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RINGKASAN 

ETNOBOTANI DAN TUMBUHAN BERGUNA PADA MASYARAKAT 

SEKITAR CAGAR ALAM HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR 

KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR (Skripsi oleh M. Ridwan, D1D016008 dibawah bimbingan Ir. Nursanti, 

S.Hut., M.Si., I.PM dan Zuhratus Saleh, S.Si., M.Si). 

Etnobotani dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu yang menpelajari 

hubungan timbal balik secara menyeluruh antara masyarakat lokal dengan alam 

lingkungannya meliputi sistem pengetahuan tentang sumber daya alam tumbuhan 

(Hakim 2014). Dalam penelitian ini pemanfaatan tumbuhan berguna 

dikelompokkan menjadi 14 pemanfaatan tumbuhan berguna yaitu: Tumbuhan 

Obat, Tumbuhan Hias, Tumbuhan Aromatik, Tumbuhan Penghasil Pangan, 

Tumbuhan Penghasil Pakan Ternak, Tumbuhan Penghasil Pestisida Alami, 

Tumbuhan Penghasil Bahan Pewarna dan Tanin, Tumbuhan untuk Keperluan 

Ritual, Adatdan Keagamaan, Tumbuhan Penghasil Kayu Bakar, Tumbuhan 

Penghasil Bahan Bangunan, Tumbuhan Penghasil Tali, Anyaman dan Kerajinan, 

Tumbuhan Pembuatan Peralatan Melaut, Tumbuhan untuk Konservasi dan 

Tumbuhan Sebagai Bahan Kosmetik. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis-

jenis tumbuhan berguna di ekosistem Mangrove, mengetahui tumbuhan mangrove 

apa saja yang dimanfaatkan, bagian yang digunakan serta cara pengolahannya dan 

penggunaannya dan Mengetahui perbedaan pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan 

berguna antar suku-suku yang berada disekitar Cagar Alam Hutan Bakau Pantai 

Timur Kecamatan Nipah Panajang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2020 yang berlokasi 

di Desa Nipah Panjang I, Teluk Kijing dan Pemusiran kecamatan Nipah panjang 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Metode dalam penelitian ini 

adalah deskriftif eksploratif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri 

dari empat tahapan yaitu: studi literatur, wawancara, observasi lapangan dan 

pembuatan herbarium.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat sekitar CAHBPT 

didapatkan 70 spesies tumbuhan berguna yang terdiri dari 40 Famili yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan tumbuhan berguna pada obat 

merupaka pemanfaatan yang paling tinggi dari 14 kelompok kegunaan dengan 

jumlah spesies 43 spesies dengan 21 famili, Hal ini disebabkan karena tumbuhan 

sebagai obat mudah didapatkan dan praktis dalam pengolahannya. Selain itu, 

tumbuhan sebagai obat banyak juga ditanam oleh masyarakat dipekarangan rumah 

(Irmawati, 2016). Bagian tumbuhan tertinggi yang dimanfaatkan masyarakat 

sekitar Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Kecamatan Nipah Panjang yaitu 

daun 38 spesies dengan persentase (41,3%). 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mangrove merupakan vegetasi pantai tropis &sub-tropis yang didominasi 

oleh berbagai spesies mangrove yang bisa tumbuh dan berkembang di daerah 

pasang surut, berlumpur, serta berpasir. Akan tetapi, tidak semua pantai bisa 

ditumbuhi mangrove oleh karena pertumbuhannya yang memiliki persyaratan, 

seperti kondisi pantai yang terlindungi dan relatif tenang, dan mendapat sedimen 

dari muara sungai menurut Rahim et al. (2017). Menurut Waryono (2008) Hutan 

mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas, 

terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau 

kecil, dan merupakan potensi sumberdaya alam yang sangat potensial. Hutan 

mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan 

terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mempertahankan, melestarian 

dan pengelolaannya. 

Mangrove juga tersebar dipesisir pantai timur Indonesia. Indonesia 

merupakan negara dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun 

fauna yang berada didarat ataupun laut. Indonesia juga dikenal sebagai negara 

yang memiliki keanekaragaman suku, ras, bangsa maupun agama yang tersebar 

diseluruh kepulauan Indonesia. Setiap suku, ras ataupun agama memiliki 

pengetahuan tradisional yang berbeda-beda dalam pemanfaatan tumbuhan untuk 

keperluan sehari-hari. Pengetahuan ini biasanya diajarkan secara turun-temurun 

dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah pemanfaatan tumbuhan yang ada 

disekitar tempat hidupnya yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan istilah 

etnobotani. Secara sederhana etnobotani dapat didefinisikan sebagai suatu bidang 

ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik secara menyeluruh antara 

masyarakat lokal dengan alam lingkungannya meliputi sistem pengetahuan 

tentang sumber daya alam tumbuhan (Hakim, 2014). tumbuhan berguna 

merupakan segala jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi manusia, 

hewan dan makhluk lainnya (Suryadarma, 2008).  

Menurut Handayani (2015) pemanfaatan tumbuhan (etnobotani) memiliki 

banyak kepentingan, diantaranya kepentingan ekonomi dan budaya. Setiap 

masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang berbeda dalam kegiatan penggunaan 
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dan pengelolaan sumberdaya alam sesuai adat dan budayanya. Menurut Fakhrozi 

(2009) masyarakat suku Melayu Tradisonal yang ada di sekitar Taman Nasional 

Bukit Tigapuluh sedikitnya memanfaatkan ± 266 spesies tumbuhan yang termasuk 

kedalam 94 famili. Kegiatan penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam 

berbasis budaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal disebut juga dengan 

kearifan tradisional. Melalui kearifan tradisional yang dimiliki, masyarakat lokal 

secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berkontribusi dalam 

melaksanakan kegiatan konservasi terhadap alam sekitarnya.  

Pesisir pantai Kecamatan Nipah Panjang merupakan bagian dari Cagar 

Alam Hutan Bakau Pantai Timur (CAHBPT) yang ditunjuk sebagai kawasan 

konservasi dengan fungsi sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts-Um/6/1981 tanggal 14 Juni 1981 dengan luas 

6.500 Hektar. Kecamatan Nipah Panjang memiliki mangrove yang cukup luas 

sehingga memungkinkan banyaknya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat 

pesisir. Kecamatan Nipah Panjang berada di Kabupaten Tanjung Tabung Timur 

Provinsi Jambi yang memiliki 5.532 kepala keluarga dan memiliki jumlah 

penduduk 25.580 jiwa dengan suku bangsa yang berbeda (BPS Kab. Tanjung 

Jabung Timur. 2017). Adanya perbedaan suku dapat menimbulkan perbedaan 

pengetahuan tentang memanfaatkan tumbuhan berguna. Menurut informasi dari 

Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi (BKSDA Jambi), masyarakat di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya yang berada sekitar pesisir kawasan 

mangrove yang memanfaatkan tumbuhan dari hutan mangrove sebagai sumber 

mata pencarian seperti Rhizopora apiculata yang dimanfaatkan sebagai bahan 

bangunan dan kayu bakar (Ali BKSDA Jambi, komunikasi pribadi). Kegiatan 

pemanfaatan tumbuhan ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka perlu adanya 

informasi mengenai potensi tumbuhan berguna yang ada di kawasan mangrove 

CAHBPT khususnya kecamatan Nipah Panjang. 

Jenis pemanfaatan tumbuhan berguna yang berpotensi dapat menjadi 

sumber pendapatan dari masyarakat sekitar mangrove Kecamatan Nipah Panjang 

yang akan dilakukan ditiga desa pesisir, yaitu tumbuhan obat, tumbuhan hias, 

aromatik, penghasil pangan, penghasil minuman, penghasil pakan, penghasil 
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pestisida nabati, penghasil pewarna tanin, untuk upacara adat, penghasil kayu 

bakar, penghasil bahan bangunan, penghasil tali anyaman dan kerajinan. 

Berdasarkan hasil studi etnobotani yang dilakukan Setiawan (2018), mangrove 

yang digunakan oleh masyarakat Suku  Makassar  di  Pulau  Tanakeke  sebanyak  

11  family  dan  13 spesies, berkhasiat medis sebanyak 7 spesies, bahan makanan 

sebanyak 4 jenis, serta terdapat 6 spesies yang digunakan untuk arang, kayu bakar, 

alat tangkap ikan dan tiang pancang  rumput laut dan kayu bahan bangunan. Oleh 

karena itu perlu dikaji potensi tumbuhan berguna, baik melalui kajian etnobotani 

maupun pengamatan langsung potensi tumbuhan berguna di kawasan CAHBPT 

khususnya kecamatan Nipah Panjang agar dapat terdokumentasi dan terjaga untuk 

generasi selanjutnya. Berdasarkan informasi diatas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Etnobotani Dan Jenis Tumbuhan Berguna Pada Masyarakat Sekitar 

Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui jenis-jenis tumbuhan berguna di ekosistem Mangrove Cagar Alam 

Hutan Bakau Pantai Timur di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. 

2) Mengetahui tumbuhan mangrove apa saja yang dimanfaatkan, bagian yang 

digunakan serta cara pengolahannya dan penggunaannya oleh masyarakat 

disekitar Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. 

3) Mengetahui perbedaan pemanfaatan jenis tumbuhan berguna antar suku-suku 

yang ada di Kecamatan Nipah Panajang Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi 

kepada instansi terkait tentang jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar mangrove di Kecamatan Nipah Panjang, memberikan 

pengetahuan baru bagi peneliti dan bagi pembaca lainnya, serta memberikan 

informasi ilmiah dan menambah pengetahuan tentang tumbuhan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar mangrove di Kecamatan Nipah Panjang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mangrove 

Menurut Waryono (2008) Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk 

ekosistem hutan yang unik dan khas, terdapat di daerah pasang surut di wilayah 

pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau kecil, dan merupakan potensi sumberdaya 

alam yang sangat potensial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan 

ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang 

bijaksana dalam mempertahankan, melestarian dan pengelolaannya. Mangrove 

memiliki sebagai biofilter serta agen pengikat dan perangkap polusi. Mangrove 

juga merupakan tempat hidup berbagai jenis gastropoda, ikan, kepiting pemakan 

detritus dan bivalvia juga ikan pemakan plankton sehingga mangrove berfungsi 

sebagai biofilter alami menurut Gunarto (2004). Menurut Waryono (2008) hutan 

Mangrove memiliki peran sebagai penunjang perekonomian masyarakat pantai, 

karena merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai 

nelayan. Secara ekologis hutan mangrove di samping sebagai habitat biota laut, 

juga merupakan tempat pemijahan bagi ikan yang hidup di laut bebas. Keragaman 

jenis mangrove dan keunikannya juga memiliki potensi sebagai wahana hutan 

wisata dan atau penyangga perlindungan wilayah pesisir dan pantai, dari berbagai 

ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan intrusi air laut, serta sebagai sumber 

pakan habitat biota laut. 

2.2 Etnobotani 

2.2.1 Pengertian Etnobotani 

Etnobotani berasal dari dua kata Yunani yaitu ethnos dan botany. Etno 

berasal dari kata ethnos yang berarti memberi ciri pada kelompok dari suatu 

populasi dengan latar belakang budaya yang sama dari adat istiadat, karakteristik 

bahasa dan sejarahnya, sedangkan botani adalah ilmu yang mempelajari tentang 

tumbuhan. Dengan demikian Etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari 

hubungan antara manusia dan tumbuhan dalam ekosistem alamiah yang dinamis 

dan terkait komponen-komponen sosial lainnya. Secara sederhana etnobotani 

dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu yang menpelajari hubungan timbal 
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balik secara menyeluruh antara masyarakat lokal dengan alam lingkungannya 

meliputi sistem pengetahuan tentang sumber daya alam tumbuhan (Hakim 2014). 

Seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi, maka 

etnobotani berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang cakupannya 

interdisipliner. Oleh karena itu pengertian etnobotani berkembang pula seiring 

dengan cakupannya, sehingga terdapatlah berbagai polemik tentang kontversi 

pengertian etnobotani. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan kepentingan dan 

tujuan dari penelitiannya. Secara sederhana etnobotani dapat didefinisikan sebagai 

suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik secara menyeluruh 

antara masyarakat lokal dengan alam lingkungannya meliputi sistem pengetahuan 

tentang sumber daya alam tumbuhan. (Purwanto 1999) 

2.2.2 Ruang Lingkup 

Mengkaji etnobotani dibatasi oleh ruang lingkup bahwa etnobotani yaitu 

cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang persepsi dan konsepsi 

masyarakat tentang sumberdaya tumbuhan di lingkungan sekitarnya. Dalam hal 

ini pengkajian etnobotani diarahkan untuk mempelajari kelompok masyarakat 

dalam pemanfaatannya terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Pemanfaatan 

yang dimaksudkan yaitu pemanfaatan tumbuhan baik sebagai bahan obat, sumber 

pangan maupun sumber kebutuhan hidup manusia lainnya. 

Terdapat empat usaha utama yang berkaitan erat dalam etnobotani, yaitu: 

1) Pendokumentasian pengetahuan etnobotani tradisional; 2) Penilaian kuantitatif 

tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber botani; 3) Pendugaan 

tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari tumbuhan, untuk keperluan sendiri 

maupun untuk tujuan komersial; dan 4) Proyek yang bermanfaat untuk 

memaksimumkan nilai yang dapat diperoleh masyarakat lokal dari pengetahuan 

ekologi dan sumber-sumber ekologi (Martin 1998 diacu dalam Hamidu 2009). 

2.3 Pemanfaatan Tumbuhan 

 Sejarah pemanfaatan mangrove secara tradisional oleh masyarakat untuk 

kayu bakar dan bangunan telah berlangsung sejak lama. Bahkan pemanfaatan 

mangrove untuk tujuan komersial seperti ekspor kayu, kulit (untuk tanin) dan 

arang juga memiliki sejarah yang panjang. Pembuatan arang mangrove telah 
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berlangsung sejak abad yang lalu di Riau dan masih berlangsung hingga kini. 

Eksplotasi mangrove dalam skala besar di Indonesia nampaknya dimulai awal 

abad ini, terutama di Jawa dan Sumatera (van Bodegom, 1929; Boon, 1936 dalam 

Noor et al 2012), meskipun eksplotasi sesungguhnya dengan menggunakan 

mesin-mesin berat nampaknya baru dimulai pada tahun 1972. Pada tahun 1985, 

sejumlah 14 perusahaan telah diberikan ijin pengusahaan hutan yang mencakup 

sejumlah 877.200 hektar areal mangrove, atau sekitar 35% dari areal mangrove 

yang tersisa (Dephut & FAO, 1990 dalam Noor et al 2012). 

2.3.1 Tumbuhan Penghasil Pangan 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tumbuhan pangan adalah segala 

sesuatu yang tumbuh, hidup, berbatang, berakar, berdaun dan dapat dimakan atau 

dikonsumsi oleh manusia (jika dikonsumsi oleh hewan disebut pakan). Contohnya 

yaitu buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan dan tumbuhan yang mengandung 

karbohidrat. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air 

baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia (UU No 7 Tahun 1996). Menurut Kartikawati 

(2004) sayuran merupakan komoditas tumbuhan yang dikonsumsi sebagai bahan 

makanan yang mengandung zat tepung dan digunakan sedikit pada makanan 

untuk menyeimbangkan menu makanan serta menambah rasa dan kelezatan 

makanan. 

2.3.2 Tumbuhan Obat 

 Menurut Departeman Kesahatan RI dalam surat keputusan Menteri 

Kesehatan No.149/SK/Menkes/IV/1978 dikatakan bahwa tumbuhan obat adalah 

tanaman/bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau 

jamu, atau sebagai bahan pemula bahan baku obat (prokursor), atau tanaman yang 

diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat (Kartikawati 

2004). Menurut Hidayat et al. (2010) Penggunaan tumbuhan sebagai bahan obat 

oleh masyarakat menggunakan seluruh bagian tumbuhan mulai dari akar sampai 

daun. Bagian yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah daun. 



 
 

7 
 

2.3.3 Tumbuhan Penghasil Zat Warna 

 Tumbuhan pewarna adalah spesies tumbuhan yang dapat memberikan 

pengaruh warna terhadap benda baik makanan, minuman atau benda lain setelah 

diolah sebelumnya. Pada masyarakat Kampung Adat Dukuh pemakaian tumbuhan 

sebagai pewarna yang mudah diamati adalah dalam pewarnaan nasi atau makanan 

lainnya dengan menggunakan kunyit (Curcuma domestica) selain itu pemakaian 

warna merah yang dihasilakan oleh pacar air (Impatiens basamina) pada kuku. 

(Hidayat et al 2010). Menurut Kartikawati (2004), zat warna biasa juga digunakan 

pada makanan. Untuk memberi warna kuning pada makanan, yang umum 

digunakan yaitu kunyit (Curcuma domestica) sedangkan untuk memberi warna 

hijau yaitu daun suji (Pleomele angustifolia). 

2.3.4 Tumbuhan Penghasil Pakan Ternak  

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tumbuhan pakan adalah segala 

sesuatu yang tumbuh, hidup, berbatang, berakar, berdaun, dan dapat dimakan atau 

dikonsumsi oleh hewan (ternak). Tumbuhan yang digunakan untuk bahan pakan 

ternak misalnya dengan memangkas daun/ dahan dari tumbuhan lalu diberikan 

pada ternak yang dipelihara di dalam kandang maupun yang diikat/ sistem 

gembala. Bagian tumbuhan tersebut ada yang dilayukan terlebih dahulu baru atau 

setelah dipangkas langsung diberikan pada ternak peliharaan. Menurut Hidayat et 

al. (2010) tumbuhan pakan ternak merupakan segala jenis tumbuhan yang 

diberikan secara langsung ataupun dicampur terlebih dahulu. 

2.3.5 Tumbuhan Hias 

 Menurut Hidayat et al. (2010) tumbuhan hias adalah tumbuhan yang 

terdapat di sekitar tempat tinggal masyarakat baik dalam maupun luar rumah yang 

menarik perhatian dan indah untuk dilihat. Tanaman adalah tumbuhan yang telah 

dibudidayakan. Tanaman hias memiliki berbagai macam spesies mulai dari 

tanaman berbunga sampai tanaman yang berbentuk unik. Bentuk tanaman ini 

sangat beraneka ragam dan masing-masing tanaman memiliki daya tarik tersendiri 

untuk layak dikoleksi. 
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2.3.6 Tumbuhan Aromatik 

 Tumbuhan aromatik dikatakan juga sebagai tumbuhan penghasil minyak 

atsiri. Tumbuhan penghasil minyak atsiri memiliki ciri bau dan aroma karena 

fungsinya yang paling sering digunakan sebagai pengharum, baik sebagai parfum, 

kosmetik, pengharum ruangan, pengharum sabun, pasta gigi, pemberi rasa pada 

makanan maupun pada produk rumah tangga lainnya. Memperoleh minyak atsiri 

dapat dengan cara mengekstraksi atau penyulingan dari bagaian-bagian tumbuhan 

yang memiliki bau atau aroma yang khas. (Kartikawati 2004). Menurut Hidayat et 

al. (2010) Tumbuhan aromatic memiliki 3 fungsi yaitu, pengharum ruangan, 

pengharum pakaian serta pelezat rasa dan aroma makanan. 

2.3.7 Tumbuhan untuk Mengatasi Hama (Pestisida Nabati) 

 Menurut Arafah (2005) pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal atau 

majemuk yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk mengendalikan 

organisme pengganggu tumbuhan. Pestisida nabati ini dapat berfungsi sebagai 

penolak, penarik, antifertilitas (pemandul), pembunuh dan lainnya. Secara umum 

pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan, bersifat mudah terurai (bio-degradable) di alam sehingga tidak 

mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan 

karena residu mudah hilang. 

2.3.8 Tumbuhan untuk Kegunaan Adat 

 Beberapa jenis tumbuhan memiliki sifat spiritual, majis dan ritual yang 

dipercayai oleh masyarakat untuk keperluan tertentu. upacara perkawinan 

merupakan ritual yang paling banyak menggunakan tumbuhan, keberadaannya 

terlihat pada bunga yang menghiasi dinding rumah pengantin, janur perkawinan, 

atribut yang dipakai pengantin, dan saweran. (Hidayat et al 2010) 

2.3.9 Tumbuhan Penghasil Kayu Bakar 

 Pada dasarnya semua spesies tumbuhan berkayu atau yang berbentuk 

pohon dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Rahayu et al. (2007) menyebutkan 

pada masyarakat lokal sekitar Kawasan Konservasi PT. Wira Karya Sakti Sungai 

Tapa Jambi mempunyai kriteria tertentu dalam memilih kayu, antara lain kayunya 

“kering”, awet atau tidak cepat habis dan energi panas yang dihasilkan cukup 
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tinggi. Menurut Sutarno (1996) diacu dalam Hamidu (2009), jenis pohon yang 

ditujukan untuk pemenuhan kayu bakar harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:  

1) Beradapatasi pada rentangan kondisi yang luas,  

2) Pertumbuhan cepat, volume kayu maks tercapai dalam waktu yang singkat,  

3) Tidak merusak tanah dan menjaga kesuburannya,  

4) Tahan penyakit dan hama,  

5) Pengelolaannya singkat waktunya,  

6) Tahan terhadap kekeringan dan toleran iklim yang lain,  

7) Pertumbuhan tajuk baik dan siap tumbuh pertunasan yang baru,  

8) Memiliki manfaat yang lain yang menguntungkan pertanian,  

9) Menghasilkan percabangan dengan diameter yang cukup kecil untuk 

dipotong dengan peralatan tangan dan mudah pengangkutannya,  

10 Menghasilkan kayu yang mudah dibelah,  

11) Kadar air rendah dan relatif cepat dikeringkan,  

12) Menghasilkan sedikit asap dan tidak beracun apabila dibakar,  

13) Tidak memercikkan api dan cukup aman apabila dibakar,  

14) Menghasilkan kayu yang padat dan lebih lama dibakar.  

2.3.10 Tumbuhan Penghasil Tali, Anyaman dan Kerajinan 

 Spesies yang umum dipakai untuk membuat tali, anyaman maupun 

kerajinan adalah bambu, rotan dan kayu. Menurut Hidayat et al. (2010), 

pemakaian tumbuhan anyaman dan kerajinan oleh masyarakat hanya berkisar 

untuk kebutuhan terhadap perkakas rumah tangga atau dapur, alat pertanian, 

meubel dan lain sebagainya. 

2.3.11 Tumbuhan Penghasil Bahan Bangunan 

 Tumbuhan penghasil bahan bangunan oleh masyarakat adat digunakan 

untuk membuat atau membangun rumah, tempat berkumpul dan beristirahat serta 

sarana peribadatan. Menurut Hidayat et al. (2010), Hampir keseluruhan bagian 

bangunan masyarakat adat kampong dukuh berasal dari tumbuhan, mulai dari 

atap, dinding, lantai rumah, pintu, jendela, tiang, kunsen, reng/usuk dan tali 

pinggang untuk rumah. Kartikawati (2004) menyebutkan bahwa bahan bangunan 
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utama pada masyarakat Suku Dayak Meratus adalah pohon-pohon di hutan, ada 

pula rotan dan bambu. Jenis-jenis yang umum digunakan adalah sengon 

(Paraserienthes falcataria (L.) Nielsen), jati (Tectona grandis Linn.), ulin 

(Eusideroxylon zwageri Teijm & Binn) dan sebagainya.  

2.3.12 Tumbuhan Penghasil Bahan Kosmetik 

Kosmetik telah menjadi bagian kehidupan manusia sejak zaman dahulu. 

Kosmetik digunakan secara luas baik untuk kecantikan maupun untuk kesehatan. 

Namun, tingkat keamanan kosmetik harus tetap diperhatikan oleh para konsumen 

berkaitan dengan masih banyak ditemukannya produk kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, kosmetik alami lebih dianjurkan 

karena tidak menimbulkan resiko bagi kesehatan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan Handayani (2018) Sonneratia alba dan Sonneratia oficinalis selain 

dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan, juga dapat digunakan sebagai bahan 

kosmetik oleh masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Bahan kosmetik 

dapat diperoleh dari buah daun dan akar yang diolah dengan sedemikian rupa 

sehingga memiliki khasiat untuk kosmetik. 

2.3.13 Tumbuhan Penghasil Bahan Melaut 

Melaut merupakan  mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir 

pantai. Masyarakat pesisirpun banyak menggunakan  tumbuhan mangrove sebagai 

peralatan untuk melaut. Tumbuhan yang digunakan masyarakat untuk peralatan 

melaut memiliki kriteria kayu  keras, awet, dan tahan air sehingga tidak mudah 

rusak ketika sering digunakan pada saat melaut adapun  jenis tumbuhan yang 

digunakan masyarakat untuk membuat alat melaut berupa perahu adalah 

tumbuhan kris  (Terminalia asiatica), selain itu ada juga tumbuhan yang dijadikan 

sebagai racun ikan yaitu Baringtonia asiatica (Warpur, 2016). 

2.3.14 Tumbuhan untuk Konservasi 

Tumbuhan untuk konservasi dikawasan mangrove berfungsi untuk 

menjaga lingkungannya. Bagi wilayah pesisir, keberadaan hutan mangrove, 

terutama sebagai jalur hijau di sepanjang pantai sangatlah penting dalam 

mempertahankan kualitas ekosistem perikanan, pertanian dan pemukiman yang 

berada dibelakangnya (Bengen, 2002). 
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2.4 Cagar Alam 

 Menurut UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekowisata, kawasan konservasi dibagi dalam 2 kelompok utama yaitu Kawasan 

Suaka Alam (meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan 

Pelestarian Alam (meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman 

Wisata Alam).  

 Menurut UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 

Ekowisata, cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya 

mempunyai kekhasan tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu 

yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami, misalnya 

Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Jambi yang khas dengan tumbuhan 

mangrovenya. 

 Kawasan Hutan Bakau Pantai Timur ditunjuk sebagai kawasan konservasi 

dengan fungsi sebagai Cagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pertanian nomor : 507/Kpts-Um/6/1981 tanggal 14 Juni 1981 dengan luas 6.500 

Hektar. Setelah dilakukan tata batas pada tahun 1986 kawasan Hutan Bakau 

Pantai Timur ditetapkan sebagai cagar alam melalui Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan nomor : 14/Kpts-II/2003 tanggal 7 Januari 2003 dengan luas 4.126,60 

hektar dan panjang batas 109,331 km. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa desa disekitar wilayah Cagar Alam 

Hutan Bakau Pantai Timur yang berada di Provinsi Jambi khususnya di Desa 

Nipah Panjang I, Desa Pemusiran dan Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah 

Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini juga dilaksanakan di 

ekosistem hutan mangrove di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang, 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dari 

bulan Juni sampai Agustus 2020.  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (sumber: Balai Konservasi Sumber 

Daya alam (BKSDA) Jambi 2019) 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perlengkapan eksplorasi 

tumbuhan dan perlengkapan wawancara. Perlengkapan eksplorasi tumbuhan 

berupa tallysheet inventarisasi tumbuhan berguna, buku panduan tumbuhan 

mangrove oleh Noor, et al. (2012), label, plastik bening, kamera, sasak dan 

triplek. Perlengkapan wawancara berupa panduan wawancara, dan alat perekam.  
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 Bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, masyarakat di Kecamatan 

Nipah Panjang khususnya Desa Nipah Panjang I, Pemusiran dan Teluk Kijing 

beserta tumbuhan pada ekosistem mangrove. 

3.3 Metode Penelitian   

Penelitian etnobotani dan jenis tumbuhan berguna di Kecamatan Nipah 

Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan metode penelitian 

deskriftif eksploratif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 

empat tahapan yaitu: studi literatur, wawancara, observasi lapangan dan 

pembuatan herbarium. 

3.3.1 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan sebelum berangkat ke lokasi penelitian. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dasar mengenai 

kondisi umum lokasi penelitian (letak, luas dan status kawasan, kondisi fisik, 

flora, fauna, agama dan keperayaan), data observasi lapang yang telah dilakukan, 

serta untuk verifikasi (cek silang) spesies-spesies tumbuhan yang diperoleh dari 

hasil wawancara. Data-data tersebut juga untuk jadi acuan atau panduan dalam 

identifikasi spesies dan untuk melengkapi data-data hasil pengamatan dilapangan. 

3.3.2 Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Nipah Panjang I, 

Pemusiran dan Teluk Kijing yang merupakan desa pada ekosistem  mangrove 

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai spesies - 

spesies tumbuhan berguna yang dimanfaatkan oleh suku-suku yang berada di 

Kecamatan Nipah Panjang seperti Suku Bugis, Banjar, Melayu dan Jawa. 

Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan teknik snowball 

sampling untuk menentukan responden yang akan diwawancara. Teknik ini 

menggunakan responden kunci (key person) untuk kemudian menentukan 

responden yang lain berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. 

Responden kunci merupakan orang yang berpengetahuan luas mengenai nama 

lokal tumbuhan dan manfaat atau kegunaan dari tumbuhan tersebut serta memiliki 

intensitas tinggi dalam pemanfaatan tumbuhan, misalnya, tokoh adat atau tokoh 

masyarakat, kepala desa, dukun, pemanenan kayu mangrove dan nelayan. Setiap 
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suku ditunjuk satu orang sebagai tokoh kunci untuk mendapatkan responden 

selanjutnya. (Patton, 1990; Salganik (2007); Suhardjo (2008) dalam Nurdiani, 

2014). 

3.3.3 Observasi Lapang  

 Data hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap masyarakat sekitar 

CAHBPT diverifikasi dengan observasi lapang untuk mengamati secara langsung 

jenis-jenis yang ada dihutan mangrove dengan cara observasi lapang. selain itu 

juga dilakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di ekosistem mangrove 

CAHBPT di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa 

Nipah Panjang I dengan metode jelajah pada jalur atau transek dengan lebar 20 

meter dengan panjang 2.246 m dimulai dari bibir pantai menuju darat atau 

pemukiman masyarakat. (Lampiran 15) 

 Selain mengamati spesies secara langsung, juga mengamati proses 

pembuatan ramuan tumbuhan obat, pembuatan ramuan untuk pestisida dan 

penggunaan lainnya. Observasi lapang juga melakukan pengambilan sampel untuk 

herbarium jika jenis tumbuhan tidak diketahui dan didokumentasi untuk 

diidentifikasi lebih lanjut di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

3.3.4 Pembuatan Herbarium  

 Herbarium merupakan koleksi spesimen tumbuhan yang diambil 

sampelnya terdiri dari bagian-bagian tumbuhan (ranting lengkap dengan daun, 

kuncup yang utuh, serta lebih baik kalau ada bunga dan buahnya). Herbarium 

dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi spesies tumbuhan yang belum 

diketahui jenisnya berdasarkan buku panduan. Menurut Onrizal (2005) Tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam pembuatan herbarium ini adalah :  

a. Pengambilan contoh herbarium terdiri dari ranting lengkap dengan daunnya 

serta bunga dan buah (jika ada).  

b. Contoh herbarium dipotong dengan menggunakan gunting dengan panjang 

kurang lebih 40 cm.  

c. Herbarium dimasukan dibungkus koran dan diberi label gantung ukuran 3x5 

cm
2
. Label gantung berisi keterangan tentang nomor spesies, tanggal 
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pengambilan, nama lokal, lokasi pengumpulan dan nama 

pengumpul/kolektor. 

d. Contoh herbarium yang telah diberi label dirapikan dan dimasukan ke dalam 

lipatan kertas koran lalu plastik   

e. Beberapa herbarium disusun diatas sasak yang terbuat dari bambu dan 

disemprot dengan alkohol 70% untuk selanjutnya dibawa dan dikeringkan 

dengan menggunakan oven.  

f. Herbarium yang sudah kering dan diberi keterangan diidentifikasi untuk 

mendapatkan nama ilmiahnya.  

Apabila jenis tumbuhan tidak diketahui maka akan diidentifikasi lebih 

lanjut di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

3.4 Analisis Data  

3.4.1 Pengklasifikasian Kelompok Kegunaan  

 Macam-macam kegunaan tumbuhan yang akan digali potensinya pada 

masyarakat Nipah Panjang yaitu  pada :  

Tabel 1. Klasifikasi kelompok kegunaan tumbuhan 

Sumber: Purwanti dan Walujo (1992) diacu dalam Kartikawati (2004) 

No Kelompok Kegunaan 

1 Tunbuhan obat 

2 Tumbuhan hias 

3 Tumbuhan aromatik 

4 Tumbuhan penghasil pangan 

5 Tumbuhan penghasil pakan ternak 

6 Tumbuhan penghasil pestisida nabati 

7 Tumbuhan bahan pewarna dan tanin 

8 Tumbuhan penghasil kayu bakar 

9 Tumbuhan keperluan upacara adat 

10 Tumbuhan penghasil bahan bangunan 

11 Tumbuhan penghasil bahan tali, anyaman, dan kerajinan 

12 Tumbuhan untuk Perlegkapan Melaut 

13 Tumbuhan Kosmetik 

14 Tumbuhan konservasi 
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3.4.2 Persentase Bagian yang Dimanfaatkan  

 Persentase bagian tumbuhan yang digunakan yaitu seluruh bagian 

tumbuhan yang dimanfaatkan mulai dari bagian tumbuhan yang paling atas/daun 

sampai ke bagian bawah/akar. Untuk menghitungnya digunakan rumus : 

                                    
∑                                 

∑                                 
        

3.4.3 Nilai Budaya (Index of Cultural Significance) 

 Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisi data 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis ini merupakan analisis isi (content 

analysis) berdasarkan data yang didapat dari responden tentang tumbuhan 

berguna. Data kualitatif didapat dari hasil wawancara masyarakat untuk 

mengetahui jenis tumbuhan yang digunakan, cara perolehannya dan cara 

pemanfaatanya. Sedangkan data kuantitatif yaitu melakukan perhitungan untuk 

menentukan nilai indeks budaya (Index of Culture Significance) (Ajiningrum, 

2011), dengan rumus sebagai berikut : 

ICS = ∑ (         ) 
    

ICS = Index of Cultural Significance (yaitu persamaan jumlah nilai suatu 

spesies tumbuhan dari kegunaan 1 hingga ke n, dimana n menunjukkan kegunaan 

terahir dari suatu jenis tumbuhan) 

q  = quality value (nilai kualitas)  

i  = intensity value (nilai intesitas penggunaan) 

e  = exlusive value (nilai ekslusivitas) 

 Adapun parameter dalam menentukan suatu perhitungan nilai budaya 

sebagai berikut : 

Nilai q = nilai kualitas yaitu memberikan skor dari nilai budaya tumbuhan. 

Skor tersebut adalah pemberian nilai 5 = diberikan pada bahan makanan utama, 4 

= makanan tambahan dan bahan utama, 3 = jenis makanan lainnya + bahan 

sekunder dan obat-obatan, 2 = semua jenis tumbuhan yang digunakan untuk ritual, 

1 = hanya diketahui gunannya saja. 

 Nilai i = nilai intensistas yaitu yang menggambarkan intensitas 

pemanfaatan tumbuhan berguna. Skor dari nilai intensitas adalah 5 = sangat tinggi 

intensitas penggunannya, 4 = secara moderat intesnitas pemanfaatanya tinggi, 3 = 
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intensitas penggunannya sedang, 2 = intensitas pemanfaatanya rendah, 1 = 

intensitas  penggunannya sangat sedikit. 

 Nilai e = nilai ekslusivitas contohnya skor 3 = menggambarkan pilihan 

yang paling disukai, 1 = menggambarkan terdapat lebih dari satu beberapa 

pemanfaatannya yang disukai , 0,5 sumber daya sekunder. 

 Adapun skor yang menentukan hasil dari Index of Cultural Significance 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Kategori nilai index cultural significance 

Kategori Skor ICS 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

>100 

50-99 

20-49 

5-19 

1-4 

Sumber: Turner, 1998  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi umum   

4.1.1 Letak, Luas dan Status Kawasan 

 Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur (CAHBPT) 

menghampar di sepanjang Pantai Timur Jambi. Secara administratif berada di dua 

wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat dengan luasan total 4.126 ha. Adapun wilayah yang 

membatasi kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara :Berbatasan dengan selat Berhala dan laut Natuna 

Sebelah Timur :Berbatasan dengan laut Natuna 

Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat 

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. 

Tanjung Jabung Timur. 

 Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 14/KptsI/2003 tanggal 7 Januari 

2003, kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur mempunyai luas total 4. 126,6 ha 

dan panjang 109,331 km (BKSDA, 2013). 

4.1.2 Kondisi Tanah dan Iklim 

 Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur berada pada ketinggian 0-2 mdpl 

dan mempunyai jenis tanah alluvium berupa lempung. Kawasan ini mempunyai 

daerah pasang surut dengan kedalaman 1-2 meter. Di belakang hutan mangrove 

merupakan daerah transisi rawa air tawar dengan gambut yang kedalamannya 

lebih dari 2 meter (BKSDA, 2013). 

 Menurut BKSDA (2013), Pasang surut air laut Pantai Timur Jambi terjadi 

dua kali dalam sehari. Daerah pantai timur ada dua musim, yaitu musim barat 

(November-Maret) dan musim Timur (April-Oktober). Pada daerah ini musim 

barat terjadi selama 3 - 4 bulan, dengan angin bertiup dari arah utara (dari arah 

laut ke daratan) dengan kecepatan tinggi disertai gelombang yang cukup besar. 

Dari pengalaman masyarakat ternyata pasang purnama yang terjadi pada musim 

barat lebih besar dibandingkan dengan pasang purnama pada musim timur. Pada 

musim timur gelombang laut relatif kecil dan arahnya sejajar garis pantai. 
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4.1.3 Sejarah Penetapan  

 

Gambar 2. Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Kecamatan Nipah Panjang 

(sumber : Ridwan, 2020) 

 Sejarah penetapan CAHBPT pada Tanjung Jabung Timur Kecamatan 

Nipah Panjang yaitu adanya Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur yang di tunjuk 

pertama kali sebagai kawasan Cagar Alam pada tahun 1981 berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pertanian nomor : 507/Kpts/Um/6/1981 pada tanggal 12 Juni 

1981. Pada awal penunjukkan kawasan CAHBPT memiliki luas sekitar 6. 500 ha. 

Sebagai tindak lanjut penunjukan tersebut, pada tahun 1991 dilakukan pengukuran 

dan penataan batas di kawasan CAHBPT. Kegiatan tersebut berhasil 

merampungkan pengukuran dan pemancangan tanda batas sepanjang 100 km 

dengan perkiraan luas kawasan 3. 829 ha, (BKSDA, 2013). 

 Pada tahun 1997 kembali dilakukan penataan batas dan rekonstrusi batas 

di kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur. Dari kegiatan tersebut diketahui luas 

kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur sekitar 4.126,6 Ha. Dalam rangka 

pengukuhan kawasan, pada tahun 2003 pemerintah menetapkan kawasan 

CAHBPT seluas 4.126,6 ha dan panjang batas 109,33 km melalui surat Keputusan 

Menteri Kehutanan nomor 14/Kpts-II/2003 tanggal 7 Januari 2003, (BKSDA, 

2013). 

4.1.4 Flora  

 Kawasan CAHBPT secara ekologis, ekonomis, sosial maupun budaya, 

flora, fauna dan ekowisata memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan. Sebagai kawasan yang sudah 

terganggu kawasan CAHBPT banyak dilakukan rehabilitasi dengan penanaman 
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jenis bakau di bibir pantai mangrove. Pada flora memiliki fungsi sebagai 

penahan/pemecah gelombang air laut, peredam gelombang dan angin badai, 

pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sediment; penurun gas 

karbondioksida (CO2) di udara dan bahan-bahan pencemar di perairan rawa 

pantai; sebagai daerah pemijahan (spawning grounds) dan daerah pembesaran 

(nursery grounds) berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies 

lainnya; Serasah mangrove (berupa daun, ranting dan biomassa lainnya) yang 

jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat 

menentukan produktivitas perikanan perairan. Pada fauna sebagai bahan pakan 

seperti ikan, udang dan kerang dan untuk ekowisata sebagai sumber pendapatan 

masyrakat dan sebagai edukasi bagi pendatang yang sengaja berlibur. 

 Adapun jenis flora yang terdapat pada hutan bakau pantai timur 

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Flora Kecamatan Nipah Panjang 
No. Famili Nama Latin Nama Daerah Keterangan 

1 Avicenniaceae Avicennia alba Api-api Pohon  

2 
 

Avicennia marina Api-api Pohon 

3 Rhizophoraceae Rhizophora apiculate Bakau Pohon 

4 
 

Rhizophora mucronata Bakau Pohon 

5 
 

Bruguiera parviflora Lenggadai Pohon 

6 
 

Bruguiera cylindrical Tanjang Pohon 

7 Sonneratiaceae Sonneratia alba Pedada Pohon 

8 
 

Sonneratia caseolaris Prapat Pohon 

9 Euphorbiaceae Exoecaria agallocha Buta-Buta Pohon  

10 Meliaceae Xylocarpus granatum Nyirih Pohon  

11 Palmae Nypa fruticans Nipah Palmae  

12 Acanthaceae Acanthus ilicifolius Jeruju Semak  

13 Goodeniaceae Scaevola taccada Bakung-Bakungan Perdu  

14 Anacardiaceae Gluta renghas Rengas Pohon  

15 
  

Rumpun Putat Pohon  

16 
  

Jawi-Jawi Pohon  

17 
  

Pagong Pohon  

18 
  

Mahang Pohon  

19 
  

Tulang-Tulang Pohon  

20 
  

Jambu-Jambu Pohon  

(Sumber data : BKSDA. 2013) 
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4.2 Asal Usul Masyarakat   

 Penduduk asli Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Nipah 

Panjang dahulunya adalah Suku Melayu. Seirimg berkembangnya zaman 

beberapa suku yang lain datang ke wilayah tersebut misalnya Suku Bugis, Banjar, 

Jawa, Batak Dan Padang. Sedangkan penduduk asli atau Suku Melayu hanya 

tinggal sedikit di wilayah tersebut. Suku Bugis merupakan migran sejak tahun 

1950 dari Sulawesi Selatan, umumnya mereka bermukim pada muara-muara 

sungai di sekitar pesisir pantai atau pada muara-muara parit drainase yang dibuat 

sendiri. 

 Keberadaan Suku Bugis mendominasi desa-desa penyangga sekitar 

kawasan CA Hutan Bakau Pantai Timur khususnya di daerah-daerah pesisir. 

Sedangkan Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan bermukim diMuara Sabak 

dan Kuala Tungkal. Menurut sejarahnya, selain Suku Melayu sebagai penduduk 

asli terdapat juga orang laut yang merupakan keturunan etnis Bajau. Orang laut 

adalah orang-orang yang tinggal dipinggir-pinggir pesisir laut dan sungai dengan 

mencari dan menangkap ikan dengan peralatan sederhana untuk ditukar dengan 

kebutuhan utama pangan lainnya. Namun, saat ini tidak dijumpai lagi orang laut 

ataupun etnis Bajau dipinggir-pinggir sungai dan laut, karena mereka telah 

berbaur atas hasil asimilasi perkawinan dengan suku-suku pendatang. (RPJP 

CAHBPT 2016-2025) 

4.3 Karakteristik Responden 

 Masyarakat pada sekitar Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur 

(CAHBPT) yang telah diwawancarai sebagai responden di Kecamatan Nipah 

Panjang yaitu 25 orang yang mana responden digolongkan berdasarkan usia, 

pendidikan dan pekerjaan yang terdapat pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kabupaten Tanjung Jabung timur kecamatan nipah panjang. Berikut dijelaskan 

penggolongan masyarakat berdasarkan kondisi sosial eknomi. 

4.3.1 Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah 

Panjang tergolong rendah. Terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

pada masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang. Dari 25 responden 
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hasil wawancara yang tidak sekolah terdiri 4 orang (16%), sekolah dasar (SD) 13 

orang (52%), sekolah menengah pertama (SMP) 6 orang (24%) dan sekolah 

menangah atas (SMA) 2 orang (8%). 

 
Gambar 3. Tingkat Pendidikan Responden 

4.3.2 Pekerjaan  

 Responden pada masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani masing-masing 27%, 

pekerjaan yang lain antara lain  pengrajin batik 1 orang (4%), dukun urut 1 orang 

(5%), dukun beranak 3 orang (14%), ketua adat 3 orang (14%) dan pembuat jamu 

2 orang (9%) (Gambar 4.) 

 
Gambar 4. Pekerjaan responden di sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

4.3.3 Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin responden untuklaki-laki berjumlah 17 orang (68%) dan 

perempuan berjumlah 8 orang (32%). Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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masyarakat sekitar CAHBPT, hubungan jenis kelamin dengan pemanfaatan 

tumbuhan yang berasal dari mangrove lebih dominan diketahui oleh lelaki 

dibanding dengan perempuan, hal ini dikarena lelaki lebih banyak melakukan 

interksi dengan hutan mangrove yang dikarenaka mata pencarian sebagai nelayan 

dan petani, sementara perempuan sebagian besar bekerja dirumah sebagai ibu 

rumah tangga sehingga tidak banyak yang diketahui tentang tanaman mangrove 

dan pemanfaatannya. 

 

 
Gambar 5. Persentase Responden Laki-Laki Dan Perempuan di sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

4.4 Pemanfaatan Keanekaragaman Tumbuhan pada Masyarakat Sekitar 

CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang. 

 Berdasarkan wawancara etnobotani yang dilakukan pada masyarakat 

sekitar CAHBPT didapatkan 70 spesies tumbuhan berguna  dari 40 Famili. 

Pemanfaatan tumbuhan berguna pada masyarakat sekitar CAHBPT Kacamatan 

Nipah Panjang tergolong rendah dibandingkan dengan penelitian Rambe (2021) di 

masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Mendahara yaitu 76 spesies dari 41 

famili, tetapi lebih tinggi dibandingkan penelitian Waldianyo (2021) pada 

masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Betara dengan 56 spesies dai 31 famili. 

Pemanfaatan tumbuhan berguna pada masyarakat sekitar CAHBPT pada tiga 

kecamatan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan hasil penelitian Lubis et al, 

(2017), yang hanya  terdapat 8 spesies tumbuhan berguna pada ekosistem 

mangrove di  Desa Sei. Nagalawan Kecamatan Perbaung Kabupaten Serdang. 

Adapun bentuk pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang yaitu terdiri dari 14 penggunaan, meliputi pemanfaatan 

Laki-Laki 

68% 

Perempuan 

32% 
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tumbuhan sebagai obat, sebagai pangan, sebagai pakan ternak, sebagai pestisida 

nabati, sebagai pewarna dan tanin, sebagai ritual, adat dan keagamaan,sebagai 

kayu bakar, sebagai kerajinan, sebagai peralatan melaut, sebagai konservasi dan 

sebagai kosmetik. Kelompok kegunaan tumbuhan dan jumlah spesies yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang dapat 

dilihat pada tabel 5, selengkapnya pada Lampiran 2.   

Tabel 4. Kelompok kegunaan tumbuhan oleh masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 

No Kelompok Kegunaan Jumlah spesies 

1 Tumbuhan obat 43 

2 Tumbuhan hias 4 

3 Tumbuhan aromatik 2 

4 Tumbuhan penghasil pangan 20 

5 Tumbuhan penghasil pakan ternak 7 

6 Tumbuhan penghasil pestisida nabati 6 

7 Tumbuhan bahan pewarna dan tanin 7 

8 Tumbuhan keperluan upacara adat 18 

9 Tumbuhan untuk kayu bakar 4 

10 Tumbuhan penghasil bahan bangunan 7 

11 Tumbuhan penghasil bahan tali, anyaman, dan kerajinan 3 

12 Tumbuhan unruk peralatan melaut  7 

13 Tumbuhan untuk konservasi  4 

14 Tumbuhan untuk kosmetik  8 

 Pada masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang dalam 

pemanfaatan tumbuhan berguna terdapat 14 spesies tumbuhan yang berasal dari 

mangrove, yaitu Nipah (Nypa fruticans), Pedada (Sonneratia caseolaris), Perepat 

(Sonneratia alba), Jeruju Putih (Acanthus ilicifolius),Jeruju Hitam (Acanthus 

ebracteatus), Lapiok (Acrostichum aureum), Buta-buta (Excoecaria agallocha), 

Bakau tanduk (Rhizophora apiculata), Bakau kurap (Rhizopora mucronata), 

Rumput pakis (Stenochlaena palustris),  Api-Api (Avicennia alba), Wagu/ waru 

(Hibiscus tiliaceus) pandan hutan (Pandanus tectorius) dan Akar tuba (Derris 

elliptica). Contohnya pemanfaatan Nipah oleh masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang dengan berbagai penggunaan antara lain getah dari 

tandan nipah untuk obat diare, pelepahnya untuk bahan pembuatan “belat” pada 

kegiatan melaut, daun muda dijadikan “rokok pucuk”, daun tua atap rumah, 

sedangkan buah dijadikan “Manisan” atau Suku Melayu di Desa Nipah Panjang I 

menyebutnya sebagai “Halue”, buah Nipah yang masih muda rasanya sangat 

manis dan bisa dikonsumsi langsung, buah nipah juga dapat dijadikan lalap sayur, 
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Pucuk Nipah muda juga dapat digunakan sebagai hiasan nampan dalam prosesi 

“antar tanda saat meminang calon pengantin”, pucuk muda daun nipah juga 

dijadikan pembungkus “bongkol” semacam ketupat dengan bahan isian “pulut 

atau ketan bercampur parutan kelapa” dan pewarna alami. Sedangkan Pada 

Penelitian Lubis et al, (2017), masyarakat Desa III Sei. Nagalawan Kecamatan 

Perbaung Kabupaten Serdang hanya memanfaatkan daun nipah untuk atap rumah 

dan buah nipah dijadikan makanan yang disebut  “kolang-kaling”. 

 Pemanfaatan tumbuhan berguna pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang sebagian besar berasal dari pekarangan rumah dan 

kebun, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Waldiyanto (2021) 

pada CAHBPT Tanjung Jabung Barat dan Rambe (2021) pada CAHBPT 

Kecamatan Mendahara. Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

sekarang sudah tidak banyak yang menggunakan tumbuhan mangrove karena  

memilih yang lebih praktis, seperti lebih menggunakan gas LPG dibandingkan 

menggunakan kayu bakar dari mangrove, lebih memilih membeli obat-obatan di 

puskesmas dari pada obat-obatan herbal, namun masih ada sebagian kecil 

masyarakat yang memanfaatkan tumbuhan  untuk dijadikan jamu dan obat-obatan 

lainnya. Menurunnya penggunaan tumbuhan mangrove oleh masyarakat   untuk 

bahan bakar dan bahan bangunan karena meningkatnya pengetahuan masyarakat 

tentang  pentingnya tumbuhan mangrove.  Pengetahuan tersebut berasal dari  

penyuluhan tentang pentingnya menjaga mangrove seperti yang tertuang pada 

peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. 

Larangan pembabatan pohon pinggir laut atau mangrove dalam kawasan cagar 

alam tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan dan diatur 

masalah pidana pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 

miliar. 

4.4.1 Hasil Survei Jelajah pada Transek 

 Kegiatan survei jelajah pada transek di CAHBPT di Desa Teluk Kijing 

Sepanjang 300 meter didapatkan jumlah tanaman sebanyak 32 spesies dari 20 

famili, yang dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Gambar 6. Kegiatan survei jelajah pada transek di CAHBPT di Desa Teluk Kijing 

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 

pengelolaan sampel herbarium (sumber : Ridwan, 2020) 

Tabel 5. Hasil Survey Jelajah Pada Transek Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah 

Panjang 

No Family  Nama Ilmiah Nama Lokal 

(Bugis) 

Habitus Kelompok 

mangrove 

1 
Acanthaceae   

Acanthus ebracteatus Jeruju Herba  Sejati 

2 Asystasia gangetica  Herba Ikutan  

2 Araceae  Thyponium flagelliforme Keladi tikus Herba  Ikutan  

4 Arecaceae Nypa fruticans Nipah Palma Sejati 

5 

Asteraceae   

Ageratum conyzoides Bembek-

bembek 

Herba  Ikutan 

6 Mikania micrantha Kecebek Herba  Ikutan 

7 Pluchea indica Pacci-pacci Semak  Ikutan 

8 Widelia biflora Seruneng  Herba   Ikutan 

9 Crassocephalum crepidioides Sintrong  Herba   Ikutan 

10 Cyanthillium cinereum  Herba   Ikutan 

11 Emilia sonchifolia Tempuh 

wiyang 

Herba   Ikutan 

12 Avicenniaceae Avicennia alba Api-api Pohon Sejati  

13 
Cyperaceae  

Cyperus rotundus Rumput teki Herba  Ikutan 

14 Cyperus esculentus Slengseng  Herba   Ikutan 

15 Euphorbiaceae  Excoecaria agallocha  Buta-buta/ 

campik 

Pohon Sejati  

16 
Malvaceae   

Heritiera littoralis Dompiwi Pohon Ikutan  

17 Hibiscus tiliaceus Waru  Pohon  Ikutan 

18 Moraceae  Ficus retusa  Jawi-jawi Pohon Ikutan 

19 Oxalidaceae  Oxalis barrelieri calincing 

tanah  

Herba   Ikutan 

20 Passifloraceae  Passiflora foetida Anggur-

anggur 

Liana  Ikutan 

21 Phyllanthaceae  Phyllanthus urinaria Cempa-cempa Herba   Ikutan 

22 
Poaceae 

Brachiaria mutica Rumput bulu Herba   Ikutan 

23 Cynodon dactylon Rumput jawa Herba   Ikutan 

24 
Pteridaceae 

Acrostichum aureum Lapiok Herba  Ikutan 

25 Stenochlaena palustris Rumput pakis Herba   Ikutan 

26 Rhizophoraceae Rhizophora apiculata Bakau Pohon Sejati   

27 Rubiaceae  Morinda citrifolia  Mengkudu Pohon Ikutan  

28 Solanaceae  Physalis angulate Celepok Herba    Ikutan 

29 Sonneratiaceae Sonneratia caseolaris  Pedada Pohon Sejati  
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30 Sonneratia alba Perepat Pohon Sejati  

31 Urticaceae Laportea interrupta Icok-icok Semak  Ikutan 

32 Vitaceae  Cayratia trifolia  Kace-kace Herba  Ikutan 

 Mangrove sejati terdapat 6 spesies dan mangrove ikutan 26 spesies. 

sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh Muklisi et al, (2013) tumbuhan 

mangrove yang terdapat pada Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran 

Provinsi Lampung terdiri dari 22 spesies diantaranya terdapat 10 mangrove 

mayor, 4 jenis minor dan 8 spesies asosiasi mangrove. Selain itu Widya A, (2020) 

menyatakan vegetasi mangrove pada Desa Sungai Itik Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur ditemukan sebanyak 9 spesies mangrove mayor. 

 Kawasan hutan mangrove CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang sudah 

sangat banyak mengalami gangguan. Selain berkurangnya keragaman  jenis 

mangrove, zonasi vegetasi mangrovenya juga mengalami perubahan Pada hutan 

mangrove yang masih asri, zonasi vegetasi mangrove dari bibir pantai diawali 

oleh jenis  Avicennia sp.diikuti oleh  oleh  Rhizopora sp., Bruguier asp.  dan Nypa 

fruticans Sedangkan kawasan CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang zonasinya 

dimulai oleh Rhizopora sp. dan Nypa fruticans dari bibir pantai, sedangkan 

Avicennia sp. dan Bruguiera sp.berada di bagian belakang dan sudah dekat 

dengan perkebunan masyarakat.  

4.4.2 Pemanfaatan tumbuhan berdasarkan famili 

 Famili Poaceae merupakan famili yang paling banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar CAHBPT dengan jumlah 8 spesies, hal ini dikarenakan famili 

Poaceae mudah didapatkan serta banyak di budidayakan oleh masyarakat, yang 

mana sengaja ditanam dipekarangan rumah dan kebun. Berbeda dengan penelitian 

Rambe (2021) dan Waldiyanto (2021) yang menyatakan bahwa masyarakat lebih 

banyak memanfaatkan tumbuhan dari famili Zingiberaceae sebanyak 8 spesies, 

yang dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat tradisional dan bumbu masakan. Pada 

umunya masyarakat sekitar CAHBPT memanfaatkan Famili Poaceae sebagai 

penghasil pangan, papan, obat tradisional dan keperluan adat. 

 Selain famili Poaceae ada famili yang asli mangrove yang sering 

dimanfaatkan seperti famili Rhizoporaceae dan Sonneratiaceae yang memiliki 

masing-masing dua spesies. dua famili ini banyak digunakan karena tumbuhan ini 
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berhabitus pohon sehingga setiap bagian bisa dimanfaatkan seperti buah bisa 

dijadikan obat, batang bisa dijaikan tonggak rumah serta akar bisa kulit bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan pewarna. Terdapat 6 famili yang memiliki lebih dari 

2 spesies yang sering digunakan dapat dilihat pada gambar 7 dan selengkapnya 

pada lampiran 2. 

 

Gambar 7. Beberapa famili tumbuhan berguna dengan jumlah spesies terbanyak di 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

4.4.3 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Berdasarkan Habitus 

 Menurut LIPI, (2009) habitus tumbuhan terbagi menjadi 11 macam yaitu 

pohon, perdu, palem, sikas, bambu, pakis, liana, sukulen, herba, tumbuhan air dan 

anggrek. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan menjadi  

7 habitus yaitu pohon, herba, liana, palma, parasit, semak dan bambu. Persentase 

pemanfaatan tumbuhan berdasarkan habitus dapat dilihat pada tabel 7 

Tabel 6. pemanfaatan jenis tumbuhan berdasarkan habitus 

No Habitus  Jumlah  Persentase 

1 Herba 34 48,57 

2 Pohon  19 27,14 

3 Semak  9 12,86 

4 Liana 4 5,71 

5 Palma  3 4,29 

6 Bambu  1 1,43 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Jumlah 70 100 

 Tabel 7 memperlihatkan bahwa pemanfaatan habitus tertinggi yaitu pada 

habitus herba dengan persentase 48,57%, sedangkan pada penelitian Waldiyanto 

(2021) pemanfaatan habitus tertinggi pada habitus pohon 25 jenis dengan 

persentase 44,64%. Menurut Irmawati, (2016) habitus herba merupakan tumbuhan 

berbatang lunak yang sering dijumpai disekitar lingkungan masyarakat yang 

umumnya dibudidayakan guna untuk bahan makanan, obat tradisonal dan lain 

sebagainya. hal ini dikarenakan habitus herba banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat dengan cara ditanam dipekarangan rumah seperti tanaman jahe, kunyit 

dan lain sebagainya.  

 Kemudian disusul oleh habitus pohon sebanyak 27,14%, banyaknya 

pemanfaatan tumbuhan pada habitus pohon dikarenakan bagian dari pohon 

banyak yang bisa dimanfaatkan mulai dari buah, daun, akar, bunga, batang dan 

kulit batang (Syah et al, 2014). Selain itu habitus pohon mempunyai nilai yang 

tinggi dalam pemanfaatan dikarenakan daya tahan hidup pohon lebih lama 

dibandingkan dengan habitus lainnya sehingga memberikan pemanfaatan 

berkelanjutan (Arizona, 2011).  

4.4.4 Bagian Tumbuhan yang digunakan 

 Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang  menggunakan 

seluruh bagian dari tumbuhan mulai dari akar, daun, umbut atau bonggol, buah, 

batang, biji, kulit, bunga, umbi, tempurung dan seluruh bagian tumbuhan, 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 

Tabel 7. Bagian tumbuhan yang digunakan masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Niapah Panjang 

No Bagian yang digunakan  Jumlah  Persentase 

1 Daun 38 41,30 

2 Buah 15 16,30 

3 Batang 10 10,87 

4 Seluruh bagian tumbuhan 9 9,78 

5 Umbi 7 7,61 

6 Akar 3 3,26 

7 Bunga 2 2,17 

8 Kulit 2 2,17 

9 getah  2 2,17 

10 Ijuk/lidi 2 2,17 

11 Tempurung 1 1,09 
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12 Umbut atau bonggol 1 1,09 

jumlah    92 100 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa bagian tumbuhan yang paling banyak 

digunakan yaitu daun sebanyak 38 spesies dengan persentase 41,30%, sedangkan 

yang paling sedikit yaitu pada umbut/bonggol dan tempurung yang hanya 1 

spesies dengan persentase 1,37%. Sama halnya dengan penelitian Rambe (2021) 

daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebanyak 33 spesies dengan persentase 32,03%. hal ini dikarenakan 

daun pada tanaman mudah untuk didapatkan dan mudah dalam proses pengolahan 

atau peracikan. Hal ini sama dengan pernyatataan Fakhrozi, (2009) yang 

menyatakan bahwa masyarakat banyak memanfaatkan tumbuhan pada bagian 

daun karena mudah diperoleh dan daun merupakan organ tumbuhan yang selalu 

tersedia pada tanaman. 

 Daun memiliki persentase terbanyak organ tumbuhan yang digunakan, 

karena daun memiliki serat yang mudah diekstrak zat-zat yang dapat dijadikan 

obat. Selain itu daun juga mudah didapat karena ketersediaannya sangat banyak 

dibanding dengan organ tumbuhan lainnya dan tidak tergantung musim. Selaras 

dengan penelitian Handayani (2003), menyatakan bahwa masyarakat sekitar cagar 

alam gunung simpang banyak menggunakan daun sebagai obat tradisional 

dibandingkan dengan bagian lain dari tumbuhan. Salah satu contoh tumbuhan 

yang daunnya dijadikan obat tradisional yaitu daun perepat untuk obat gatal-gatal. 

4.4.5 Potensi Tumbuhan Berguna Berdasarkan Suku atau Etnis 

 Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang hanya didominasi 

oleh 2 suku yaitu Suku Bugis dan Suku Melayu. Suku Bugis diwakili oleh 14 

orang responden dan Suku Melayu oleh 11 orang responden. Pemanfaatan 

tumbuhan berguna dari setiap suku cenderung sama, hal ini dikarenakan 

masyarakat sekitar CAHBPT hidup secara berdampingan antara satu sama lain, 

sehingga jika ada pengetahuan atau pemanfaatan tumbuhan, maka akan langsung 

diberitahukan secara oral tradition antar sesama. Daftar lengkap jumlah jenis 

tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat sekitar CAHBPT berdasarkan etnis atau 

suku terdapat pada Tabel 9. 
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Tabel 8. Potensi tumbuhan berguna berdasarkan suku atau etnis pada masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Kelompok Kegunaan 
Jumlah Speies 

Melayu Bugis 

1 Tumbuhan Obat 35 28 

2 Tumbuhan Hias 5 10 

3 Tumbuhan Aromatik 10 5 

4 Tumbuhan Penghasil Pangan 10 18 

5 Tumbuhan Penghasil Pakan Ternak 2 9 

6 Tumbuhan Penghasil Pestisida Nabati 6 - 

7 Tumbuhan Bahan Pewarna Dan Tanin 3 8 

8 Tumbuhan Keperluan Upacara Adat 8 2 

9 Tumbuhan Untuk Kayu Bakar 6 5 

10 Tumbuhan Penghasil Bahan Bangunan 9 5 

11 Tumbuhan Penghasil Bahan Tali, Anyaman, Dan Kerajinan 5 4 

12 Tumbuhan Unruk Peralatan Melaut  3 5 

13 Tumbuhan Untuk Konservasi  5 3 

14 Tumbuhan Untuk Kosmetik  5 5 

Total  112 107 

 Pemanfaatan tumbuhan mangrove oleh masyarakat Secara tradisional 

berasal dari tahun 1230 di Arab, berupa  penggunaan bibit (seedling) Rhizophora 

sp sebagai sumber pangan, getah untuk mengobati sakit mulut, batang tua untuk 

kayu bakar, tanin dan pewarna, serta menghasilkan minuman yang memiliki efek 

afrodisiak bagi lelaki dan pengasihan bagi perempuan (Bandaranayake, 1998 

dalam Setiawan, 2018).  

 Tabel 9 menunjukkan bahwa masyarakat Suku Melayu dan Bugis 

memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang pemanfaatan tumbuhan 

berguna. Namun untuk total pemanfaatan tumbuhan berguna Suku Melayu 

memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan Suku Bugis,  

karena Suku Melayu merupakan masyarakat asli Kecamatan Nipah Panjang, 

sedangkan masyarakat bugis merupakan suku pendatang yang mendiami wilayah 

pesisir Kecamatan Nipah Panjang. Sama halnya dengan penelitian Waldiyanto 

(2021) dan Rambe (2021) yang menyatakan bahwa suku melayu memiliki lebih 

banyak pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan berguna dibanding suku 

Jawa, Banjar dan Bugis. Selain itu, dalam penelitian Leilani et al, 2017 

pemanfaatan mangrove sebagai bahan obat juga masih banyak dilakukan oleh 

masyarakat di Pariaman Sumatra Barat. Setiawan (2018) mengatakan bahwa 
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masyarakat Suku Bugis pada Pulau Tanakeke hampir sebagian besar masyarakat 

sudah tidak memanfaatkan mangrove untuk memenuhi kebutuhan pangan dan 

obat-obatan (tradisional). Hal tersebut dikarenakan semakin majunya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggihnya alat 

komunikasi (media) dan semakin mudahnya akses serta semakin meningkatnya 

perekonomian masyarakat sehingga masyarakat beralih ke obat-obatan yang 

modern. 

 Terdapat perbedaan penggunaan tumbuhan mangrove antar dua suku 

dominan yang ada di CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang. Pada penggunaan 

tumbuhan jeruju, Suku Melayu memanfaatkan jeruju sebagai penangkal setan 

untuk wanita hamil dan sebagai obat bisul, sedangkan Suku Bugis memanfaatkan 

jeruju hanya sebagai obat bisul. Meskipun suku melayu dan suku bugis sama-

sama menggunakan tumbuhan jeruju untuk obat bisul tetapi bagian yang 

dimanfaatkan berbeda. Suku Melayu menggunakan bagian putik tumbuhan jeruju 

sedangkan suku bugis menggunakan buahnya sebagai obat bisul. Pengolahan 

jeruju sebagai obat bisul oleh Suku Bugis dan Suku Melayu tidak berbeda. 

Mereka menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara mengkonsumsi  buah 

jeruju, yang mana jumlah buah yang dikonsumsi harus ganjil, misalnya pada hari 

pertama 3 buah, hari kedua 5 buah dan hari ketiga 7 buah. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rosyada et al (2018) di Desa Bakau Besar Laut 

Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Jeruju digunakan untuk 

mengobati bisul, luka bakar, dan koreng tergolong sebagai obat yang dapat 

dikunsumsi langsung. 

 Daun jeruju yang di manfaatkan sebagai tangkal setan untuk wanita hamil 

oleh masyarakat Suku Melayu, dengan cara mengambil satu atau tiga daun jeruju 

kemudian digantung di bawah rumah atau di depan pintu rumah. Seiring  

perkembangan zaman masyarakat Suku Melayu dan Suku Bugis memiliki 

pengetahuan yang hampir sama dikarenakan masyarakat dari kedua suku tersebut 

mengalami pembauran melalui perkawinan misalnya. 
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4.5 Pemanfaatan Tumbuhan Berdasarkan Kelompok Kegunaan pada 

masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

Wawancara etnobotani yang dilakukan pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang mendokumentasikan 70 spesies tumbuhan berguna 

dengan  14 kelompok penggunaan. 

4.5.1 Tumbuhan Obat  

Wawancara yang dilakukan kepada dukun beranak, kepala desa, dan tokoh 

masyarakat, didapatkan 43 spesies tumbuhan berpotensi obat dari 21 famili. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat merupakan bentuk pemanfaatan yang paling 

tinggi di bandingkan dengan penggunaan lainnya. Tingginya pemanfaatan 

tumbuhan sebagai obat pada masyarakat sekitar CAHBPT dikarenakan 

masyarakat cenderung  memilih obat tradisional yang diyakini memiliki efek 

samping yang kecil dan cara pengolahan yang sederhana. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat pada masyarakat biasanya diketahui 

secara turun temurun yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit dengan cara 

alami atau tradisional (Fadhillah, 2005). Penelitian yang telah dilakukan pada 

masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang menunjukkan bahwa 

pemanfaatan tumbuhan sebagai obat sebagian diwariskan secara turun temurun, 

masyarakat Kecamatan Nipah Panjang memanfaatkan tumbuhan mangrove 

sebagai obat dari jenis Acannthus, Sonneratia alba dan Nypa frutican sedangkan 

pada penelitian Purwanti (2016) masyarakat  di  pesisir  Sulawesi memanfaatkan  

mangrove sebagai bahan obat dari jenis Avicennia marina, Xylocarpus  granatum, 

Ceriops tagal, Bruguiera gymnorrhiza, dan Rhizophora sp. Pemanfaatan 

Mangrove sebagai obat-obatan tradisional juga terdapat dibeberapa Suku di pesisir 

Papua sebagai obat kudis, malaria, gatal-gatal, sakit gigi, obat nyamuk, pestisida 

alami, dan menambah stamina (stimulan) (Mahmud dan Wahyudi, 2014). 

Masyarakat Kecamatan Nipah Panjang meyakini buah dari Jeruju 

berkhasiat untuk mengobati bisul dengan cara dikonsumsi langsung dengan aturan 

hari pertama 3 buah, hari kedua 5 buah dan hari ketiga 7 buah. Selain itu juga 

terdapat daun perepat yang dapat digunakan sebagai obat gatal-gatal, yaitu dengan 

cara daun perepat direbut hingga daun berubah warna, lalu jadikan untuk mandi. 
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Menurut Gazali et al (2020) Tumbuhan perepat (Sonneratia alba) merupakan 

salah satu spesies mangrove yang memilki potensi sebagai sumber antioksidan 

karena daunya mengandung fenolik, saponin, tannin dan steroid. 

 

(a)  (b) 

Gambar 8.  (a) Jeruju putih (Acanthus ilicifolius), (b) ) Perepat/ Pedada Daun 

Kecil (Sonneratia alba) (sumber : Ridwan, 2020) 

 Tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai obat memiliki banyak 

pemanfaatan diantaranya sebagai obat demam, masuk angin, sakit perut, reumatik, 

sesak napas, diabetes, ambeien, sakit kepala, batuk, asam urat, sakit mata, 

perawatan setelah melahirkan, sakit gigi dan lumpuh. Kebanyakan masyarakat 

memanfaatkan tumbuhan yang ditanam dipekarangan rumah sebagai obat herbal. 

Berikut beberapa jenis tumbuhan yang memiliki kegunaan obat terbanyak dapat 

dilihat pada tabel 10. 

Tabel 9. Jenis dengan manfaat obat terbanyak pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 

No  Nama  Bagian 

digunakan 

Manfaat  Cara pengelohan 

1 Nangka Belanda 

(Sirsak) 

Daun    Obat 

demam 

 Obat darah 

tinggi 

 Obat 

kembung 

 Jamu 

1. Direbus dengan jumlah daun ganjil 

dengan air 3 gelas hingga menguap 

menjadi 1 gelas 

2. Digosok pada daerah yang sakit 

2 Temulawak  Umbi   Obat batuk 

 

 Penambah 

nafsu makan  

 Diparut lalu diminum 

 

 Diparut, Campur dengan tempe 

busuk, lalu dimasukkan kedalam 

kain lalu remas lalu diminumkan. 

3 Mengkudu   Buah   Magh 1. Haluskan buahnya 
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 Darah tinggi 

 Ambeyen 

 Kembung 

 

2. Saring sari nya Dan minum airnya 

 

1. Ambil daun 

2. Panggang sebentar 

3. Tempelkan 

4 Seletup   Seluruh bagian  Obat kencing 

manis & 

ginjal 

Seletup + buah pala + serai direbus 

5 Pala   Buah   Obat kencing 

manis & 

ginjal 

Seletup + buah pala + serai direbus 

6 Serai   Umbi  Obat kencing 

manis & 

ginjal 

Seletup + buah pala + serai direbus 

7 Jeruju putih   Buah/ Putik Bisul  

 

1. Kupas kulit buah/ Putik 

2. Makan yang bagian putih Hari 

pertama 3, kedua 5, ketiga 7 

8 Jeruju hitam   Buah/ Putik Bisul  1. Kupas kulit buah/ Putik 

2. Makan yang bagian putih Hari 

pertama 3, kedua 5, ketiga 7 

9 Perepat  Daun Gatal-gatal  1. Rebus airnya 

2. Mandi dengan air rebusan 

daunnya 

10 Nipah   Getah tandan 

buah 

Diare  Lukai tandan buah nipah lalu ambil 

getahnya untuk diminum 

 Bagian dari tumbuhan yang paling banyak digunakan masyarakat sekitar 

CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang untuk obat yaitu pada bagian daun sebanyak 

23 spesies. Hal ini dikarenakan pada bagian daun mudah didapatkan, mudah 

dalam peracikan dan selalu tersedia pada tanaman. Fakhrozi, (2009) yang 

menyatakan bahwa masyarakat banyak memanfaatkan tumbuhan pada bagian 

daun karena mudah diperoleh dan daun merupakan organ tumbuhan yang selalu 

tersedia pada tanaman.  

 
Gambar 9. Persentase Tumbuhan Obat Berdasarkan Bagian Yang Digunakan pada 

masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 
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 Pengolahan tanaman sebagai obat oleh masyarakat sekitar CAHBPT yaitu 

berbeda-beda seperti dimakan secara langsung tanpa pengolahan, direbus terlebih 

dahulu, diseduh air panas, airnya diminum, Penggunaan luar seperti ditempel dan 

dioleskan. Seperti pada tumbuhan jeruju yang dikonsumsi langsung dengan aturan 

sebagai berikut: hari pertama 3 buah, hari kedua 5 dan hari ketiga 7. 

 Pada tumbuhan sebagai tanaman obat untuk habitus yang ditemukan yaitu 

sebanyak 5 habitus yaitu herba, palem, pohon dan liana. Persentase habitus 

sebagai obat dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Persentase tumbuhan obat berdasarkan habitus pada masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

 Persentase habitus tumbuhan sebagai obat oleh masyarakat sekitar 

CAHBPT Kabupaten Tanjung jabung Barat didominasi oleh habitus herba yang 

terdiri dari 29 spesies (67%). Hal ini dikarenakan habitus herba banyak ditemukan 

disekitar lingkungan masyarakat, mudah dalam penanaman, perawatan dan 

habitus herba juga cepat dalam pertumbuhan dibandingkan dengan habitus pohon, 

palma dan lain sebagainya, (Irmawati, 2016). Selain itu tumbuhan herba mudah 

untuk dibudidayakan dan tidak perlu tempat yang luas. 

4.5.2 Tumbuhan Hias 

 Tanaman hias mencakup semua tumbuhan, baik berbentuk terna, 

merambat, semak, perdu, ataupun pohon, yang sengaja ditanam orang sebagai 

komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, upacara, komponen 

riasan/busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Bunga potong pun dapat 
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dimasukkan sebagai tanaman hias (Wikipedia, 2019). Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan, masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah 

Panjang terdapat 4 spesies tumbuhan yang dijadikan tanamanan hias. Hal ini 

dikarenakan rumah masyarakat sekitar CAHBPT kebanyakan rumah panggung 

yang tidak memiliki halaman yang luas. Adapun tanaman yang dijadikan 

tumbuhan hias yaitu tumbuhan yang dapat ditanam didalam pot yang tidak 

membutuhkan tempat yang luas. Tumbuhan yang digunakan sebagai tumbuhan 

hias dapat dilihat  pada tabel 11 selengkapnya pada lampiran 2. 

Tabel 10. pemanfaata tanaman hias pada masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan 

Nipah Panjang 

No Nama lokal Nama ilmiah 

1 Melati Jasminum sambac 

2 Mawar Rosa sp 

3 Lidah buaya Aloe barbadensis 

4 Bunga Kaktus  Ferocactus sp 

 Tumbuhan hias yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang seperti lidah buaya, bunga mawar, melati dan bunga 

kertas. Beberapa spesies tersebut merupakan spesies yang sering digunakan 

sebagai tumbuhan hias karena mudah tumbuh dan indah untuk dipekarangan 

rumah. Contoh tumbuhan hias yang terdapat dipekarangan rumah: 

 

Gambar 11. Lidah buaya (Aloe barbadensis) (sumber : Ridwan, 2020) 

 

 Selain dijadikan tanaman hias ada juga yang dapat dimanfaatkan sebagai 

obat herbal dan kecantikan. Seperti lidah buaya dapat dimanfaatkan sebagai 

masker wajah, agar wajah tetap lembab dan lembut. Menurut Dewi et al (2016) 

Lidah buaya (Aloe barbadensis) merupakan tanaman yang fungsional karena 

semua bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan baik untuk perawatan tubuh 



 
 

38 
 

maupun untuk mengobati berbagai penyakit karena memiliki kandungan saponin, 

flavonoid, polifenol, serta tanin yang mempunyai kemampuan untuk 

membersihkan dan bersifat antiseptic. 

4.5.3 Tumbuhan Aromatik 

 Tumbuhan aromatik merupakan tumbuhan penghasil minyak atsiri. 

Minyak atsiri yaitu minyak yang dapat diperoleh dengan cara ekstraksi atau 

penyulingan biasanya diambil dari bagian daun, akar, batang, kulit, getah dan 

bunga tumbuhan (Mangun, 2008). Tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak 

atsiri biasanya mempunyai ciri bau dan aroma yang khas karena fungsi minyak 

atsiri paling luas dan paling umum diminati yaitu sebagai pengharum seperti 

parfum, kosmetik, pengharum ruangan, pengharum sabun, pasta gigi, pemberi 

rasa pada makanan ataupun produk rumah tangga lainnya. Masyarakat sekitar 

CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang mengetahui terdapat 2 spesies tumbuhan 

yang dapat dijadikan sebagai tumbuhan aromatic yaitu kenanga (Cananga 

odorata) dan cempaka (Magnolia champaca) dapat menghasilkan minyak atsirih 

atau minyak aromatik. 

 Masyarakat sekitar CAHBPT masih sangat kurang dalam pengetahuan 

tentang tumbuhan aromatik, oleh karena itu sangat sedikit dari masyarakat yang 

memanfaatkan tumbuhan sebagai penghasil aromatik tersebut. Masyarakat sekitar 

CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang hanya memanfaatkan bunga yang diletakkan 

diruangan atau didepan kipas angin agar memberikan aroma wangi pada ruangan.  

4.5.4 Tumbuhan Penghasil Pangan 

 Tumbuhan sebagai bahan pangan selain dari hutan mangrove juga berasal 

dari kebun dan ladang yang dimiliki masyarakat. Berbagai spesies tumbuhan 

sering dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan sumber pangan baik karena nilai 

kandungan yang terdapat didalamnya, rasa, budaya maupun karena kemudahan 

dalam mendapatkannya. Terdapat 19 spesies tanaman yang bisa dijadikan sebagai 

bahan pangan pada masyarakat sekitar CAHBPT. Berikut beberapa jenis yang 

paling sering dimanfaatkan dapat dilihat pada tabel 12, selengkapnya pada 

lampiran 2. 
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Tabel 11. Tumbuhan Penghasil Pangan pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 
No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat habitus Cara pengolahan 

1 Jagung  Jagung  Konsumsi langsung Herba   

2 Ubi  Umbi  Konsumsi langsung Herba   

3 Padi Beras  Konsumsi langsung Herba   

4 Nipah Buah  Konsumsi langsung Palma   

5 Pedada Buah  Konsumsi langsung 

Dijadikan manisan 

Pohon  Kupas kulit buah dan 

rendam dengan air gula. 

6 Pandan 

Wangi 

Daun  Pewangi makanan Herba   

7 Bunneh  Buah  Konsumsi langsung Pohon   

 Spesies asli mangrove yang sering dikonsumsi yaitu pedada (Sonneratia 

caseolaris) dan nipah (Nypa fruticans), hal ini dikarenakan kedua tumbuhan ini 

memiliki ketersediaan yang cukup banyak dan mudah diperoleh selain itu kedua 

tumbuhan ini memiliki rasa buah yang segar dan khas. Kandungan gizi per 100 g 

daging buah pedada terdapat vitamin A 221,97 IU, vitamin B 5,04 mg, vitamin B2 

7,65 mg dan vitamin C 56,74 mg (Manalu, 2011). Hasil penelitian Subiandono et 

al (2011) menunjukkan bahwa buah nipah memiliki kandungan karbohidrat, 

protein, lemak, dan vitamin yang berguna bagi tubuh manusia, sehingga 

berpotensi untuk pengganti makanan pokok seperti beras, jagung dan sagu dengan 

pengolahan yang baik dan benar hingga dapat dikonsumsi.  

 Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang sendiri 

memanfaatkan buah pedada untuk dikonsumsi langsung maupun dijadikan 

manisan, sama halnya dengan buah nipah yang dapat dikonsumsi langsung dan 

dijadikan olahan, masyarakat melayu menyebutnya “Halue” (kolang-kaling). Pada 

penelitian Rupidara et al (2020) masyarakat mangrove di Kupang memanfaatkan 

buah pedada untuk dijadikan sirup selain itu akar muda oleh beberapa adat budaya 

di Desa Pariti, sebagai pengganti sirih.  Selain untuk pangan, kedua tumbuhan ini 

dapat dijadikan bahan bangunan, seperti batang pedada dapat dijadikan papan atau 

tiang rumah, sedangkan untuk daun nipah dapat dijadkan atap rumah.   
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 a b 

 
c 

Gambar 12. (a) Pedada (Sonneratia caseolaris), (b) Anggur-anggur (Passiflora 

foetida), (c) Bunneh (Syzigium cumini) (sumber : Ridwan, 2020) 
 

 

 

a 

4.5.5 Tumbuhan Penghasil Pakan Ternak 

 Menurut Ketaren (2010), bahwa pakan ternak adalah sumber nutrient yang 

harus terpenuhi untuk menghasilkan ternak yang produktif. Pemanfaatan 

tumbuhan sebagai pakan ternak sebagian besar diberikan langsung pada ternak 

atau di potong-potong terlebih dahulu baru diberikan pada ternak. Masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang tidak banyak menggunakan 

tumbuhan sebagai pakan ternak beberapa tumbuhan hanya diketahui saja dapat 

digunakan sebagai pakan ternak. Hal Ini dikarenakan masyarakat sekitar 

CAHBPT tidak memiliki banyak jenis ternak mereka umumnya beternak ayam, 

disebabkan karena kondisi lingkungan yang berada di tepi pantai sehingga 

masyarakat lebih dominan bekerja sebagai nelayan dan petani. Adapun jenis 

tumbuhan yang diketahui masyarakat untuk dijadikan sebagai pakan ternak dapat 

dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 12. Tumbuhan Penghasil Pakan Ternak pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 
No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 

1 Rumput sapi Seluruh bagian 

 

  

2 Padi   Dedak padi 

 

  

3 Mengkudu  Buah  

 

Agar unggas 

cepat bertelur  

Di iris-iris dicampukan 

dengan dedak. 

 

4 Kunyit  Umbi  Agar ternak 

nafsu makan 

 

Di oles kepatok ayam 

5 Ubi Umbi   

6 Anggur-anggur Seluruh bagian   

7 Jagung  Buah    

Salah satu contoh pemanfaatan tumbuhan sebagai pakan ternak yaitu buah 

mengukudu, diberikan pada ternak agar ternak cepat bertelur. Buah mengkudu di 

olah dengan cara buah mengukudu di iris- iris kemudian dicampurkan dengan 

dedak lalu langsung diberikan pada ternak. Penelitian Hidayati (2006) 

menunjukkan pemberian tepung mengkudu pada ayam petelur menunjukkan 

pengaruh tidak nyata terhadap produktifitas telur ayam petelur. 

 

 

 a b  

Gambar 13. (a) Anggur-anggur (Passiflora foetida), (b) Mengkudu (Morinda 

citrifolia) (sumber : Ridwan, 2020) 

4.5.6 Tumbuhan Penghasil Pestisida Nabati 

 Secara umum pestisida berarti pestisida yang berasal dari tumbuhan, 

sedangkan arti pestisida itu sendiri adalah bahan yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan populasi OPT (organisme pengganggu tanaman). Pestisida nabati 

bersifat mudah terdegradasi di alam (Bio-Degredable), sehingga residunya pada 

tanaman dan lingkungan tidak signifikan. Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan hanya bapak M. Ruslan yang memiliki pengetahuan mengenai 
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tumbuhan penghasil pestisida nabati dan bekerja sebagai penyuluh pertanian. 

Pengetahuan ini diduga bukan pengetahuan turun temurun karena hanya 1 orang 

responden yang mengetahui dari 25 responden yang diwawancarai. Adapun 6 

spesies tanaman yang dapat dijadikan sebagai pestisida alami dapat dilihat pada 

tabel 14. 

Tabel 13. tumbuan penghasil pestisida nabati pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 

1 Kunyit  Umbi  Pestisida nabati  Kunyit + serai + sirih di haluskan 

dicampur air kemudian disemprotkan 

ke tanaman. 

 

2 Serai Batang  Pestisida alami  

3 Sirih  Daun  Pestisida alami  

4 Kembang 

Tahi Ayam 

Bunga  Musuh alami 

hama  

 Ditanam dipinggiran kebun, bunganya 

dijadikan pemikat hama agar tidak 

mengganggu tanaman yang di 

usahakan. 

  

5 Buta-buta  Buah  Racun tikus   Rajang buah buta-buta lalu sebar 

disekeliling areal pertanian.  

6 Tuba-tuba Akar Racun Ikan  Akarnya ditumbuk 

 Campurkan dengan air satu ember 

 Obok-obok disungai 

 Tumbuhan asli mangrove yang berpotensi sebagai pestisida nabati yaitu 

buta-buta dan tuba-tuba. Buah buta-buta (Excoecaria agallocha) dapat 

dimanfaatkan sebagai pengendali hama tikus dengan cara dirajang lalu disebarkan 

disekeliling areal pertanian. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, 

diketahui bahwa tikus tidak menyukai aroma dari buah buta-buta tersebut yang 

menyebabkan hama tikus tidak mau masuk kedalam areal pertanian. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan Hanny et al (2017), buah buta-buta dimanfaatkan 

oleh masyarakat dikawasan PT. kandelia alam kecamatan kubu kabupaten kubu 

raya sebagai obat biang keringat. Sedangkan tuba-tuba bagian yang dimanfaatkan 

yaitu akarnya yang dijadikan racun untuk ikan dan udang. 
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Gambar 14. Tuba-tuba (Derris elliptica), Buah Buta-buta (Excoecaria agallocha) 

(sumber : Ridwan, 2020) 

4.5.7 Tumbuhan Penghasil Bahan Pewarna dan Tanin 

 Masyarakat sekitar CAHBPT memanfaatkan 7 jenis tanaman yang dapat 

dijadikan  pewarna alami ialah tumbuhan bakau (Rhizophora stylosa), jeruju putih 

(Acanthus ilicifolius), jeruju hitam (Acanthus ebracteatus), kelapa (Cocos nucifera), 

nipah (Nypa fruticans), pedada (Sonneratia caseolaris) dan pinang (Areca catechu) yang 

dapat dilihat pada Tabel 15 

Tabel 14. Tumbuhan Penghasil Bahan Pewarna Dan Tanin pada masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 

1 Bakau Kulit  Pewarna alami 

Diiris, Direbus hingga warna keluar, 

dikunci menggunakan kapur/ tawas 

2 Jeruju putih  Daun Pewarna alami 

3 Jeruju hitam  Daun  Pewarna alami  

4 Pinang Buah  Pewarna alami 

5 Kelapa  Kulit buah Pewarna alami 

6 Nipah Buah  Pewarna alami 

7 Pedada Buah  Pewarna alami 

 

Menurut Fatma (2018), pemanfaatan tumbuhan dijadikan sebagai bahan 

pewarna alami sudah banyak dilakukan oleh manusia sehingga dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan industri batik. Masyarakat sekitar CAHBPT 

memanfaatkan kulit bakau, jeruju putih, jeruju hitam, buah pinang, kulit buah 

kelapa dan pedada sebagai bahan pewarna pada batik, hal ini dikarenakan warna 

dari hasil rebusan bahan – bahan tersebut dapat mengasilkan berbagai macam 

warna tergantung pada proses penguncian warna nya. Penguncian bahan yang 

digunakan masyarakat dalam pewarna alami pada batik adalah kapur atau tawas. 

Setelah penguncian masyarakat dapat menentukan warna apa yang di inginkan 

dari bahan – bahan tersebut. Umumnya warna yang dihasilkan dari kulit kayu 
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bakau adalah coklat pekat, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pulungan (2014), yang menyatakan bahwa kulit kayu bakau memiliki pewarna 

alami berwarna coklat yang dapat digunakan sebagai pewarna tekstil. Hal tersebut 

dikarenakan kulit kayu bakau memiliki tanin yang terkandung sebanyak 30%  

artinya memiliki warna dan ketahanan yang cukup baik. Fatma (2018) 

menyatakan bahwa kulit kayu bakau bisa dijadikan sebagai pewarna baju dengan 

dicampurkan zat tawas (KAI(SO4)2. 12H2O) supaya warna dari kulit kayu bakau 

pada baju menyerap dan lebih tahan lama. Kulit samak dimanfaatkan msyarakat 

sebagai pewarna jaring agar jaring tahan lama dan kuat. 

 
 a b  c 

Gambar 15. a. Buah nipah (Nypa fruticans), b. Bakau (Rhizophora apiculata), c. 

Buah pedada (Sonneratia caseolaris) (sumber : Ridwan, 2020) 

4.5.8 Tumbuhan Penghasil Kayu Bakar 

 Masyarakat sekitar CAHBPT menyatakan hampir semua jenis kayu bisa 

digunakan sebagai kayu bakar. Hanya saja ada beberapa jenis tanaman yang 

memiliki potensi kayu bakar yang baik dikarena memiliki sifat nyala yang bagus 

dan memiliki bara api yang baik. Kayu mangrove umumnya dijadikan masyarakat 

sebagai kayu bakar, karena mudah didapat dan sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat sekitar pantai untuk memanfaatkan kayu mangrove sebagai kayu 

bakar, (Pariyono, 2006). Hasil wawancara didapatkan 5 spesies tumbuhan yang 

berpotensi dijadikan sebagai penghasil kayu bakar dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 15. Tumbuhan Penghasil Kayu Bakar pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Nama ilmiah  Habitus  Bagian yang dimanfaatkan 

1 Bakau tanduk Rhizophora apiculata Pohon  Batang  

2 Bakau kurap Rhizopora mucronata Pohon  Batang  

3 Pedada Sonneratia caseolaris Pohon  Batang  
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4 Kelapa  Cocos nucifera Palma  1. Batang 

2. Pelepah 

3. Tempurung    

5 Api-api Avicennia alba Pohon  Batang  

Dari 5 spesies tanaman yang dimanfaatkan masyarakat sebagai kayu 

bakar, spesies yang sangat sering dimanfaatkan sebagai kayu bakar adalah kayu 

bakau. Kayu bakau mempunyai nyala api dan bara api yang baik dibandingkan 

dengan kayu yang lainnya. Hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan. 

Inoue et al (dalam Anwar dan Gunawan, 2007)  menyatakan bahwa  kayu  dari  

famili Rhizophoraceae  merupakan  kayu  bakar  berkualitas  baik karena  

menghasilkan  panas  yang  tinggi  dan  awet. Semakin majunya perkembangan 

zaman, Masyarakat sekitar CAHBPT yang memanfaatan tumbuhan menjadi kayu 

bakar sudah mulai berkurang ini dikarenakankan perkembangan teknologi yang 

semakin canggih membuat masyarakat beralih menggunakan kompor gas. 
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Gambar 16. a. Bakau tanduk (Rhizophora apiculata), b. Bakau kurap (Rhizopora 

mucronata), c. Api-api (Avicennia alba) (sumber : Ridwan, 2020) 

4.5.9 Tumbuhan untuk Keperluan Ritual, Adat, dan Keagamaan 

 Masyarakat  memanfaatkan tumbuhan tidak hanya untuk kepentingan 

ekonomis tetapi juga untuk kepentingan spiritual (Syaffa et al, 2016). Hal ini 

dapat dilihat dari spesies tanaman yang digunakan oleh masyarakat sekitar 

CAHBPT untuk keperluan ritual, adat dan keagamaan. Dapat dilihat pada tabel 17 

beberapa tanaman yang sering digunakan untuk ritual adat dan keagamaan, 

selengkapnya pada lampiran 2. 

Tabel 16. Pemanfaatan tumbuhan untuk ritual adat dan keagamaan pada 

masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 
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1 Nipah  Daun muda 

yang sudah 

dibuang kulit 

arinya 

Dijadikan rokok pucuk 

nipah  bagian dari 

prosesi ritual adat 

 

Dijadikan hiasan nampan 

makan di “gelom” 

Ambil daun muda, potong 

sepanjang jari, jemur setelah 

kering dapat dilinting dengan 

tembakau 

 

2 Jeruju putih Tangkai  Penangkal setan untuk 

wanita hamil 
 Digantung dibawah rumah 

3 Jeruju hitam  Tangkai  

4 Pinang  Bunga  Ritual adat makan 

digelom 

Hiasan nampan  

5 Inai  Daun  Malam berinai  Tumbuk daun inai sampai 

halus 

 Tempelkan pada bagian 

yang ingin diwarnai 

 

 Masyarakat sekitar CAHBPT mempercayai tanaman jeruju sebagai 

penangkal makhluk halus bagi ibu yang baru melahirkan dengan cara jeruju 

digantung dibawah rumah atau didepan rumah. Selain sebagai penangkal setan 

masyarakat sekitar CAHBPT juga meyakini bahwa buah jeruju dapat menjadi 

obat bisul. 

 

 

Gambar 17. Rokok Pucuk Nipah (sumber : Ridwan, 2020) 

4.5.10 Tumbuhan Penghasil Bahan Bangunan 

 Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang sebagian besar 

tinggal di rumah yang  merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kayu 

yang digunakan masyarakat untuk dijadikan rumah kebanyakn bukan kayu asli 

mangrove, karena kayu asli mangrove memiliki banyak mata kayu sehingga 

kualitas kayu mangrove untuk bahan bangunan menjadi kurang baik. Model 

rumah panggung terbuat dari kayu sangat cocok digunakan dengan kondisi dan 

keadaan masyarakat yang hidup di dekat pantai. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari terjadinya banjir pasang surut air laut, tetapi  sebagian masyarakat 
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sudah ada yang menggunakan rumah model modern yang terbuat dari batu dengan 

tiang pondasi rumah dengan bahan semen dan dinding rumah dari semen. 

 Masyarakat umumnya menggunakan bagian batang kayu untuk dijadikan 

bahan pembuatan tiang, cerucup, rangka atap dan pancang. Spesies tumbuhan 

yang memiliki potensi untuk dijadikan bahan bangunan sebanyak 7 spesies (Tabel 

18) 

Tabel 17. Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Bahan Bangunan pada masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg dimanfaatkan Manfaat Cara pengelolaan 

1 Pedada Batang  Bahan bangunan Tiang bangunan 

2 Nipah  Daun Atap rumah  Dianyam saat 

 segar  dijemur atau 

langsung digunakan 

3 Api-Api Batang 1. Pancang 1. Bentuk menjadi tiang  

4 Buta-buta Batang  2. Pancang  

3. Tiang bangunan 

1. Dibentuk sesuai 

kegunaan 

5 Kelapa  Batang  Bahan bangunan  Dijadikan papan, broti 

dan tiang 

6 Perepat  Batang  Bahan bangunan Tiang bangunan 

7 Pandan 

hutan 

Daun  Atap rumah  Pisahkan duri pada 

pelepah, anyam lalu 

dikeringkan 

 Bagian batang merupakan bagian yang paling sering dimanfaatkan 

masyarakat untk membuat cerucup, tiang, dan pancang. Beberapa jenis tanaman 

yang terdapat di sekitar CAHBPT yang dapat dijadikan bahan bangunan yaitu 

tumbuhan buta - buta, perepat dan lain sebagainya yang digunakan untuk 

bangunan semi-permanen. Masyarakat menggunakan  daun nipah sebagai atap 

rumah, meskipun persentase penggunaannnya semakin menurun seiring jaman. 

Selain daun nipah, masayarakat juga menggunakan daun pandan hutan sebagai 

atap rumah (Gambar 18). 
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Gambar 18. a. Pandan Hutan (Pandanus tectorius) b. Atap dari pandan hutan yang 

digunakan masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

(sumber: Ridwan) 

4.5.11 Tumbuhan Penghasil Tali, Anyaman dan Kerajinan 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang terdapat 3 spesies tanaman yang bisa dijadikan sebagai 

penghasil tali, anyaman dan kerajinan yang dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 18. Tumbuhan Penghasil Tali, Anyaman dan Kerajinan pada masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 

1 Nipah  Daun  Atap 

rumah 

 Piring lidi 

 

 Dianyam saat segar 

 Dijemur/langsung digunakan 

2 Kelapa  Daun   Sapu 

 

 Dijadikan 

ketupat  

 Diambil lidi/tulang daunnya di 

gabungkan diikat. 

 Dianyam  

3 Pandan 

hutan  

Daun/ pelepah Kerajinan 

tikar 

Dikeringkan, Dipisahkan duri dengan 

tulang daun, gulung, jemur, dimasak 

dengan pewarna sintetis, keringkan lalu 

anyam 

 Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang memanfaatkan 

jenis tanaman pandan hutan yang biasanya menghasilkan anyaman berupa tikar 

dan tempat dodol. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa tumbuhan 

pandan hutan dapat dijadikan anyaman tikar (Fakhrozi, 2009). Selain 

memanfaatkan pandan, masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

juga memanfaatkan lidi nipah untuk dijadikan kerajinan berupa anyaman piring 

prasmanan . Sedangkan daun muda kelapa sering dianyam menjadi ketupat lepas. 
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 a b 

Gambar 19. a. Pandan Hutan (Pandanus tectorius), b. Nipah (Nypa fruticans) 

(sumber : Ridwan, 2020) 

4.5.12 Tumbuhan Kosmetik   

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada masyarakat 

sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang terdapat 8  jenis tanaman yang 

dimanfaatkan untuk  kosmetik, yang dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 19. Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Kosmetik pada masyarakat sekitar 

CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 

1 Kencur Umbi  Kosmetik  Tepung kunyit + tepung beras 

2 Beras  Beras Di jadikan masker Di tumbuk  

3 Kunyit Umbi  Di jadikan masker Di tumbuk  

4 Lidah buaya Seluruh bagian Kecantikan Digunakan langsung 

5 Tomat  Buah  Masker  Buah nya di potong kemudian 

dioles kan di wajah 

6 Timun  Buah  Masker  Buah nya di potong kemudian 

ditempelkan  ke wajah 

7 Kayu manis  Kulit  Bedak beras  Kulit kayu manis + 

 buah pala + sengareng + beras 

direndam selama 40 hari di remas 

dicampur dengan bahan yang tadi 

. 

8 Pala  Buah  Bedak beras  Kulit kayu manis + 

 buah pala + sengareng + beras 

direndam selama 40 hari di remas 

dicampur dengan bahan yang tadi. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang tidak ada yang menggunakan tumbuhan yang berasal 

dari mangrove sebagai kosmetik atau perawatan kecantikan. Hal ini agak berbeda 

dengan masyarakat sekitar CAHBPT di kecamatan lainnya seperti Kecamatan 

Mendahara dan Kecamatan Betara yang menggunakan buah Nyirih (Xylocarpus 
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granatum) sebagai bahan bedak dingin untuk tabir surya wajah kaum perempuan 

di siang hari (Rambe, 2021; Waldiyanto, 2021) 

4.5.13 Tumbuhan Perlengkapan Melaut 

 Masyarakat sekitar CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai nelayan dan terdapat 8 spesies yang dimanfaatkan 

untuk keperluan melaut. Salah satu tanaman yang paling sering digunakan untuk 

dijadikan keperluan melaut yaitu tumbuhan bakau yang dijadikan sebagai belat. 

Sedangkan bagian lain dari tumbuhan seperti buah, dapat dijadikan sebagai umpan 

ikan. Adapun spesies tumbuhan yang digunakan sebagai keperluan melaut tersaji 

pada Tabel 21. 

Tabel 20. Tumbuhan sebagai Perlengkapan Melaut pada masyarakat sekitar 

CAHBPT Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Bagian yg 

dimanfaatkan 

Manfaat Cara pengelolaan 

1 Pedada  Buah 

 Batang   

 Umpan ikan 

 Jermal  

1. Kaitkan kepancing 

2. Potong sesuai kebutuhan 

2 Pisang  Buah  Umpan ikan Kaitkan kepancing 

3 Pulai  Batang  Perlengkapan 

nelayan 

Pelampung jarring 

4 Perepat  Buah  Umpan ikan patin  Digunakan langsung  

5 Bambu  Bambu  Bubu melaut  Dirakit kemudian digunakan 

langsung  

6 Bakau  Daun  

Kulit  

Batang  

Pengawet jaring  

Pengawet jaring  

Jermal  

Direbus sampai bersama jaring 

hingga berubah warna merah  

7 Nipah  Pelepah Belat melaut  

8 Api-api Batang  Tiang jermal  

Salah satu pemanfaatan tumbuhan untuk melaut yang digunakan oleh 

masyarakat adalah pedada. Bagian yang digunakan yaitu buah dan batang, buah 

pedada digunakan umpan ikan dengan cara buah pedada dikaitkan langsung pada 

pancing. Sedangkan batang pedada di manfaatkan jadi jermal dengan cara kayu 

pedada di potong-potong dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 20. Dermaga pompon (sumber : Ridwan, 2020) 
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4.5.14 Tumbuhan untuk Konservasi 

 Kecamatan Nipah Panjang merupakan salah satu kecamatan yang 

berdampingan dengan kawasan CAHBPT sehingga masyarakat sudah mengetahui 

bahwa hutan mangrove yang berada dalam kawasan CAHBPT harus dilindungi 

dan tidak boleh dilakukan pemanfaatan. Hasil wawancara yang telah dilakukan 

terdapat 4 jenis tumbuhan yang diketahui oleh masyarakat sebagai tumbuhan 

konservasi dan harus dilestarikan keberadaannya. Dapat dilihat pada tabel 22. 

Tabel 21. Tumbuhan Untuk Konservasi pada masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang 

No Nama lokal Famili Habitus  

1 Pedada Sonneratiaceae Pohon  

2 Bakau Rhizophoraceae Pohon 

3 Api-api Avicenniaceae Pohon 

4 Perepat  Sonneratiaceae Pohon 

5 Nipah Arecaceae Palma  

 Masyarakat sekitar CAHBPT memiliki pengetahuan bahwa tanaman-

tanaman mangrove merupakan tanaman yang perlu dijaga dan dilestarikan. 

Masyarakat mengetahui hal ini setelah merasakan dampak dari hutan mangrove 

yang sudah banyak ditebang seperti ambrasi, kencangnya angin dan hasil 

tangkapan nelayan yang semakin sedikit oleh sebagian dan sebagiannya lagi 

mengetahui hal ini karena adanya himbauan dari pihak kehutanan. Adapun 

himabaun dinas kehutan yaitu menjelasakan manfaat dari hutan mangrove dan 

menjelaskan peraturan yang berlaku bagi masyarakat yang menebang hutan bakau 

di dalam kawasan CAHBPT akan dikenakan sanksi dan dikenakan denda.  

 Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan bantuan masyarakat 

pernah dilakukan penanaman bakau di Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah 

Panjang, dengan tujuan agar dapat mengembalikan fungsi yang telah rusak akibat 

hilang atau berkurangnya tumbuhan bakau dipesisir pantai. Sehingga sering 

terjadi abrasi air laut, kurangnya pemecah angin dan berkurangnya biota laut yang 

menjadi sumber penghasilan oleh sebagian besar masyarakat yang berpropesi 

sebagai nelayan. Selain itu di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang juga 

terdapat program pemerintah yaitu kerambah kepiting, namun usaha ini tidak 

berjalan lancar dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keramba 

kepiting tersebut. 
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 a b c 

Gambar 21. (a) Bakau tanduk (Rhizophora apiculata), (b) Nipah (Nypa fruticans), 

(c) Api-api (Avicennia alba) (sumber : Ridwan, 2020) 

4.6 Nilai Index Budaya (Index of Cultural Significance)  

 Berdasarkan wawancara etnobotani dan tumbuhan berguna yang dilakukan 

pada masyarakat sekitar CAHBPT didapatkan 25 responden dan didapat 70 

spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tumbuhan dengan tingkat 

penggunaan tertinggi yaitu pada tumbuhan nipah (Nypa fruticans) dengan 9 nilai 

kegunaan yang mana digunakan sebagai tumbuhan penghasil pangan, pewarna 

alami, bahan bangunan, anyaman, adat, kayu bakar, melaut, obat dan konservasi. 

Hal ini dipengaruhi karena nilai kualitas, intensitas, dan eksklusifitasnya yang 

tingi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ayu, (2019) menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya intensitas pemanfaatan 

tumbuhan di pengaruhi oleh nilai ekonomis dari suatu spesies dan nilai ekologi 

suatu spesies. Berikut 10 spesies dengan nilai ICS terbesar dapat dilihat pada tabel 

23, selengkapnya pada lampiran 3.  

Tabel 22. 10 Spesies dengan Nilai Index Budaya (Index of Cultural Significance) 

Terbesar 

No Nama Ilmiah Nama Lokal Famili Guna ICS 

1 Nypa fruticans Nipah Arecaceae 9 71 

2 Oryza sativa Padi  Poaceae 5 59 

3 Sonneratia alba Perepat Sonneratiaceae 5 53 

4 Cocos nucifera Kelapa  Aracaceae 5 53 

5 Sonneratia 

caseolaris L 

Pedada Sonneratiaceae  4 49 

6 Curcuma longa Kunyit Zingiberaceae 4 47 

8 Rhizophora 

apiculata 

Bakau tanduk Rhizophoraceae 3 34 

9 Rhizopora 

mucronata 

Bakau kurap Rhizophoraceae 3 34 

7 Morinda citrifolia L Mengkudu Rubiaceae 3 30 

10 Arthocarpus 

heterophillus 

Nangka 

Belanda 

(Sirsak) 

Annonaceae 3 24 
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 Penghitungan ICS berfungsi untuk mengetahui seberapa penting jenis 

tanaman tersebut bagi kehidupan masyarakat. Menurut Tuner (1998) semakin 

banyak nilai kegunaan suatu tanaman, maka nilai kepentingan tumbuhan tersebut 

semakin besar. Estimasi penghitungan nilai ICS tumbuhan berguna pada 

masyarakat sekitar CAHBPT yaitu berkisaran 1-48. Nilai ICS tumbuhan 

dibedakan menjadi sangat rendah 0-10, rendah 10-20, sedang 20-50, tinggi 50-100 

dan sangat tinggi ≥ 100, (Ajiningrum, 2011). 

 Berdasarkar kategori nilai ICS tersebut untuk penggunaan jenis tanaman 

pada masyarakat sekitar CAHBPT memiliki nilai kategori sedang yaitu dengan 

skor ICS 20-49, yang artinya tanaman tersebut tidak terlalu berpengaruh besar 

terhadap kehidupan masyarakat dalam pemanfaatannya. Nilai ICS tertinggi yaitu 

pada tumbuhan nipah dengan memiliki nilai penggunaan sebanyak 9 penggunaan 

dengan nilai ICS yaitu 71, hal ini dikarenakan nilai kualitas, nilai, ekslusive dan 

nilai intesitasnya cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut estimasi 

penghitngan ICS pada tumbuhan nipah dalam tabel 24. 

Tabel 23. Estimasi Penghitungan Nilai ICS Pada Tanaman Nipah 

Nilai guna Ics Total  

Obat  (3x1x1)  3 

Pangan  (3x3x1) + (3x3x1) 18 

Kayu bakar  (4x2x1) 8 

Bahan bangunan (4x2x1) 8 

Peralatan melaut  (4x2x1) 8 

Konservasi  (1x2x1) 2  

Adat dan kepercayaan (2x2x2) 8 

Pewarna alami (4x1x1) 8 

Anyaman  (3x2x1) + (3x2x1) 12 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Jenis tumbuhan berguna yang dimanfaatkan masyarakat sekitar CAHBPT 

Kecamatan Nipah Panjang yaitu sebanyak 70 spesies, yang terdiri dari 40 

famili dengan 14 penggunaan. 

2. Diantara 2 suku yang terdapat di Kecamatan Nipah Panjang, suku yang 14 

penggunaan tumbuhan berguna terbanyak yaitu pada suku melayu dengan 

jumlah 111 pemanfaatan, sedangkan suku bugis 107 pemanfaatan.  

3. Bagian-bagian tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat sekitar CAHBPT 

yaitu 1. Daun (41,30%); 2. Buah (16,30); 3. Batang (10,87%); 4. Seluruh 

bagian (9,78%); 5. Umbi (7,61%); 6. Akar (3,26%); 7. Bunga (2.17); 8. Kulit 

(2,17%); 9. Getah (2,17%); 10. Ijuk/lidi (2,17%); 11. Tempurung (1,09%) dan 

12. Umbut (1,09%).    

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar CAHBPT tentang 

potensi mangrove karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui potensi 

dan manfaat tumbuhan mangrove secara luas serta masyarakat membutuhkan 

bimbingan agar dapat memanfaatkan hasil hutan mangrove secara optimal. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan pada Responden 

1. pemanfaatan tumbuhan obat 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk bahan obat ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan untuk bahan obat ? 

c. Dimanfaatkan sebagai obat apa? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

2. pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil pangan 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk bahan penghasil pangan ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

3. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil warna 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk bahan penghasil warna ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

4. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil pakan ternak 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk bahan penghasil pakan 

ternak ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

5. Pemanfaatan tumbuhan sebagai tanaman hias 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk tanaman hias ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

6. Pemanfaatan tumbuhan sebagai tumbuhan aromatik 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk tanaman aromatik ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

7. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil pestisida nabati 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai bahan pestisida 

nabati ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 
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d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

8. Pemanfaatan tumbuhan sebagai kegiatan adat 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai kegiatan adat ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

9. . Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil kayu bakar 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai penghasil kayu 

bakar ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

10. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil anyaman dan kerajinan 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai penghasil anyaman 

dan kerajinan ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

11. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil bahan bangunan 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai bahan bangunan ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

12. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil bahan kosmetik 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai bahan kosmetik ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

13. Pemanfaatan tumbuhan sebagai penghasil bahan untuk melaut 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai bahan malaut ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 

14. Pemanfaatan tumbuhan sebagai konservasi 

a. Jenis tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk sebagai konservasi ? 

b. Bagian apa yang dimanfaatkan ? 

c. Dimana lokasi pengambilan tumbuhan ? 

d. Apakah tumbuhan tersebut dipakai sendiri atau dijual ? 
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Lampiran 2. Pemanfaatan tumbuhan berguna oleh masyarakat sekitar CAHBPT Kec. Nipah Panjang 

No 
Nama ilmiah Nama lokal Famili Habitus Bagian yg 

digunakan 
Manfaat Cara pengelolaan 

1 Sonneratia caseolaris L Pedada Sonneratiaceae  Pohon -buah 

-batang 

Dikonsumsi 

Bahan 

bangunan 

Nelayan  

Pancang belat 

Manisan 

Konservasi 

1. Dimakan lngsung 

 

1. Umpan  ikan patin 

1. Untuk Melaut 

1. Rendam buah dengan air gula 

 

- 

2 Sonneratia alba Perepat Sonneratiaceae Pohon -Buah 

 

-Daun 

 

- Batang 

Dikonsumsi 

Nelayan 

Gatal-gatal 

 

Bahan 

bangunan 

1. Makan langsung 

1. Umpan ikan patin 

1. Rebus airnya 

2. Mandikan pakai air rebusan 
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3 Nypa fruticans Nipah Arecaceae Palma -Umbut  

-Buah 

 

 

 

 

-Daun 

 

-Daun muda 

yang dibuang 

kulit arinya 

-Daun muda 

 

 

-Lidi 

 

 

-Pelepah 

Makanan   

Kolang-kaling 

 

Pewarna alami 

 

 

Atap rumah 

 

Rokok nipah 

(ritual adat) 

 

Bungkus 

makanan 

“bongkol” 

Sapu 

Piring anyaman 

 

Pengganti kayu 

bakar 

Makan langsung  

Kupas buah mudanya dan ambil bagian 

daging buah. 

1. Di iris-iris 

2. Direbus hingga menimbulkan warna 

3. Dikunci menggunakan kapur/tawas dan 

bahan lain  

1. Dianyam saat segar 

2. Dijemur/langsung dignakan 

1. Ambil daun muda buang kulit arinya 

2. Potong sepanjang jari 

3. Jemur 

1. Dianyam saat segar 

 

 

 

1. Di anyam saat segar 

2. Pemberian warna  

3. Jemur 
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-Getah dari 

umbut  

Belat (melaut) 

Obat diare 

 

1. Ambil umbut nipah 

2. Rajang dan peras 

4 Acanthus ilicifolius Jeruju putih Acanthaceae Herba -Buah 

-Putik/buah 

-Tangkai  

Pewarna alami 

Bisul  

Penangkal setan 

Untuk 

Melahirkan 

1. Direbus lalu dicampur dengan zat lain 

1. Hari pertama 3, kedua 5, ketiga 7 

1. Digantung dibawah rumah 

5 Acanthus ebracteatus Jeruju hitam Acanthaceae Herba  -Buah  

-Putik/buah 

-Tangkai  

Pewarna alami 

Bisul  

Penangkal setan 

Untuk 

Melahirkan 

1. Direbus lalu dicampur dengan zat lain 

1. Hari pertama 3, kedua 5, ketiga 7 

1. Digantung dibawah rumah 

 

 

6 Morinda citrifolia L Mengkudu Rubiaceae Pohon -Buah 

 

 

 

-daun 

Magh 

Darah tinggi 

Ambeyen 

Pakan ternak 

Kembung 

3. Tumbuh buahnya hingga halus 

4. Saring sari nya Dan minum airnya 

 

 

1. Rajang lalu campurkan dengan dedak 

1. Ambil daun 
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2. Panggang sebentar 

3. Tempelkan diperut 

7 Areca catechu Pinang Aracaceae Palma Bunga  Adat (Makan 

digelom) 

Piring 

Obat laki-laki 

Pewarna alami 

Daerah 

Kewanitaan 

 

 

1. Pelepah dibentuk jadi piring 

1. Ditumbuk lalu minum 

1. Ditumbuk lalu campur sebagai bahan 

pewarna 

1. Campur dengan pinang muda, daun sirih, 

kunyit 

8 Curcuma longa Kunyit Zingiberaceae Herba -Daun 

 

-Umbi 

Rempah 

 

Kecantikan 

(Jerawat dan 

Bibir) 

Magh 

Batuk 

Demam 

Menyembuhkan 

Luka dalam 

Daerah 

kewanitaan 

Obat cacar 

1. Tumbuk dan dijadikan serbuk 

 

1. Diparut, langsung dioleskan 

 

 

1. Diparut, Diperas, minum airnya 

1. Diparut, peras, campur Madu 

 

1. Campur dengan pinang muda, daun sirih, 

kunyit  

 

1. Diparut + madu + telur ayam kampong di 

aduk dan diminum 
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9 Excoecaria agallocha L Buta-buta Euphorbiaceae Pohon Batang  Kayu bakar 

Bahan 

bangunan 

Racun tikus 

2. Langsung dimanfaatkan 

 

Rajang buahnya lalu sebarkan dipekarangan 

pertanian 

10 Syzigium cumini Bunneh Myrtaceae  Pohon Buah Pangan Makan langsung 

11 Aloe barbadensis Lidah buaya Poaceae Herba Daun Pupuk 

Kecantikan 

Tanaman hias 

1. Campur dengan bawang merah 

2. Langsung oleskan lendirnya 

12 Pennisetum purpureum Rumput gajah Poaceae Herba Seluruh 

bagian  

Pakan ternak  

13 Oryza sativa Padi  Poaceae Herba   Buah  Pakan ternak 

Pangan  

 

14 Derris elliptica Akar tuba Fabaceae Liana Akar  Meracun ikan 1. Akarnya ditumbuk 

2. Campurkan dengan air satu ember 

3. Obok-obok disungai 

15 Bambusa sp Bambu Poaceae Bambu Batang Adat 1. Dijadikan untuk menggotong imam 

16 Piper betle Sirih Piperaceae Liana  Daun Obat dalam 

setelah 

melahirkan 

1. Blender campur dengan Sirih inai, 

senduduk, sigendong anak 
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Daerah 

Kewanitaan 

1. Campur dengan pinang muda, daun sirih, 

kunyit 

17 Cocos nucifera Kelapa  Aracaceae Palma Pelepah 

Daun 

Batang 

 

Lidi  

Buah 

 

 

Tempurung  

Kayu bakar 

Ketupat lepas 

Sapu  

Pengganti 

papan 

Bangunan 

Adat 

Pangan  

Bahan bakar 

 

1. Dianyam daunnya 

 

1. Batang dijadikan papan 

 

1. Dibiarkan didepan pintu 

 

18 Jasminum sambac Melati  Rosaceae Herba  Tumbuhan hias 1. Diletakkan diluar rumah 

19 Rosa sp Mawar Rosaceae Herba  Tumbuhan hias 1. Diletakkan diluar rumah 

20 Arthocarpus 

heterophillus 

Nangka Belanda 

(Sirsak) 

Annonaceae Pohon  Daun Obat demam 

Obat darah 

tinggi 

Obat kembung 

3. Direbus dengan jumlah daun ganjil dengan 

air 3 gelas hingga menguap menjadi 1 gelas 

4. Digosok pada daerah yang sakit 
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Jamu 

21 Ricinus cummunis Jarak Euphorbiaceae Pohon  Daun Getahnya untuk 

obat sariawan 

Teteskan getah daunnya kesariawan 

22 Cymbopogon citratus Serai Poaceae Herba Batang  Obat darah 

tinggi 

Campuran 

Bandrek 

1. Campur dengan air kelapa muda 

 

23 Zingiber officinale Jahe Zingiberaceae Herba Umbi  Jamu   

24 Lantana camara Kembang Tai 

Ayam 

Verbenaceae Herba  Pengendalian 

hama tanaman 

1. Tanam pada areal pertanian 

25 Pandanus amaryllifolius Pandan Wangi Pandanaceae Herba Daun/pelepah Pewangi 

masakan 

Pewarna 

makanan 

 

26 Tamarindus indica  Asam Jawa Fabaceae Pohon  Buah  Pembersih 

lambung 

Campurkan air panas lalu diminum 

27 Hibiscus tiliaceus Wagu/ waru Malavaceae Pohon  Daun Bungkus kue 

bika 

1. Daun langsung dimanfaatkan 

28 Rhizophora apiculata Bakau tanduk Rhizophoraceae Pohon  Kulit  

 

Pewarna alami 

Pengawet 

1. Diiris, Direbus hingga warna keluar, dikunci 

menggunakan kapur/ tawas. 

1. Rebus kulit hingga berwarna merah, lalu 

masukkan jaring 
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Daun 

 

Batang  

Jaring 

 

 

Obat terkena 

ulat bulu 

Kayu bakar 

1. Giling lalu oleskan pada bagian yang 

terkena 

29 Rhizopora mucronata Bakau kurap Rhizophoraceae Pohon  Kulit  

 

 

 

Daun 

 

Batang  

Pewarna alami 

Pengawet 

Jaring 

 

 

Obat terkena 

ulat bulu 

Kayu bakar 

1. Diiris, Direbus hingga warna keluar, dikunci 

menggunakan kapur/ tawas. 

1. Rebus kulit hingga berwarna merah, lalu 

masukkan jaring 

1. Giling lalu oleskan pada bagian yang 

terkena 

30 Apium graveolens Seledri Apiaceae Herba Seluruh 

bagian 

Kolesterol 

Diabetes 

Darah Tinggi 

Penyedap rasa 

1. Direbus lalu diminum 

 

 

 



 
 

69 
 

masakan 1. Diiris 

31 Ferocactus sp Kaktus Cactaceae Herba Seluruh 

bagian  

Tumbuhan hias  

32 Manihot eskulenta Ubi Euphorbiaceae Herba Umbi Pangan  

33 Zea mays Jagung Poaceae Herba Buah Pangan 

Pakan ternak 

 

34 Musa sp Pisang Poaceae Herba  Buah  Adat 

Makan 

Dibiarkan didepan pintu 

35 Saccharum sp Tebu Hitam Poaceae Herba  Batang  Adat ( Makan 

digelom) 

 

36 Justice gendarussa Ganda Rusa Acanthaceae Semak  Daun  Alat percikan 

tepung tawar 

(adat) 

 

37 Coleus scutellarioides 

(L) 

Ati-Ati Lamiaceae Semak  Daun  Alat percikan 

tepung tawar 

(adat) 

 

38 Uncaria rhynchophylla Gambir Rubiaceae Pohon  Getah Obat sakit 

perut/kembung 

Dilarutkan lalu dioles 

39 Kaempferia galangal Kencur Zingiberaceae Herba Umbi  Bahan bandrek  

40 Orthosiphon aristatus Kumis Kucing Lamiaceae Herba Daun  Obat batu ginjal Rebus daun lalu diminum 
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Obat sakit 

pinggang 

41 Physalis angulate Seletup/celepok 

(ciplukan) 

Solanaceae Herba  Seluruh 

bagian 

Obat kencing 

manis 

Obat Ginjal 

Direbus, lalu diminum 

42 Kaempferia galangal Pala Myristicaceae Pohon Buah Bedak dingin 

 

 

Nafsu makan 

anak 

1. Buah pala + kayu manis dihaluskan  + beras 

yang sudah dierendam 40 hari dengan cara 

diremas 

Bedak dinginnya Dioleskan ketubuh anak-

anak untuk nafsu makan 

43 Tinospora cordifolia Patawali/ 

bratawali 

Menispermacea

e 

Liana Akar Obat ginjal 

Obat kencing 

manis 

1. Direbus, lalu diminum 

44 Magnolia champaca Cempaka Magnoliaceae Pohon  Pewangi alami Letakkan pada pot tanaman 

45 Cananga odorata Kenanga Annonaceae Pohon  Pewangi alami 1. Letakkan pada pot tanaman 

46 Alpinia galanga Laos Zingiberaceae Herba Umbi  Bahan masakan 1. Campur kedalam masakan 

47 Capsicum frutescens Cabai Solanaceae Herba Buah Bahan masakan 1. Campur kedalam masakan 

48 Alstonia scholaris Pulai Apocynaceae Pohon Batang  Pelampung 

jarring 

1. Dipotong diikat ke jaringna 
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49 Gynura procumbens Sambung Nyawa Asteraceae Semak  Daun  Obat demam 

Obat darah 

tinggi 

Direbus dengan jumlah daun ganjil dengan air 

3 gelas hingga menguap menjadi 1 gelas 

50 Curcuma zedoaria Kunyit Putih Zingiberaceae Herba Umbi  Campuran 

minyak urut 

Diparut, campur dengan jahe putih lalu dioles 

ke bagian tubuh 

51  Katu Mas  Semak  Daun  Obat pencahar Direbus serta akar lalu airnya diminum 

52 Lawsonia inermis Inai Lythraceae Semak  Daun Ritual adat 

Malam beinai 

 

Obat dalam 

setelah 

melahirkan 

1. Digiling dioleskan ke bagian tubuh yang 

ingin diwarnai 

 

 

 

Blender campur dengan Sirih, inai, senduduk, 

sigendong anak 

53 Pandanus tectorius Pandan Hutan Pandanaceae herba  Daun/pelepah Tikar 

Atap 

 

1. Dikeringkan, Dipisahkan duri dengan tulang 

daun, gulung, jemur, dimasak dengan 

pewarna sintetis, keringkan lalu anyam 

54 Curcuma zanthorrhiza Temulawak Zingiberaceae Herba Umbi Obat batuk 

 

Penambah 

nafsu makan 

 Diparut lalu diminum 

 

Diparut, Campur dengan tempe busuk, lalu 

dimasukkan kedalam kain lalu remas lalu 

diminumkan. 
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55 Avicennia alba Api-Api Avicenniaceae Pohon  Batang Bahan 

bangunan 

Pancang 

1. Bentuk menjadi tiang dan papan 

56 Melastoma candidum Senduduk Melastomatacea

e 

Semak  Daun  Obat dalam 

setelah 

melahirkan 

Blender campur dengan Sirih, inai, senduduk, 

sigendong anak 

57 Euphorbia hirta Sigendong Anak Eurphobiaceae Semak  Daun  Obat dalam 

setelah 

melahirkan 

1. Blender campur dengan Sirih, inai, 

senduduk, sigendong anak 

58 Senna alata Ketepeng cina Fabaceae Pohon  Daun Usus buntu 1. Rebus daun dengan jumlah ganjil, lalu 

minum. 

59 Syzygium polyanthum Salam  Myrtaceae  Pohon  Daun Obat diabetes  1. Daun 7 lembar direbus dengan empat gelas 

air, dijadikan 1 gelas 

60 Momordica charantia Pare/pariah Cucurbitaceae Liana  Daun  Obat campak  1. Daun pare + minyak sayur + air + bawang 

merah, dihaluskan kemudian dioleskan 

61 Allium sativum Bawang putih Allisceae  Herba  Umbi  Jamu   

62 Eclipta alba Aring-aring Asteraceae  Herba  Daun  Jamu   

63 Pluchea alba L Jeluntas  Asteraceae  Semak   Daun  Jamu   

64 Acanthus ebracteatus Lapio  Acanthaceae  Herba  Daun  Obat luka Haluskan dan tempel pada luka 

65 Ageratum conyzoides Bembek-bembek Asteraceae  Herba  Daun  Obat luka  1. Haluskan dan tempel pada luka 
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66 Andrographis paniculata Sambiloto  Acanthaceae  Herba  Akar  Mengeluarkan 

darah kotor  

1. Rebus lalu diminum 

67 Zingiber cassumunar Penini/bangle Zingiberaceae  Herba   Daun  Jamu   

68 Hibiscus rosa-sinensis Kembang sepatu Malvaceae Semak   Daun  

Bunga  

Penurun panas  Tumbuk sampai hancur, lalu tempelkan pada 

dahi 

69 Carica papaya L Papaya  Caricaceae Herba  Buah 

Daun  

Konsumsi  

Obat tensi  

4. Makan langsung 

Rebus lalu diminum 

70 Catharantus roseus Tapak dara Apocynaceae  Herba   Daun  Penurun panas 5. Tumbuk sampai hancur, lalu tempelkan 

pada dahi 
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Lampiran 3. Nilai Index Budaya (Index of Cultural Significance) 
No Nama Ilmiah Nama Lokal Famili Guna ICS 

1 Nypa fruticans Nipah Arecaceae 9 71 

2 Oryza sativa Padi  Poaceae 5 59 

3 Sonneratia alba Perepat Sonneratiaceae 5 53 

4 Cocos nucifera Kelapa  Aracaceae 5 53 

5 Sonneratia caseolaris L Pedada Sonneratiaceae  4 49 

6 Curcuma longa Kunyit Zingiberaceae 4 47 

8 Rhizophora apiculata Bakau tanduk Rhizophoraceae 3 34 

9 Rhizopora mucronata Bakau kurap Rhizophoraceae 3 34 

7 Morinda citrifolia L Mengkudu Rubiaceae 3 30 

10 Arthocarpus heterophillus 
Nangka Belanda 

(Sirsak) 
Annonaceae 3 24 

11 Apium graveolens Seledri Apiaceae 3 24 

12 Areca catechu Pinang Aracaceae 3 22 

19 Avicennia alba Api-Api Avicenniaceae 2 20 

13 Excoecaria agallocha L Buta-buta Euphorbiaceae 2 19 

14 Zea mays Jagung Poaceae 2 18 

15 Capsicum frutescens Cabai Solanaceae 2 18 

16 Acanthus ilicifolius Jeruju putih Acanthaceae 2 17 

17 Acanthus ebracteatus Jeruju hitam Acanthaceae 2 17 

18 Musa sp Pisang Poaceae 2 16 

20 Piper betle Sirih Piperaceae 2 15 

21 Cymbopogon citratus Serai Poaceae 2 12 

22 Pandanus amaryllifolius Pandan Wangi Pandanaceae 1 12 

23 Orthosiphon aristatus Kumis Kucing Lamiaceae 1 12 

24 Physalis angulate 
Seletup/celepok 

(ciplukan) 
Solanaceae 1 12 

25 Tinospora cordifolia 
Patawali/ 

bratawali 
Menispermaceae 1 12 

26 Gynura procumbens Sambung Nyawa Asteraceae 1 0 

27 Pandanus tectorius Pandan Hutan Pandanaceae 1 12 

28 Curcuma zanthorrhiza Temulawak Zingiberaceae 1 12 

29 Carica papaya L Papaya  Caricaceae 1 12 

30 Aloe vera Lidah buaya Poaceae 1 11 

31 Lawsonia inermis Inai Lythraceae 1 10 

32 Kaempferia galangal Pala Myristicaceae 1 9 

33 Jasminum sambac Melati  Rosaceae 1 8 

34 Rosa sp Mawar Rosaceae 1 8 

35 Manihot eskulenta Ubi Euphorbiaceae 1 8 

36 Alstonia scholaris Pulai Apocynaceae 1 8 

37 Pennisetum purpureum Rumput gajah Poaceae 1 6 

38 Derris elliptica Akar tuba Fabaceae 1 6 

39 Ricinus cummunis Jarak Euphorbiaceae 1 6 

40 Zingiber officinale Jahe Zingiberaceae 1 6 

41 Uncaria rhynchophylla Gambir Rubiaceae 1 6 

42 Kaempferia galangal Kencur Zingiberaceae 1 6 

43 Alpinia galanga Laos Zingiberaceae 1 6 

44 Curcuma zedoaria Kunyit Putih Zingiberaceae 1 6 

45 
 

Katu Mas 
 

1 6 

46 Melastoma candidum Senduduk Melastomataceae 1 6 
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47 Euphorbia hirta Sigendong Anak Eurphobiaceae 1 6 

48 Senna alata Ketepeng cina Fabaceae 1 6 

49 Syzygium polyanthum Salam  Myrtaceae  1 6 

50 Momordica charantia Pare/pariah Cucurbitaceae 1 6 

51 Allium sativum Bawang putih Allisceae  1 6 

52 Eclipta alba Aring-aring Asteraceae  1 6 

53 Pluchea alba L Jeluntas  Asteraceae  1 6 

54 Acanthus ebracteatus Lapio  Acanthaceae  1 6 

55 Ageratum conyzoides Bembek-bembek Asteraceae  1 6 

56 Andrographis paniculata Sambiloto  Acanthaceae  1 6 

57 Hibiscus rosa-sinensis Kembang sepatu Malvaceae 1 6 

58 Catharantus roseus Tapak dara Apocynaceae  1 6 

59 Lantana camara 
Kembang Tai 

Ayam 
Verbenaceae 1 4 

60 Ferocactus sp Kaktus Cactaceae 1 4 

61 Saccharum sp Tebu Hitam Poaceae 1 4 

62 Justice gendarussa Ganda Rusa Acanthaceae 1 4 

63 Coleus scutellarioides (L) Ati-Ati Lamiaceae 1 4 

64 Syzigium cumini Bunneh Myrtaceae  1 3 

65 Tamarindus indica  Asam Jawa Fabaceae 1 3 

66 Hibiscus tiliaceus Wagu/ waru Malavaceae 1 3 

67 Zingiber cassumunar Penini/bangle Zingiberaceae  1 3 

68 Bambusa sp Bambu Poaceae 1 2 

69 Magnolia champaca Cempaka Magnoliaceae 1 1 

70 Cananga odorata Kenanga Annonaceae 1 1 
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Lampiran 4. Dokumentasi hasil serbey jelajah pada transek 

 
Anggur-anggur 

(Passiflora foetida) 

 
Api-api (Avicennia 

alba) 

 
Bakau (Rhizophora 

apiculata) 

 
Bembek-bembek 

(Ageratum conyzoides) 

 
Buta-buta/ Campik 

(Excoecaria 

agallocha) 

 
Calincing tanah 

(Oxalis barrelieri) 

 
Celepok (Physalis 

angulate) 

 
Cempa-cempa 

(Phyllanthus urinaria) 

 
Dompiwi (Heritiera 

littoralis) 

 
Icok-icok (Laportea 

interrupta) 

 
Jawi-jawi (Ficus 

retusa) 

 
Jeruju (Acanthus 

ebracteatus) 

 
Kace-kace (Cayratia 

trifolia) 

 
Kecebek (Mikania 

micrantha) 

 
Keladi tikus 

(Thyponium 

flagelliforme) 

 
Lapiok (Acrostichum 

aureum) 
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Mengkudu (Morinda 

citrifolia) 

 
Pacci-pacci (Pluchea 

indica) 

 
Pedada/ Pedada Daun 

besar (Sonneratia 

caseolaris) 

 
Perepat/ Pedada daun 

kecil (Sonneratia alba) 

 
Cyanthillium 

cinereum 

 
Asystasia gangetica 

 
Rumput bulu 

(Brachiaria mutica) 

 
Rumput jawa 

(Cynodon dactylon) 

 
Rumput pakis 

(Stenochlaena 

palustris) 

 
Rumput teki 

(Cyperus rotundus) 

 
Seruneng (Widelia 

biflora) 

 
Sintrong 

(Crassocephalum 

crepidioides) 

 
Slengseng (Cyperus 

esculentus) 

 
Tempuh wiyang 

(Emilia sonchifolia) 

 
Waru (Hibiscus 

tiliaceus) 

 
Nipah (Nypa fruticans) 

 


