobdella; (g) Sulcospira;(h) Glossiphonia; (i) Petrophila
Tabel 3. Identifikasi Morfologi Makrozoobenthos Stasiun 1
Nama
Deskripsi
Notopala

Lumbricus

Tubifex

Habitat

- Berukuran sedang (20-25 mm) dengan kulit bundar yang berakhir di
puncak menara berbentuk kerucut
- Kulit terluarnya umumnya berwarna hijau gelap tapi mungkin juga coklat
kehijauan sampai coklat tua, dengan atau tanpa band
- Tubuh hewan ini mirip dengan siput lain namun memiliki moncong dan
tangkai mata yang menonjol di bagian luar tentakel

Notopala ditemukan pada
sedimen dan substrat keras
(batuan, kayu bulat, dll) di
daerah dangkal di sungai air
tawar.

Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral,
Panjang silindris, membulat didepan, menumpul dibagian ekornya.
Cacing dewasa dapat mencapai 150 mm panjang 3 sampai 5 mm lebar.
Tubuh bersegmen-segmen
Warna tubuh cacing berwarna coklat gelap atau liat
Permukaan atas berwarna merah sampai biru kehijau-hijauan dan dari
luar aorta dorsalis kelihatan jelas permukaan bawah lebih pucat
- Mulut terdapat di ujung anterior
- Mulut cacing tanah terletak di dalam rongga oris.
- memiliki bentuk dan ukuran yang kecil serta ramping dengan panjangnya
1-2 cm,

Terdapat di tanah yang
tinggi akan bahan organik
dengan pH kisaran 5.5
sampai 8.7. suhu ideal yaitu
10.6 oC.

-

Banyak terdapat didasar
perairan berlumpur dan
mengandung
bahan
organik. Berkembang biak
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Nama

Ilybius Larvae

Melanoides

Erpobdella

Sulcospira

Glossiphonia

Petrophila
larvae

Deskripsi

Habitat

- sepintas tampak seperti koloni merah yang melambai-lambai karena
warna tubuhnya kemerah-merahan, sehingga sering juga disebut dengan
cacing rambut

pada
media
dengan
kandungan oksigen terlarut
2.75-5, kandungan anomia
< 1 ppm, suhu air berkisar
20-30 oC dan pH air antara
6-8.

- 2 alur rambut pada cerci (urogomphi) dengan atau tanpa setae sekunder
- Tidak ada rambut di tibia dan tarsus
- Margin lateral kepala dengan rangka horizontal dan punggung yang terkait
sejajar dengan rangka (ke mata)
- Kepala bagian belakang berwarna kekuningan atau kurang pigmen
- Antena dengan segmen 1-3
- Badan putih kekuningan; Terga dengan corak dari bintik-bintik kecoklatan
dan garis-garis
- Perut tulang dada 6 dengan bagian membran yang luas; Spiracles berada
di batas punggung;
- Urogromphi dengan 8 utama dan tanpa seta sekunder
- Memiliki panjang berkisar antara 1-2,5 cm
- Tipe cangkang memanjang dengan bagian ulir utama agak membesar,
- Cangkang memiliki warna putih
- Permukaan cangkang bergelombang membentuk garis-garis vertikal
- Memiliki apeks runcing dengan lekuk sifon lebar dan tumpul.

Terdapat
di
berbagai
habitat air tawar. Beberapa
juga terdapat di kolam
sementara,
lingkungan
perairan yang kaya akan
mineral.

Memiliki tiga atau empat pasang mata
Tidak pernah memiliki rahang yang benar
Biasanya berukuran 20-50 milimeter (0,8-2,0 inci).
Semua anggota tidak memakan darah
Namun merupakan pemangsa invertebrata air tawar kecil, yang seringkali
mereka telan menelannya

Biasanya terdapat di air
yang tenang, namun juga
dapat mentolerir perairan
yang deras. Ditemukan di
air tawar menempel di batu
dan kayu.

- Tinggi cangkang 35-40 mm
- Garis tengah 12-16 mm
- Cangkang berwarna cokelat kehijauanbercorak-corak tegak cokelat atau
cokelat tua, atau bersabuk cokelat.
- Cangkang agak ramping dan licin
- Seluk 10-12 tidak mencembung
- Seluk akhir menyiku tumpul (pada hewan muda menyiku tajam)
- Dikelilingi 6-10 alur-alur melingkar
- Puncaknya kadang-kadang rompang
- Umbilikus (pusar) tertutup
- Mulut cangkang bundar telur, dengan tepi tipis, tajam, tidak bersambung,
sebelah bawahnya agak melebar.
- Tinggi mulut cangkang sekitar 1/3 tinggi total cangkang
- Operkulum (tutup cangkang) dari bahan tanduk
- Cokelat merah gelap, dengan inti di tengah dikelilingi 5 spira
- Mempunyai dua alat penghisap yang terdapat di bagian anterior dan
posterior tubuhnya.
- Alat penghisap (sucker) dibagian posterior lebih besar dari pada di bagian
anterior (anterior sucker).
- Tubuhnya bulat panjang, oval dan elastis.
- Mempunyai tiga jenis otot, yaitu : musculus sirkular (otot luar), musculus
longitudinal (otot dalam), dan musculus obligus (otot

Spesies sulcospira biasanya
terdapat
di
aliran
pegunungan berbatu dan
jalur atas sungai dengan
dasar yang berlumpur
hingga berkerikil diantara
batu-batu besar.

- Kepala yang berbeda dengan cincin ocelli
- Torak terdiri dari segmen pro-, meso-, dan metatesa, masing-masing
dengan kaki tersegmentasi
- 10 segmen perut dengan proleg hadir pada segmen 3,4,5
- Kadang-kadang dikurangi menjadi crochets yang timbul langsung dari
dinding tubuh ventral

Larva petrophila terdapat di
sistem akuatik. Tinggal di
dalam jaringan sutra di arus
yang mengalir cepat.

-

Spesies ini ditemukan di
semua
jenis
perairan
permanen, dari mata air
kecil hingga danau yang
luas.

Biasanya terdapat di sungai
yang mengalir, terutama di
sungai dengan kandungan
kalsium yang tinggi. Spesies
ini melekat dibawah batu.
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- Spiracle pada prothoracic dan segmen abdomen 1-8

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)

(f)

(g)

Gambar 2. Makrozoobenthos yang ada pada stasiun 2 (a) Caenidae sp; (b) Tanypuss; (c) Melanoides; (d) Baetidae;
(e) Hydropsyche Larva; (f) Nymph Leptophebia; (g) Thiara
Tabel 4. Identifikasi Morfologi Makrozoobenthos Stasiun 2
Nama
Deskripsi
Caenidae

Tanypus

Melanoides

Baetidae

Habitat

- Berukuran sedang (20-25mm) dengan kulit bundar yang berakhir di
puncak menara berbentuk kerucut
- Kulit terluarnya umumnya berwarna hijau gelap tapi mungkin juga
coklat kehijauan sampai coklat tua, dengan atau tanpa band
- Tubuh hewan ini mirip dengan siput lain namun memiliki moncong
dan tangkai mata yang menonjol di bagian luar tentakel
- tubuh larva memanjang dan berbentuk silindris,
- memiliki sepasang proleg pada segmen thorax pertama dan segmen
abdomen terakhir,
- terdapat insang anal pada permukaan lantroventral,
- berwarna putih, kekuningan, kehijauan, kebiruan, kemerahmudaan,
atau merah tua
- Memiliki panjang berkisar antara 1-2,5 cm
- Tipe cangkang memanjang dengan bagian ulir utama agak
membesar,
- Cangkang memiliki warna putih
- Permukaan cangkang bergelombang membentuk garis-garis vertikal
- Memiliki apeks runcing dengan lekuk sifon lebar dan tumpul.

Nymph
caenidae
biasanya
terdapat di daerah aliran sungai
yang lambat mengalir dari aliran
berbatu, sungai, dan danau.

- Memiliki badan berbentuk streamline, kepala hypognathous,
biasanya memiliki antenna panjang.
- Antena terletak di anterior atau anteriolaterally pada kepala.
- Memiliki glossa dan paraglossa yang panjang dan tipis di area bibir.
- Biasanya kepala dan dada dikombinasikan, sehingga terdapat
belang-belang pewarna pada tubuh.
- Bagian toraks terlihat seperti berpunuk, oval untuk melingkar pada
penampang badan
- Filamen ekor dibatasi dengan setae dan total panjang seluruh badan
dengan ekor dapat mencapai 10 mm.
- Baetidae tergolong scraper atau tipe hewan yang memakan
organisme.

Nymph baetidae terdapat di
semua habitat air tawar, paling
beragam di perairan sejuk dan
mengalir.
Nymph
biasa
ditemukan di dekat makrofita
air.

Dapat ditemukan di perairan
maupun semi-perairan.

Terdapat di air payau, dengan
suhu 18 sampai 32 oC. tahan
terhadap kadar oksigen rendah.
pada skala 0-10, nilai toleransi
pencemaran adalah 3. (0 kualitas
terbaik, 10 terburuk)
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Hydropsyche
Larvae

Nymph
Leptophlebia

Thiara

- Larva memiliki bagian kepala dan dada yang tersklerotisasi (terbuat
dari zat tanduk) dan berwarna gelap.
- Ketiga bagian dada terpisah satu dengan yang lainnya.
- Bagian abdomen (badan bawah) biasanya lembut dan berwarna
hijau, coklat, abu-abu, krem atau keputih-putihan.
- Memiliki insang bercabang yang melintang di sepanjang permukaan
perut abdomen.
- Pada bagian kepala terdapat sepasang antena yang sangat kecil tak
terlihat, dan mulutnya termasuk kedalam tipe pengunyah.
- Memiliki dua ocelli berwarna hitam. Memiliki kaki prothorax yang
kuat untuk menggengam makanan.
- Memiliki sepasang proleg dengan satucakar di ujung tubuh.
- 7 pasang insang
- Setiap insang membentuk 2 straps atau lentik atau dasar kecil
dengan filamen yang memancar.
- Ekor sama dengan atau lebih lama dari tubuh dan masing-masing
dengan rambut di ujungnya (tidak sepanjang pinggirannya).
- Kaki ventral bukan ke samping (perenang).

Larva hydropsyche biasanya
terdapat di air tawar, pada
bagian sungai yang bergerak
cepat.

- Memiliki panjang berkisar antara 1-2 cm,
- tipe cangkang memanjang dengan bagian ulir utama membesar,
- cangkang berwarna coklat dengan corak garis segiempat pada
permukaan cangkang.
- Memiliki apeks tumpul dengan lekuk sifon lebar dan tumpul

Biasa ditemukan di perairan
tawar yang tergenang atau
mengalir, dengan substrat dasar
lumpur atau pasir.

Pada stasiun 1 ditemukan 5 kelas yang terdiri dari
9 spesies. Hasil penemuan makrozoobenthos yaitu Kelas
Gastropoda (Notopala sp, Sulcospira sp dan Melanoides
sp), Kelas Trematoda (Lumbricus sp), Kelas Oligocaeta
(Tubifex sp), kelas Insecta (Ilybus larvae sp dan
Petrophila larvae sp), kelas Clitella (Erpobdella sp dan
Glossiphonia
sp).
Sedangkan
untuk
ragam
makrozoobenthos di stasiun 2 yang dilakukan di Desa
Gantiwarno, Kecamatan Matesih dijelaskan pada Tabel 4
sebagai berikut.Sedangkan pada stasiun 2 ditemukan 2
kelas yang terdiri dari 7 genus, Kelas Insecta (Caenidae
sp, Tynapus sp, Hydropsyche larvae sp, Baetidae sp dan
Nymph Leptophlebia sp) dan kelas Gastropoda (Thiara sp
dan Melanoides sp).
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa spesies di kelas
Insekta pada stasiun 1 dan 2 ditemukan lebih banyak
yaitu 7 spesies dibandingkan dengan jumlah spesies
pada kelas lainnya. Insekta merupakan kelompok
invertebrata yang berlimpah di air (Suwono, 2010).
Secara umum, Insekta sangat penting dalam ekosistem
perairan tawar apalagi dalam komunitas dasar perairan
karena merupakan salah satu sumber makanan ikan dan
invertebrata lainnya.
Hilangnya komunitas dasar perairan seperti
Insekta, dapat mempengaruhi seluruh populasi yang ada
dalam sistem ekologi perairan karena hewan ini
merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata
air (Rasdi et al. 2012). Pada penelitian ini banyak
ditemukan pada fase larva, sesuai dengan pernyataan
Suwono (2010) bahwa sebagian besar serangga air
berada dalam fase larva, sedangkan fase dewasanya
berada diterestial karena memiliki sayap.
Gastropoda menjadi makrozoobentos terbanyak
kedua setelah insekta yaitu sebanyak 5 spesies. Adanya

Nymph leptophlebia hidup di
bawah air tawar yang mengalir
lamban selama beberapa bulan
didekat alga mikroskopis yang
tumbuh diatas pasir, kerikil, dan
tanaman yang terendam.

substrat dan kemampuan adaptasi gastropoda pada
berbagai macam habitat menjadikan Gastropoda banyak
ditemukan pada suatu perairan. Keberadaan Gastropoda
dipengaruhi oleh faktor fisikia kimia perairan salah
satunya subtrat. Substrat merupakan salah satu faktor
penting yang mempengaruhi keberadaan spesies ini.
Menurut Yeanny (2007), Gastropoda merupakan hewan
yang dapat hidup dan berkembang dengan baik pada
berbagai jenis substrat yang memiliki kesediaan
makanan. Gastropoda merupakan organisme yang
mempunyai kisaran penyebaran di substrat berbatu,
berpasir dan berlumpur.
Hasil pengamatan subtrat pada stasiun 1 dan 2
memiliki ciri berbatu, berkerikil dan berpasir. Ardi (2002)
mengatakan bahwa hewan benthos kelompok
Polychaeta, Bivalve, Gastropoda, Crustacea, dan
Echinodermata dapat ditemukan pada daerah yang
memiliki substrat berlumpur dan berpasir. Berdasarkan
identifikasi habitat Gatropoda yang sitemukan dalam
penelitian, dicantumkan pada Tabel 4 dan 5 Sulcospira
dan Thiara memiliki ciri habitat subtrat sungai dengan
dasar yang berlumpur hingga berkerikil atau berpasir.
Sehingga Sulcospira dan Thiara dapat ditemukan di
aliran sungai samin.
Makrozoobentos lain juga ditemukan di stasiun
pengamatan, namun jumlahnya tidak sebanyak insekta
dan gastropoda. Keanekaragaman serangga sangat
melimpah pada air yang mengalir seperti Ordo
Ephemeroptera (mayflies) dan Trichoptera (damselflies).
Di stasiun 2 pada kondisi air mengalir dengan kecepatan
arus sedang ditemukan spesies dari Ordo
Ephemeroptera (Baetidae, Nymph Leptophlebia,
Caenidae) dan Ordo Trichoptera (Hydropcychedae).
Kondisi perairan yang memiliki kecepatan arus yang
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sedang, bebatuan sungai yang berukuran besar serta
suhu yang dingin membuat banyak ditemukannya
larva makrozoobentos Hydropsychidae dan Baetidae
(Wibisono, 2013)
Trematoda dan oligocaeta yang ditemukan pada
stasiun 1 sebab toleransi hidup dengan lingkungan besar
sehingga trematoda dan oligocaeta ini dapat hidup
dimana saja. Makrozoobentos dapat bersifat toleran
maupun bersifat sensitif terhadap perubahan
lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi
yang luas akan memiliki penyebaran yang luas juga.
Sebaliknya organisme yang kisaran toleransinya sempit
(sensitif)
maka
penyebarannya
juga
sempit.
Makrozoobenthos yang memiliki toleran lebih tinggi
maka tingkat kelangsungan hidupnya akan semakin
tinggi.
Dari hasil penelitian terlihat sanagat jelas adanya
perbedaan pada kedua stasiun pengambilan
makrozoobentos, jenis makrozoobentos pada stasiun 1
terlihat lebih beragam dan banyak jika dibandingkan
dengan stasiun ke 2. Hal tersebut disebabkan oleh
kondisi lingkungan yang berbeda, faktor fisik dan kimia
perairan yang berbeda dapat mempengaruhi
keberadaan dan perbedaan jenis pada stasiun 1 dengan
stasiun 2.
Hubungan Markozoobentos Dengan Parameter
Berdasarkan Kondisi Lingkungan
Karakteristik dari jenis sedimen dasar yang
berada di wilayah perairan dapat mempengaruhi ragam
makrobenthos. Sedimen dasar penting untuk diketahui
karena dapat menjadi faktor pembatas bagi penyebaran
makrozoobenthos. Menurut Ginting (2006), karakter
substrat suatu perairan sangat menentukan keberadaan
makrozoobentos di perairan. Dasar yang lunak dan
selalu
berubah-ubah
biasanya
membatasi
makrozoobentos untuk berlindung. Dasar berupa batubatuan didominasi oleh makrozoobentos yang mampu
menempel dan melekat.
Wood (1987) mengemukakan bahwa terdapat
substrat sedimen disetiap stasiun penelitian dapat
diketahui tipe substratnya yaitu batu, berlumpur atau
berpasir. Substrat lumpur berpasir merupakan penyusun
utama sedimen yang terdapat hubungan antara
kandungan bahan organik dan ukuran partikel sedimen.
Dalam perkembangan komunitas hewan bentos, pasir
cenderung memudahkan untuk bergeser dan bergerak
ketempat lain. Substrat berupa lumpur biasanya
mengandung sedikit oksigen, oleh karena itu organisme
yang hidup didalamnya harus dapat beradaptasi pada
keadaan ini (Odum, 1993).
Pada kedua stasiun subtrat berupa batuan dan
pasir, tetapi pada stasiun 2 pasir nya lebih halus dan
batunya juga berupa kerikil sehingga menyebabkan
ragam makrozoobenthos lebih sedikit dibandingkan
dengan stasiun 1. Tipe substrat berpasir halus kurang
baik bagi pertumbuhan organisme perairan karena
memiliki pertukaran masa air yang lambat, kadar oksigen

yang rendah dan dapat menyebabkan keadaan anosik
sehingga proses dekomposisi yang berlangsung di
substrat pada keadaan anaerobik dapat mengakibatkan
bau serta tercemarnya perairan (Nybakken, 1992).
Sesuai dengan hasil praktikum lapangan
diperoleh hasil kedalaman sungai di stasiun 2 lebih
dalam dibandingkan dengan kedalaman prerairan di
stasiun
1.
Kedangkalan
perairan
cenderung
mempengaruhi keragman makrozoobenthos. Perairan
yang dangkal cenderung memiliki keanekaragaman yang
lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang lebih
dalam. Menurut Odum (1996) dalam R. N. Iraawan et al
(2010) menyatakan bahwa kedalaman perairan
mempengaruhi jumlah jenis makrobenthos. Semakin
dalam dasar suatu perairan, semakin sedikit jumlah jenis
makrobenthos karena hanya makrobenthos tertentu
yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungannya.
Dilihat dari data aliran air pada Tabel 1 di stasiun 1
memiliki kecepatan arus yang lebih besar dari stasiun 2
menyebabkan makrozoobenthos yang ditemukan pada
stsiun 1 lebih banyak daripada stasiun 2. Menurut
Kawuri dkk., (2012), kecepatan
arus
dapat
memengaruhi penyebaran makrozoobentos. Semakin
cepat arus aliran sungai maka akan besar pula
penyebaran makrozoobenthos pada daerah aliran
sungai tersebut.
Berdasarkan Faktor Fisik Dan Kimia
Pengukuran parameter fisik dan kimia dilakukan
untuk memperoleh gambaran kualitas perairan sungai
yang diamati. Faktor fisik yang berhubungan dengan
kehidupan
makrozoobentos
diantaranya
DO,
kedalaman, suhu, debit air, kekeruhan, TDS, dan
kecepatan air. Sedangkan faktor kimia yang
mempengaruhi yaitu pH dan salinitas air. Substrat dasar
sungai pada stasiun 1 dan 2 yang berbatu, jernih, dan air
dengan suhu rendah menunjukkan bahwa kondisi sungai
tersebut masih cukup alami dan merupakan daerah
aliran sungai (DAS) yang belum mengalami degradasi.
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah
dilakukan pada stasiun 1, 2, dan 3 diperoleh pH dengan
kisaran 4.6 – 5. Ukuran pH tersebut berada dibawah
kisaran pH normal bagi biota akuatik. Darsono (1992)
menyatakan bahwa kehidupan makrozoobentos atau
organisme perairan memiliki batas pH normal 5-6.
Ditemukannya makrobentos di daerah aliran sungai
samin menunjukan bahwa makrobentos tersebut dapat
bertahan hidup di area stasiun 1, 2, dan 3.
Kehidupan organisme akuatik sangat dipengaruhi
oleh fluktuasi nilai pH, pada umumnya organisme
akuatik toleran pada kisaran pH netral yaitu 7-8,5.
Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun
sangat basa akan menyebabkan kelangsungan hidup
organisme karena akan menyebabkan terjadinya
gangguan metabolisme dan respirasi (Odum, 1994).
Sesuai dengan identifikasi morfologi makrobentos yang
ditemukan seperti Petrophila larvae yang berhabitat di
lingkungan dengan sistem akuatik. Hal ini berarti bahwa
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Petrophila larvae dapat hidup pada kisaran pH di stasiun
1 dan 2.
DO atau Kandungan oksigen terlarut yang
diperoleh dari setiap stasiun adalah 0.8 – 2.67 mg/l. Dari
tiga stasiun pengamatan nilai DO pada stasiun 3 paling
rendah. Tumanggor (2012) menyatakan bahwa
penyebab utama berkurangnya kadar oksigen terlarut di
dalam air adalah karena adanya zat pencemar yang
menggunakan oksigen. Hal ini sesuai dengan kondisi
lapangan pada stasiun 3 yang sudah terdapat banyak zat
pencemaran yang berasal dari limbah pabrik dan rumah
tangga.
Kedalaman sungai pada stasiun 1, 2, dan 3 yaitu
0.42 m – 1.56 m. Berdasarkan hasil pengukuran
diperoleh data kedalaman sungai secara berturut-turut
yaitu stasiun 3, 2, 1. Tingginya nilai kedalaman pada
stasiun 3 disebabkan karena banyaknya bangunanbangunan seperti rumah makan, hotel, pemukinan
warga, dan pabrik di sekitar sungai. Hal tersebut yang
melatarbelakangi
warga
melakukan
aktivitas
pengerukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir.
Stasiun 2 lebih dangkal daripada stasiun 3. Hal ini
disebabkan karena jumlah bangunan yang berdiri
disekitar aliran sungai stasiun 2 lebih sedikit daripada
stasiun 3. Akan tetapi stasiun 2 lebih dalam dari stasiun
1 kerana pada stasiun 2 terjadi aktivitas pengerukan
yang tidak terjadi di stasiun 1. Berdasarkan pengamatan
lapangan penduduk sekitar melakukan pengerukan pasir
untuk dijual sebagai bahan dasar bangunan. Dyahwanti
(2007) menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada
lingkungan
yang
disebabkan
oleh
aktivitas
pertambangan akan bersifat permanen, atau tidak dapat
kembali pada kondisi semula.
Hasil pengukuran suhu pada penelitian tiap
stasiun berkisar antara 22-27 oC. Lusianingsih (2011)
menyatakan bahwa suhu optimal yang dapat
mendukung pertumbuhan bentos adalah sekitar 20 oC30 oC. Hasil identifikasi habitat makrobentos yang
ditemukan pada stasiun 1 dan 2 menunjukan bahwa
spesies Melanoides dapat hidup di lingkungan yang
memiliki suhu 18-32 oC. Hal ini menyebabkan
Melanoides hidup di setiap stasiun daerah aliran sungai
samin.
Makrozoobentos yang paling banyak ditemukan
pada stasiun 1 dan stasiun 2 dari Kelas insekta terdiri
dari genus Caenidae, Tynapus, Hydropsyche larvae,
Baetidae dan Nymph Leptophlebia. Genus tersebut
masuk dalam kategori makrozoobentos dengan tingkat
kepekaan fakultatif yaitu organisme yang dapat hidup
dalam kisaran toleransi lingkungan agak luas, meskipun
dapat hidup pada perairan yang kaya bahan organikdan
perairan yang tercemar ringan hingga sedang, namun
tidak dapat mentolerir tekanan lingkungan (Gaufin, 1958
dalam Wilhm, 1975).
Keberadaan Hydropsychidae di berbagai sungai
meandakan indikator kwalitas kesehatan air. Beberapa
genera, yang sensitif terhadap kontaminan atau polutan
tertentu, mengalami penurunan pertumbuhan dan/atau

kelangsungan hidup. Ephemeroptera (mayflies) banyak
ditemukan pada perairan tawar yang mengalir, telur
ephemeroptera berkembang optimal pada suhu 23oC.
Sastrawijaya membagi beberapa tingkat pencemaran
bahan organik beserta jenis makrozoobentos yang dapat
ditemukan menyatakan bahwa Ephemeroptera dan
Tricophtera dapat ditemukan pada zona Gammarus
yaitu merupakan zona taraf pertama kembalinya fauna
yang biasa terdapat pada air bersih.
Hasil pengukuran tingkat kekeruhan sungai pada
stasiun 1, 2, dan 3 yaitu berkisar 2.03 – 23.5 NTU.
Pengukuran dilakukan dari hulu hingga hilir sungai samin
sehingga diperoleh tingkat kekeruhan di stasiun 3 lebih
tinggi dari stasiun 2, dan 1. Kekeruhan yang tinggi akan
berpengaruh terhadap bentos yang hidup diperairan.
Pribasi (2005) menyatakan bahwa kondisi air yang
kerung kurang disukai oleh bentos. Hal tersebut sejalan
dengan banyaknya temuan jenis bentos pada stasiun 1
namun tidak adanya temuan bentos pada distasiun 3.
Terdapat tiga spesies gastropoda pada stasiun 1.
Gastopoda dapat dijadikan indikasi kualitas perairan
suatu tempat. Yeanny (2007) menyatakan bahwa
gastropoda merupakan hewan yang dapat hidup dan
berkembang dengan baik di berbagai jenis substrat yang
memiliki ketersediaan makanan.
Berikutnya nilai TDS yang diperoleh dari
pengukuran stasiun 1 dan 2 yaitu 85.6 – 87 mg/l. Azwir
(2006) menyatakan bahwa bahan-bahan alami yang
terlarut dalam perairan tidak bersifat toksik, tetapi
hanya akan meningkatkan kekeruhan jika jumlahnya
berlebihan. Kekeruhan tersebut dapat menghalangi
penetrasi cahaya yang masuk ke air.
Aspek terakhir yang diukur adalah kecepatan air
atau kecepatan arus. Berdasarkan hasil pengukuran
diperoleh nilai sebesar 0.16 – 0.82 m/s. Berdasarkan tipe
arus yang digolongkan oleh Macon (1980) yang diacu
Yunitawati dkk., (2012) tipe
arus
berdasarkan
kecepatannya, yaitu arus sangat cepat > 1 m/s, arus
cepat 0,5 – 1 m/s, arus sedang 0,2 – 0,5 m/s, arus lambat
0,1 – 0,2 m/s, arus sangat lambat < 0,1 m/s.. Maka
kecepatan arus pada stasiun 1 dan 2 dapat digolongkan
yaitu stasiun 1 dan 2 merupakan perairan arus cepat
dengan kecepatan arus 0.82 dan 0.76. Sedangkan stasiun
2 merupakan perairan arus lambat dengan keceparan
arus 0.16. Kawuri dkk., (2012) menyatakan bahwa
kecepatan arus dapat mempengaruhi penyebaran
makrozoobentos. Larva makrozoobentos Hydropsyche
dan Baetidae ditemukan di stasiun 2. Sesuai dengan ciri
habitatnya, spesies tersebut hidup diperairan dengan
kondisi kecepatan arus sedang, terdapat bebatuan
sungai yang berukuran besar dan suhu yang relatif
dingin.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Struktur komunitas makrozoobentos di aliran
Sungai Samin, Karanganyar terdiri dari 15 spesies
makrozoobenthos yang tersebar pada 3 stasiun
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2.

3.

yaitu 3 spesies dari Kelas Gastropoda, 1 spesies dari
Kelas Termatoda, 1 spesies dari Kelas Oligochaeta,
2 spesies dari Kelas Clitellata, dan 7 spesies dari
Kelas Insekta.
Faktor kondisi lingkungan di sekitar aliran Sungai
samin mempengaruhi keberadaan bentos. Misal
jenis sedimen dasar yang berada di wilayah
perairan
dapat
mempengaruhi
ragam
makrobenthos. Sedimen dasar penting untuk
diketahui karena dapat menjadi faktor pembatas
bagi penyebaran makrozoobenthos.
Parameter fisika dan kimia perairan Sungai
Samin, Karanganyar pada umumnya masih dalam
batas normal dan masih sesuai dengan karakteristik
parameter untuk kehidupan makrozoobentos.
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Abstract - Samin River is one of important river at Karanganyar Regency that give a lot of benefits on farming, tourism, industries
and soon. The Samin River have variatife condition, there are clean water and poluted water. That condition caused human activity
around the river. One of some bioindicator of water quality is dragonfly. It is predator insect and live in some habitat like river.
The aims of this research were to know the diversity of dragonfly in Samin River, find the water quality with some parameters and
to find the relationship between dragonfly diversity with water quality. This is a explorative research. Collection of data was done
by purposive sampling method. The location of data collection are five stations with 100 meters transect line as sampling track.
Data collection at 8 am – 11 am and 2 pm – 5 pm. Take spesies diversity data, distribution pattern, water quality, riparian
vegetation, and relationship between water quality with dragonfly diversity. Data analisys by descriptive and quantitative. The
result is diversity index of dragonfly is 2, 280 it means the diversity is medium and there is no significant polution of water because
the parameter value is not over the Water Quality Standart class 2 considered by the law Number 28, 2001 th about water quality.
The relationship between dragonfly diversity with water quality are not in a line, because the diversity isn’t depend on water
quality.
Keyword : Distribution, dragonfly diversity, Samin river, water quality

PENDAHULUAN
Salah satu komponen biotik dalam suatu
ekosistem adalah capung. Capung merupakan serangga
terbang pertama yang ada di dunia. Muncul sejak zaman
Karbon (360-290 juta tahun yang lalu) dan masih
bertahan hingga sekarang. Capung tersebar diwilayah
pegunungan, sungai, rawa, danau, sawah, hingga pantai.
Tercatat ada 5.000 lebih spesies yang tersebar diseluruh
dunia, dan sekitar 700 spesies terdapat di Indonesia
(Rahadi et al., 2013). Capung merupakan serangga
karnivor karena dari fase nimfa hingga dewasa, capung
memangsa serangga. Capung memangsa seranggaserangga kecil bahkan memangsa sesama capung. Sifat
capung ini selain sebagai penyeimbang ekosistem juga
sangat menguntungkan bagi pertanian, utamanya
sebagai pemangsa hama pertanian. Selain itu,
keberadaan capung pada suatu habitat bisa dijadikan
salah satu tolak ukur biologis kondisi kualitas lingkungan
pada habitat tersebut.
Habitat capung sangat beragam mulai dari sawah,
sungai, rawa, pegunungan hingga pantai. Semua habitat
capung sangat erat hubungannya dengan air. Hal ini
dikarenakan fase nimfa capung hidup di air, sehingga
baik buruknya kondisi atau kualitas suatu perairan, salah

satunya dapat di ketahui melalui keberadaan capung di
habitat perairan tersebut. Semakin banyak spesies
capung yang ditemukan, maka semakin baik pula kondisi
habitatnya, baik kondisi fisik, kimiawi dan biologis.
Banyaknya spesies capung yang ditemukan juga
menandakan bahwa sumber daya (makanan) masih
melimpah dan merata.
Ordo Odonata merupakan takson yang sangat
ideal untuk mengetahui kualitas suatu lingkungan
perairan. Odonata menjadi bioindikator sehingga dapat
diketahui perlakuan yang tepat pada suatu lingkungan
perairan. Dari keanekaragaman dan kemelimpahan
Odonata pada suatu perairan dapat menggambarkan
kondisi ekosistem perairan tersebut (Kumar et al., 2015).
Sungai Samin merupakan sungai yang mengalir
dari lereng Gunung Lawu melewati Kabupaten
Karanganyar hingga Kabupaten Sukoharjo dan bermuara
di Sungai Bengawan Solo. Sungai Samin di Kabupaten
Karanganyar memiliki kondisi yang beragam, baik yang
masih asri hingga tercemar berat. Kondisi ini sangat
mempengaruhi keberadaan capung pada habitat
tersebut. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah
domestik dan limbah industri yang ada di sekitar aliran
Sungai Samin Kabupaten Karanganyar.
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Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang baku
mutu perairan dan penggunaannya, Sungai Samin
merupakan perairan kelas 2, yaitu kegunaannya bukan
untuk dikonsumsi, hanya untuk kegiatan MCK (Mandi,
Cuci, dan Kakus). Selain pemanfaatannya oleh manusia,
Sungai Samin juga memberikan manfaat kepada
organisme lain, yaitu capung. Perlu dilakukan
inventarisasi dan identifikasi capung untuk mengetahui
spesies capung yang ada disana, selain itu dilakukan
pengukuran beberapa parameter kualitas air. Data yang
diambil dari capung adalah keanekaragaman dan pola

distribusi, sedangkan parameter yang dihitung antara
lain adalah suhu perairan, DO, BOD, COD, TDS, TSS,
Nitrat, dan Nitrit. Selanjutnya, nilai-nilai parameter yang
diperoleh dibandingkan dengan baku mutu dan
diketahui kualitas perairan Sungai Samin Kabupaten
Karanganyar. Data kualitas air kemudian dihubungkan
dengan data keaenekaragaman capung untuk
mengetahui hubungan keduanya, sehingga dapat
diketahui pengaruh dari kualitas air terhadap
keanekaragaman capung.

METODE PENELITIAN
Area kajian

Gambar 1. Lokasi pengambilan data di Sungai Samin Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Cara kerja
Penelitian dilaksanakan selama bulan April –Juli
2016 di Sungai Samin Kabupaten Karanganyar dan di
Laboratorium Biologi FMIPA UNS. Pengambilan sampel
dilakukan pada 5 titik yang telah ditentukan.
Pengambilan data dilakukan dengan metode Random
Purposive Sampling.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain adalah jaring serangga (insect net), kertas papilot,
botol bius, kapas, sterofoam, kotak sampel, kamera
digital, GPS (Global Positioning System), alat tulis, tally
sheet. Selain itu, juga menggunakan DO meter,
termometer, TDS meter, dan pH meter untuk mengukur
parameter kimia. Bahan-bahan yang digunakan antara
lain adalah chloroform, kapas, capung dan larva capung
di Sungai Samin Kabupaten Karanganyar. Untuk

keperluan identifikasi capung menggunakan pustaka
Rahadi et al. (2013) dan Subramanian (2005).
Analisis data
Data yang diambil pada penelitian ini meliputi
keanekaragaman capung, distribusi capung, kualitas air,
serta survei kondisi vegetasi riparia di Sungai Samin.
Dalam penelitian ini juga dilakukan penghitungan
Dragonfly Biotic Index.
Indeks Shannon-Wiener (Ludwig dan Reynolds, 1988),
yaitu:

⅀ 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖

H’ = -

Keterangan :
Pi
= ni/N
ni
= jumlah individu dalam satu spesies
N
= Jumlah total spesies yang ditemukan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

36 |Choirunnafi dkk.
Pola distribusi capung:

Keterangan:
Id
: Indeks Morisita
n
: Jumlah individu tiap plot
x2
: Jumlah kuadrat seluruh spesies untuk tiap
plot
N
: Jumlah Individu keseluruhan.
Kriteria pola distribusi ada tiga macam, yaitu seragam,
acak dan mengelompok (Junaidi dkk, 2010). Berikut
nilai kriterianya:
Id < 1: Penyebaran spesies seragam
Id = 1: Penyebaran spesies acak
Id > 1: Penyebaran spesies mengelompok
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keanekaragaman Capung
Dari hasil eksplorasi keanekaragaman capung di
Sungai Samin Kabupaten Karanganyar ditemukan
sebanyak 24 spesies capung. Terdiri atas 10 spesies

capung sub ordo Zygoptera dan 14 spesies capung sub
ordo Anisoptera. Sebanyak 24 spesies capung yang
ditemukan tersebut terdiri atas delapan famili yaitu
Libellulidae, Gomphidae, Aeshnidae, Coenagrionidae,
Chlorocypidae, Euphaidae, Platycnemididae, dan
Calopterygidae. Famili dengan anggota terbanyak adalah
Libellulidae sebanyak 12 spesies, Chlorocypidae empat
spesies, Coenagrionidae tiga spesies, sedangkan
Euphaidae, Aeshnidae, Platycnemididae, Gomphidae
dan Calopterygidae masing – masing dengan satu speies.
Spesies capung dengan jumlah individu terbanyak
adalah Orthetrum sabina yaitu 97 individu dan Pantala
flavesence sebanyak 59 individu, sedangkan spesies
capung dengan jumlah individu paling sedikit adalah
Cratila lineata, Euphaea varigata dan Paragomphus
reinwardtii masing – masing satu individu.
Keanekaragaman paling tinggi terdapat pada
Stasiun II (Kalisoro) dengan indeks keanekaragaman
sebesar 1, 955 sedangkan keanekaragaman terendah
terdapat pada stasiun V (Lalung) dengan nilai indeks
keanekaragaman 1, 276. Nilai indeks keanekaragaman
secara keseluruhan adalah 2,280. Nilai ini menandakan
bahwa tingkat keanekaragaman capung di Sungai Samin
Kabupaten Karanganyar ini termasuk dalam kategori
sedang.

Gambar 2. Lokasi pengambilan sampling di Sungai Samin Kabupaten Karanganyar

Spesies capung yang paling sering ditemukan
adalah Orthretum sabina, capung ini ditemui di setiap
stasiun
pengamatan.
Jumlahnya
pun
selalu
mendominasi dibandingkan spesies capung lainnya.
Sedangkan spesies capung yang hanya dijumpai pada
stasiun tertentu adalah Agriocnemis feminina,Cratila
lineata, Euphaea variegata, Gynacanta subinterupta,
Ischura senegalensis, Libellago lineata, Orthretum
chrisis, Paragomphus reinwardtii dan Zygonix ida.
Dilihat dari pola distribusinya, terdapat dua
macam pola distribusi capung di Sungai Samin yaitu

mengelompok dan seragam. Tidak ditemui pola
distribusi acak karena kondisi habitat pada sungai Samin
sangat heterogen, sedangkan pola distribusi acak hanya
dapat dijumpai pada habitat homogen. Dari pengukuran
beberapa parameter kualitas air di antaranya nitrat,
nitrit, DO, BOD, COD, TDS dan TSS tidak ditemukan
adanya nilai yang jauh melampaui baku mutu.
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Tabel 1. Spesies capung yang ditemukan di Sungai Samin Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
Stasiun
No
Nama
Sub ordo
I
II
III
IV
1

Agriocnemis feminine

Zygoptera

2

Agriocnemis pygmea

Zygoptera

3

Copera marginipes

Zygoptera

4

Cratila lineate

Anisoptera

5

Crocothemis servilia

6
7
8

V

Jml

2

2

3

2

5

5

2

6

1

13
1

Anisoptera

3

1

4

Diplacodes trivialis

Anisoptera

3

3

6

Euphaea variegata

Zygoptera

1

Gynacanta subinterupta

Anisoptera

9

Ischura senegalensis

Zygoptera

10

Libellago lineate

Zygoptera

11

Neurothemis fluctuans

Anisoptera

12

Orthretum chrisis

Anisoptera

13

Orthretum glaucum

14
15
16

1

2

2

2

2
5
1

5

4

5

5

5

Anisoptera

2

1

3

Orthretum pruinosum

Anisoptera

2

2

4

Orthretum Sabina

Anisoptera

14

7

Orthretum testaceum

Anisoptera

17

Pantala flavecens

18

Paragomphus reindwartii

Anisoptera
Anisoptera

19

Potamarcha congener

Anisoptera

20

Pseudagrion rubiceps

Zygoptera

21

28

6
4

36
1

3

2

21

Rhinocypa fenestratra

Zygoptera

2

22

Rhinocypa heterostigma

Zygoptera

5

23

Vistalis luctuosa

Zygoptera

5

24

Zygonix ida

Anisoptera

4

6
19

59

1

1

7

8

6
7

97

6

11
4

19
5

1

6
4

Total
Tabel 2. Lokasi pengambilan sampel capung
No
Nama Stasiun
1
Stasiun I (Tlogo Dlingo)
2
Stasiun II (Kalisoro)
3
Stasiun III (Plumbon)
4
Stasiun IV (Gantiwarno)
5
Stasiun V (Lalung)
H’ Rata rata
H’ Keseluruhan

27

H’
1, 643
1, 955
1, 939
1, 916
1, 276
1, 745
2, 280

274
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Gambar 3. Capung Sub Ordo Zygoptera yang ditemukan di Sungai Samin
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Gambar 4. Capung Sub Ordo Anisoptera yang ditemui di Sungai Samin
Tabel 3. Pola distribusi spesies capung di Sungai Samin, Kabupaten Karanganyar.
No

Nama Spesies

Indeks Morisita

Pola Distribusi

1

Agriocnemis feminina

0,362

Seragam

2

Agriocnemis pygmea

0,905

Seragam

3

Pseudagrion rubiceps

1,991

Mengelompok

4

Copera marginipes

2,353

Mengelompok

5

Cratila lineata

0,181

Seragam

6

Crocothemis servilia

0,724

Seragam

7

Diplacodes trivialis

1,086

Mengelompok

8

Euphaea variegata

0,181

Seragam

9

Gynacanta subinterupta

0,362

Seragam

10

Ischura senegalensis

0,362

Seragam

11

Libellago lineata

0,905

Seragam

12

Neurothemis fluctuans

0,905

Seragam

13

Orthretum chrisis

0,905

Seragam

14

Orthretum glaucum

0,543

Seragam

15

Orthretum pruinosum

0,724

Seragam

16

Orthretum sabina

17,557

Mengelompok

17

Orthretum testaceum

1,086

Mengelompok

18

Pantala flavecens

10,679

Mengelompok

19

Paragomphus reindwartii

0,181

Seragam

20

Potamarcha congener

1,448

Mengelompok

21

Rhinocypa fenestratra

3,439

Mengelompok

22

Rhinocypa heterostigma

0,905

Seragam

23

Vistalis luctuosa

1,086

Mengelompok

24

Zygonix ida

0,724

Seragam

Distribusi Persebaran Capung
Spesies capung di Sungai Samin dapat ditemui
dari stasiun I hingga stasiun V. Persebaran spesies
capung dipengaruhi oleh kondisi habitat disekitar sungai,
selain itu juga dipengaruhi oleh tekanan ekologis dari
habitat yang ditempati. Pola distribusi spesies capung di
Sungai Samin dapat dilihat pada Tabel 3.
Terdapat dua pola distribusi pada spesies capung
di Sungai Samin, yaitu pola distribusi seragam dan
mengelompok. Pola distribusi seragam memiliki nilai
indesk morisita diatas 1 (> 1), sedangkan pola distribusi
seragam memiliki indeks morisita kurang dari 1 (< 1).
Menurut Michael (1994), pola distribusi seragam atau
teratur terdapat pada habitat tertentu dalam suatu

komunitas. Pola penyebaran ini terjadi bila ada
persaingan yang keras sehingga timbul kompetisi yang
mendorong pembagian ruang hidup yang sama. Pola
distribusi mengelompok merupakan persebaran dimana
individu – individu selalu ada dalam kelompok –
kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara
terpisah. Pola ini umumnya dijumpai di alam karena
kebutuhan akan faktor lingkungan yang sama.
Pada penelitian ini tidak dijumpai pola distribusi
secara acak/random. Hal ini seperti yang dikemukakan
oleh McNaughton (1990) yakni karena pola distribusi
secara acak sangat jarang terjadi di alam. Pola dsitribusi
secara acak biasanya terjadi apabila faktor
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lingkungannya sangat seragam dan habitat yang
homogen.
Capung merupakan serangga yang memiliki
wilayah teritorial, sehingga sering terjadi kompetisi
dalam memperebutkan wilayah. Hal tersebut menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi pola distribusi
capung. Didalam wilayah teritorial ini terdapat sumber
makanan dan perebutan pasangan.
Pada persebaran capung di Sungai Samin cukup
unik, terdapat beberapa spesies yang tersebar pada
beberapa stasiun, terdapat pula spesies yang hanya
dijumpai pada satu stasiun bahkan hingga dijumpai pada
setiap stasiun, diagram persebaran capung dapat dilihat
pada gambar persebaran capung dapat lilihat pada
Gambar 20– 23.

Gambar 5. Diagram persebaran capung pada stasiun I dan II.

Gambar 6. Diagram persebaran capung pada stasiun I, II, dan
III.

Gambar 7. Diagram persebaran capung pada stasiun I, II, III
dan IV.

Gambar 8. Diagram persebaran capung pada stasiun I - V

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa
spesies Orthetum sabina yang dapat dijumpai di seluruh
stasiun. Maka spesies ini dapat disebut sebagai spesies
kosmpolitan yaitu dapat dijumpai pada berbagai lokasi
atau habitat. Orthetum sabina dapat dijadikan sebagai
biondikator yang bersifat presisten, artinya spesies ini
memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan
lingkungan. Sehingga dapat dijumpai diberbagai tipe
habitat dan diberbagai kondisi lingkungan. Sifat
presisten dari Orthetum sabina ini tidak bisa dijadikan
acuan untuk perubahan lingkungan, karena sifat
toleransinya terhadap perubahan lingkungan.
Biondikator lingkungan sendiri dibagi menjadi
dua, yaitu bioindikator resisten dan presisten.
Bioindikator resisten sangat baik sebagai acuan
perubahan lingkungan, karena sangat peka terhadap
perubahan lingkungan sehingga akan melakukan reaksi
terhadap
perubahan
lingkungan.
Sebaliknya,
bioindikator yang bersifat presisten tidak dapat dijadikan
sebagai acuan perubahan lingkungan, karena
bioindikator yang bersifat presisten akan cenderung
menetap dalam suatu habitat meskipun sudah terjadi
perubahan. Karena bioindikator ini memiliki toleransi
yang tinggi terhadap perubahan lingkungan.
Sedangkan capung Zigonyx ida dan Ischura
senegalensis hanya dijumpai pada stasiun I. Gynacanta
subinterupta dan Rhinocypa heterostigma hanya dapat
dijumpai di stasiun II, Agriocnemis pygmea, Crocotemis
servilia, Orthetum testaceum, Orthetum chrisis, Euphaea
varigata, hanya dapat dijumpai pada stasiun III.
Agriocnemis femina dan Paragomphus reindwardtii
hanya dijumpai pada stasiun IV dan Libellago lineata
hanya dapat dijumpai pada stasiun V. Spesies tersebut
hanya dijumpai pada satu stasiun saja yang menandakan
bahwa spesies tersebut cukup rentan terhadap
perubahan kondisi lingkungan.
Pengukuran Paramater Kualitas Air
Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data
parameter lingkungan meliputi parameter fisika dan
kimia. Faktor kimia diantaranya adalah DO, BOD, COD,
Nitrit dan Nitrat sedangkan parameter fisika yang diukur
adalah suhu perairan, suhu udara, TDS, dan TSS. Dari
pengukuran yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti
pada Tabel 4.
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Keterangan :
Kode

Nama Spesies

Kode

Nama Spesies

Afe

:

Agriocnemis feminina

OG

:

Orthretum glaucum

AP

:

Agriocnemis pygmea

OP

:

Orthretum pruinosum

OC

:

Orthretum chrisis

OS

:

Orthretum sabina

CM

:

Copera marginipes

OT

:

Orthretum testaceum

CL

:

Cratila lineata

PF

:

Pantala flavecens

CS

:

Crocothemis servilia

PR

:

Paragomphus reindwartii

DT

:

Diplacodes trivialis

PC

:

Potamarcha congener

EV

:

Euphaea variegata

RF

:

Rhinocypa fenestratra

GS

:

Gynacanta subinterupta

RH

:

Rhinocypa heterostigma

IS

:

Ischura senegalensis

VL

:

Vistalis luctuosa

LL

:

Libellago lineata

ZI

:

Zygonix ida

NF

:

Neurothemis fluctuans

Tabel 4. Hasil pengukuran parmeter fisika dan kimia perairan Sungai Samin
Stasiun

Parameter
I
Nitrat (mg/L)

0,523

Nitrit (mg/L)

II

III

IV

V

ẍ

11,89

8,73

2,23

3,39

5,35

0,0183

0,0152

0,0669

0,1593

0,0649

Baku mutu
kelas II
10
0,06

BOD (mg/L)

2,2

2,4

2,3

2,5

2,7

2,42

3

COD (mg/L)

13,3

16,1

18,5

17,6

22

17,5

25

TSS (mg/L)

1,3

2

2,6

16

33,6

11,1

50

TDS (mg/L)

52,3

137,6

132,6

139

138,3

119,96

1000

PH

6,94

7,15

6,81

7,18

7,53

7,122

6–9

DO (mg/L)

9,13

9,93

10,4

10,7

10,6

10,152

4

Suhu Air (0C)
Suhu Udara
(Celcius)
Kelembaban udara
Intensitas Cahaya
(Lux)
Debit air (m3/dtk)
Indeks
Keanekaragaman

16,9

19,2

21

26,3

27,2

22,12

deviasi 3

21,2

21,26

23,4

26,8

28,2

24,172

74 %

84,30 %

86 %

89 %

84,30 %

83,52

251 x 100

9,6 x 100

213,3 x 10

300 x 10

1606 x 1

0,238

0,8755

0,951

0,985

5,172

1, 644

1, 643

1, 955

1, 939

1, 916

1, 276

1, 745

-

Dari hasil pengukuran tersebut dapat diketahui
bahwa kondisi perairan sungai Samin sebagian besar
parameter yang diukur belum melampaui baku mutu
perairan kelas II seperti yang diatur dalam PP No. 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air. Parameter Nitrit memiliki
nilai kecil melampaui ambang batas baku mutu, yaitu
0,064925 mg/L dari baku mutu sebesar 0,06 mg/L
sedangkan nilai BOD dan COD berada dibawah nilai
minimum yakni 3 mg/L dan 25 mg/L.
Pada pengukuran parameter Nitrat, nilai tertinggi
terdapat pada stasiun II sebesar 11,89 mg/L dan nilai
terendah terdapat pada stasiun I sebesar 0,523 mg/L.
Sedangkan untuk pengukuran Nitrit tertinggi terdapat
pada stasiun V sebesar 0,1593 mg/L dan terendah pada

-

stasiun I yakni tidak terdeteksi. Kandungan nitrit yang
tinggi pada stasiun II dikarenakan adanya pemukiman
warga, penginapan dan banyaknya lahan perkebunan
sayur. Lahan perkebunan sangat sangat berkontribusi
terhadap tingginya kandungan nitrat karena banyaknya
penggunaan pestisida.
Pada pengukuran BOD dan COD nilai tertinggi
terdapat pada stasiun V yakni sebesar 2, 7 mg/L dan 22
mg/L dan nilai terendah terdapat pada stasiun I sebesar
2,2 mg/L dan 13,3 mg/L. Dari data di atas, dapat dilihat
bahwa semakin menjauhi hulu maka nilai parameter
kualitas perairan menjadi buruk. Hal ini disebabkan oleh
semakin meningkatnya aktivitas manusia disekitar
sungai seperti pembuangan sampah, limbah rumah
tangga dan aktivitas pertanian serta peterakan. Seperti
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yang dikemukakan oleh Setiari (2012) bahwa terjadi
penurunan kualitas parameter perairan Sungai Tukad
Yeh di Bali dikarenakan oleh peningkatan aktivitas
manusia seperti pembuangan sampah dan kegiatan
pertanian.
Suhu perairan mengalami kenaikan yang cukup
signifikan dari 16, 9 0C hingga 27, 2 0C. Kenaikan suhu ini
juga diakibatkan oleh kondisi geografis Sungai Samin.
Stasiun I berada pada daerah pegunugan dengan
ketinggian di atas 1.600 mdpl sedangkan stasiun V
berada pada kisaran ketinggian 200 mdpl. Selain itu,
kenaikan suhu juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia di
sekitar sungai, seperti pada penelitian yang dilakukan
oleh Silalahi (2010) dimana terjadi peningkatan suhu
perairan yang berbanding lurus dengan semakin
meningkatnya aktifitas manusia di sekitar perairan. Suhu
perairan di daerah tropis berkisar antara 22 0C - 27 0C,
sehingga suhu perairan di sungai Samin masih tergolong
dalam kondisi aman untuk kehidupan organisme di
dalamnya maupun pemanfaatan oleh manusia.
Hubungan antara keanekaragaman capung dengan
parameter kualitas air
Pada penelitian ini dilakukan pengamatan spesies
capung dan pengukuran parameter kualitas air pada lima
stasiun. Dari semua stasiun menunjukkan adanya
perbedaan baik dari keankearagaman capung maupun
hasil pengukuran kualitas airnya. Pada stasiun I
ditemukan tujuh spesies capung dengan nilai indeks
keanekaragaman sebesar 1, 64 akan tetapi memiliki hasil
pengukuran kualitas perairan yang baik, yakni jauh di
bawah ambang batas baku mutu perairan kelas II. Pada
stasiun II ditemukan sembilan spesies capung dengan
nilai indeks keanekaragaman sebesar 1,95. Pengukuran
kualitas air menunjukkan nilai parameter di stasiun II
lebih buruk bila dibandingkan dengan stasiun I. Terlebih
pada parameter Nitrat, menujukkan nilai 11, 89 mg/L,
nilai tersebut diatas baku mutu kelas II sebesar 10 mg/L.
Tingginya nilai nitrat dikarenakan pada stasiun II cukup
dekat dengan pemukiman penduduk yang banyak
membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai.
Pada stasiun III, ditemukan 13 spesies capung
dengan nilai indeks keanekaragaman sebesar 1, 93. Pada
pengukuran parameter kualitas air memiliki kondisi yang
tidak lebih baik dari stasiun I tetapi lebih baik dari stasiun
II. Nilai parameter nitrit, nitrat, BOD dan COD berturutturut sebesar 8, 73 mg/L; 0,0152 mg/L; 2,3 mg/L dan 18,5
mg/L. Sedangkan pada stasiun IV ditemukan 12 spesies
capung dengan nilai indeks indeks keanekaragaman
sebesar 1,91. Hasil pengukuran parameter kualitas air
menunjukkan bahwa stasiun IV memiliki kondisi yang
kurang baik jika dibandingkan dengan stasiun I, II, dan III.
Pada parameter TSS dan TDS, nilainya jauh melampaui
dari stasiun I, II, dan III yakni sebesar 16 mg/L dan 139
mg/L. Nilai TDS tersebut merupakan yang terbesar dari
semua stasiun yang diteliti. Di stasiun V, ditemukan
enam spesies capung dengan nilai indeks
keanekaragaman 1,276. Hasil pengukuran parameter

kualitas air menunjukkan bahwa pada stasiun V ini
memiliki nilai parameter yang paling buruk bila
dibandingkan dengan stasiun I, II, III dan IV. Pada
pengukuran parameter Nitrit, BOD, COD, TSS dan pH
memiliki nilai yang paling mendekati batas maksimal
baku mutu perairan kelas II jika dibandingakan dengan
stasiun I, II, III, dan IV.
Dari pengukuran parameter kualitas air dan
inventasrisasi keanekaragaman capung dapat dilihat
bahwa pada perairan yang memiliki hasil pengukuran
parameter kualitas air terbaik bukan merupakan habitat
yang memiliki keanekaragaman capung tertinggi. Stasiun
I hanya memiliki 7 spesies capung sedangkan stasiun III
memiliki 13 spesies capung, meskipun stasiun I memiliki
hasil pengukuran parameter kualitas air yang lebih baik
daripada stasiun III. Hal ini sejalan dengan Nugrahani et
al. (2014) yang hanya menemukan tujuh spesies capung
di hulu sungai Kalongan, Banyuwangi. Pada bagian
tengah dan hilir ditemukan jumlah spesies capung yang
lebih banyak meskipun ditinjau dari kualitas air, daerah
tengah dan hilir memiliki kualitas air yang jauh lebih
buruk dari daerah hulu.
Tingginya keanekaragaman capung tidak hanya
ditentukan dengan baik atau buruknya kualitas suatu
perairan. Namun juga ditentukan oleh ketersediaan
pakan dan keberagaman tipe habitatnya. Di stasiun I
kondisi hanya berupa hutan dengan semak semak
dengan tempat terbuka yang sangat minim. Pada di
stasiun III habitat cukup beragam dengan adanya tempat
ternaung dan terbuka, terdapat persawahan dan semaksemak di tepi sungai. Noerjito dkk. (2010) menyatakan
bahwa capung dari famili Calopterygidae (capung jarum)
merupakan capung yang dapat ditemukan di sekitar
aliran sungai berarus deras, hinggap di semak-semak
yang ternaungi oleh pohon. Hal ini seperti pernyataan
Susanti (2008) bahwa capung jarum biasanya memilih
tempat hidup yang sempit dan ternaung serta jarang
menjelajah dalam jarak yang jauh. Sedangkan menurut
Suriana et al, (2014) capung dari sub ordo Anisoptera
merupakan spesies capung yang lebih suka pada tempattempat terbuka dan memilik daya jelajah yang tinggi bila
dibandingkan dengan capung jarum. Sehingga pada
stasiun III banyak dijumpai spesies capung dari sub ordo
Anisoptera.
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Abstrak: Sungai Samin merupakan sungai yang mengalir dari lereng Gunung Lawu dan bermuara di Sungai Bengawan Solo.
Pemanfaatan air sungai oleh masyarakat setempat mengakibatkan kondisi perairan Sungai Samin yang beragam. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas air Sungai Samin ditinjau dari aspek mikrobiologi dan menganalisa faktor abiotik
yang mempengaruhinya dibeberapa lokasi sepanjang Sungai Samin. Pengambilan sampel air dilakukan di 5 stasiun (Tlogo Dlingo,
Kalisoro, Plumbon, Gantiwarno dan Lalung). Penghitungan jumlah total coliform dan coliform fekal (Escherichia coli) menggunakan
metode Most Probable Number (MPN). Berdasarkan jumlah total coliform (>2400 MPN/100 mg) dan coliform fekal (<3 - >2400
MPN/100 mg) menunjukkan bahwa Sungai samin telah tercemar oleh bakteri coliform.
Kata kunci: Bakteri Coliform, Escherichia coli, MPN, Sungai Samin

PENDAHULUAN
Sungai Samin merupakan badan sungai terbesar
yang mengalir dari lereng Gunung lawu dan bermuara di
Sungai Bengawan Solo. Sungai Samin memiliki peran
vital bagi masyarakat disekitarnya. Pemanfaatan Sungai
Samin diantaranya sebagai sumber irigasi untuk
pertanian dan perkebunan, tambang pasir, sumber
pangan tempat rekreasi dan sebagai sarana MCK (Mandi,
Cuci, Kakus). Keindahan Sungai Samin yang menyimpan
potensi kekayaan biodiversitas sangat mendukung
perkembangan pariwisata, salah satunya yang telah
berkembang yaitu Grojokan Sewu.
Namun semakin menjauhi hulu, kualitas air
Sungai Samin semakin menurun karena semakin
meningkatnya aktivitas manusia sehingga bahan
pencemar masuk ke badan sungai. Pemanfaatan air
Sungai Samin sebagai sumber pangan bagi masyarakat
sekitar mengharuskan air sungai ini memenuhi baku
mutu kualitas air untuk air minum agar tidak
membahayakan bagi kesehatan. Salah satu indikator
yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran
suatu perairan yaitu dengan keberadaan bakteri
coliform.
Coliform merupakan kelompok bakteri dari
golongan
Enterobacteriaceae
yang
sering
mengkontaminasi air.
Kehadirannya pada suatu
perairan dapat digunakan sebagai indikator dalam uji
kualitas mikrobiologi air. Adanya bakteri pada coliform
pada makanan dan minuman menunjukkan adanya
mikroba yang bersifat enteropatogenic atau toksigenik
yang berbahaya bagi kesehatan (Sunarti, 2015).
Bakteri coliform dapat dibedakan menjadi 2
kelompok yaitu coliform fekal (Escherichia coli) dan
coliform non fekal (Enterobacter aerogenus). Bakteri
Coliform merupakan indikator kontaminasi lingkungan
sedangkan E.coli merupakan indikator kontaminasi tinja

dari manusia dan hewan berdarah panas (Tururaja dan
Mogea, 2010).
Pemeriksaan
kualitas
perairan
secara
mikrobiologis sangat diperlukan untuk mengetahui
tingkat pencemaran dan tindakan pencegahan agar air
yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu tidak
dikonsumsi oleh manusia. Salah sau metode yang sering
digunakan yaitu Most Probable Number (MPN). MPN
merupakan metode tabung fermentasi yang dapat
digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri pada air
(Hadi dkk., 2014).
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
menganalisis kualitas air sungai Samin dari aspek
mikrobiologi dilihat dari kehadiran bakteri pencemar
golongan enterobacteriaceae serta menganalisis
pengaruh faktor abiotik meliputi suhu, pH dan DO.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di sepanjang sungai
Samin yang termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah, pada bulan Maret 2017. Pengambilan
sampel air dan penggukuran parameter abiotic
dilakukan pada 5 stasiun yang berbeda yaitu stasiun I
(Tlogo Dlingo), stasiun II (Kalisoro), stasiun III (Plumbon),
stasiun IV (Gantiwarno) dan stasiun V (Lalung).
Pengukuran parameter abiotik yang meliputi suhu, pH
dan DOdilakukan secara langsung di lapangan sedangkan
penghitungan analisis mikrobiologi dilakukan di
Laboratorium Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lawu
Kabupaten Karanganyar.
Penentuan jumlah bakteri coliform dan E.coli
dilakukan dengan metode MPN. Tabung LB yang
menunjukkan hasil positif selanjutnya diinkubasi pada
tabung berisi media Brillian Green Lactose Broth (BGLB)
dan tabung durham . Coliform ditentukan dengan
inkubasi pada suhu 37oC selama 2x24 jam. Sedangkan
total coliform fekal ditentukan dengan inkubasi pada
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suhu 44oC selama 24 jam pada media EC Broth. Tabung
yang positif kemudian dihitung jumlahnya untuk
selanjutnya dicocokkan dengan tabel perhitungan MPN.
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil
indeks MPN coliform dan coliform fekal dari setiap
stasiun dibandingkan dengan Keputusan Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia,
No.907/MENKES/SK/VII/2002, 29 Juli 2002 tentang

syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum yaitu
total bakteri coliform yaitu 0/100 ml sampel dan total
E.coli atau coliform fekal yaitu 0/100 ml sampel.
Selain itu, hasil indeks MPN juga akan
dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan
Kualitas Air dan Pencemaran Air (Tabel 1).

Tabel 1. Klasifikasi mutu air
Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Coliform fekal

100

1000

2000

2000

Total coliform

1000

5000

10000

10000

Keterangan : per 100 ml

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas air sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan
pemanfaatan daerah sekitar perairan. Perubahan fungsi
lahan, tingkat kepadatan dan aktivitas yang tinggi secara
langsung akan berdampak terhadap perubahan kualitas
air (Hendrawan, 2008). Pencemaran yang masuk ke
sungai dapat diketahui melalui pengukuran parameter
abiotik dan parameter biotik. Salah satu parameter
biotik yang dapat digunakan sebagai indikator yaitu
keberadaan bakteri. Bakteri coliform adalah salah satu
bakteri patogen. Keberadaan coliform fekal pada suatu
perairan dapat digunakan sebagai parameter atau
indikator tingkat pencemaran air secara bakteriologis
karena E.coli merupakan flora normal usus yang ikut
bersama tinja (Hadi dkk., 2014).
Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa
jumlah total bakteri di sungai Samin sangat tinggi yaitu
coliform (lebih dari 2400 MPN/100 ml) dan coliform fekal
(3 hingga lebih dari 2400 MPN/200 ml) (Tabel 2). Nilai
total coliform maupun coliform fekal pada seluruh
stasiun pengamatan telah melewati ambang batas baku
mutu air minum yang artinya air sungai ini tidak
memenuhi persyaratan kualitas air minum karena telah
tercemar oleh bakteri coliform.
Total bakteri coliform fekal paling rendah
ditemukan pada stasiun I (Tlogo Dlingo). Hal ini
disebabkan stasiun ini merupakan bagian hulu dari
sungai Samin yang memiliki ketinggian 1.657 mdpl
berada di dalam hutan sehingga aktivitas manusia jarang
ditemui di lokasi ini (Choirunnafi’, 2016). Menurut PP No
82 Tahun 2001, kualitas air di stasiun ini termasuk dalam
kelas 2 yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan
untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan
tersebut.
Stasiun II, III, IV dan IV (Kalisoro, Plumbon,
Gantiwarno dan Lalung) memiliki kandungan coliform
dan coliform fekal lebih dari 2400 MPN/100ml. Hal ini
disebabkan semakin jauh dari hulu, kondisi perairan
akan semakin tercemar seiring dengan bertambahnya
aktivitas manusia di sekitar lokasi sungai. Menurut PP No
82 Tahun 2001, kualitas air di keempat stasiun ini
termasuk dalam kelas 4 yaitu air yang peruntukannya
dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.
Kandungan bakteri coliform pada perairan juga
disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar sungai.
Stasiun II di Kalisoro terletak di kawasan wisata Grojokan
Sewu. Selain itu, di sekitar lokasi ini sering digunakan
sebagai jalur lalu lintas masyarakat yang menggunakan
kuda. Tak jarang kotoran kuda terlihat di dekat aliran
sungai, sehingga tak menutup kemungkinan kotoran
tersebut akan masuk ke badan perairan terutama saat
musim penghujan dan mencemari air.
Stasiun III di Plumbon juga terdapat banyak
aktivitas manusia karena merupakan tempat
penambangan batu. Lokasi stasiun ini juga berdekatan
dengan perkebunan sehingga lebih besar kemungkinan
masuknya bahan organik yang berasal dari pupuk dan
menyebabkan meningkatkan kandungan dalam
perairan. Selain itu, pada lokasi ini mulai dikembangkan
untuk wisata air yaitu rafting sehingga memungkinkan
aktivitas manusia yang semakin meningkat.

Tabel 2. Total bakteri coliform dan coliform fekal di Sungai Samin
Stasiun
Hasil Uji (per 100 ml)
Tlogo Dlingo

1.
2.

Total coliform = > 2400
Total coliform fekal = < 3

Interpretasi
Tidak memenuhi persyaratan kualitas
air minum*, kualitas air kelas 2**
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Kalisoro

1.
2.

Total coliform = > 2400
Total coliform fekal = > 2400

Tidak memenuhi persyaratan kualitas
air minum*, kualitas air kelas 4**

Plumbon

1.
2.

Total coliform = > 2400
Total coliform fekal = > 2400

Tidak memenuhi persyaratan kualitas
air minum*, kualitas air kelas 4**

Gantiwarno

1.
2.

Total coliform = > 2400
Total coliform fekal = > 2400

Tidak memenuhi persyaratan kualitas
air minum*, kualitas air kelas 4**

Lalung

1.
2.

Total coliform = > 2400
Total coliform fekal = > 2400

Tidak memenuhi persyaratan kualitas
air minum*, kualitas air kelas 4**

Keterangan:
* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No.907/MENKES/SK/VII/2002, 29 Juli 2002
** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 82 tahun 2001

Stasiun IV di Gantiwarno yang juga ada aktivitas
penambangan pasir. Tak jarang air di stasiun ini
berwarna cokelat gelap yang dikarenakan pencemaran.
Pencemaran ini disebabkan adanya pembuangan limbah
pabrik tahu ke aliran sungai (Choirunnafi’, 2016). Stasiun
V di Lalung dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk MCK
serta penambangan pasir (Choirunnafi’, 2016).. Aktivitas
manusia yang tinggi serta masuknya bahan pencemar
yang berasal dari MCK warga mengakibatkan kandungan
coliform terutama coliform fekal sangat tinggi.
Keberadaan bakteri coliform dan coliform fekal
tidak terlepas dari parameter abiotik di perairan Sungai
Samin (Tabel 3, Gambar 1). Hasil pengukuran suhu
berkisar antara 16 – 25,5oC. Suhu air mengalami
kenaikan diakibatkan kondisi geografi setiap stasiun
(Tlogo Dlingo 1.657 mdpl, Kalisoro 1.143 mdpl, Plumbon
833 mdpl, Gantiwarno 299 mdpl dan Lalung 175 mdpl).
Selain itu, menurut Silalahi (2010), kenaikan suhu air ini
juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia di sekitar
perairan. Rentang suhu air Sungai Samin merupakan
kondisi yang dapat menunjang pertumbuhan bakteri
coliform, yaitu 12 – 44oC (Herd et al., 2001).
Derajat keasaman merupakan gambaran jumblah
atau aktivitas ion hydrogen dalam perairan. Nilai pH
digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau
kebasaan. pH berpengaruh terhadap metabolisme sel
bakteri. Bakteri dapat tumbuh dengan baik pada pH
netral (7,0) (Khotimah, 2013).
Pengukuran pH
menunjukkan hasil yang tidak terlalu bervariasi, yaitu
berkisar antara 8,2 – 8,5. Rentang pH tersebut
menunjukkan bahwa perairan bersifat basa.
Supardi dan Sukamto (1999), menyebutkan
bahwa bakteri dibagi menjadi 3 berdasarkan nilai pH
yang dibutuhkan untuk kehidupannya, yaitu Acidofilik
yang hidup pada kondisi asam, Nesofilik/Neutrifilik yang
hidup pada pH normal dan Basofilik yang hidup pada
kondisi basa. Nilai pH yang diperoleh dari pengujian di
Sungai Samin menunjukkan bahwa bakteri yang hidup di
perairan tersebut merupakan bakteri Basofilik.
Oksigen terlarut atau DO (Dissolved Oxygen )
adalah gas oksigen yang terdapat di perairan dalam
bentuk molekul oksigen bukan dalam bentuk molekul
hidrogenoksida. Biasanya dinyatakan dalam mg/l (ppm)
(Darsono, 1992). Oksigen bebas dalam air akan

berkurang apabila dalam air terdapat kotoran atau
limbah organik yang degradable. Besarnya DO dalam air
juga dipengaruhi oleh banyaknya bakteri yang berada di
dalam perairan, karena tergantung pada aktivitas
organisme di dalam air (Ibrahim, 1982).
Hal ini sejalan dengan hasil pengukuran yang
diperoleh di Sungai Samin yang menunjukkan bahwa di
stasiun Tlogo Dlingo memiliki kadar DO paling tinggi
yang disebabkan pencemaran yang belum terlalu banyak
dan kandungan bakteri coliform fekal (bakteri aerob)
yang sedikit. Stasiun Kalisoro dan Gantiwarno memiliki
kadar DO yang rendah disebabkan pada Stasiun Kalisoro
terdapat aktivitas manusia yang tinggi dikarenakan
dekat dengan kawasan wisata Grojokan Sewu. Selain itu,
stasiun ini juga memiliki lokasi yang dekat dengan
kandang kuda yang memungkinkan bakteri coliform
fekal dari kuda tersebut masuk ke badan perairan.
Sedangkan Stasiun Gantiwarno merupakan tempat
penambangan batu kali dan pasir sungai yang
menandakan ada aktivitas manusia yang tinggi di lokasi
ini (Choirunnafi’, 2016).
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Tabel 3. Hasil pengukuran parameter abiotik di Sungai Samin
Stasiun
Parameter
Tlogo Dlingo

Kalisoro

Plumbon

Gantiwarno

Lalung

Suhu (oC)

16

20,3

21

25

25,5

pH

8,2

8,4

8,4

8,5

8,4

DO (mg/l)

2,3

0,8

1,7

0,8

1,2

30

25

20
Suhu

15

pH
DO

10

5

0
Tlogo Dlingo

Kalisoro

Plumbon

Gantiwarno

Lalung

Gambar 1. Hasil pengukuran faktor biotik di tiap stasiun sepanjang Sungai Samin

Sebanyak 65% masyarakat Indonesia tinggal di
pulau Jawa yang mana hanya memiliki 7% dari luas total
wilayah Indonesia, dan hanya memiliki 4,5% potensi air
dari total potensi air yang ada di Indonesia. 64 sungai
dari total 470 sungai di Indonesia (26 sungai di Jawa)
berada dalam kondisi kritis. Pencemaran paling sering
diakibatkan oleh limbah domestik yang masuk badan
perairan, pertanian dan peternakan (Tjampakasari and
Wahid, 2008). Hal ini merupakan kondisi serius yang
perlu ditangani untuk menjaga kondisi dan sanitasi
perairan dari pencemaran.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan
bahwa Sungai Samin telah tercemar oleh bakteri
coliform dan coliform fekal karena jumlah kedua bakteri
ini telah melewati batas baku mutu untuk air minum.
Parameter abiotik yang diamati juga memiliki kondisi
yang mendukung berkembangnya bakteri di lingkungan
perairan.
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Abstrak - Carica (Carica pubescens) merupakan tanaman buah khas daerah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kebutuhan pasar
produk olahannya berupa manisan semakin meningkat, namun produksinya justru semakin berkurang sehingga perlu upaya
peningkatan melalui perbaikan teknik budidayanya serta perluasan area tanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan benih tanaman carica pada berbagai ketinggian tempat di lereng
Gunung Lawu. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2013 dengan 3 ketinggian tempat yaitu ± (1400, 1600 dan 1800) m dpl.
Benih carica yang digunakan berupa biji bagian tengah buah masak kemudian direndam selama semalam yang didapatkan dari
Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo (± 2000 m dpl). Media tanam terdiri dari 3 kombinasi, yaitu: tanah+pasir
(3:1 v/v); tanah+pupuk kompos (2:1 v/v) dan tanah saja. Pengamatan variabel pertumbuhan bibit tanaman (jumlah kecambah,
tinggi tanaman dan jumlah daun) dilakukan setiap 2 minggu sekali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biji berkecambah pada
minggu ke-4. Komposisi media tanah saja secara umum memberikan hasil tertinggi pada setiap variabel pertumbuhan yang
diamati. Semakin tinggi tempat, maka semakin mendukung perkecambahan maupun pertumbuhan bibit tanaman carica.
Kata kunci: Benih, Carica pubescens, Gunung Lawu, media tanam

PENDAHULUAN
Carica (Carica pubescens) merupakan tanaman
buah khas daerah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah.
Kebutuhan pasar produk olahannya berupa manisan
semakin meningkat, namun produksinya justru semakin
berkurang sehingga perlu upaya peningkatan melalui
perbaikan teknik budidayanya serta perluasan area
tanam (transplantasi).
Lereng Gunung Lawu sebagai daerah tujuan
transplantasi memiliki kondisi fisik yang relatif sama
dengan dataran tinggi Dieng. Akan tetapi, perlu
diketahui juga bahwa daerah ini memiliki keterbatasan.
Hal ini terbukti pada percobaan sebelumnya bahwa pada
tahun 2012 transplantasi bibit tanaman carica telah
dilakukan pada beberapa ketinggian tempat di lereng
Gunung Lawu dan tanaman tersebut mampu tumbuh
dengan baik selama ± 9 bulan, namun tanaman carica
pada ketinggian di bawah 1400 m dpl kondisinya
semakin menurun. Penurunan kualitas pertumbuhan,
antara lain ditandai dengan helaian daun menguning,
daun rontok, batang mengering dan kematian tanaman.
Hal tersebut disebabkan karena spesifikasi lokasi
tumbuh. Semakin kecil kemampuan adaptasi tumbuhan,
maka semakin semakin sempit ruang disribusinya
(Sugiyarto, 2012). Selain itu, penurunan kualitas
pertumbuhan juga dapat disebabkan karena teknik
penanaman dan pemeliharaan yang kurang tepat. Usaha
rekayasa budidaya perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pertumbuhan tanaman carica, diantaranya yaitu
dengan merekayasa kondisi edafik maupun klimatiknya.
Pembibitan carica menggunakan media tanam
yang cocok diharapkan dapat memacu pertumbuhan
dan perkembangan tanaman carica. Menurut Soepardi
(1983), media tanam berfungsi sebagai media
pertumbuhan yaitu untuk tempat tumbuh kembangnya

sistem perakaran, sumber atau penyedia air dan hara
bagi tanaman. Media tanam bibit carica yang sering
digunakan oleh petani yaitu campuran tanah, pasir dan
pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1 (v/v/v)
(Suketi et al., 2011).
Tanaman carica dapat tumbuh dan berbuah
dengan baik pada ketinggian 1800-2400 m dpl dengan
suhu rata-rata 15-200C dan curah hujan 2000-3000
mm/tahun. Pada daerah yang lebih tinggi dan lebih
dingin, buah carica yang dihasilkan juga akan lebih besar
dan lebih tebal daging buahnya. Tanaman carica cocok
pada tanah subur, gembur, mengandung humus, banyak
menahan air dengan pH tanah 6,0-6,5. Dengan media
tanam dan ketinggian tempat yang tepat diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan dan
perkembangan tanaman carica (Distan Kabupaten
Wonosobo, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh komposisi media tanam terhadap
pertumbuhan benih tanaman carica pada berbagai
ketinggian tempat di lereng Gunung Lawu.
METODE PENELITIAN
Waktu dan tempat penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai
dengan Juli 2013 pada berbagai ketinggian tempat di
lereng
Gunung
Lawu.
Pengamatan
variabel
pertumbuhan bibit tanaman carica (jumlah kecambah,
tinggi tanaman dan jumlah daun) dilakukan pada 3
ketinggian tempat yaitu ± (1400, 1600 dan 1800) m dpl
di lereng Gunung Lawu.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah benih carica yang berupa biji bagian tengah buah
masak kemudian direndam selama semalam yang
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didapatkan dari Desa Dieng, Kecamatan Kejajar,
Kabupaten Wonosobo (± 2000 m dpl).

Jumlah rata-rata benih yang
berkecambah

Cara kerja
Persiapan media. Media tanam yang digunakan
berupa tanah dengan tiga kombinasi perlakuan, antara
lain: tanah:pasir (3:1), tanah:pupuk kompos (2:1) dan
tanah saja. Perbandingan volume media tanam yaitu
dengan menggunakan wadah atau mangkok. Media
tanam yang sudah dicampur digunakan sebagai bahan
media tanam di dalam polytube.
Penanaman benih ke dalam polytube. Media
tanam untuk persemaian disesuaikan dengan kombinasi
perlakuan yang digunakan. Polytube dengan media
tanam berupa tanah:pasir diberi label A, tanah:pupuk
kompos diberi label B dan tanah saja diberi label C.
Sebelum benih disemai, benih direndam dalam air
selama semalam. Benih yang tenggelam merupakan
benih yang berkualitas. Benih tersebut diambil
kemudian diperam dalam kain basah selama 1 minggu
dan ditempatkan di tempat yang teduh. Selama
pemeraman kelembaban harus dijaga dengan baik.
Langkah selanjutnya, setiap lubang pada polytube diisi
10 benih carica. Dalam satu polytube terdapat 45 lubang.
Benih yang dikecambahkan sebanyak 1350 benih di
setiap kombinasi perlakuan. Setiap ketinggian tempat
terdapat 3 polytube, sehingga total benih yang
dikecambahkan dalam penelitian ini adalah 4050 benih.
Pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan
yaitu pengairan dan sanitasi. Pengairan selama dalam
persemaian untuk perkecambahan dari benih hingga
muncul tunas baru (± 40 hari) dilakukan secara rutin
pada pagi hari. Untuk tahapan selanjutnya, pengairan
dilakukan satu minggu sekali pada saat pengamatan.
Sanitasi yang dilakukan berupa pembumbunan,
penyiangan gulma dan membuang bagian tanaman yang
terserang penyakit.
Pengamatan. Pengamatan perkecambahan benih
carica dilakukan dengan menghitung jumlah kecambah

yang muncul di atas permukaan tanah. Variabel
pertumbuhan bibit tanaman carica yang diamati, antara
lain: tinggi tanaman yang diukur dari atas permukaan
tanah sampai titik tumbuh (cm) dan jumlah daun, yaitu
semua daun yang telah membuka sempurna.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanaman benih carica dilakukan pada polytube
dengan campuran media tanam yang berbeda sesuai
dengan kombinasi perlakuan. Kondisi kecambah
pertama kali muncul tidak seragam. Hal ini dikarenakan
setiap genotipe memiliki respon tumbuh yang berbeda.
Pada ketiga perlakuan media tanam di setiap ketinggian,
dari keseluruhan benih-benih yang ada memiliki waktu
muncul kecambah yaitu pada 4 MST sampai dengan 10
MST. Benih-benih yang lebih cepat berkecambah
memiliki kemampuan benih untuk tumbuh (vigor) lebih
tinggi dibandingkan dengan benih-benih lainnya.
Menurut Widajati et al. (2008) tolak ukur vigor kekuatan
tumbuh benih merupakan kecepatan tumbuh benih
dimana benih vigor tinggi memiliki pertumbuhan lebih
cepat dibandingkan benih dengan vigor rendah (Gardner
et al., 1991).
Pada penelitian ini pertumbuhan vegetatif awal
yang diamati, antara lain: jumlah benih yang
berkecambah, tinggi tanaman dan jumlah daun.
Pertumbuhan dan perkembangan pada fase vegetatif
merupakan awal pembentukan tanaman untuk tumbuh
dan berkembang menjadi tanaman yang produktif. Fase
vegetatif terutama terjadi pada perkembangan akar,
daun dan batang baru (Harjadi, 1996; Suketi et al., 2010).
Hama yang menyerang tanaman carica pada fase
vegetatif adalah kutu putih (Paracoccus marginatus)
ditandai dengan daun menjadi keriput. Pengendalian
hama ini dengan membersihkan bagian kutu putih dari
tanaman, terutama pada bagian bawah daun. Jumlah
rata-rata benih yang berkecambah di ketiga ketinggian
(Gambar 1).
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Gambar 1. Jumlah Rata-Rata Benih yang Berkecambah di Ketiga Ketinggian

Pada masing-masing ketinggian, jumlah rata-rata
tertinggi benih yang berkecambah terdapat pada benih
dengan media tanaman berupa tanah. Jumlah rata-rata

terendah benih yang berkecambah terdapat pada benih
dengan media tanaman berupa tanah:pupuk kompos
(2:1).
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Gambar 2. Tinggi Tanaman Rata-Rata di Ketiga Ketinggian

Rata-rata jumlah daun
(helai)

Pada masing-masing ketinggian, tinggi rata-rata
tanaman tertinggi terdapat pada benih dengan media
tanaman berupa tanah. Tinggi rata-rata tanaman

terendah terdapat pada benih dengan media tanaman
berupa tanah:pupuk kompos (2:1).
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Gambar 3. Jumlah Daun Rata-rata di Ketiga Ketinggian

Pada masing-masing ketinggian, tinggi rata-rata
tanaman tertinggi terdapat pada benih dengan media
tanaman berupa tanah. Tinggi rata-rata tanaman
terendah terdapat pada benih dengan media tanaman
berupa tanah:pupuk kompos (2:1).
Perkecambahan benih dapat dipengaruhi oleh
faktor genetik dan faktor lingkungan perkecambahan.
Faktor genetik berasal dari benih itu sendiri dan
lingkungan perkecambahan berasal dari lingkungan
sekitar media (Widajati et al., 2008). Media tanam dapat
mempengaruhi persentase perkecambahan benih pada
4 MST. Daya berkecambah benih carica tertinggi yaitu
pada media tanam tanah (Gambar 1). Hal ini diduga
media tanah memiliki kelembapan yang sesuai pada
awal perkecambahan. Menurut Nakasone & Paull
(1998), tanaman carica dapat tumbuh pada bermacammacam tipe tanah dengan drainase yang baik.
KESIMPULAN
Media tanam mempengaruhi jumlah benih yang
berkecambah, tinggi tanaman dan jumlah daun.
Interaksi antara ketinggian tempat dan media tanam
mempengaruhi jumlah benih yang berkecambah, tinggi
tanaman dan jumlah daun. Daya berkecambah benih
carica tertinggi terdapat pada media tanam berupa

tanah. Semakin tinggi ketinggian di suatu tempat, maka
kualitas pertumbuhan dan perkembangan tanaman
carica akan semakin baik.
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Abstrak - Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) adalah tanaman obat yang termasuk suku Umbeliferae dan di Indonesia dikenal
dengan nama daun kaki kuda, pegagan atau antanan. Tinggi rendahnya produksi tanaman pegagan salah satunya dipengaruhi
oleh kualitas dari bibit pegagan sendiri. Kebutuhan tanaman akan ketersediaan air yang cukup sangat dikehendaki oleh
pertumbuhan bibit pegagan dalam proses pembibitan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat pembibitan tanaman
pegagan yaitu dari media tanam dan ketersediaan air. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh media tanam dan
interval penyiraman terhadap pertumbuhan bibit pegagan. Metode penelitian dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
dengan dua faktor. Faktor pertama adalah media penanaman yaitu media tanah dan pupuk kandang (1:1), media tanah dan
pupuk organik (1:1) serta media tanah, pupuk kandang dan pupuk organik (1:1:1). Sedangkan faktor kedua yaitu interval
penyiraman yaitu dengan interval penyiraman 1 hari sekali, 2 hari sekali dan 3 hari sekali. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa pada perlakuan media tanah : pupuk kandang (1:1) dengan penyiraman 1 hari sekali diperoleh hasil rata-rata terbanyak
jumlah daun bibit pegagan yaitu 9,7 dan jumlah anakan bibit pegagan yaitu 3,5 serta tinggi bibit pegagan yaitu 8 cm.
Kata kunci: Bibit, Centella asiatica (L.), media tanam, pegagan, penyiraman

PENDAHULUAN
Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) adalah
tanaman obat yang termasuk suku Umbeliferae, di
Indonesia dikenal dengan nama daun kaki kuda,
pegagan atau antanan. Pegagan awalnya berasal dari
Asia tropik, tumbuh liar pada ketinggian 1-2500 m dpl,
pada naungan rendah yang subur, lokasi berkabut, di
sepanjang sungai, di sela batu-batuan, padang rumput,
halaman, dan di tepi-tepi jalan (Sudarsono et al., 2002).
Pegagan menghendaki kondisi tanah yang lembab dan
subur, kelembaban udara yang diinginkan antara 7090% dengan rata-rata temperatur 20-250C dan tingkat
kemasaman tanah (pH) netral antara 6-7 (Winarto dan
Surbakti, 2003).
Pegagan sering dianggap sebagai gulma yang
kurang diperhatikan, akan tetapi sudah banyak
masyarakat yang memanfaatkan pegagan sebagai
tumbuhan obat yang berkhasiat untuk memperbaiki
gangguan syaraf dan peredaran darah. Pegagan yang
simplisianya dikenal dengan sebutan Centella Herba
memiliki kandungan asam asiatat, asam madekasat,
triterpen glikosida (tidak kurang dari 2%), asiatikosida,
dan madekasosida (James dan Dubery, 2009). Menurut
Pittella et al., (2009) pegagan memiliki aktivitas
antioksidan dan sitotoksik, yang berfungsi melawan
kanker usus pada manusia. Secara umum, pegagan
berkhasiat sebagai hepatoprotektor yaitu melindungi
berbagai kerusakan akibat racun dan zat berbahaya.
Tumbuhan pegagan juga dimanfaatkan sebagai
tumbuhan penutup tanah dan pencegah erosi
(Musyarofah,
2006).
Seiring
dengan
perkembangan waktu dan dalam memenuhi kebutuhan
hidup khususnya pemakaian obat herbal, masyarakat
mulai kembali menggunakan bahan-bahan alami.

Tinggi rendahnya produksi tanaman pegagan
salah satunya dipengaruhi oleh kualitas bibit pegagan.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat
pembibitan pegagan yaitu dari media tanam dan
penyiraman. Kebutuhan tanaman akan ketersediaan air
yang cukup sangat dikehendaki oleh pertumbuhan bibit
pegagan dalam proses pembibitan. Bibit pegagan harus
dapat menghindari kekeringan namun juga tidak terlalu
menimbulkan kelembaban yang tinggi. Apabila terjadi
kekeringan, pertumbuhan akan terhambat namun jika
kelembaban tinggi dapat menimbulkan penyakit dan
jamur. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut mengenai pembibitan tanaman pegagan Pegagan
(Centella asiatica (L.) Urban)

Gambar 1. Penanaman bahan tanam dalam polybag
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tanah : pupuk kandang (1:1) , tanah : pupuk organik
(1:1) dan tanah : pupuk kandang : pupuk organik
(1:1:1). Selanjutnya ditanami bibit pegagan. Sedangkan
untuk penyiraman dilakukan sesuai dengan perlakuan
yaitu, penyiraman 1 hari sekali, 2 hari sekali dan
penyiraman 3 hari sekali pada pagi hari. Parameter yang
diamati parameter yang digunakan yaitu tinggi
tanaman, jumlah daun dan jumlah anakan pada 7
minggu setelah tanam
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Bibit pegagan dalam polybag

METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan bibit pegagan, tanah,
pupuk organik, pupuk kandang sedangkan alat yang
digunakan cangkul, polibag dan penggaris. Metode
penelitian dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan dua faktor. Tahapan persiapan adalah
penyiapan pencampuran media tanam sesuai dengan
perlakuan yaitu media antara tanah, pupuk organik dan
pupuk kandang sesuai perlakuan yaitu media tanam

Dari hasil pengamatan terhadap bibit pegagan
(Centella asiatica L) dengan perlakuan variasi media
tanam dan interval penyiraman adalah sebagai berikut :
Hasil
a. Tinggi Tanaman
Dari tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi
tinggi bibit pegagan yaitu pada media tanam campuran
tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) dengan
penyiraman 1 hari sekali, sedangkan rata-rata terendah
yaitu pada media tanam campuran tanah : pupuk
kandang (1:1) dengan penyiraman 2 hari sekali.

Tabel 1. Pengaruh media tanam dan interval penyiraman terhadap tinggi bibit pegagan (Centella asiatica L)
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 1 hari sekali
8,0 a
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 2 hari sekali
6,8 a
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 3 hari sekali
7,0 a
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 1 hari sekali
7,5 a
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 2 hari sekali
9,1 a
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 3 hari sekali
8,7 a
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 1 hari sekali
9,2 a
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 2 hari sekali
8,2 a
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 3 hari sekali
8,2 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %

b. Jumlah Daun
Dari tabel 2 menunjukkan bahwa bahwa rata-rata
tertinggi jumlah daun bibit pegagan yaitu pada media
tanam campuran tanah : pupuk organik (1:1) dengan

penyiraman 1 hari sekali, sedangkan rata-rata terendah
yaitu pada media tanam tanah : pupuk kandang : pupuk
organik(1:1:1) dengan penyiraman 3 hari sekali.

Tabel 2. Pengaruh media tanam dan interval penyiraman terhadap jumlah daun bibit pegagan (Centella asiatica L)
Perlakuan
Jumlah anakan
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 1 hari sekali
9,7 cd
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 2 hari sekali
5,9 ab
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 3 hari sekali
5,3 ab
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 1 hari sekali
12,1 d
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 2 hari sekali
8,6 bc
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 3 hari sekali
7,1 abc
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 1 hari sekali
7,5 abc
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 2 hari sekali
6,1 ab
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 3 hari sekali
4,7 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %

c. Jumlah Anakan
Dari tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi
jumlah anakan bibit pegagan yaitu pada media tanam

campuran tanah : pupuk kandang (1:1) dengan
penyiraman 1 hari sekali dikuti pada media tanam
campuran tanah : pupuk organik (1:1) dengan
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penyiraman 1 hari sekali, sedangkan rata-rata terendah
yaitu pada media tanam tanah : pupuk kandang : pupuk

organik (1:1:1) dengan penyiraman 2 dan 3 hari sekali.

Tabel 3. Pengaruh media tanam dan interval penyiraman terhadap jumlah anakan bibit pegagan (Centella asiatica L)
Perlakuan
Jumlah anakan
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 1 hari sekali
3,5 c
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 2 hari sekali
1,1 b
Media tanah : pupuk kandang (1:1) penyiraman 3 hari sekali
1,3 b
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 1 hari sekali
3,0 a
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 2 hari sekali
2,3 b
Media tanah : pupuk organik (1:1) penyiraman 3 hari sekali
2,4 a
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 1 hari sekali
2,5 b
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 2 hari sekali
0,9 a
Media tanah : pupuk kandang : pupuk organik (1:1:1) penyiraman 3 hari sekali
0,9 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %

Pembahasan
a. Tinggi Tanaman
Pupuk kandang dianggap sebagai pupuk lengkap
yang selain menimbulkan tersedianya unsur hara bagi
tanaman, juga mengembangkan kehidupan jasad renik
(mikroorganisme) di dalam tanah apalagi jika
dikombinasikan dengan pupuk organik Dirja yang
memiliki kandungan unsur makro yang tinggi. Dalam
pernyataan Lubis (2000) bahwa jika tanaman
kekurangan air, maka proses pertumbuhan terhambat
dan hasil akan menurun. Sehingga jika pemberian air
yang diberikan dibawah kondisi optimum bagi
pertumbuhan tanaman, maka pertumbuhan tanaman
akan terhambat (tanaman menjadi kerdil) ataupun
terlambat untuk memasuki fase vegetatif selanjutnya).
Sehingga pada penelitian ini yang terbaik yaitu
penyiraman yang dilakukan setiap hari dan
dikombinasikan dengan media tanam tanah : pupuk
organik : pupuk kandang.
b. Jumlah Daun
Pada perlakuan pupuk organik dengan penyiraman
1 hari sekali yang digunakan adalah pupuk organik Dirja
dengan kandungan N (1,24%), P (1,41%), dan K (1,56%).
Dari jumlah kandungan yang terdapat pada pupuk Dirja
dapat diketahui bahwa kandungan unsur makro yang
dibutuhkan tanaman sudah tersedia dengan baik.
Soemartono (1990, dalam Sukarman et al., 2012)
menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan oleh
tanaman dalam semua proses fisiologis tanaman
termasuk pembelahan sel dan proses pembentukan
daun. Sehingga pemberian air setiap hari dengan
ukuran tertentu dapat meningkatkan jumlah daun dan
dalam hal ini kekurangan air dapat menurunkan jumlah
daun pada bibit pegagan.
Faktor penyiraman menunjukkan adanya pengaruh
terhadap jumlah daun, pada penyiraman 1 hari sekali
berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan penyiraman 2
hari sekali dan 3 hari sekali. Demikian juga macam
media menunjukkan adanya pengaruh terhadap jumlah
daun. Media tanam campuran tanah : pupuk organik
berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan media tanam
campuran tanah : pupuk kandang maupun media

tanam campuran tanah : pupuk kandang : pupuk
organik.
Hal ini diduga karena pengaruh kelembaban tanah
yang bisa dipertahankan secara sinambung oleh
frekuensi penyiraman 1 kali sehari. Menurut Harjadi
(2002) tanaman sangat membutuhkan air dalam jumlah
yang teratur untuk mendukung pertumbuhannya,
sehingga pemberian air yang merata sepanjang
pertumbuhan tanaman akan selalu ideal untuk
tanaman tersebut. Penyiraman yang sedikit-sedikit
namun sering dan teratur memungkinkan air selalu ada
sehingga dapat selalu tersedia bagi tanaman bibit
pegagan, karena hal yang paling penting dari jumlah air
yang ada dalam tanah adalah ketersediaannya. Apalagi
jika dikombinasikan dengan media tanam campuran
tanah : pupuk organik yang dapat membantu
menyimpan air sehingga air tidak cepat hilang.
c. Jumlah Anakan
Media tanam campuran tanah : pupuk kandang
dapat meningkatkan jumlah daun pada bibit pegagan.
Menurut Novizan (2005), pupuk kandang mempunyai
daya untuk meningkatkan kesuburan tanah karena
dapat menambah zat makanan, mempertinggi kadar
humus, memperbaiki struktur tanah dan mendorong
kehidupan jasad renik. Pupuk kandang juga penting
sebagai sumber unsur mikro yang dibutuhkan oleh
tanaman, sehingga keseimbangan unsur hara di dalam
tanah menjadi lebih baik.
Perlakuan pemberian air 2 hari sekali dan 3 hari
sekali secara umum menghasilkan rata-rata jumlah
anakan tanaman yang rendah. Diduga, pemberian air
dengan interval penyiraman 2 hari sekali dan 3 hari
sekali tidak mampu mencukupi kebutuhan air bibit
pegagan sehingga pertumbuhan dan perkembangan
tanaman
menjadi
terhambat.
Jumin
(1992),
menyatakan bahwa kondisi defisit air dapat
menurunkan turgiditas sel tanaman. Menurunnya
turgiditas sel tanaman dapat mengakibatkan
terhambatnya penggandaan dan pembesaran sel
tanaman. Cekaman air juga menyebabkan transport
unsur hara dan proses biokimia tanaman terganggu, hal
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ini diindikasikan dari nilai bobot kering tanaman yang
rendah (Darwati et al., 2002).
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan
media tanah : pupuk kandang (1:1) dengan penyiraman
1 hari sekali memberikan hasil rata-rata terbanyak
terhadap jumlah daun daun, jumlah anakan dan tinggi
bibit pegagan (Centella asiatica L). Perlakuan media
tanah : pupuk kandang (1:1) dengan penyiraman 1 hari
sekali diperoleh hasil rata-rata jumlah daun bibit
pegagan yaitu 9,7, jumlah anakan bibit pegagan yaitu
3,5 dan tinggi bibit pegagan (Centella asiatica L) yaitu 8
cm.
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Abstrak - Lahan pertanian di lereng gunung Lawu merupakan alternatif tujuan transplantasi C. pubescens dengan sistem
tumpangsari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan C. pubescens yang ditanam secara monokultur dan
tumpangsari, juga untuk mengetahui tingkat kompetisi tanaman dalam tumpangsari serta mengetahui efisiensi lahan yang
digunakan. Penelitian disusun dalam rancangan acak kelompok (RAK) 5 kali ulangan dengan perlakuan penanaman yaitu: (1)
monokultur C. pubescens; (2) Kombinasi C. pubescens dengan ubijalar dan (3) kombinasi C. pubescens dengan cabai. Parameter
pertumbuhan yang diamati meliputi berat basah dan berat kering. Parameter pertumbuhan C. pubescens dianalisis menggunakan
ANOVA dan dilanjutkan uji Duncan pada taraf 5%. Untuk menghitung competition ratio (CR) dan land equivalent ratio (LER) dalam
sistem tumpangsari maka, dilakukan penanaman ubi jalar dan cabai secara monokultur. Hasil penelitian menunjukan tidak ada
perbedaan antar parameter pertumbuhan C. pubescens yang ditanam secara monokultur dan tumpangsari dengan ubijalar
maupun cabai rawit, tetapi ubijalar dan cabai rawit mempunyai kecenderungan lebih kompetitif dibandingkan C. pubescens
dengan nilai CR : 2,10:1,01 dan 1,55: 0,80. Dilihat dari berat kering sistem tumpangsari lebih menguntungan dari pada monokkultur
dengan nilai LER 2,87 dan 2,18.
Kata kunci: Carica pubescens, Gunung Lawu, interaksi, transplantasi, tumpangsari

PENDAHULUAN
Carica pubescens Lenne & K. Koch merupakan
tanaman endemik yang persebarannya masih sangat
terbatas karena menghendaki kondisi lingkungan yang
khusus untuk pertumbuhannya. Mengamati kondisi
tersebut perlu dilakukan transplantasi sebagai upaya
pengembangan dan konservasi. Lereng gunung Lawu
merupakan daerah yang berpotensi untuk transplantasi
C. pubesccens karena memiliki kondisi agroklimat yang
relatif sepadan dengan dataran tinggi Dieng (Sugiyarto,
2012 dalam Permatasari, 2014). Distribusi C. pubesccens
di lereng gunung Lawu terhalang oleh terbatasnya lahan
yang sebagian besar sudah ditanami dengan tanaman
hortikultura (Aryanto, 2007). Untuk mendukung
keberhasilan transplantasi maka alternatifnya dilakukan
penanaman secara tumpangsari.
Tipe perakaran C. pubescens adalah tunggang
seperti tanaman Carica papaya pada umumnya
(Fatchurrozak, 2012) dan bertajuk tinggi 1- 2 meter,
(Fatimah, 2012). Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) termasuk
tumbuhan semusim (annual) berakar tunggang sebagai
akar primernya, memiliki ruang tumbuh luas, sulur yang
menyebar merambat, berbuku – buku (Rahayu, et
al.,2010 dan Sugiyarto, 1997). Cabai rawit (Capsicum
frutescens) adalah tanaman perdu setahun dengan tinggi
50-100 cm pertumbuhannya cepat dengan banyak
percabangan pada batangnya (Widianti, 2009). Sistem
perakaran tunggang dan dalam yang peka terhadap
kekurangan air (Noorhadi, 2003 dalam Heryani, et
al.,(2013).
Sistem tanam tumpangsari adalah salah satu
sistem tanam di mana terdapat dua atau lebih jenis
tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan
dalam waktu relatif sama atau berbeda dengan
penanaman selang-seling dan jarak teratur pada

sebidang tanah yang sama (Buhaira, 2007). Kombinasi
tanaman dalam tumpangsari perlu diperhatikan untuk
hasil tanaman, serta menghindarkan kegagalan bagi satu
jenis tanaman dengan menambahkan satu atau lebih
jenis tanaman lain yang mempunyai sifat yang
kompatibel (Effendi, 1976; Nurdin, 2000 dalam Eldriadi,
2011), dengan memanfaatkan keragaman sifat
pertumbuhan tanaman, seperti sistem perakaran dan
tajuk, serta perbedaan respon tanaman terhadap faktor
iklim, terutama cahaya dan suhu udara (Zulkarnain,
2005). Pada tingkat ekologi, kompetisi menjadi penting
ketika dua organisme berjuang memperoleh
sumberdaya yang sama dan jumlahnya tidak cukup
untuk keduanya (Pinem et al, 2011). Tingkat kompetisi
tanaman dapat dievaluasi dengan perhitungan
competition ratio (CR) (Mahapatra, 2011).
Menurut Prasetya et al., (2009), sistem
penanaman
tumpangsari
merupakan
program
itensifikasi pertanian alternatif untuk memperoleh hasil
pertanian yang optimal. Jadi meskipun terjadi kompetisi
tetap akan memeperoleh keuntungan karena
produktivitas lahan menjadi lebih tinggi (Pinem et
al.,2011). Keuntungan dalam sistem tumpangsari dapat
dievaluasi dengan menghitung land equivalent ratio
(LER) yang menggambarkan efisiensi lahan jika nilai LER
> 1 berarti sistem tumpangsari lebih menguntungkan
dari pada monokultur (Mahapatra, 2011). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan C.
pubescens yang ditanam secara monokultur dan
tumpangsari, serta mengetahui kompetisi dan efisiensi
lahan dalam tumpangsari C. pubescens dengan ubijalar
dan cabai.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
Pros Sem Nas Sab Gun Law Hal: 56-60| 57

METODE PENELITIAN
Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2014
sampai dengan November 2014 di lereng gunung Lawu
tepatnya di kecamatan Tawangmangu yang terletak
antara 111o04’00”-111o12’00” Bujur Timur (BT) dan
07°37’30”-07°42’00” Lintang Selatan (LS) (Satya et al.
2012 dalam Permatasari, 2014.
Alat dan bahan
Cangkul, pisau, timbangan analitik, karung
kertas, oven, alat tulis, gunting, kamera digital, papan
label, paku, kaleng, kawat, arang, potongan bambu, dan
palu. Sampel tanaman C. pubescens, ubi jalar, cabai rawit,
air, lahan penanaman, pupuk kandang, pupuk buatan
(NPK), dan mulsa plastik.
Rancangan percobaan
Penelitian disusun dalam Rancangan Acak
kelompok (RAK) yang terdiri : (1) monokultur C.
pubescens; (2) Kombinasi C. pubescens dengan ubijalar
dan (3) kombinasi C. pubescens dengan cabai rawit.
Setiap percobaan diulang sebanyak 5 kali. Untuk
menghitung competition ratio (CR) dan land equivalent
ratio (LER) dalam sistem tumpangsari maka, dilakukan
penanaman ubi jalar dan cabai secara monokultur.
Penanaman dilakukan sesuai jarak yang di
rekomendasikan, Ubi jalar ditanam dengan jarak 40 cm x
30 cm (Hendrik, 2010) sedangkan cabai rawit dengan
jarak tanam 40 cm x 50 cm (Suparso, 2012). Setiap
perlakuan memerlukan lahan seluas 120 cm x 120 cm.
Pemeliharaan dilakukan selama 12 minggu. Pengamatan
dilakukan pada 12 minggu setelah tanam dilaboratorium
pusat MIPA. Parameter yang diukur adalah berat basah
dan berat kering.

Analisis data
Analisis pertumbuhan C. pubescens dihitung
mengunakan ANOVA. Untuk mengetahui tingkat
kompetitif tanaman mengunakan analisis competition
ratio (CR)
𝑌𝑎𝑏
𝑌𝑏𝑎
𝐶𝑅𝑎 =
:
𝑌𝑎𝑎 𝑥 𝑍𝑏𝑎 𝑌𝑏𝑏𝑥𝑍𝑏𝑎
untuk mengetahui efisiensi lahan dalam
tumpangsari dianalisis menggunakan land equivalent
ratio (LER).
𝑦𝑎𝑏 𝑌𝑏𝑎
𝐿𝐸𝑅 =
+
𝑌𝑎𝑎 𝑌𝑏𝑏
CR
LER
Yab

Yaa
Yba
Ybb
Zab
Zba

Keterangan:
: competition ratio tanaman
dalam
tumpangsari dengan tanaman
: Land equivalent ratio (Nilai kesetaraan lahan)
: hasil tanaman C. Pubescens dalam
tumpangsari dengan tanaman ubijalar / cabai
rawit
: hasil monokultur tanaman C. Pubescens
: hasil tanaman ubijalar / cabai rawit dalam
tumpangsari dengan tanaman C. Pubescens
:hasil monokultur tanaman ubijalar / cabai
rawit
: luas area tanaman C. Pubescens dalam
tumpangsari
: luas area tanaman ubijalar / cabai rawit dalam
tumpangsari

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
penelitian
menunjukan
bahwa
pertumbuhan tanaman C. pubescens yang ditanam
secara monokultur dan tumpangsari tidak memiliki beda
nyata pada parameter berat basah dan berat kering
(Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan C. pubescens monokultur dan tumpangsari
Perlakuan

Berat Basah

Carica

356,60 a

Carica + Ubijalar

280,60 a

Carica + Cabai rawit

231,60 a

Berat Kering
39,14 a
35,68 a
33,01 a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukan beda nyata hasil uji Duncan pada taraf uji 5%.

Berat basah tanaman merupakan akumulasi hasil
asimilasi bersih pada tanaman selama masa
pertumbuhan. Loveless (1987) menyatakan bahwa
sebagian besar berat basah tumbuhan disebabkan oleh
kandungan air yang berperan dalam turgiditas sel,
sehingga sel-sel tumbuhan akan membesar. Kasturi
(2005), menyatakan bahwa hasil asimilasi bersih
dipengaruhi oleh jumlah penyerapan unsur hara dan air
dari dalam tanah. Hasil asimilasi bersih menggambarkan
produksi bahan kering atau merupakan produksi

bahankering per satuan luas daun dengan asumsi bahan
kering tersusun sebagian besar dari CO2 (Kastono, et al.,
2005). Berat kering mencerminkan akumulasi senyawa
organik yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa
anorganik terutama air dan karbondioksia. Unsur hara
yang telah diserap oleh akar baik yang digunakan dalam
sintesis senyawa organik maupun yang tetap dalam
bentuk ionik dalam jaringan tanaman akan memberikan
kontribusi terhadap pertambahan berat kering tanaman
(Kastono, et al., 2005).
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Gambar 1. Grafik berat basah C. pubescens pada perlakuan monokultur dan kombinasi dengan jenis-jenis tanaman hortikultura
12 MST
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Gambar 2. Grafik berat kering C. pubescens pada monokultur dan perlakuan kombinasi dengan jenis-jenis tanaman hortikultura
12 MST

Berdasarkan grafik pertumbuhan C. pubescens
(gambar 1 dan 2), masih menunjukan adanya persaingan
untuk mendapatkan faktor tumbuh jika ditanam secara
tumpangsari, namun keadaan ini tidak mengakibatkan
pengaruh nyata terhadap pertumbuhan C. pubescens.
Hal ini karena ubijalar dan cabai rawit tidak memberikan
kompetisi yang terlalu berarti kepada C. pubescens,
sehingga C. pubescens masih mampu tumbuh dengan
baik. Tajuk tanaman C. pubescens lebih tinggi dari pada
ubijalar serta cabai rawit dengan kanopi yang luas karena
mempunyai percabangan banyak masih belum mampu
meneutupi tajuk tanaman C. pubescens pada umur 12
minggu setelah tanam (MST), sehingga persaingan untuk
memperoleh cahaya masih mampu untuk dihindari.
Suwarto et al., (2006), yang menyatakan bahwa ubijalar
tidak memberikan kompetisi kepada jagung dalam
mendapatkan faktor tumbuh. Suwandi et al.,(2003),

menunjukan hasil bahwa tanaman cabai tidak
mempengaruhi pertumbuhan tomat, sehingga tomat
masih baik dalam perkembangannya.
Ubi jalar memiliki sulur yang panjang kemudian
diikuti jumlah daun yang banyak serta ruang tumbuh
luas tersebar di bawah tajuk C. pubescens dan cabai
dengan percabangan dan jumlah daun yang banyak
akan memberikan pengaruh terhadap suhu udara yang
rendah dan meningkatkan kelembapan disekitar
tanaman C. pubescens. Wibowo et al.,(2012),
menyatakan itensitas cahaya matahari yang rendah
dalam pertanaman tumpangsari kedelai hitam dalam
barisan yang rapat akan menurunkan suhu dan akan
meningkatkan kelembapan relatif udara, sehingga laju
evapotranspirasi menjadi rendah. Rendahnya suhu
menguntungkan bagi proses membukanya stomata
sehingga penyerapan CO2 berjalan dengan baik dan
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dapat digunakan untuk proses fotosintesis dan
memperlambat hilangnya air dari dalam tubuh tanaman.
Selain itu Rahayu et al., (2010), menyatakan bahwa ubi
jalar bukan termasuk tanaman yang rakus cahaya,
sehingga nanas yang ditumpangsari dengan ubijalar
tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk
pertumbuhan.
Nilai Competition Ratio (CR) Dan Nilai Land Equivalent
Ratio (LER) Dalam Sistem Tumpangsari.
Tumpangsari
menciptakan
agroekosistem
pertanaman yang komplek, yang mencakup interaksi
antara tanaman sejenis maupun berbeda jenis. Ketika
dua atau lebih jenis tanaman tumbuh bersamaan akan
terjadi interaksi, interaksi dapat berupa negatif dan
positif (Suwarto et al., 2005). Turmudi (2002),
menyatakan bahwa kesesuaian tanaman dalam sistem
tumpangsari berhubungan dengan kompatibilitas
beberapa sifat yang dimiliki oleh kedua jenis tanaman.
Pemilihan kombinasi tanaman dapat didasarkan pada
perbedaan-perbedaan sistem perakaran tanaman,
kebutuhan tanaman terhadap hara dan cahaya matahari
(Suwandi, et all.,2003).

Tumpangsari antara C. pubescens dengan ubijalar
setelah dievaluasi dengan menggunakan rumus
competition ratio (CR) (tabel 2) dengan nilai Cra 1,52 dan
Crb 2,68, sedangkan pada tumpangsari antara C.
pubescens dengan cabai memiliki nilai Cra 0,71 dan Crb
1,81 pada parameter berat basah. Pada parameter berat
kering C.pubescens dengan ubijalar yang ditanam secara
tumpanggsari memiliki nilai Cra 1,01 dan Crb 2,10,
kemudian pada tumpangsari antara C. pubescens
dengan cabai memiliki nilai Cra 0,80 dan Crb 1,55.
Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa
ubijalar maupun cabai yang ditumpangsarikan dengan
C.pubescens masih mempunyai kecenderungan lebih
kompetitif, namun nilai kompetisi tersebut menjadi tidak
berpengaruh karena C.pubescens masih menunjukan
pertumbuhan yang baik anatar monokultur dan
tumpangsari (tabel 1), kemudian nilai kompetisi juga
tidak berarti karena tumpangsari antara C.pubescens
dengan ubi jalar maupun cabai lebih memberikan
keuntungan
dibandingkan
dengan
penanaman
monokultur. Keuntungan dalam tumpangsari dapat
ditunjukan dengan nilai land equivalent ratio (LER) (tabel
2).

Tabel 2. Analisis kompetisi (CR) dan land equivalent ratio (LER) tumpangsari antara C. pubescens dengan tanaman ubijalar dan
cabai
Berat Basah

Berat Kering

Perlakuan

Carica + Ubijalar

Cra

CRb

LER

Cra

CRb

LER

1,52

2,68

2,75

1,01

2,10

2,87

0,71

1,87

1,81

0,80

1,55

2,18

Carica +
Cabai
Keterangan: Jika nilai CRa > CRb atau CRa < CRb maka terjadi kompetisi antar tanaman, CR: competition ratio, a: tanaman C.
pubescens, b: ubijalar/cabai. Jika nilai LER lebih dari satu ( > 1) maka sistem tumpangsari lebih menguntungkan

Nilai land equivalent ratio (LER) merupakan salah
satu cara untuk menghitung produktivitas lahan dari dua
atau lebih tanaman yang ditumpangsarikan. Nilai LER
(tabel 2) menunjukkan bahwa sistem tumpangsari
antara C. pubescens dengan ubijalar dan cabai mampu
meningkatkan produktivitas lahan yang ditunjukan pada
parameter berat basah dan berat kering. Turmudi (2002)
menyatakan bahwa nilai LER > 1 dapat menggambarkan
efisiensi lahan dan dapat memberi keuntungan dari pada
monokultur. Keuntungan yang dinyatakan dengan nilai
LER yang paling berpengaruh adalah berat kering.
Sitompul dan Guritno (1995), menyatakan bahwa
biomasa merupakan parameter kekuatan kompetitif
tanaman dan didukung kenyataan biomasa berasal dari
serapan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tanaman
untuk proses pertumbuhannya. Nilai LER pada
tumpangsari C. pubescens dengan cabai memiliki nilai
2,87 sedangkan kombinasi C. pubescens dengan cabai
memiliki nilai LER 2,18.

Berdasarkan
nilai
LER
berarti
sistem
tumpanggsari antara C. pubescens dengan ubijalar
maupun cabai rawit masih mampu memberikan
keuntungan secara agronomis dan masih dianjurkan
untuk ditanam secara tumpangsari dari pada
monokultur. Penelitian ini sejalan dengan hasil yang
ditunjukan oleh Koten et all.,(2013), menunjukan hasil
rerata nilai LER tumpangsari tanaman arbila dan sorgum
pada penelitian ini adalah 1,67. Nilai LER yang lebih besar
dari 1 maka tumpangsari arbila dan legum menghasilkan
produksi yang lebih besar 67 % dari monokultur.
Suwandi et al.,(2003) juga menunjukan hasil bahwa
tumpangsari antara tomat dengan cabai mampu
meningkatkan produktivitas lahan.
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Pertumbuhan tanaman C. pubescens monokultur
dan tumpangsari tidak berbeda nyata pada 12
minggu setelah tanam.
Sistem tumpangsari menunjukan bahwa Ubi jalar
dan cabai rawit masih mempunyai kecenderungan
lebih kompetitif dibandingkan C.pubescens yang
ditunjukan dengan nilai CR pada berat basah yaitu:
2,68:1,52 dan 1,87: 0,71 sedangkan berat kering
yaitu: 2,10: 1,01 dan 1,55: 0,80.
Tumpangsari antara C. pubescens dengan ubi jalar
maupun C. pubescens dengan cabai rawit
memberikan hasil yang cukup efektif terhadap
produktivitas lahan yang ditunjukan dengan nilai
LER pada parameter berat basah yaitu: 2,75 dan
1,81 sedangkan berat kering yaitu 2,87 dan 2,18.
SARAN

Dalam rangka untuk mendukung keberhasilan
transplantasi C. pubescens, Maka perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut secara tumpangsari C.pubescens
setelah dalam vase pertumbuhan generatifnya.
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Abstrak - Pengembangan dan konservasi tanaman dapat dilakukan dengan cara transplantasi. Untuk mendukung kerberhasilan
transplantasi maka dilakukan rekayasa edafik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan tanaman Carica
pubescens dengan berbagai dosis pemupukan P dan K yang tepat untuk mendukung keberhasilan transplantasi di lereng Lawu.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). parameter pertumbuhan yang diamati, yaitu : tinggi tanaman, jumlah
daun, tebal daun, luas daun, biomasaa berat basah, berat kering, indeks luas daun, spesifik leaf area, dan kandungan klorofil daun
Carica pubescens. Hasil pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun dan kandungan klorofil dianalisis menggunakan ANAVA dan
dilanjutkan uji Duncan pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan dosis P, dosis K serta kombinasi pupuk P dan
K berpengaruh secara nyata secara signifikan terhadap rata-rata pertambahan tinggi, jumlah daun dan kandungan klorofil daun
tanaman Carica pubescens.
Kata kunci: Carica pubescens, Gunung Lawu, pupuk P dan K, transplantasi

PENDAHULUAN
Carica pubescens merupakan tanaman hasil
hibridisasi dari dua jenis Carica dan banyak dilakukan di
Kalifornia daerah pesisir Mediterania Amerika Serikat.
Tanaman Carica pubescens pertama kali di introduksikan
di Indonesia pada pertengahan perang dunia kedua dan
dijumpai di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Carica
pubescens termasuk kelompok tanaman endemik yang
merupakan spesies yang tumbuh di tempat dengan
ketinggian 1400-2400 meter di atas permukaan laut
(dpl), temperatur rendah, dan curah hujan tinggi
(Nurhayati, 2012., Fatimah, 2012)
Tanaman Carica pubescens belum sepenuhnya
tersebar diseluruh Indonesia, penyebarannyapun masih
sangat terbatas karena membutuhkan kondisi klimatik
dan edafik yang sangat khusus misalnya temperatur
yang rendah dan curah hujan yang tinggi serta kesediaan
unsur hara dalam tanah.
Sehingga upaya
pengembangan dan konservasi tanaman untuk
meningkatkan distribusi Carica pubescens ditempuh
dengan cara melakukan transplantasi diberbagai daerah
Sugiyarto (2012).
Lereng gunung Lawu merupakan tempat yang
berpotensi sebagai lokasi transplantasi tanaman Carica
pubescens. Namun menurut Tim Balitbang Pertanian
(2005), menyatakan bahwa kandungan hara di lereng
gunung Lawun menunjukan unsur hara P dan K
tergolong sangat rendah. Maka untuk mendukung
keberhasilan transplantasi tanaman Carica pubescens di
lereng gunung Lawu, perlu dilakukan manipulasi edafik
yaitu dengan pemberian berbagai dosis pemupukan
fospor dan kalium.
Menurut Suntoro (2003), menyatakan bahwa
salah satu langkah untuk menjaga kesuburan tanah
adalah pemberian unsur hara seperti pupuk fospor dan
kalium. Pemberian pupuk anorganik dapat memacu

proses pertumbuhan dan produksi tanaman pada fase
pertumbuhan awal. Menurut Allabi (2005), pemberian
pupuk pospor dan kalium dapat meningkatkan proses
pertumbuhan tanaman, baik pertumbuhan vegetatif
maupun produksi buahnya. Sementara Indrayati & Umar
(2011), menyampaikan jenis kombinasi pemupukan
fospor dan kalium dapat memperbaiki pertumbuhan,
tinggi tanaman, panjang akar dan kandungan klorofil
pada fase pertumbuhan awal.
Berpijak dari latar belakang tersebut, maka perlu
dilakukan penelitian tentang transplantasi tanaman
Carica pubescens di lereng gunung Lawu dengan
perlakuan dosis pupuk fospor dan kalium, diharapkan
dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman sehingga
dapat mendukung pengembangan, konservasi maupun
distribusi C.pubescen.
METODE PENELITIAN
Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret
2014 sampai dengan Juni 2014 di Desa Gondosuli,
Kecematan Tawangmangu yang memiliki ketinggian
±1800 m dpl. Pengamatan pertumbuhan tanaman (tinggi
tanaman dan jumlah daun) dilakukan di lapangan.
Analisis pertumbuhan tanaman (berat basah, berat
kering, luas daun, indeks luas daun dan luas daun
spesifik) dilaksanakan di Laboratorium pusat Biologi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Cara kerja
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Tanah di ambil dari Desa Kalisoro,
Kecematan Tawangmangu dengan ketinggian (±1400 m
dpl). Rumah tanam yang digunakan berukuran (3x 3x 2)
meter. Pemeliharaan dilakukan selama 12 minggu.
Pengamatan indikator pertumbuhan yang diamat, yaitu:
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a. Tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman
dilakukan pada umur (0, 3, 6 ,9 dan 12) MST.
Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dari pangkal
batang sampai ujung daun yang tertinggi.
b. Jumlah daun. Perhitungan jumlah daun tanaman
Carica pubescens dilakukan pada umur (0, 3, 6, 9 dan
12) MST
c. Kandungan klorofil. Perhitungan kandugan klorofil
dilakukan pada umur 12 MST
Analisis data
Data penelitian yang diperoleh dianalisis
menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan
Tabel 1. Hasil analisis kimia sebelum
Kandungan Kimia Tanah
C.Organik (%)
BO (%)
N total (%)
P2O5 tersedia(ppm)
K2O tertukar (me%)
Ca (me %)
Mg (me %)
C/N ratio

faktor-faktor kualitatif maupun kuantitatif. Untuk
mengetahui secara pasti signifikansi antar tritmen di
lakukan dengan mengunakan Analysis of Variance
(ANAVA). Jika terdapat nilai yang signifikan di lanjutkan
dengan menggunakan uji Duncan Multiple Range Test
(DMRT) pada taraf uji 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis kimia tanah di di lereng gunung
Lawu dan tanah dataran tinggi Dieng.

Tanah Lereng Gunung Lawu
0,72
0,34
0,10
5,41
0,11
1,14
0,32
7,94

Kandungan kimia tanah yang digunakan dalam
penelitian yaitu C-Organik 0,72 %, Bahan Organik (BO)
0,34 %, N total 0,10 %, P2O5 tersedia 5,41 ppm dan K2O
tertukar 0,11 me%. Sedangkan kandungan kimia tanah di
lereng gunung Lawu relatif lebih rendah dibandingkan di
desa dataran tinggi Dieng. Kandungan kimia tanah di
dataran tinggi Dieng yaitu C-Organik 4,68 %, BO 8,06 %,
N total 0,28 %, P2O5 tersedia 15,94 ppm dan K2O tertukar
0,29 me% (Tabel 1). Menurut Tim Balitbang Pertanian
(2005), apabila kandungan N total berkisar antara 0,10,2 % tergolong rendah, kandungan P2O5 < 10 ppm
tergolong sangat rendah, kandungan K2O tertukar
berkisar antara 0,1-0,3 me% tergolong rendah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan
kimia tanah di lereng gunung Lawu lebih rendah
dibandingkan dataran tinggi Dieng. Rendahnya
kandungan kimia tanah di lereng gunung Lawu, terutama
hara P dan K dapat menyebabkan terjadinya klorosis dan
menghambat pertumbuhan tanaman. Unsur hara P dan
K dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif besar
pada setiap tahap pertumbuhan, khususnya pada fase
vegetatif (Salisbury & Ross, 1995).
Analisis Indikator Pertumbuhan
Keberhasilan transplantasi dapat ditinjau dari
berbagai aspek, salah satunya adalah pertumbuhan yang
dapat diamati melalui indikator pertumbuhan tanaman
yaitu:
1. Tinggi tanaman
Tinggi tanaman merupakan parameter yang sangat
berpengaruh terhadap faktor iklim dan ketersediaan
hara dalam tanah. Tinggi tanaman merupakan

Tanah Dataran Tinggi Dieng
4,68
8,06
0,28
15,94
0,20
0,21
0,28
16,71

parameter yang paling sering diamati untuk mengukur
pertumbuhan tanaman.
Hasil Analysis of Variance dan dilanjutkan dengan
uji Duncan diperoleh bahwa pada perlakuan dosis K
menunjukan adanya pengaruh nyata secara signifikan
pada rata-rata pertumbuhan tinggi, jumlah daun dan
kandungan klorofil di tunjukan dengan nilai p-volue yaitu
=0,000. Pada perlakuan dosis P menunjukan adanya
pengaruh nyata secara signifikan pada rata-rata
pertambahan tinggi tanaman Carica pubescens.
Sedangkan perlakuan kombinasi P dan K menunjukan
adanya pengaruh nyata secara signifikan pada rata-rata
pertambahan tinggi tanaman Carica pubescens (Tabel 1).
Tinggi tanaman pada tanaman yang diberi dosis
fosfor, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan
tanaman yang tidak diberi fosfor, bahkan dapat dilihat
bahwa dengan pemberian fosfor yang semakin tiggi
maka ukuran tinggi tanaman dan luas daun akan
semakin tinggi (Abdillah, 2009).
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Tabel 2. Interaksi antara dosis pupuk P dan K dan Kombinasi pupuk Terhadap Jumlah Daun Tanaman Carica pubescens
Perlakuan
Rata-rata Pertambahan Tinggi
Jumlah Daun
Klorofil (mg N/100 g)
Tanaman (cm)
(Helai)
P0K0

0,767a

1,50a

0,767a

P0K1

20.70a

4.000a

0.804a

P0K2

23,15ab

4.750a

0.804b

P0K3

27,40bc

6.250b

0.603c

P0K4

31,35c

8.250c

0.826d

P0K0

0,767a

1,50a

0,767a

P1K0

18.875a

2.00a

0,677b

P2K0

19.750a

3.00a

0,610a

P3K0

23.125a

5.00b

0,604a

P4K0

30.375b

7.00c

0,772c

P0K0

0,667a

0,767a

0,767a

P1K1

19.250a

1.750a

0.730c

P1K2

21.175ab

3.000a

0.748d

P1K3

21.750ab

3.750ab

0.759e

P1K4

33.750cd

9.750ef

0.712a

P2K1

20.000a

1.750a

0.798f

P2K2

21.500ab

3.750ab

0.706a

P2K3

25.250ab

4.750ab

0.744d

P2K4

33.450cd

8.250cdef

0.787f

P3K1

29.000bc

6.250bc

0.788f

P3K2

24.250ab

6.500bcd

0.731c

P3K3

25.600ab

8.000cde

0.719b

P3K4

37.300de

9.750ef

0.878h

P4K1

24.975ab

6.750bcde

0.967i

P4K2

25.425ab

6.250bc

0.976j

P4K3

40.250d

9.500def

0.988k

P4K4

42.775e

11.250g

0.998l

Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukan beda nyata hasil uji Duncan pada taraf uji 5%
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2. Jumlah daun
Jumlah daun merupakan salah satu parameter yang
penting bagi proses pertumbuhan tanaman, jumlah
daun menjadi penentu utama dalam proses
pertumbuhan dikarenakan bahwa daun merupakan
organ penting bagi semua tanaman yang menjadi
penentu utama dalam proses pertumbuhan tanaman
Sitompul & Guritno (1995).
Hasil uji Analysis of Variance dan dilanjutkan dengan
uji Duncan diperoleh bahawa pada perlakuan dosis K,
menunjukan adanya pengaruh nyata secara signifikan
pada pertumbuhan jumlah daun tanaman Carica
pubescens dapat ditunjukan nilai p-volue = 0,003 pada
perlakuan dosis P menunjukan adanya pengaruh nyata
secara signifikan pada pertumbuhan jumlah daun
tanaman Carica pubescens dapat ditunjukan nilai pvolue = 0,001. Sedangkan hasil Analysis of Variance pada
kombinasi P dan K menunjukan adanya pengaruh nyata
secara signifikan pada rata-rata pertumbuhan jumlah
daun dapat ditunjukan dengan besarnya nilai p-volue =
0,000 (Tabel 1).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan Ayumerviana (2003), menunjukan bahwa
pemberian dosis kalium yang sesuai dengan kebutuhan
tanaman Oryza sativa akan berpengaruh terhadap
proses pertumbuhan tanaman antara lain meningkatkan
luas daun jumlah daun, meningkatkan produksi biji-

bijian. Didukung pula oleh Suharja & Suranto (2009),
bahwa pada fase pertumbuhan awal (vegetatif) tanaman
menggunakan unsur hara yang esensial terutama unsur
hara P untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan organ-organ tanaman variatas cabai,
terutaman peningkatan jumlah daun.
Dengan pemberian kombinasi K dan P yang
meningkat dapat meningkatkan rata-rata pertumbuhan
tinggi tanaman, jumlah daun, dan kandungan klorofil.
Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
Rosmana & Setiawan (2012), menunjukan bahwa
pemberian dosis pupuk Kalium dapat meningkatkan
pertumbuhan tinggi dan jumlah akar cabang skunder
pada tanaman akar wangi. Hal yang sama dengan hasil
penelitian Rahardjo (2012), menunjukan bahwa dengan
pemberian dosis kalium yang meningkat dapat
meningkatkan tinggi tanaman Jahe Muda (Zingiber
officinale Rocs.) Menurut Ispandi (2003), menyatakan
bahwa pemberian dosis K dan dosis P yang sesuai
dengan kebutuhan tanaman Oryza sativa akan
berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman
antara lain meningkatkan luas daun jumlah daun.
Menurut Silahooy (2008), bahwa pemberian pupuk
fospor dan kalium dapat meningkatkan pertumbuhan
tanaman seperti tinggi, jumlah daun dan biomassa
tanaman Arachis hypogaea L.
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Gambar 1. Pengaruh dosis K dan P terhadap rata-rata pertambahan tinggi dan jumlah daun tanaman berdasarkan umur

3. Kandungan klorofil
Klorofil merupakan salah satu parameter yang dapat
diukur untuk mengetahui kemampuan adaptasi
genotipe sauatu tanaman terhadap penyerapan unsur
hara. Hal ini merupakan indikator bahwa respon
fisiologis tanaman C.pubescens sangat mempengaruhi
terhadap pasokan hara yang diberikan secara bertahap.
Klorofil adalah kelompok pigmen fotosintesis yang
terdapat dalam tumbuhan, menyerap cahaya merah,
biru dan ungu, serta merefleksikan cahaya hijau yang
menyebabkan tumbuhan memperoleh ciri warnanya.
Hasil uji analisis Analysis of Variance dan dilanjutkan
dengan uji Duncan diperoleh bahwa pada pemberian
dosis K menunjukan adanya pengaruh secara signifikan

pada berat kering tanaman dengan nilai p-volue = 0,000.
Pada perlakuan dosis P menunjukan adanya pengaruh
secara signifikan pada berat kering tanaman dengan nilai
p-volue = 0,000. Sedangkan pada perlakuan kombinasi P
dan K juga menunjukan adanya pengaruh secara
signifikan pada berat kering tanaman dengan nilai pvolue = 0,000 pada (Tabel 1).
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
Linda & Sudirman (2011), menunjukan bahwa
ketersediaan unsur-unsur hara tersebut yang diberikan
melalui pemupukan fospor dan kalium dapat
meningkatkan kandungan klorofil yang terbentuk pada
tanaman kedelai di lahan sulfat masam bergambut.
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Gambar 2. Pengaruh dosis K dan P terhadap rata-rata kandungan klorofil daun tanaman Carica pubescens berdasarkan umur

Ketersediaan hara P dan K dapat mempengaruhi
pertumbuhan, produksi dan kualitas tanaman, terutama
pada proses pertumbuhan awal atau fase vegetatif
seperti pembentukan dan pertumbuhan tunas, daun,
batang dan akar. Di laporkan juga dengan hasil penelitian
yang dilakukan Suharja & Suranto (2009), secara umum
dapat disamapaikan bahwa pemberian perlakuan dosis
fospor dan kalium yang di kombinasikan antara fospor
dan kalium dapat meningkatkan kandungan klorofil pada
dua varietas cabai (Capsicum annum L). Hal ini didukung
dengan hasil penelitian Ayumerviana (2003),
menunjukan bahwa pemberian dosis fospor dan kalium
mampu meningkatkan kandungan klorofil pada tanaman
bunga pada teratai, berperan sebagai penyusun dari
senyawa esensial seperti protein, asam amino, asam
nukleat, nukleotida, koenzim dan banyak senyawa
penting untuk metabolisme. Didukung pula dengan hasil
penelitian yang dilakukan Sirait (2008), menunjukan
bahwa dengan pemberian pupuk fospor dan kalium
dapat mempengaruhi kandungan klorofil pada tanaman
rumput gajah.
KESIMPULAN
1.

2.

Pemberian dosis K dan P berpengaruh secara
signifikan terhadap rata-rata pertambahan tinggi,
jumlah daun dan kandungan klorofil daun tanaman
Carica pubescens
Pemberian kombinasi pupuk P dan K berpengaruh
secara signifikan terhadap rata-rata pertambahan
tinggi, jumlah daun dan kandungan klorofil daun
tanaman Carica pubescens
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Abstrak - Kabupaten Klaten memiliki 191 sumber mata air yang terdata pada tahun 2015. Sumber mata air memiliki potensi
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu perlu dilakukan konservasi agar tetap terpelihara. Sejarah dan
mitos merupakan salah satu kearifan lokal yang dapat berperan dalam konservasi sumber mata air. Pemanfaatan dari sumber
mata air perlu diketahui sebagai salah satu pertimbangan dasar potensi sumber mata air. Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui sejarah atau mitos dan pemanfaatan sumber mata air yang ada di Kabupaten Klaten. Data diambil dengan metode
deep interview dengan teknik purposive sampling. Sumber mata air yang didata tersebar di 11 Kecamatan meliputi: Kecamatan
Karangnongko, Prambanan, Kemalang, Kebonarum, Ceper, Pedan, Manisrenggo, Kalikotes, Polanharjo, Bayat, Ngawen dan
Jatinom. Pemanfaatan sumber mata air selain untuk keperluan sehari-hari juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat
sekitar terhadap mitos sumber mata air tersebut. Namun tidak semua sumber mata air diketahui sejarah dan mitosnya oleh
masyarakat.
Kata kunci: Klaten , mata air, mitos, pemanfaatan, sejarah

PENDAHULUAN
Kegiatan inventarisasi sumber mata air di
Kabupaten Klaten pada tahun 2015 oleh Wiryanto et
al., menyatakan bahwa terdapat 191 mata air dengan
debit bervariasi yang cukup menentukan pemanfaatan
sumber mata air tersebut. Sumber mata air dengan
debit yang kecil biasa digunakan untuk kegiatan mandi
cuci kakus (MCK), sedangan mata air dengan debit yang
besar digunakan sebagai wahana wisata air dan
keperluan industri air minum.
Kebutuhan air domestik dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan
kebiasaan individu dalam menggunakan air, sedangan
faktor eksternal meliputi iklim, kondisi sosial, ekonomi,
budaya, lingkungan, dan tempat tinggal. Perkiraan
kebutuhan air individu dapat digunakan untuk
menghitung total kebutuhan air penduduk dalam satu
tahun. Hasil perhitungan dapat dibandingan dengan
debit air sehingga diketahui potensi dari sumber mata
air (Wardani dan Purnama, 2012).
Kerusakan
ekosistem
dan
lingkungan
berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air.
Kurangnya keterlibatan masyarakat menyebabkan
kurang berhasilnya upaya rehabilitasi (Njurumana dan
Silva, 2016). Air sangat mudah terkontaminasi melalui
pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan upaya
konservasi dengan sistem yang efektif dan efisien agar
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Sallata,
2015).
Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32/2009
Bab I Pasal 1 Butir (30) tentang kearifan lokal
menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat,
antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari. Sejarah dan mitos merupakan
salah satu kearifan lokal yang dapat berperan dalam
konservasi sumber mata air.

Suliantoro
(2014)
melaporkan
bahwa
masyarakat mempunyai keterampilan dalam mengelola
konflik antara kepentingan ekonomi, ekologi maupun
sosial budaya ke dalam sistem pembagian yang lebih
berkeadilan. Suatu kearifan lokal terbentuk dari
pemahaman terhadap alam dan bentuk perilaku
manusia yang disebabkan kedekatannya dengan
elemen ekologisnya (Utina, 2012).
Pemanfaatan perlu diketahui sebagai salah satu
pertimbangan dasar potensi sumber mata air. Tujuan
dari penelitian ini yaitu mengetahui sejarah atau mitos
dan pemanfaatan sumber mata air yang ada di
Kabupaten Klaten.
METODE PENELITIAN
Area kajian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret
sampai dengan Juli 2015 di 11 kecamatan yang ada di
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kecamatan tersebut
meliputi: Kecamatan Karangnongko, Prambanan,
Kemalang, Kebonarum, Ceper, Pedan, Manisrenggo,
Kalikotes, Polanharjo, Bayat, Ngawen, dan Jatinom yang
dapat dilihat pada peta dibawah ini (Gambar 1).
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pemanfaatan, serta mitos atau sejarah dari mata air
tersebut.
Analisis data
Data manfaat dan mitos yang didapat diolah
dengan analisis deskriptif kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Gambar 1. Kabupaten Klaten

Cara kerja
Metode penelitian yang digunakan adalah deep
interview dengan teknik purposive sampling. Data yang
dikumpulkan meliputi nama mata air, debit,
Tabel 1. Pemanfaatan Mata Air Kabupaten Klaten
KECAMATAN
NAMA MATA AIR
DEBIT (L/s)
Karangnongko Bekelan
10.416
Karangnongko Umbul cupu
1.42
Karangnongko Sliling
24.089
Karangnongko Umbul Gereh
Tidak diukur
Prambanan
Ndadapan
1.65
Kemalang
Celowok
0.75
Kemalang
Santan/Gayam
0.23
Kemalang

Mipitan

2.56

Kebonarum
Ceper
Pedan
Manisrenggo
Manisrenggo
Kalikotes

Umbul Brintik
Sendang Soka
Sendang Tirtomoyo
Kali Sindu
Umbul Tiban
Mbelik

114.23
1.24
Tidak diukur
5.88
Tidak diukur
9.06

Polanharjo

Umbul Manten

Tidak diukur

Bayat
Ngawen
Ngawen
Jatinom
Jatinom

Sumber Brajan
Sumber Melati
Sumber Talok
Sumber Kroman / Lembu
Sumber Ndaren / Gedaren

Tidak diukur
1.61
3.71
42.20
80.96

Pembahasan
Sumber mata air rata-rata dimanfaatkan untuk
mandi dan mencuci, beberapa mata air digunakan
untuk irigasi pertanian, pemandian, tempat wisata,
pemancingan, industri air minum dan sebagai tempat
latihan nafas pencak silat. Sumber mata air tersebut
memiliki sejarah atau mitos yang beragam.
Sumber mata air di Kecamatan Karangnongko
yaitu Sumber Bekelan, Umbul Cupu, Sumber Sliling, dan
Umbul Gereh. Sumber Bekelan hanya digunakan
sebagai irigasi karena setelah sumber dibangun air yang
keluar menjadi tidak bersih. Sumber dibangun pada
tahun 1977. Sebelum dibangun digunakan untuk mandi

Hasil penelitian mencatat terdapat 20 sumber
mata air yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang meliputi;
Kecamatan Karangnongko, Prambanan, Kemalang,
Kebonarum, Ceper, Pedan, Manisrenggo, Kalikotes,
Polanharjo, Bayat, Ngawen dan Jatinom. Mata air dikaji
sejarah dan mitos serta pemanfaatannya dari
masyarakat yang tinggal di sekitar mata air.
Pemanfaatan sumber mata air di Kabupaten Klaten
(Table 1).

PEMANFAATAN
Irigasi pertanian
Mandi, mencuci
Air minum (PDAM), pancuran air untuk mandi
Mandi, mencuci
Mandi, mencuci
Mandi, mencuci
Mandi, mencuci
Mandi, mencuci, irigasi pertanian, latihan nafas pencak
silat
Mandi, mencuci, berenang, PAM
Mandi, mencuci, kolam pemancingan
Pemandian, irigasi pertanian, pemancingan
Irigasi pertanian
Mandi, mencuci
Mencuci, irigasi pertanian
Tempat wisata, pemandian, irigasi sawah, irigasi selada air,
perikanan, PAM
Mandi, mencuci, masak
Mandi kaum putrid
Mandi kaum putra
Mandi, mencuci
Mandi, berenang, irigasi pertanian

dan mencuci. Terdapat dua pohon beringin besar dan
batu-batu dan ada makhluk halus yang menunggu
sumber. Setelah pohon beringin ditebang untuk
dibangun, mata air menjadi rusak. Umbul Cupu selain
digunakan untuk mandi dan mencucui juga digunakan
untuk nenepi, meminta khasiat, dan golek syarat.
Penunggu umbul Cupu adalah Kyai Kelombroh dan Nyai
Kelombroh. Pada jaman kerajaan muncul dua gereh
petek. Debit air dahulu sangat besar dan jika ditutup
dengan lumping dapat menjadikan daratan menjadi
samudera. Mata air berasal dari air yang mengalir
melalui celah lubang lumping. Sumber Sliling dahulu
dijaga oleh ular besar di sekitar batu besar yang
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terdapat di tengah sungai. Batu tersebut tidak pernah
tenggelam apabila terjadi banjir. Umbul Gereh
dipercaya dapat mengabulkan keinginan jika orang
tersebut ziarah di makam yang terletak di sebelah
umbul dan menjadi obat orang sakit.
Sumber Ndadapan berada di Kecamatan
Prambanan. Terdapat Wit Preh di sekitar lokasi yang
masih milik Kasunanan Surakarta. Sumber Ndadapan
dahulu berbentuk seperti sumur. Mitos yang dipercaya
masyarakat yaitu Turunolele atau lele yang hanya
memiliki kepala saja pada masa penjajahan Belanda.
Lele berbaris keluar sumber di jalanan dengan
pengawal barisan depan dan belakang adalah ular. Lele
kadang terlihat dan kadang menghilang. Jika ada orang
yang direstui oleh penunggu sumber untuk mengambil
lele maka orang tersebut dapat melihat lele di barisan
tengah, jika tidak direstui maka yang dilihat adalah ular.
Air sumber dahulu diambil untuk menyembuhkan
penyakit.
Sumber di Kecamatan Kemalang yaitu Sumber
Celowok, Sumber Santan/Gayam, dan Sumber Mipitan.
Gempa Jogja menyebabkan Sumber Celowok dan
Sumber Santan surut. Sumber Celowok kembali normal
saat hujan pasca erupsi Merapi. Sumber Santan mati
selama 3 bulan dan berfungsi kembali ± 2 tahun pasca
erupsi Merapi. Ketika Sumber Santan mati, sawah
berubah menjadi tegalpada tahun 2006-2009. Dahulu
terdapat batu delima yang membuat air sering berubah
warna dari merah, pink, kuning, bening, hijau, dan semu
putih. Air tidak berubah warna lagi setelah batu
diambil. Sumber Celowok dan Sumber Mipitan
dipercayai sebagai obat. Di Sumber Mipitan, dahulu
terdapat dayang berwujud manusia laki-laki dan
perempuan yang sudah tua yang sering menampakkan
diri sebelum tragedi G30SPKI. Sumber Mipitan belum
pernah mati.
Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum dikenal
memiliki banyak embes di kolam renang. Embes berada
di bawah beringin. Setiap malam jumat kliwon
dilakukan sekar di pohon beringin. Wajinah Kungkum
ratu Yogyakarta (Hamengkubuwono) pernah pergi ke
Umbul Brintik pada malam jumat untuk neneti dan
memberi bunga di kolam. Pernah terjadi seorang anak
kecil meninggal ketika pembuatan kolam. Ketika tiba
waktu padosan, kolam ramai dikunjungi.
Sendang Soka di Kecamatan Ceper dipercaya
untuk pengobatan dan kungkum. Penunggu Sendang
Soka adalah Eyang Wungu dapat membahayakan
penduduk sekitar jika tidak pada bulan Suro tidak
diadakan Tanggap Wayang.
Sendang Tirtomoyo di Kecamatan Pedan dijaga
oleh siluman ular atau jelmaan lain yang akan
memperlihatkan diri pada orang yang tidak percaya
pada keberadaannya. Kondisi sumber dahulu bagus
akan tetapi sekarang beralih fungsi sebagai tempat
berkumpulnya pemuda dan pemudi untuk bersenangsenang.

Sumber mata air di Manisrenggo yaitu Kali Sindu
dan Umbul Tiban. Kali Sindu dahulu digunakan untuk
mencuci dan memandikan hewan. Mitos yang
dipercaya masyarakat yaitu rutinitas mandi kembang
saat tengah malam setiap Suro. Terdapat kepala
kambing yang terpendam di dalam sumber. Umbul
Tiban dibuat oleh para wali. Para wali kepedasan
karena memakan pecel kemudian menancapkan
tongkat sehingga keluar air. Jika ada orang jauh yang
mengambil air di sumber maka keinginannya dapat
terpenuhi. Sumber dijaga oleh juru kunci dan hanya
bagian kanan sumber saja yang boleh diambil airnya.
Sumber Mbelik di Kecamatan Kalikotes terdapat
mitos yaitu perempuan yang sedang datang bulan tidak
boleh mencuci di sumber karena akan dilihat oleh ular.
Sejak sumber dibangun oleh mahasiswa KKN, air
menjadi rusak dan terlihat tidak bening. Akan tetapi
sebenarnya air sumber tetap bening.
Sumber mata air yang memiliki mitos di
Kecamatan Polanharjo adalah Umbul Manten. Dahulu
ada dua orang manten (selapan dino) yang mandi di
sumber kemudian meninggal.
Sumber Brajan di Kecamatan Bayat berbentuk
bulat dengan diameter kurang lebih 4 meter kemudian
diperkecil menjadi sumur karena sempat runtuh.
Penunggu sumber menyerupai laki-laki tinggi besar dan
terdapat peri di pohon dekat sumber. Sesajen diberikan
di sumber jika ada pernikahan, peringatan 1000 hari
atau kegiatan sejenisnya.
Sumber Melati dan Sumber Talok berada di
Kecamatan Ngawen. Terdapat pohon bendo di Sumber
Melati yang tidak bisa ditebang. Pohon ini
dikeramatkan dan diberi sesajen. Air Sumber Talok
digunakan untuk pengobatan orang sakit. Air sumber
juga digunakan untuk pengobatan anak kecil yang
belum bisa berjalan.
Sumber
Kroman/Lembu
dan
Sumber
Ndaren/Gedaren berada di Kecamatan Jatinom.
Menurut warga, penunggu Sumber Gotan yang
bernama Nyai Anggot pindah ke Sumber Kroman. Air
sumber digunakan untuk pengobatan. Penunggu
Sumber Ndaren bernama Kyai Jegang Joyo. Sumber
digunakan untuk pemandian saat tirakatan pada malam
jumat dan untuk nenepi. Setiap tanggal 15 Suro
diadakan tontonan wayang dengan cerita perang
Bharatayudha.
Pemanfaatan sumber mata air perlu disertai
dengan peran masyarakat untuk konservasi.
Pemanfaatan untuk tempat wisata perlu adanya
sinkronisasi dengan pengelolaan fasilitas yang diberikan
kepada pemerintah desa (Kustamar, et al., 2009).
Sebagian besar sumber mata air dimanfaatkan
untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci.
Sebagian dimanfaatkan untuk air minum, irigasi
pertanian, pemandian, tempat wisata, perikanan dan
latihan nafas pencak silat. Pemanfaatan lain masih
berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap
mitos sumber mata air seperti untuk mengabulkan
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keinginan dan pengobatan. Tidak semua sumber mata
air yang diketahui mitosnya juga diketahui sejarahnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami ucapkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas ridho-Nya sehingga penelitian ini
dapat terselesaikan. Terima kasih juga kami ucapkan
kepada Pemerintah Kabupaten Klaten atas ijin dan
dukungannya serta segenap masyarakat yang menjadi
narasumbersehingga kami mendapatkan informasi.
Penelitian menggunakan sumber dana mandiri.
Penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan
ilmiah dan sebagai sumber informasi bagi pembaca,
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organisasi.
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Abstrak - Tradisi Mondosiyo merupakan rangkaian upacara adat bersih desa yang dilaksanakan oleh masyarakat dusun Pancot,
kelurahan Kalisoro, kecamatan Tawangmangu, kabupaten Karanganyar. Masyarakat memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan
sesaji dan pelengkap dalam rangkaian tradisi Mondosiyo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang
digunakan dalam tradisi Mondosiyo, mengetahui tingkat kepentingan tumbuhan yang digunakan dalam tradisi Mondosiyo, serta
mengetahui pemanfaatan tumbuhan yang digunakan dalam tradisi Mondosiyo oleh masyarakat dusun Pancot, kelurahan
Kalisoro, kecamatan Tawangmangu, kabupaten Karanganyar dalam kehidupan sehari - hari.Pengambilan data di lapangan
bertepatan dengan pelaksanaan tradisi Mondosiyo yakni tanggal 4 Agustus 2015 dengan metode observasi, inventarisasi, dan
wawancara. Sampel tumbuhan yang dimanfaatkan dalam tradisi Mondosiyo diidentifikasi dan dianalisis persentase habitus,
persentase bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, tingkat kepentingan tumbuhan dalam tradisi Mondosiyo, dan kebermanfaatan
tumbuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif
kuantitatif dan deskriptif kualitatif berdasarkan karakteristik masing - masing data.Tumbuhan yang digunakan dalam tradisi
Mondosiyo berjumlah 26 jenis. Tingkat kepentingan tumbuhan dalam tradisi Mondosiyo tertinggi yakni Musa x paradisiaca L.
sebesar 100% dan terendah yakni Usnea barbata (L.) Mott sebesar 30%. Pemanfaatan tumbuhan dalam tradisi Mondosiyo oleh
masyarakat yakni sebagai bahan pangan, obat, tanaman hias, pakan ternak, bahan bakar, pupuk, pewarna alami, bahan
aromatik, bahan seni, peggunaan tradisi, dan bahan bangunan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan tumbuhan dalam
tradisi Mondosiyo menunjukan
Kata kunci: Dusun Pancot, etnobotani, konservasi tumbuhan, tradisi Mondosiyo

PENDAHULUAN
Kawasan lereng gunung Lawu merupakan
kawasan asri dan subur yang kaya akan
keanekaragaman plasma nutfah. Letaknya yang jauh
dari peradaban modern membuat masyarakatnya
masih kental dengan kebudayaan yang mereka anut.
Kebudayaan yang berkaitan dengan masyarakat Jawa
disebut dengan Kejawen (KBBI, 2005) yang masih kental
dengan kepercayaan terhadap nenek moyang mereka.
Salah satu tradisi Kejawen yang hingga kini masih
dipertahankan oleh masyarakat lereng gunung Lawu
adalah tradisi Mondosiyo. Tradisi ini merupakan
rangkaian upacara adat bersih desa yang
dilatarbelakangi oleh kisah Puthut Tethuka dan Prabu
Baka.
Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara
lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari. Kearifan lokal juga dinilai sebagai strategi
pengelolaan
alam
semesta
dalam
menjaga
keseimbangan ekologi yang sudah berabad-abad teruji
oleh berbagai bencana dan kendala (Wahono, 2005).
Tradisi Mondosiyo merupakan bentuk kearifan lokal
masyarakat dusun Pancot, kelurahan Kalisoro,
kecamatan Tawangmangu, kabupaten Karanganyar.
Pelaksanaan tradisi Mondosiyo dipercayai oleh
masyarakat setempat sebagai tradisi tolak bala. Tolak
bala merupakan kegiatan untuk menangkal bencana
(bahaya, penyakit, bencana) dengan berbagai doa
kepada
Yang
Maha
Kuasa.
Masyarakat
mempersembahkan sesaji atau uborempe dengan
harapan lingkungan mereka aman dan sejahtera. Di sisi

lain, tradisi Mondosiyo mengandung pesan-pesan
konservasi lingkungan yang belum banyak diketahui.
Pemakaian tumbuhan dalam sesaji selain sebagai
sedekah bumi juga mengandung makna khusus dalam
kegiatan pelestarian tumbuhan.
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
mengetahui jenis tumbuhan yang dimanfaatkan dalam
tradisi Mondosiyo, mengetahui tingkat kepentingan
tumbuhan dalam tradisi Mondosiyo, pemanfaatan
tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan upaya
tradisi Mondosiyo dalam mendukung konservasi
lingkungan.
METODE PENELITIAN
Area kajian
Penelitian ini dilaksanakan di dusun Pancot,
Kelurahan
Kalisoro, Kecamatan
Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar. Peta lokasi dusun Pancot,
Kelurahan
Kalisoro, Kecamatan
Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
Kelurahan Kalisoro memiliki luas wilayah 100.543
hektar yang terbagi dalam 4 dusun salah satunya yakni
dusun Pancot. Dusun Pancot terbagi lagi menjadi
lingkungan Pancot Lor dan Pancot Kidul. Lingkungan
Pancot Kidul.
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b. Persentase Habitus
Persentase
habitus
merupakan
nilai
pemanfaatan suatu habitus yang digunakan
dalam tradisi Mondosiyo. Habitus atau
perawakan tumbuhan yang dapat diketahui
yakni pohon, herba, liana, perdu, semak, bambu
(Rugayah et al., 2004).
Persentase habitus =

Gambar 1. Lokasi penelitian di dusun Pancot, Kelurahan
Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah.

Cara kerja
1. Survei Pelaksanaan Tradisi Mondosiyo
Survei ini dilaksanakan untuk mengumpulkan
informasi tentang tentang pelaksanaan tradisi
Mondosiyo. Informasi yang dibutuhkan yakni
tentang waktu pelaksanaan tradisi Mondosiyo, latar
belakang tradisi Mondosiyo, dan tata laksana
upacara.
2. Pengambilan Data di Lapangan
Pengambilan data etnobotani tradisi Mondosiyo
dilakukan pada tanggal 1-7 Agustus 2015 di dusun
Pancot, Kalisoro, Tawangmangu. Selama prapelaksanaan
tradisi
Mondosiyo
dilakukan
pengamatan
persiapan
acara
dengan
mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dalam hal
ini peneliti menggunakan metode observasi
partisipasi moderat, dimana peneliti ikut serta
dalam pelaksanaan kegiatan dan mengamati setiap
kegiatan yang dilakukan. Data tumbuhan yang
digunakan dalam tradisi Mondosiyo diperoleh
dengan melakukan inventarisasi saat pelaksanaan
tradisi Mondosiyo. Inventarisasi dilakukan dengan
mendata semua jenis tumbuhan yang digunakan
dalam sesaji maupun hiasan dalam tradisi
Mondosiyo. Data pemanfaatan tumbuhan dalam
tradisi Mondosiyo diambil dengan melakukan
wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan
yang dipilih dengan menggunakan metode snawball
sampling dimana informan dipilih berdasarkan
rekomendasi informan kunci.
3. Pengolahan Data
Data yang telah didapat di lapangan kemudian
diolah sesuai dengan karakter data masing-masing.
a. Identifikasi Tumbuhan
Tumbuhan diidentifikasi setelah diperoleh
sampel
tumbuhan yang digunakan dalam
pelaksanaan tradisi Mondosiyo. Identifikasi
tumbuhan dengan menggunakan pustaka seperti
Backer dan Bakhuizen (1963-1968), Steenis
(1981), dan Lemmens dan Wulijarni (1992).

c. Persentase
Bagian
Tumbuhan
yang
Dimanfaatkan
Penghitungan persentase bagian tumbuhan yang
dimanfaatkan ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana suatu bagian tumbuhan
dimanfaatkan dalam pelaksanaan tradisi
Mondosiyo
Persentase bagian
yang dimanfaatkan =
(Fakhrozi, 2009).
d. Persentase Kepentingan Tumbuhan dalam
Tradisi Mondosiyo
Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan
tumbuhan dalm tradisi Mondosiyo perlu
dilakukan penghitungan menggunakan index
consensus (IC). Cara umum yang digunakan
untuk mengetahui indeks konsensus ini yakni
dengan metode perhitungan suara terbanyak
(voting). Oleh karena itu dapat digunakan
persamaan sebagai berikut:
FL = (IP /IU) X 100%
Fidelity Level (FL): Menghitung pentingnya jenis
tumbuhan untuk sebuah alasan
tertentu
Informan Person (IP): Jumlah informan yang
menyebutkan jenis tumbuhan
yang dimanfaatkan
Informan Uses (IU): Jumlah total dari informan yang
menyebutkan jenis tumbuhan
tersebut
untuk
banyak
penggunaan
(Pramita et al., 2013)
e. Tingkat Kebermanfaatan Tumbuhan dalam
Kehidupan Sehari-hari
Data yang digunakan dalam menentukan tingkat
kebermanfaatan
tumbuhan
yakni
hasil
wawancara kepada 10 informan yang telah
dipilih.
Analisis data
Data dianalisis dengan menggunakan metode
deskriptif kuantitaif untuk presentase habitus, bagian
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tumbuhan yang digunakan, kepentingan tumbuhan
dalam tradisi, dan metode deskriptif kualitatif untuk
kebermanfaatan tumbuhan dalam kehidupan seharihari.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tradisi Bersih Desa Mondosiyo
Tradisi Mondosiyo dilaksanakan setiap 7 bulan
sekali tepatnya pada hari Selasa kliwon wuku
Mondosiyo. Tradisi ini merupakan bentuk pelestarian
kebudayaan nenek moyang masyarakat dusun Pancot
dengan tujuanmembersihkan desa dan meminta
keselamatan. Pukul 07.00 prosesi dimulai dengan
penyembelihan kambing kendit (Capra aegagrus hircus)
di Punden Bale Pathokan. Pada pukul 10.00 semua
sesaji yang berada di rumah sanggar pada hari pertama
diletakkan di Punden Bale Pathokan. Bersamaan
dengan ini, dilakukan pembagian gandik kepada
masyarakat yang sebelumnya telah dibuat oleh ibu-ibu
di dusun Pancot. Prosesi pemukulan gamelan
tradisional dimulai pukul 13.00 yang menandakan
upacara tradisi Mondosiyo akan segera dilaksanakan.
Pukul 15.00 kesenian reog mulai ditampilkan dengan
adanya arak-arakan yang dimulai dari gapura pintu
masuk dusun Pancot hingga Punden Bale Pathokan.
Bersamaan dengan ini, sesaji dikumpulkan di rumah

pasar untuk diberikan doa. Selanjutnya prosesi inti
upacara
tradisi
Mondosiyo
dimulai
dengan
berkumpulnya para sesepuh dan perangkat dusun
Pancot. Masing-masing sesepuh dan perangkat dusun
Pancot membawa tembaga emas berisi badheg.
Sesepuh dusun memulai ritual upacara dengan
menyebar beras kuning di sekitar Punden Bale
Pathokan. Selanjutnya badheg mulai disiramkan di watu
gilang dan sisanya disiramkan ke masyarakat yang
mengikuti ritual upacara. Hal ini diyakini apabila tubuh
seseorang terkena badheg maka orang tersebut akan
sejahtera. Setelah itu, upacara nadhar dimulai dengan
melepaskan beberapa ekor ayam di atas rumah pasar.
Upacara tradisi Mondosiyo berakhir dengan
penyebaran beras kuning dan uang logam oleh
koordinator lingkungan dusun Pancot.
Tumbuhan Yang Digunakan Dalam Tradisi Mondosiyo
Jenis tumbuhan yang digunakan dalam tradisi
Mondosiyo berjumlah 26 jenis dari 17 familia.
Tumbuhan dimanfaatkan dalam berbagai sesaji yang
digunakan dalam tradisi Mondosiyo antara lain: Sesaji
Sanggar (sesaji yang diletakkan di rumah sanggar),
Sesaji Rumah Pasar (sesaji yang diletakkan di rumah
pasara), Sesaji Punden (sesaji yang diletakkan di Punden
bale pathokan).

Tabel 1. Tumbuhan yang Digunakan dalam Tradisi Mondosiyo
No

Nama Tumbuhan

Nama Lokal

Familia

Bagian yang Digunakan

1
2
3

Piper betle L.
Glycine max (L.) Merr.
Vigna radiata (L.) R. Wilczek

Sirih
Kedelai
Kacang Hijau

Piperaceae
Fabaceae
Fabaceae

Daun
Biji
Biji

4

Rosa hybrida L.

Mawar

Rosaceae

Bunga

5

Oryza sativa L.

Padi

Poaceae

Biji

6

Cocos nucifera L.

Kelapa

Arecaceae

Daun, buah

7

Curcuma longa L.

Kunir

Zingiberaceae

Rimpang

8

Zingiber officinale Roscoe

Jahe

Zingiberaceae

Rimpang

9

Musa x paradisiaca L.

Pisang

Musaceae

Daun, buah

10

Manihot esculenta Crantz

Singkong

Euphorbiaceae

Umbi

11

Cucurbita moschata Duchesne

Waluh

Cucurbitaceae

Buah

12
13

Zea mays L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.

Jagung
Ketela

Poaceae
Convolvulaceae

Buah/biji
Umbi

14

Kenanga

Annonaceae

Bunga

15

Cananga odorata (Lam.) Hook.f.
& Thomson
Jasminum sambac (L.) Aiton

Melati

Oleaceae

Bunga

16

Colocasia esculenta (L.) Schott

Talas

Araceae

Tangkai daun

17

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.

Andong

Asparagaceae

Daun

18

Solanum tuberosum L.

Kentang

Solanaceae

Umbi

19

Punica granatum L.

Delima

Lythraceae

Daun, buah

20

Pandanus amaryllifolius Roxb.

Pandan wangi

Pandanaceae

Daun

21

Hibiscus rosa-sinensis L.

Kembang sepatu

Malvaceae

Bunga
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22

Mucuna pruriens (L.) DC.

Benguk

Fabaceae

Biji

23

Kecipir

Fabaceae

Buah

24

Psophocarpus tetragonolobus (L.)
DC.
Capsicum frutescens L.

Cabe rawit

Solanaceae

Buah

25

Usnea barbata (L.) Mott

Jenggot wesi

Parmeliaceae

Talus

26

Caesalpinia sappan L.

Secang

Fabaceae

Kulit batang

Persentase Tumbuhan Yang Digunakan Dalam Tradisi Mondosiyo Berdasarkan Habitus
Pemanfaatan habitus pada tradisi Mondosiyo antara lain: liana, terna/herba, perdu, dan pohon.
Tabel 2. Tumbuhan yang Digunakan dalam Tradisi Mondosiyo Berdasarkan Habitus

Persentase Bagian Tumbuhan Yang Dimanfaatkan
Dalam Tradisi Mondosiyo
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, pemanfaatan bagian tumbuhan dalam tradisi
mondosiyo cukup beragam. Bagian-bagian tumbuhan

yang dimanfaatkan antara lain: tangkai daun, kulit
batang, daun, bunga, buah, biji, rimpang, dan umbi.
Persentase bagian tumbuhan yang dimanfaatkan dalam
tradisi Mondosiyo dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 3. Bagian Tumbuhan yang Digunakan dalam Tradisi Mondosiyo

Tabel 3. Presentase Nilai Kepentingan Tumbuhan dalam Tradisi Mondosiyo
No
Nama Tumbuhan
Nama Lokal

Nilai (%)

1
2
3

Musa x paradisiaca L.
Oryza sativa L.
Cocos nucifera L.

Pisang
Padi
Kelapa

100
90
90

4

Rosa canina L.

Mawar

80

5

Glycine max(L.) Merr.

Kedelai

80

6

Zea mays L.

Jagung

80
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7
8

Jasminum sambac (L.) Aiton
Colocasia esculenta (L.) Schott

Melati

80

Talas

80

9

Pandanus amarylifolius Roxb

Pandan Wangi

80

10

Mucuna pruriens (L.) L.

Benguk

80

11

Punica granatum L.

Delima

70

12

Curcuma longa L.

Kunir

70

13

Hibiscus rosa-sinensis L.

Kembang Sepatu

70

14
15
16

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson
Zingiber officinale Roscoe
Manihot esculenta Crantz

Kenanga
Jahe
Singkong

70
70
70

17

Piper betle L.

Sirih

70

18

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.

Andong

60

19

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ketela

60

20

Psophocarpus tetragonolobus (L.) D.C.

21
22

Vigna radiata (L.) R.Wilczek
Caesalpinia sappan L.

Kecipir
Kacang Hijau

60
60

Secang

60

23
24
25

Solanum tuberosum L.
Capsicum frustecens L.
Cucurbita moschata Duchesne

Kentang
Cabe Rawit

60
50

Waluh

50

26

Usnea barbata (L.) Mott.

Jenggot Wesi

30

Nilai fidelity level atau tingkat kepentingan
tumbuhan dala tradisi tertinggi diperoleh Musa x
paradisiaca L. dengan nilai 100%. Hal ini dimungkinkan
karena pisang (Musa x paradisiaca L.) dimanfaatkan
dalam beberapa sesaji. Terdapat 5 macam sesaji yang
menjadikan buah pisang sebagai bahan bakunya. Selain
itu daun pisang juga banyak digunakan sebagai
pembungkus sesaji yang lainnya. Sedangkan nilai
penting yang paling rendah adalah U. barbata sebesar
30%. Hal ini disebabkan jenggot wesi bukan komponen
utama dalam sesaji pur sedapur. Sehingga apabila tidak
terdapat jenggot wesi tidak mengurangi kepentingan
sesaji.

dalam tradisi Mondosiyo sebagai sesaji menandakan
bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung
dengan tumbuhan. Tumbuhan sebagai komponen sesaji
tradisi Mondosiyo mendorong masyarakat untuk
mendatangkan
tumbuhan
tersebut.
Kesadaran
masyarakat datang setelah mengetahui bahwa bila
tidak ada tumbuhan tersebut maka tradisi Mondosiyo
tidak akan berjalan dengan baik. Usaha masyarakat ini
yakni dengan menanam sendiri tumbuhan tersebut
atau membelinya dari daerah lain. Sehingga secara
tidak langsung masyarakat telah berusaha melakukan
konservasi terhadap beberapa jenis tumbuhan agar
keberadaannya dalam tradisi dapat dipertahankan.

Tradisi Mondosiyo Dan Upaya Konservasi Lingkungan
Menurut masyarakat, pelaksanaan tradisi
Mondosiyo merupakan kegiatan rutin yang tidak dapat
dipisahkan dari kepercayaan bahwa apabila tidak
melaksanakan tradisi tersebut maka akan terjadi suatu
bencana di desa mereka. Setiap pelaksanaannya
mereka
memberikan
sesaji
sebagai
bentuk
penghormatan kepada ruh nenek moyang dan bentuk
syukur atas hasil bumi yang melimpah. Hal seperti ini
sering disebut sebagai uapaya tolak bala. Selain
memeberikan sesaji, masyarakat juga memberikan doa
agar masyarakat dan desanya jauh dari bencana dan
selalu diberi keselamatan. Masyarakat percaya bahwa
dengan selalu melaksanakan tradisi Mondosiyo ruh
nenek moyang akan tenang dan desa akan jauh dari
bencana.
Pemakaian tumbuhan sebagai simbolik dalam
menyampaikan pesan kepada masyarakat merupakan
salah satu sikap kearifan lokal. Keberadaan tumbuhan
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Abstrak - Kajian baseline study bertujuan menyediakan data awal atau status keanekaragaman hayati flora dan fauna dalam
suatu kawasan sebelum dikembangkan sebagai Taman Kehati yang berfungsi sebagai benchmark untuk mengukur keberhasilan
program Taman Kehati dengan membandingkan hasil pengukuran secara periodik pada waktu mendatang. Salah satu
keanekaragaman hayati yang terdapat dalam Taman Kehati AQUA adalah herpetofauna. Herpetofauna merupakan satwa yang
sangat beragam jenis dan memiliki bentuk yang menarik serta memiliki peran baik dari aspek ekologis yaitu dalam menjaga
keseimbangan alam dan bioindikator lingkungan maupun aspek ekonomis sebagai komoditas ekspor sehingga perlu adanya
kajian mengenai inventarisasi keanekaragaman jenis herpetofauna di Taman Kehati. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan
Agustus 2015 di Taman Kehati AQUA, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Pencarian jenis-jenis
herpetofauna (reptil dan amfibi) dilakukan dengan menelusuri sungai yang mengapit Taman Kehati AQUA. Pencarian dilakukan
pada siang hari pukul 05.00-11.00 WIB dan malam hari pukul 19.00-23.00 WIB dengan teknik Survei Penjumpaan Visual (Visual
Encounter Survey/VES) dengan menelusuri jalur sepanjang 400 meter dan mengamati sekelilingnya (tepi jalur). Dari hasil
identifikasi ditemukan 14 spesies yang terdiri dari 2 spesies kodok, 2 spesies katak, 3 spesies kadal, 3 spesies cicak, dan 4 spesies
ular. Satu spesies ular merupakan jenis viper atau memiliki bisa yakni Trimeresurus albolabris. Amfibi yang paling mudah
dijumpai adalah Duttaphrynus melanostictus sedangkan jenis ular yang paling sering dijumpai adalah Dendrelaphis pictus.
Kata kunci: Amfibi, Baseline Study, herpetofauna, reptil, Taman Kehati AQUA.

PENDAHULUAN
Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah
suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati
di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi
konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi
tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran
bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan
komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian
satwa penyerbuk dan pemencar biji (Permen LH No. 3
Tahun 2012).
PT. Tirta Investama Pabrik Klaten yang berlokasi
di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten, Jawa tengah adalah industri Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK) dengan merk AQUA yang
berkomitmen untuk berkontribusi pada pelestarian
lingkungan dan keanekaragaman hayati. PT. Tirta
Investama-Pabrik Klaten menyiapkan
satu areal
terbuka hijau untuk dijadikan suatu tempat yang
disebut dengan Taman Kehati AQUA, seluas 4,6 Ha
yang terletak di Dusun Umbulsari, Desa Ponggok,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Taman
Kehati AQUA digunakan sebagai tempat pelaksanaan
kegiatan konservasi flora dan fauna endemik lokal,
serta pengembangan inovasi terkait perlindungan
keanekaragaman hayati yang sudah dilaksanakan sejak
2009.
Melalui Program Taman Kehati AQUA ini PT.
Tirta Investama Pabrik Klaten berharap dapat ikut serta
menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal
yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap
kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan
kepunahannya. Taman Kehati AQUA dengan struktur

dan komposisi vegetasinya juga bertujuan mendukung
kelestarian fauna endemik dan atau langka yang
hampir punah dengan bekerja sama dengan pihakpihak yang memiliki kompetensi dibidangnya serta
menjaga keseimbangan ekosistem di dalam area pabrik
dan sekitarnya maupun di daerah tangkapan air.
Untuk mengetahui dampak dari keberadaan
Taman Kehati terhadap peningkatan keanekaragaman
hayati flora fauna maka perlu dilakukan pengukuran
secara periodik. Sebagai dasar atau benchmark
pengukuran keberhasilan dari program taman kehati
maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui kondisi
status keanekaragaman hayati sebelum ada Taman
Kehati atau baseline study.
Herpetofauna merupakan satwa yang sangat
beragam jenis dan memiliki bentuk yang menarik.
Menurut Biodiversity Action Plan for Indonesian, 16%
dari amfibi dan reptil dunia terdapat di Indonesia
dengan jumlah lebih dari 1.100 jenis, sehingga
Indonesia menjadi negara yang mempunyai jumlah
amfibi dan reptil terbesar di dunia. Tetapi jumlah
tersebut diperkirakan masih jauh di bawah keadaan
yang sebenarnya (Iskandar and Erdelen, 2006).
Dari aspek ekologis herpetofauna memiliki
peranan penting dalam menjaga keseimbangan rantai
makanan di ekosistem baik berperan sebagai predator
maupun mangsa (Zug, 1993 dalam Widodo dkk., 2012).
Beberapa jenis herpetofauna juga dapat dijadikan
sebagai bioindikator lingkungan karena kepekaannya
terhadap perubahan lingkungan seperti pencemaran
air, pengrusakan habitat asli, introduksi spesies eksotik,
penyakit dan parasit (Carrey et al.,2001; Corn, 2005;
Cushman, 2006; Kusrini et al., 2008 dalam Widodo dkk.,
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2012). Herpetofauna juga dapat dimanfaatkan sebagai
obat tradisional, misalnya minyak dari daging dan kulit
kadal (Eutropis multifasciata) digunakan untuk obat
sakit kulit seperti alergi, gatal-gatal dan eskim di daerah
Sijunjung, Sumatera Barat (Hamdani dkk., 2013).
Mengingat perannya yang penting maka herpetofauna
menjadi salah satu objek yang didata untuk baseline
study.
METODE PENELITIAN
Area kajian
Kajian baseline study dilaksanakan pada bulan
Agustus 2015 di Taman Kehati AQUA,Dusun Umbulsari,
Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten.

System), kamera foto, perlengkapan koleksi
herpetofauna (reptil dan amfibi), Panduan Identifikasi
Amfibi Jawa dan Bali (Iskandar D. T, 1998), dan Peta
Lokasi serta alat tulis.
Pencarian jenis-jenis herpetofauna (reptil dan
amfibi) dilakukan dengan menelusuri sungai yang
mengapit Taman Kehati AQUA. Pencarian dilakukan
pada siang hari pukul 05.00-11.00 WIB dan malam hari
pukul 19.00-23.00 WIB. Teknik yang digunakan dalam
pencarian adalah Survei Penjumpaan Visual (Visual
Encounter Survey/ VES) yaitu pengambilan data jenis
satwa berdasarkan perjumpaan pada jalur baik di
daerah terestrial maupun akuatik (Heyer et al., 1994
dalam Findua dkk., 2016). Pencarian herpetofauna
dilakukan dengan menelusuri jalur sepanjang 400
meter dan mengamati sekelilingnya (tepi jalur). Batas
jarak tepi jalur yang digunakan adalah 3 meter dari
pusat jalur. Pencarian juga dilakukan dengan melihat di
bawah batu, kayu-kayu lapuk, semak dan pohon untuk
mengoptimalisasikan perolehan data. Setiap ditemukan
jenis herpetofauna, selanjutnya diidentifikasi dan
dilakukan pencatatan data lokasi ditemukannya jenis
tersebut.
Analisis data
Data satwa disajikan dalam tabel dan
diklasifikasikan secara taksonomis (spesies, genus,
famili), dikelompokkan menurut status perlindungan PP
No.7 Tahun 1999 dan IUCN Redlist.

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data Keanekaragaman Jenis
Herpetofauna di Taman Kehati AQUA, Dusun Umbulsari, Desa
Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Cara kerja
Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam
kajian baseline study adalah GPS (Global Positioning

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil
observasi
keanekaragaman
jenis
herpetofauna yaitu terdapat 6 famili reptil yang terdiri
dari 10 spesies dan 3 famili amfibi dari 4 spesies.

Tabel 1. Keanekaragaman Jenis Herpetofauna (Amfibi dan Reptil) di Taman Kehati AQUA
No.
Ordo : Subordo
Famili
Spesies
1
Anura
Bufonidae
Duttaphrynus melanostictus
Phrynoidis aspera
Ranidae
Chalcorana chalconata
Rhacophoridae
Polypedates leucomystax
2
Squamata : Iguania
Agamidae
Bronchocela cristatella
Bronchocela jubata
Draco volans
3
Squamata
: Gekkonidae
Gekko gecko
Gekkonidae
Cyrtodactylus fumosus
Scincidae
Eutropis multifasciata
4
Squamata : Serpentes
Colubridae
Ahaetulla prasina
Dendrelaphis pictus
Natricidae
Xenochropis trianguligerus
Viperidae
Trimeresurus albolabris

Pembahasan
Keanekaragaman hayati merupakan aset bagi
pembangunan nasional dan daerah sehingga perlu

Nama Indonesia
Kodok Buduk/Kodok Puru
Kodok Buduk Sungai
Kongkang Kolam
Katak Pohon Bergaris
Kadal Jambul Hijau
Bunglon Surai
Cicak/Kadal terbang
Tokek Rumah
Cicak Rumah
Kadal
Ular Gadung/ Ular Pucuk
Ular Tambang
Ular Segitiga Merah
Ular Bangkai Laut

dilakukan suatu usaha pelestarian jenis-jenis dan
sumber daya genetik lokal melalui pencadangan
sumber daya alam. Taman Kehati memiliki beberapa
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fungsi antara lain sebagai koleksi tumbuhan lokal,
langka dan endemik penting yang ada di kawasan
tertentu, sebagai tempat sumber genetik tumbuhan
dan tanaman lokal, langka dan endemik penting,
sebagai tempat atau sarana pendidikan, penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, serta
sebagai ruang terbuka hijau dan penambahan tutupan
vegetasi di suatu kawasan.
Taman Kehati AQUA Klaten merupakan sebuah
program yang dilakukan untuk pencadangan sumber
daya alam hayati guna penyelamatan berbagai spesies
tumbuhan lokal dan fauna pendukung yang memiliki
tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya
atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya
dengan memperhatikan manfaat dan fungsi
ekosistemnya. Untuk menyediakan data status
kenekaragaman hayati dilakukan kajian baseline study.
Pada area Taman Kehati AQUA diapit oleh
sungai yang memungkinkan sebagai habitat serta
memberi daya dukung bagi kehidupan flora dan fauna.
Salah satu fauna yang banyak terdapat di perairan
seperti sungai adalah herpetofauna terutama dari kelas
reptil dan amfibi.
Herpetofauna merupakan hewan berdarah
dingin yang untuk mengatur suhu tubuhnya sangat
tergantung pada kondisi lingkungan tempat tinggalnya.
Herpetofauna terdiri dari reptil dan amfibi merupakan
dua kelas potensi keanekaragaman hayati hewani yang
kurang dikenal dan jarang diketahui. Herpetofauna
sangat menyukai tempat-tempat yang kondisi
kelembabannya relatif tinggi dan dekat dengan badan
air (Kusrini dan Alford 2006) dalam Wahyuni dkk.,
2014). Herpetofauna mudah dijumpai terutama pada
malam hari saat suhu udara rendah dengan
kelembaban udara tinggi. Herpetofauna memiliki
peranan penting dalam ekosistem sebagai bioindikator
lingkungan, predator hama dan serangga yang
merugikan manusia (Duelman and Trueb, 1976 dalam
Wahyuni dkk., 2014).

Gambar 2. Duttaphrynus melanostictus

Gambar 3. Trimeresurus albolabris

Cox (1998) dalam Wahyuni (2012) menjelaskan
bahwa penyebaran reptil dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti tipe vegetasi, ketinggian, iklim, batas
alam seperti laut, dan habitat mikro. Ketergantungan
hidup reptil terhadap faktor di atas menyebabkan
penyebaran reptil terbatas dan spesifik sesuai daya
dukung habitat dan penyesuaian hidup dari jenis itu
sendiri. Pola vegetasi dari suatu wilayah terus berubah
seiring berkembangnya zaman. Wilayah yang
terdegradasi menyebabkan habitat dari reptil
berkurang.
Kelompok herpetofauna yang terdiri dari reptil
dan amfibi cukup banyak dijumpai terutama di daerah
aliran sungai. Keseluruhan ditemukan 14 spesies yang
terdiri dari 2 spesies kodok, 2 spesies katak, 3 spesies
kadal, 3 spesies cicak, dan 4 spesies ular.
Amfibi adalah salah satu hewan bertulang
belakang (vertebrata), memiliki ciri kulit licin dan
berkelenjar serta tidak bersisik. Sebagian besar Amfibi
mempunyai anggota gerak seperti tungkai dan jari-jari.
telurnya tidak bercangkang, dan diletakkan dalam air
atau tempat yang lembab untuk menghindari
kekeringan (Mistar 2008). Amfibi dewasa memiliki
paru-paru tetapi proses respirasi dan pertukaran udara
terjadi melalui kulit tetapi berbeda pada saat masih
muda (baru menetas) dikenal dengan sebutan berudu,
sebagian besar bernapas dengan insang. Perubahan ini
disebabkan adanya metamorfosis pada Amfibi dimana
terjadi perubahan baik secara morfologis, anatomis
maupun fisiologis dari tahapan muda menjadi tahapan
dewasa.
Amfibi yang paling mudah dijumpai adalah
Duttaphrynus melanostictus sedangkan jenis ular yang
paling sering dijumpai adalah Dendrelaphis pictus.
Keduanya biasa ditemuai di bibir sungai di sela-sela
batu dan di di cabang-cabang pohon bambu.
Satu spesies ular yang terdapat di Taman Kehati
AQUA merupakan jenis viper atau memiliki bisa yakni
Trimeresurus
albolabris.
Viper
pohon
hijau (Trimeresurus albolabris) atau dikenal juga
sebagai ular bangkai laut merupakan salah satu spesies
ular berbisa yang hidup di Indonesia. Ular dari famili
Viperidae memiliki bisa (venom) yang cukup kuat
meskipun tidak mematikan bagi manusia. Kepala dan
tubuh bagian atas (dorsal) berwarna hijau daun,
dengan bibir keputihan atau kekuningan. Terdapat
warna belang-belang putih dan hitam pada kulit di
bawah sisik pada tubuh bagian depan, yang baru
nampak bila ular merasa terancam. Sisi bawah tubuh
(ventral) kuning terang sampai kuning pucat atau
kehijauan; pada hewan jantan dengan garis kuning
yang lebih tua (atau lebih nyata) pada batas dengan
warna hijau (garis ventrolateral). Sisi atas ekor
berwarna kemerahan. Ciri yang sangat menonjol dalam
sub keluarga Trimeresurus ini adalah adanya
coretan memanjang warna merah dibagian atas
ekornya. Giginya yang solenoglypha atau berbentuk
engsel dapat memanjang hingga optimal 2 cm meski
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tubuhnya hanya berukuran 75-90 cm dengan diameter
maksimal sekitar 2,5 cm (Biodiversity Warriors, 2017).
Ular ini juga dikenal dengan sebutan ular gadung
luwuk ekor merah dan tinggal di hutan bambu, semaksemak hijau, pepohonan hijau atau dekat sungai. Ular
ini umum ditemukan pada dataran rendah, daerah
perkebunan atau hutan pegunungan hingga mencapai
ketinggian
1.200
mdpl.
Ular
ini
hidupnya arboreal atau diatas pohon untuk memangsa
burung, cecak, kadal dan makhluk pohon lainnya. Aktif
mencari makan pada malam hari atau nocturnal, dan
sering ditemukan di daerah pinggiran sawah atau
ladang, hutan hujan tropis hingga ketinggan 2000 mdpl.
Seperti lazimnya ular yang hidup diatas pohon, ular ini
pun bereproduksi dengan ovovivipar atau mengerami
telurnya didalam tubuhnya sehingga ketika keluar
sudah berbentuk bayi ular (Himakova, 2017).
Meski gerakannya lambat namun sangat agresif
jika merasa terancam. Bahkan termasuk ular yang
mudah merasa terganggu dan kerap menggigit
manusia. Bisanya tidak mematikan namun cukup
berbahaya dan dapat berakibat vatal. Bisanya bersifat
hemotoksin yang menyerang sistem peredaran darah.
Gigitan Ular Viper Pohon Hijau pada manusia
menimbulkan rasa sakit yang hebat dan kerusakan
jaringan di sekitar luka gigitan. Awalnya daerah sekitar
gigitan membengkak dan berwarna merah gelap,
disusul dengan rasa kaku dan nyeri yang terasa hingga
pada persendian-persendian yang terdapat antara luka
dan jantung. Jika tidak ditangani dengan baik hingga
beberapa hari, dapat mengakibatkan kematian,
meskipun jarang sekali terjadi (Himakova, 2017).
Menurut IUCN Redlist keempat belas jenis
herpetofauna yang ditemukan di Taman Kehati AQUA
semuanya berstatus Least Concern (LC) sehingga
keberadaannya di alam tidak memiliki tingkat
keterancaman punah yang tinggi. Selain itu
berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 tidak ada jenis
herpetofauna dari kelas amfibi dan reptil di Taman
Kehati AQUA yang merupakan spesies yang dilindungi.
Kelestarian
jenis
herpetofauna
tetap
harus
diperhatikan mengingat perannya yang penting
terutama dalam penyeimbang ekosistem maka
pengelolaan Taman Kehati AQUA harus tetap menjaga
kondisi habitat herpetofauna tersebut.
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Abstrak – Ordo Lepidoptera (kupu-kupu) dan Odonata (capung) memiliki peran yang penting dalam ekosistem. Pendataan jenis
kupu-kupu dan capung dilakukan dengan metode direct searching dengan menjelajahi lokasi pengambilan data baik di daerah
vegetasi maupun sungai. Pengamatan dan koleksi dimulai pukul 08.00-12.00 WIB dan pukul 13.00-18.00 WIB, pada bulan Agustus
2015 di Taman Kehati AQUA, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Kupu-kupu cukup banyak dijumpai di
Taman Kehati AQUA. Teridentifikasi sebanyak 22 spesies kupu-kupu yang berasal dari 5 famili. Nymphalidae merupakan famili
yang mendominasi. Tercatat 10 spesies capung yang terdiri dari 5 spesies capung dan 5 spesies capung jarum. Spesies capung
yang paling mudah ditemui di Taman Kehati AQUA adalah Orthetrum Sabina.
Kata kunci: Lepidoptera, odonata, Taman Kehati AQUA

PENDAHULUAN
Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah
suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati
di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi
konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi
tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran
bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan
komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian
satwa penyerbuk dan pemencar biji (Permen LH No. 3
Tahun 2012).
PT. Tirta Investama-Pabrik Klaten menyiapkan
areal seluas 4,6 Ha di Dusun Umbulsari, Desa Ponggok,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang akan
dijadikan Taman Kehati AQUA yang bertujuan untuk
pencadangan sumberdaya alam hayati guna
penyelamatan berbagai spesies tumbuhan asli atau lokal
yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap
kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan
kepunahannya dengan memperhatikan manfaat dan
fungsi ekosistemnya.
Taman Kehati AQUA memiliki beberapa fungsi
antara lain sebagai koleksi tumbuhan lokal, langka dan
endemik penting yang ada di kawasan tertentu, sebagai
tempat sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal,
langka dan endemik penting, sebagai tempat atau
sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu
pengetahuan dan ekowisata, serta sebagai ruang
terbuka hijau dan penambahan tutupan vegetasi di
suatu kawasan.
Untuk mengetahui dampak positif dari
keberadaan Taman Kehati AQUA terhadap peningkatan
keanekaragaman hayati maka perlu dilakukan
pengukuran secara periodik. Sebagai dasar atau
benchmark pengukuran keberhasilan dari program
taman kehati maka perlu dilakukan kajian untuk

mengetahui kondisi status keanekaragaman hayati
sebelum ada Taman Kehati AQUA atau baseline study.
Baseline study kaeanekaragaman hayati flora dan
fauna Taman Kehati bermanfaat sebagai benchmark
bagi keberhasilan peningkatan keanekaragaman hayati
di Taman Kehati. Selain itu, kegiatan kajian baseline
study juga berguna sebagai pertimbangan dalam
mengidentifikasi dan menetapkan jenis-jenis yang
potensial untuk ditanam di Taman Kehati dan dijadikan
prioritas untuk dikonservasi, mengidentifikasi jenis-jenis
satwa yang ada di Taman Kehati dan menetapkannya
sebagai prioritas konservasi, membuat disain vegetasi
dan infrastruktur Taman Kehati, membuat pangkalan
data kehati.
Salah satu keanekaragaman hayati fauna yang
terdapat di Taman Kehati AQUA adalah kelas Insekta
(serangga) yang terdiri dari Ordo Lepidoptera (kupukupu) dan Odonata (capung) karena Taman Kehati
AQUA menyediakan lingkungan yang mendukung
sebagai habitat serangga tersebut yaitu adanya perairan
dan tumbuhan inang.
Kupu-kupu merupakan komponen biotik yang
mudah dikenali dalam ekosistem, karena mereka
terlihat menarik baik dari bentuk dan macam warna.
Peran ekologi kupukupu dalam ekosistem tidak hanya
sebagai herbivora semata, tetapi juga sebagai
komponen yang penting dalam penyerbukan. Kupukupu dapat dengan mudah kita lihat bila memasuki
hutan, di jalan setapak, di pinggiran hutan, dan
sepanjang aliran sungai (Subahar dan Yuliana 2012).
Capung sebagai salah satu komponen
keanekargaman hayati memegang peranan penting
dalam jaring makanan yaitu sebagai herbivora, karnivora
dan detrivor (Strong et al., 1984 dalam Siregar 2016).
Selain itu, capung dapat dijadikan sebagai indikator
kualitas ekosistem. Hal ini disebabkan capung memiliki
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dua habitat yaitu air dan udara (Ansori, 2008) dalam
Aprianti dkk., 2014).
Pentingnya peran kupu-kupu dan capung dalam
ekosistem maka kondisi keanekaragaman jenisnya
dijadikan objek dalam baseline study.
METODE PENELITIAN
Area kajian
Kajian Baseline Study keanekaragaman hayati
flora fauna dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di
Taman Kehati di Dusun Umbulsari, Desa Ponggok,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

2011), dan Pocket Guide Dragonflies on Peninsular
Malaysia and Singapore (Orr, 2005).
Metode
penelitian yang digunakan untuk
pendataan kupu-kupu dan capung adalah metode direct
searching yaitu cara koleksi langsung menggunakan jala
serangga (insect net). Pencarian dua jenis serangga
tersebut dilakukan dengan menjelajahi lokasi Taman
Kehati AQUA baik di daerah vegetasi maupun sungai.
Koleksi dilakukan dengan cara mengayunkan jala kearah
serangga yang ditemui sepanjang jalur pengamatan.
Sampel yang didapat dimasukkan kedalam botol
pembunuh yang telah diberi kloroform. Sampel yang
telah mati dimasukkan ke dalam kertas segitiga
(papilot) atau botol kecil. Pengamatan dan koleksi
dimulai dari pukul 08.00-12.00 WIB dan pukul 13.0018.00 WIB.
Analisis data
Data satwa disajikan dalam tabel dan
diklasifikasikan secara taksonomis (spesies, genus,
famili), dikelompokkan menurut status perlindungan PP
No.7 Tahun 1999 dan IUCN Redlist.

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data Keanekaragaman Jenis
Lepidoptera dan Odonata di Taman Kehati AQUA, Dusun
Umbulsari, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten.

Cara kerja
Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam kajian
Baseline Study adalah GPS (Global Positioning System),
kamera foto, perlengkapan koleksi insekta, buku KupuKupu Indonesia yang bernilai dan Dilindungi (Peggie,

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kawasan Taman Kehati AQUA cukup banyak
dijumpai kupu-kupu. Total teridentifikasi sebanyak 21
spesies kupu-kupu yang dapat dikelompokkan dalam 5
famili. Keberadaan kupu-kupu cukup menarik perhatian
karena kupu-kupu memiliki penampilan yang indah.
Jenis kupu-kupu yang mendominasi berasal dari famili
Nymphalidae sedangkan jenis yang umumnya memiliki
morfologi yang menarik adalah dari famili Papilionidae.

Tabel 1. Keanekaragaman Jenis Kupu-kupu (Lepidoptera) di Taman Kehati AQUA
No.
Famili
Spesies
1

Papilionidae

Graphium agamemnon
Pchliopta aristolochiae
Papilio memnon
Papilio polytes

2

Pieridae

Appias lyncida
Catopsilia pomona
Eurema alitha
Leptosia nina

3

Nymphaiidae

Dophla evelina
Neptis hylas
Tanaecia palguna
Danaus chrysippus
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Pantoporia hordonia
Euploea mulciber
Hypolimnas bolina
Junonia almanac
Junonia erigone
Junonia hedonia
Doleschallia bisaltidae
4

Lycanidae

Jamides alecto

5

Herperiidae

Caltoris bromus

Kelompok Odonata yang terdiri dari capung dan
capung jarum merupakan kelompok insekta yang
banyak diabaikan keberadaannya oleh masyarakat.
Padahal jika dilihat capung memiliki morfologi yang
cukup menarik dan bervariasi khususnya capung jarum,

walaupun memiliki ukuran yang kecil namun variasi
morfologinya sangat memesona. Pada Taman Kehati
AQUA dari 10 spesies yang dijumpai, 5 spesies
merupakan capung (Anisoptera) dan 5 spesies
merupakan capung jarum (Zygoptera).

Tabel 2. Keanekaragaman Jenis Capung (Odonata) di Taman Kehati AQUA
No
Ordo : Subordo
Famili
1

Odonata : Anisoptera

Libellulidae

Spesies
Cratila lineata
Crocothemis servilia
Orthetrum sabina
Pantala flavescens
Potamarcha congener

2

Odonata : Zygoptera

Chlorocyphidae

Libellago lineata
Rhinocypha fenestrata

Platicnemididae

Copera marginipes

Coenagrionidae

Agriocnemis pygmaea
Pseudagrion pruinosum

Pembahasan
Dengan struktur dan komposisi vegetasi yang ada
di dalamnya, Taman Kehati AQUA bertujuan mendukung
kelestarian fauna endemik dan atau langka yang hampir
punah. Terdapat beberapa fauna yang ada di Taman
Kehati AQUA, diantaranya jenis serangga berupa kupukupu dan capung. Kupu-kupu merupakan serangga yang
masuk dalam Ordo Lepidoptera atau serangga bersayap
sisik. Kebanyakan kupu-kupu mempunyai struktur tubuh
atau anatomi yang sama. Tubuh kupu-kupu dewasa
terdiri dari 3 bagian yaitu kepala (head), dada (thorax)
dan perut (abdomen). Kupu-kupu adalah kelompok
serangga holometabola sejati dengan siklus hidup

melalui stadium telur, larva (ulat), pupa (kepompong),
dan imago (dewasa) (Mastrigt dan Rosariyanto 2005).
Teridentifikasi sebanyak 22 spesies kupu-kupu
yang berasal dari 5 famili yang dijumpai di Taman Kehati
AQUA. Nymphalidae merupakan famili yang
mendominasi. Besarnya proporsi famili Nymphalidae
baik dari jenis maupun individu disebabkan karena
Nymphalidae mempunyai lebih dari satu jenis tumbuhan
inang dan cenderung bersifat polifag (mempunyai jenis
makanan lebih dari satu macam). Sifat polifag
memungkinkan Nymphalidae tetap dapat memenuhi
kebutuhannya akan tumbuhan inang meskipun
tumbuhan inang utamanya tidak tersedia. Famili
Nymphalidae merupakan famili kupu-kupu yang
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berukuran sedang sampai besar antara 25-150 mm dan
warna sayap beraneka warna, kebanyakan memiliki
warna jingga bercampur coklat atau hitam. Pada
umumnya sayap belakang tidak berekor meskipun
beberapa jenis ada yang memiliki sayap berekor. Famili
Nymphalidae juga sering disebut dengan kupu-kupu kaki
sikat karena kakinya ditutupi bulu-bulu yang terlihat
seperti sikat. Famili Nymphalidae lebih menyukai
tempat yang teduh sebagai habitatnya (Lestari dkk.,
2015).
Odonata merupakan insekta hemimetabola.
Larva hidup di air dan perilakunya sangat berbeda
dengan hewan dewasa. Bentuk dewasa terbang dan
terlihat jelas, seringkali dengan warna-warna terang,
dan lebih aktif dibandingkan kebanyakan insekta air
yang hidup di darat (teresterial). Kondisi ini dipengaruhi
banyak hal diantaranya keadaan air, besar kecilnya arus
air dan faktor-faktor ekologi lain (Ward, 1992 dalam
Mahajoeno dkk., 2001).
Tercatat 10 spesies capung yang dijumpai di
Taman Kehati AQUA. Dari 10 spesies tersebut 5 spesies
merupakan capung dan 5 spesies merupakan capung
jarum. Spesies yang paling mudah ditemui di Taman
Kehati AQUA adalah Orthetrum sabina. Capung jenis
Orthetrum sabina dari famili Libellulidae mudah
dijumpai karena spesies dari famili ini merupakan
predator dan biasanya bersifat agresif, memakan
hampir semua serangga. Kanibal Libellulidae
mengonsumsi semua jenis organisme akuatik dan hamahama dominan tanaman pangan dan perkebunan yang
ukuran dan tekstur tubuhnya sesuai dikonsumsi capung,
seperi larva nyamuk Anopheles, Sogatella kecil, dan
serangga lainnya (Folsom and Collins, 1984; Blois, 1985
dalam Siregar, 2016).

Gambar 4. Orthetrum sabina

Gambar 5. Rhinocypha fenestrata

Dari semua spesies kupu-kupu dan capung yang
teridentifikasi di Taman Kehati AQUA, tidak ada spesies
yang memiliki status terancam atau semua spesies
berstatus Least Concern (LC) menurut IUCN Redlist serta
tidak ada jenis yang masuk dalam daftar satwa yang
dilindungi menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7
Tahun 1999. Pengelolaan Taman Kehati AQUA tetap
harus dilakukan dengan memperhatikan terjaganya
habitat bagi jenis satwa di dalamnya. Menjaga atau tidak
merusak habitat satwa akan berdampak pada lestarinya
jenis satwa yang ada dan secara tidak langsung akan
berpengaruh pada terjaganya keseimbangan ekosistem.
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