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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki sumber daya hayati yang 

luas dan melimpah serta terletak pada posisi yang cukup strategis. Menurut Anonim 

(2014:28), bahwa Provinsi Jambi secara geografis terletak pada 0° 45¹ 3º 45¹ LS dan 

101º 0¹ -104º 55 BT di bagian tengah Pulau Sumatera dengan luas daratan 50.160,05 

km2 dan luas perairan 425,50 km2. Wilayah Provinsi Jambi sebelah utara berbatasan 

dengan Provinsi Riau, sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan 

Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera 

Selatan, dan sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. 

Provinsi Jambi memiliki iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan 

keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan 

iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan 

periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan 

mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. 

Sepanjang tahun 2014, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan bervariasi 

mulai dari sedang hingga sangat tinggi. Rata-rata curah hujan bulanan pada tahun 

2014 berkisar antara 120 – 180 mm. Suhu udara rata-rata mencapai 23, 28ºC pada 

daerah dataran tinggi di wilayah barat dan pada daerah lainnya suhu udara berkisar 

27ºC (Anonim, 2014:29). 
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Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) buah Taman Nasional, 4 (empat) buah 

Cagar alam, 2 (dua) buah Taman Hutan Raya, dan 1 (satu) Taman Wisata yang 

tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Keempat Taman Nasional di Provinsi 

Jambi tersebut meliputi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), Taman Nasional 

Bukit Dua Belas (TNBD), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan Taman 

Nasional Berbak (TNB). Masing-masing taman nasional tersebut memiliki potensi 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa endemik yang bernilai tinggi. Bahkan 

TNBD merupakan tempat bermukimnya komunitas Suku Anak Dalam (SAD). 

Sementara TNB merupakan kawasan konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara 

dengan keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan 

rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Pulau Sumatera (Anonim, 

2014:30). 

Menurut Anonim (2014:78) Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan 

pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau 

buatan jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu 

pengetahuan dan pendidikan menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Luas 

Tahura di wilayah Provinsi Jambi mencapai 34.193,79 Ha yang terdiri dari Taman 

Hutan Raya Sekitar Tanjung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten 

Muaro Jambi, serta Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin di Kabupaten 

Batanghari. 

Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan RI Nomor : 94/Kpts-II/2001 tanggal; 15 Maret 2001 menetapkan 
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bahwa: Penetapan kelompok Hutan Sultan Thaha Syaifudin Bulian seluas 15.830 

(Lima belas ribu delapan ratus tiga puluh) hektar sebagai Kawasan Hutan dan 

sekaligus mengubah fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi Tahura serta 

diberi nama Tahura Sultan Thaha Syaifuddin. 

Menurut Dunan (2015:1) menjelaskan bahwa Tahura Sultan Thaha Syaifudin 

diperkirakan hanya tersisa 30% dari semula. Kondisi yang kian kritis itu, akibat 

pembiaran pemerintah atas perambah yang masuk kawasan. Hal ini juga didukung 

dalam penelitian Budiandrian dkk., (2017:212) yang menjelaskan bahwa kawasan 

Tahura Sutan Thaha Syaifudin merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang 

masuk dalam klasifikasi kawasan hutan konservasi meskipun demikian hal tersebut 

tidak menjadikan kawasan ini steril dari berbagai kepentingan bahkan terjadi 

eksploitasi SDA di kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifudin sehingga menyebabkan 

praktik pemanfaatan lahan secara ilegal. 

Tahura Sultan Thaha Syaifudin memiliki ancaman yang sangat serius salah 

satunya adalah eksploitasi. Kegiatan eksploitasi ini belakangan berlangsung cukup 

marak, dan menggunakan chainsaw, sehingga mempercepat kerusakan hutan. 

Eksploitasi secara berlebihan ini tentu menjadi ancaman serius bagi Tahura Sultan 

Thaha Syaifudin. Padahal fungsinya bukan untuk memasok kebutuhan bahan baku 

industri pengolahan kayu. Namun hingga saat ini kebijakan pengamanan belum tegas 

dilakukan padahal, nasib taman itu kini tergantung pada para pengambil kebijakan. 

Kerusakan hutan akibat eksploitasi juga akan mengganggu habitat dari 

tumbuhan anggrek yang termasuk dalam family Orchidaceae, kemungkinan besar 



4 
 

pohon-pohon yang ditebang secara illegal itu merupakan habitat dari tumbuhan 

anggrek tipe epifit sehingga dengan adanya kerusakan yang disebabkan oleh  

tindakan ilegal logging tersebut akan berdampak  pada  berkurangnya jenis anggrek 

yang ada di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin. Tidak hanya jenis anggrek 

tipe epifit saja yang terancam akibat pengerusakan lingkungan tetapi juga semua tipe 

anggrek yang ada di Tahura Sultan Thaha Syaifudin. 

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian tentang tumbuhan anggrek di daerah 

Jambi diantaranya, penelitian Puspitaningtyas (2002:55) menemukan 26 spesies 

anggrek di kawasan kebun raya bukit sari Jambi. Penelitian Anggundary menemukan 

22 spesies anggrek yang termasuk kedalam 14 genus di hutan adat Gunung Batuah 

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Jambi. Selain di Jambi ada juga 

beberapa penelitian tentang tumbuhan anggrek diluar Jambi diantaranya, penelitin 

Hani dkk menemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ditumbuhi 

sekitar 68 jenis anggrek yang terdiri dari 57 jenis anggrek epifit dan 11 jenis anggrek 

tanah. Penelitian Wulanesa dkk menemukan 18 genus, dan 42 spesies anggrek epifit 

di Hutan Coban Trisula. Penelitian Agustin dan Widowati yang dilakukan di Hutan 

Resort Way Kanan menemukan 23 jenis anggrek, terdiri dari 9 genus dan 14 spesies. 

Permasalahan di Tahura Sultan Thaha Syaifudin yang berkaitan dengan 

kerusakan  habitat dari anggrek yang akan mengakibatkan kehilangan plasma nutfah 

anggrek, sehingga diperlukan pendataan mengenai anggrek. Hingga saat ini penelitian 

mengenai eksplorasi anggrek di Tahura Sultan Thaha Syaifudin belum pernah 

dilakukan, padahal eksplorasi anggrek dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan 
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pengayaan materi yang bersifat kontekstual pada materi yang berkaitan dengan 

taksonomi tumbuhan. Berdasarkan uraian tersebut sangat perlu dilakukan penelitian 

yaitu “Eksplorasi Anggrek Epifit Yang Terdapat Di Kawasan Tahura Sultan 

Thaha Syaifudin Kabupaten Batanghari Sebagai Bahan Penuntun Praktikum 

Mata Kuliah Taksonomi Tumbuhan”.  

1.2 Rumusan Masalah  

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis anggrek epifit apa saja yang 

terdapat di Tahura Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Batanghari ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis anggrek epifit yang terdapat di 

Tahura Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Batanghari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian sebagai berikut . 

1. Manfaat teori 

Sebagai salah satu materi ajar pada mata kuliah Taksonomi Tumbuhan untuk 

mahasiswa pendidikan Biologi. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi berupa data terkait jenis anggrek epifit yang terdapat 

di Tahura Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Batanghari. 

 


