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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat 
menerbitkan Buku 100 Spesies Pohon Nusantara Target 
Konservasi Ex Situ Taman Keanekaragaman Hayati.  Buku ini 
merupakan karya kolaboratif antara Peneliti Pusat Litbang 
Hutan, Badan Libang dan Inovasi dengan Kebun Raya Bogor-
LIPI.  Buku ini merupakan referensi bagi para pihak yang akan 
membangun Taman Keanekaragaman Hayati.

Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) merupakan salah satu kebijakan 
prioritas dalam strategi peningkatan efektifitas pengelolaan area konservasi, sesuai 
RPJM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.  Hingga tahun 
2019 ditargetkan untuk dapat terbentuk 30 Taman Kehati yang dapat 
mengkonservasi sekitar 300 spesies Pohon Asli Nusantara, dengan prioritas 
spesies dilindungi, langka, terancam, endemik dan yang menjadi identitas lokal 
setiap daerah.
Saya memberikan apresiasi kepada para peneliti yang telah aktif berkontribusi 
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diantaranya menulis buku yang bermanfaat.  Harapan saya, buku ini dapat segera 
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Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI), 
memiliki tugas dan fungsi mengakomodasi kebutuhan IPTEK 
bagi pencapaian indikator kinerja program (IKP) dan indikator 
kinerja kegiatan (IKK) Eselon I KLHK.  Buku 100 Spesies 
Pohon Nusantara Target Konservasi Ex Situ Taman 
Keanekaragaman Hayati diterbitkan untuk mendukung 
kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem (KSDAE), khususnya Direktorat Bina Pengelolaan 
Ekosistem Esensial (BPEE) yang memiliki target 30 unit 

kelembagaan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) sampai akhir tahun 
2019.  

Buku ini merupakan buku ketiga yang dibuat khusus oleh peneliti BLI untuk 
mendukung pembangunan taman kehati.  Dua buku telah diterbitkan sebelumnya 
adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati di Taman 
Kehati (2015) dan Membangun Taman, Melestarikan Keanekaragaman yang 
diterbitkan (2016).  Penulisan dan penerbitan buku-buku manual tersebut 
merupakan wujud sinergitas antara Badan Litbang dan Inovasi dengan Direkorat 
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Akhirnya kepada tim penulis, penyunting dan semua pihak yang terlibat dalam 
penerbitan buku ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan, serta dorongan 
untuk terus berkarya.  Semoga buku ini bermanfaat bagi para pihak, khususnya 
para paktisi Taman Kehati.

      
Bogor,  Juni 2019
Kepala Badan,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Sambutan
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, satu lagi buku 
karya peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan telah 
terbit untuk memenuhi kebutuhan para pengguna.  Buku 100 
S p e s i e s  P o h o n  N u s a n t a r a  T a r g e t
Konservasi Ex Situ Taman Keanekaragaman Hayati  
diterbitkan untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), 
khususnya Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial 
(BPEE). 

 Direktorat BPEE memiliki target 30 unit kelembagaan Taman 
Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) sampai akhir tahun 2019.   Salah satu 
kendala dalam mewujudkan Taman Kehati adalah pemilihan spesies pohon target 
yang memenuhi kriteria: asli, lokal, endemik, langka dan bermanfaat secara 
ekologis, ekonomis maupun sosial.  Buku ini merupakan buku kesatu dari tiga seri 
buku yang direncanakan.  Ada 100 spesies pohon target yang dibahas dalam 
setiap jilid, sehingga total akan ada 300 spesies pohon yang disajikan.

Buku “100 Spesies Pohon Nusantara Target Konservasi Ex Situ Taman 
Keanekaragaman Hayati” merupakan buku ketiga yang ditujukan untuk 
mendukung pembangunan Taman Kehati.  Sebelumnya telah diterbitkan buku 
“Sistem Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati di Taman Kehati” (2015) 
dan buku “Membangun Taman, Melestarikan Keanekaragaman: Manual   
Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati” (2017).  

 Akhirnya, kepada penulis, editor dan semua pihak yang terlibat dalam 
penerbitan buku ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan, serta dukungan 
untuk terus berkarya.  Semoga buku ini bermanfaat bagi para pihak, khususnya 
para paktisi Taman Kehati di seluruh nusantara.

      Bogor,  Juni 2019
      Kepala Pusat,

      
Dr. Ir. Kirsfianti L. Ginoga, M.Sc. 

Pengantar
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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 Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat 
dan bimbingan-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku 100 Spesies Pohon 
Nusantara Target Konservasi Ex Situ Taman Keanekaragaman Hayati.  Buku 
yang sudah dinanti-nantikan ini dapat diselesaikan dengan proses yang panjang 
dimulai dengan pengumpulan literatur dan data lapangan yang meliputi 
pengadaan bibit yang ditanam di beberapa Taman Kehati dan Hutan Kota serta 
pemotretan penampakan pohon dan penggambaran deskripsi morfologinya, 
sejak tahun  2015.

Sebagian besar jenis-jenis pohon yang disajikan dalam buku ini, sudah 
ditanam di Taman Kehati dan Hutan Kota atau telah ada di Arboretum Pusat Litbang 
Hutan dan Kebun Raya.  Informasi yang disajikan merupakan informasi umum 
tentang taksonomi, morfologi, ekologi dan etno botani yang penting diketahui oleh 
pengelola Taman Kehati.  Dengan foto-foto berwarna, akan sangat membantu 
pembaca untuk mengenali jenis-jenis pohon di lapangan.

Penulis berharap, buku ini dapat membantu para pengelolan Taman Kehati 
dalam memilih jenis-jenis yang sesuai dengan daerahnya, baik secara ekologis 
maupun secara sosial budaya masyarakatnya.  Aspek sosial budaya sangat 
penting karena hubungan antara masyarakat dengan pohon sangat erat, baik 
karena manfaat ekonomi, maupun manfaat ekologis dan sosial budaya.  Aspek 
lokalitas juga sangat penting karena, beberapa jenis pohon merupakan identitas 
daerah atau produk unggulan daerah.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
karena perannya telah membuat penerbitan buku ini dapat terwujud.  Terima kasih 
juga disampaikan kepada PT. Tirta Investama (Aqua Danone Group) Pabrik 
Ciherang, Kec. Caringin, Bogor yang telah mendukung pencetakan buku ini.  
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

      
      Bogor,   Juni 2019

Tim Penulis

Kata Pengantar
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Aril  salut biji yang berasal dari penjelmaan tali pusar, misalnya pada 
durian dan rambutan.

Banir  (buttress) akar berbentuk papan yang berkembang di atas tanah 
untuk menunjang batang.

Bercangap  (cleft) bentuk tepi suatu bidang yang betoreh besar-besar dengan 
kedalaman torehan lebih kurang seperempat lebar bidang tadi.

Bundar  (circular) bentuk bidang yang panjang dan lebarnya sama dan 
sisinya membentuk lingkaran.

Diesis  (dioecious, diecious) spesies tumbuhan yang memiliki organ 
perkembangbiakan jantan dan betina pada invidu berbeda.

Divisi  (division) satuan taksonomi dalam klasifikasi tumbuhan, 
berperingkat antara kelas dan dunia, namanya berakhiran -phyta.

Epigeal   keadaan pertumbuhan di atas tanah, terutama tumbuhan yang 
bijinya terangkat di atas tanah pada waktu berkecambah.

Faset  (facet) suatu permukaan persendian yang halus, pipih atau bulat. 
Satu bagian atau daerah seperti lensa dari mata majemuk serangga.

Grafting  (enten) penyatuan jaringan dari suatu individu makhluk pada 
individu lain secara buatan, dari donor pada resipien atau inang 
(zoologi) atau antara batang atas dan batang bawah (botani).

Kapsul  (capsule) buah kering beruangan sebanyak daun buah yang 
membentuknya, merekah dan berbiji banyak, misalnya kesumba 
dan anggrek-anggrekan.

Kelas  (class) salah satu takson (satuan taksonomi) yang tingkatnya di 
antara bangsa dan divisi, serta mewadahi bangsa-bangsa yang erat 
hubungan kekerabatannya; contoh mamalia, dicotyledoneae.

Lentisel  (lenticel) jaringan spesifik yang terdapat pada periderm dan yang 
dapat dibedakan dengan  felem karena adanya ruang-ruang antar 
sel, berpori-pori yang menonjol, biasanya berbentuk lonjong. 
Lentisel memungkinkan pertukaran gas antar bagian dalam cabang 
dan atmosfer.

Malai  (panicle) perbungaan tandan yang bercabang-cabang secara 
monopodial dengan tiap-tiap cabang memiliki bunga-bunga yang 
bertangkai, yang bergantian mekarnya dari arah bawah ke atas. 

Melanset  (lanceolate) bentuk bidang seperti mata lembing atau lombak, 
melebar sedikit di atas dasar lalu menyempit ke ujungnya yang 
runcing dengan perbandingan panjang lebar sekitar 3:1.

Menjangat  (coriaceous, leathery) tekstur lembaran benda yang menebal, liat 
dan kuat seperti kulit.

Menjorong  (Ellipsoid) bentuk benda bulat memanjang teratur bersimetri 
setangkup dengan sumbu terlebar di tengah-tengah.

Menyirip  (pinnate) system pembagian bidang, penulangan atau percabangan 
yang merupai tulang ikan atau bulu unggas.

Monoesis  (monoecious) keadaan terdapatnya organ reproduksi jantan dan 
betina dalam satu invidu, pada binatang keadaan ini lebih dikenal 
dengan istilah hermafrodit.

Monopodial  sistem percabangan dengan satu sumbu utama yang tumbuh terus 
di ujung dan dalam arah yang sama dengan pertumbuhan 
sebelumnya, sedangkan cabang sampingnya dibentuk satu persatu 
secara akropetal, berselang-seling atau dalam spiral.

Pepagan  (bark) jaringan terluar yang melapisi batang kayu, jadi merupakan 
keseluruhan jaringan di luar cambium pembuluh. Secara popular 
disebut kulit kayu.

Perbungaan  (inflorescence) himpunan dan cara menyusun kuntum bunga dalam 
suatu gagang bersama; sering secara kurang tepat disebut juga 
karangan bunga atau bunga majemuk.

Polong  (legume) buah kering berasal dari sehelai daun buah yang merekah 
melalui kadua kampuhnya.

Rakis  (rachis) sumbu utama tangkai daun majemuk menyirip, tangkai ental 
paku, atau gagang perbungaan.

Runjung  (cone, strobilus) kumpulan bunga atau buah yang padat memanjang 
pada suatu sumbu memanjang dan menyerupai kerucut tak teratur, 
biasanya terdiri atas sporofil dan daun pelindung, keseluruhannya 
tunggal sebagai kesatuan; alat perkembangbiakan Coniferales dan 
lain-lain.

Sinkarp  (syncarpous) sifat buah yang terdiri atas beberapa daun buah yang 
bersatu.

Stipule  (stipul) daun penumpu, adalah bagian dari suatu daun lengkap.
Tandan  (raceme) perbungaan yang memanjang tak terbatas, tak bercabang, 

dengan bunga-bunga bergantian
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Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa bumi yang kaya dengan sumber 
daya alam, baik hayati maupun non hayati.  Sebagai salah satu negara yang 
terletak di garis katulistiwa, Indonesia memiliki dua musim berbeda yaitu kemarau 
dan penghujan. Kondisi tanah yang subur dan iklim tropis menyebabkan Indonesia 
kaya akan keanekaragaman hayati flora dan fauna.  Posisinya yang terletak di 
antara dua benua yaitu Asia dan Australia, menyebabkan Indonesia memiliki 
spesies flora dan fauna dari kedua benua tersebut serta flora dan fauna daerah 
peralihan antara pengaruh kedua benua tersebut yang sifatnya unik. Daerah 
peralihan ini dikenal dengan nama zona Wallacea yang meliputi Pulau Sulawesi 
dan sekitarnya, Kepulauan Maluku  dan Kepulauan Nusa Tenggara.  

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversiti di dunia karena 
memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah. Indonesia menempati 
urutan kedua terkaya setelah Brazil dalam keaneakaragaman hayati dan tingkat 
endemisitasnya (BAPPENAS, 2003). Indonesia diperkirakan memiliki 90 tipe 
ekosistem, mulai dari puncak salju di puncak Jayawijaya, hutan alpin, sub-alpin, 
hutan pegunungan sampai dataran rendah, hutan pantai, padang rumput, savana, 
lahan basah, estuaria, mangrove dan pesisir, pantai, mencakup padang lamun dan 
terumbu karang sampai ekosistem laut dalam (BAPPENAS, 2003).

Indonesia juga merupakan negara yang sangat kaya akan spesies, 
meskipun luasnya hanya 1,3% dari luas dunia namun memiliki sekitar 17% dari 
jumlah spesies dunia (Adisoemarto dan Rifai, 1994).  Dalam hal keanekaragaman 
hayati tumbuhan, Indonesia menempati urutan kelima di dunia dengan lebih dari 
38.000 spesies (55% endemik). Keanekaragaman spesies palem Indonesia 
merupakan tertinggi di dunia dengan 477 spesies (225 endemik). Lebih dari 
setengah pohon penghasil kayu (350) bernilai ekonomis (anggota famili 
Dipterocarpaceae) ditemukan di Indonesia, 155 diantaranya merupakan endemik 
Kalimantan (Dephut 1994: Newman 1999).

A. Kekayaan Flora Indonesia

Earth	and	sky,	
woods	and	�ields,	lakes	and	rivers,	

the	mountain	and	the	sea,	are	excellent	
schoolmasters,		and	teach	some	of	us	

more	than	we	can	ever	learn	from	books.	(John	Lubbock)Bumi	dan	langit,	hutan	dan	ladang,	danau	dan	sungai,	gunung	dan	laut,	adalah	guru	yang	sangat	baik,	dan	mengajarkan	sebagian	dari	kita	lebih	dari	yang	dapat	kita	pelajari	dari	buku-buku.
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Aktivitas manusia pada tiga dekade penghujung abad 20 telah 
menghilangkan keanekaragaman hayati  dalam jumlah yang sulit diukur.  
Sementara, dengan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki, kita tidak mungkin 
dapat mengukur nilai kerugian sosial, ekonomi dan ekologis yang ditimbulkannya.  
Diperkirakan 15 – 20 % dari 10 juta sampai 30 juta spesies tumbuhan dan satwa di 
dunia   punah antara tahun 1980 sampai 2000, dan jika tidak ada perbaikan sikap 
manusia dalam memperlakukan alam, banyak spesies lagi akan punah pada 
dekade awal abad 21 ini.  Ditaksir ratusan spesies akan punah setiap hari dalam 20 
– 30 tahun yang akan datang (Ledec and Goodland, 1992).  

Laju kepunahan spesies tumbuhan dapat dipastikan sejalan atau lebih 
tinggi dari laju penggundulan hutan (deforestasi).  Meskipun diperkirakan memiliki 
laju kepunahan yang lebih tinggi dari laju kepunahan satwa, namun upaya 
perlindungan hukum masih kurang maksimal. Pencagaran suatu kawasan 
terutama diperuntukkan bagi konservasi spesies satwa atau keunikan ekosistem.  
Jarang terjadi  cagar ditetapkan untuk tujuan konservasi spesies tumbuhan secara 
khusus (Gunawan, 2003).  
Memperhatikan permasalahan tersebut di atas, tampaknya kini kita harus sudah 
mulai memikirkan untuk membuat prioritas-prioritas konservasi spesies flora.  
Dengan terbatasnya kawasan yang tersedia dan anggaran yang ada maka perlu 
dibuat prioritas untuk konservasi keanekaragaman hayati, khususnya pada 
tingkat spesies.  

Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dan usaha konservasi ex-situ 
merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK). Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman 
Kehati) di setiap kabupaten dan kota merupakan upaya menjawab isu tersebut.  
Pembangunan Taman Kehati merupakan implementasi Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati 
(Taman Kehati) dan menjadi salah satu upaya penyelamatan spesies-spesies 
pohon yang terancam karena pemanfaatan maupun karena proses alami. 

Taman Kehati dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam 
mewujudkan kebijakan memperbanyak tutupan vegetasi, ruang terbuka hijau dan 
taman-taman di tengah permukiman perkotaan sebagai sarana sosialisasi dan 
interaksi masyarakat.  Di sisi lain, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini banyak kabupaten dan kota 
yang berinisiatif membangun Taman Kehati sebagai salah satu pelaksanaan 
program pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang pengelolaannya menjadi 
kewenangan kabupaten/kota. 

Taman Kehati menjadi salah satu indikator kinerja sasaran program 
peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi 
keanekaragaman hayati, lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya 
Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Dalam masa kerja 2015-2019, Ditjen KSDAE menetapkan target 
pembangunan Taman Kehati sebanyak 30 unit lembaga

Pembangunan Taman Kehati merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Pemerintah pusat, 
provinsi, kabupaten.kota atau perseorangan diamanatkan untuk membangun 
Taman Kehati di luar kawasan hutan sebagai upaya pencadangan sumber daya 
alam hayati.  Tumbuhan yang berada di Taman Kehati merupakan spesies lokal, 
endemik, langka dengan metodologi penanaman yang didasari oleh pendekatan 
ekosistem, yakni tumbuhan utama yang akan diselamatkan harus didampingi 
tanaman penunjang (misalnya tanaman pakan satwa penyerbuk).  Konsep Taman 
Kehati mengacu pada siklus kehidupan yang ada di dalam sebuah ekosistem 
(BAPPENAS, 2016).

B. Ancaman Kelestarian C. Kebijakan Pemerintah

2 3
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TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Provinsi 

P. Jawa Jawa Tengah

Jawa Barat

Jawa Timur

Banten

5
2
5
7
1

1

4

Sumber Dana 
Pemerintah

Inisiatif 
Swasta

P. Sumatera Sumatera Barat

Lampung

NAD

Sumatera Utara

Bengkulu

Bangka Belitung

Sumatera Selatan

Riau

5

2

6

1

1

2

1

1

1

1

P. Sulawesi Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

5

5

15

1

P. Balinustra Bali 

NTT

Maluku

1

1

1

1

1

1

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

P. Kalimantan

TOTAL 69 9

1

Tabel 1. Sebaran Taman Kehati dan Pembiayaannya

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Sumber: Bappenas 2016

Sejak diundangkannya Permen LH Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman 
Kehati, hingga akhir tahun 2016 sudah dibangun 78 Taman Kehati, yakni 69 
dibangun oleh pemerintah dan 9 oleh swasta yang tersebar di 21 provinsi meliputi 
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (BAPPENAS, 
2016).  Sebanyak sembilan Taman Kehati dibangun dengan biaya APBN (pusat), 
27 Taman Kehati dibangun dengan dana DAK-LH (Dana Alokasi Khusus), 29 Taman 
Kehati dibangun menggunakan dana APBD dan sembilan Taman Kehati 
merupakan inisiatif swasta.  Juga ada empat Taman Kehati yang dalam proses 
pembangunan di Sulawesi Tenggara (BAPPENAS 2016)

Pembangunan Taman Kehati oleh swasta juga telah dilakukan oleh Aqua 
Danone Group di enam pabrik yaitu Ciherang dan Lido (Kab. Bogor), Babakan Pari 
dan Mekarsari (Kab. Sukabumi), Subang, dan Wonosobo.  PT. Pertamina RU VI 
Balongan juga telah menginisiasi pembangunan Taman Kehati di Kabupaten 
Indramayu.
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Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) adalah suatu kawasan 
pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan 
yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa, 
dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa 
penyerbuk dan pemencar biji. Program Taman Kehati adalah program 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan untuk 
menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat 
keterancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang 
mengakibatkan kepunahannya.

Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah anekaragam makhluk hidup di 
muka bumi beserta peran ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman 
ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.  
Keanekaragaman Hayati Lokal (Kehati Lokal) adalah spesies atau sumber daya 
genetik tumbuhan dan satwa endemik, lokal yang hidup berkembang secara 
alamiah di daerah tertentu.

Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman 
hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 
kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 
kualitas keanekaragaman dan nilainya.  Konservasi dilakukan secara in situ dan ex 
situ.  Konservasi ex-situ ialah konservasi komponen-komponen keanekaragaman 
hayati di luar habitat alaminya, sedangkan konservasi in situ dilakukan di habitat 
alaminya.

Taman Kehati dibangun dengan tujuan untuk menyelamatkan berbagai 
spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat keterancaman sangat tinggi 
terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahan.

Taman Kehati memberikan berbagai manfaat antara lain:
(1) Sebagai koleksi tumbuhan, khususnya tumbuhan lokal dan langka.
(2) Menjadi tempat pengembangbiakan tumbuhan dan satwa yang mendukung 

kelestarian ekosistem dan bermanfaat bagi manusia.
(3) Menjadi penyedia bibit berbagai tanaman yang sudah mulai langka.
(4) Sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal yang saat ini sulit dijumpai dan 

terancam punah di habitat alaminya.
(5) Menjadi sarana pendidikan bagi generasi muda khususnya para pelajar 

untuk menanamkan rasa cinta alam dan kebanggaan terhadap tanah air.
(6) Menjadi wahana penelitian khususnya yang berkaitan dengan konservasi 

tumbuhan dan satwa langka, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
baru yang bermanfaat.

(7) Menjadi tujuan ekowisata yang berguna untuk kampanye konservasi 
keanekaragaman hayati dan peningkatan kesadaran pelestarian lingkungan 
bagi masyarakat.

(8) Menjadi sumber bibit dan benih unggul bagi pengembangan budidaya 
pertanian di sekitarnya.

(9) Menjadi ruang terbuka hijau yang dapat memperbaiki iklim mikro di 
sekitarnya sehingga memberikan keteduhan, kesejukan, keasrian, 
keindahan, kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar.

(10) Menambah tutupan vegetasi yang berperan dalam perbaikan sistem 
hidrologi seperti menambah daerah tangkapan air atau reservoir, mencegah 
erosi dan tanah longsor serta memberikan habitat bagi berbagai jenis satwa.

A. Pengertian

B. Tujuan

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Membangun Taman Kehati memiliki beberapa keuntungan antara lain:

(1) Bagi Masyarakat: menjadi sarana pembelajaran dan pemberdayaan 
ekonomi, wahana wisata, pendidikan, menambah pengetahuan dan 
meningkatkan kesadaran lingkungan

(2) Bagi Lingkungan: menjaga kelestarian keanekaragaman hayati jenis lokal 
yang semakin langka dan terancam, serta menjadi habitat satwa yang 
terdesak oleh industri dan pemukiman.

(3) Bagi Perusahaan: sebagai upaya untuk memperoleh penghargaaan 
PROPER Hijau atau Emas.

(4) Bagi Pemerintah Pusat: meningkatkan kinerja kementerian atau lembaga 
yang terkait.

(5) Bagi Pemerintah Daerah: meningkatkan status lingkungan hidup dan status 
keanekaragaman hayati daerah.

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam rangka seleksi spesies 
tumbuhan pohon yang perlu dikonservasi adalah mengidentifikasi pohon-pohon 
yang memiliki nilai sebagai spesies kunci, khususnya spesies kunci secara ekologi 
yang masih belum banyak dikenal, menginventarisir sebaran geografisnya dan 
mendata populasinya.  Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan buku 
Panduan upaya konservasi meliputi pilihan konservasi ex-situ atau in-situ dan 
teknik-teknik silvikulturnya (Vijay   1992; Gunawan 2003).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan konservasi in situ 
melalui penetapan kawasan konservasi dan konservasi ex situ melalui 
pembentukan Taman Keanekaragaman Hayati dan Kebun Raya. Taman Kehati 
ditujukan secara khusus untuk mengkonservasi jenis-jenis terancam khususnya 
jenis lokal suatu daerah.  Jenis-jenis terancam umumnya merupakan spesies yang 
dieksploitasi secara masal atau secara intensif karena memiliki nilai ekonomis, 
sosial dan kultural yang penting bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, 
pelibatan masyarakat lokal sangat penting dalam mengidentifikasi spesies yang 
akan dikonservasi di Taman Kehati.

Secara nasional, program konservasi spesies pohon lokal di dalam Taman 
Kehati perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi hak-hak adat dan kebutuhan masyarakat lokal berkaitan 
dengan spesies yang dikonservasi.

2. Melindungi sumber benih untuk menjamin kelestariannya.

3. Memberi perhatian lebih dan mendorong upaya budidaya spesies bernilai 
sosial ekonomi tinggi.

4. Menanami lahan-lahan kritis dengan spesies dan konsep rehabilitasi dengan 
membangun Taman Kehati agar terjadi rekolonisasi vegetasi asli dan 
membentuk ekosistem seperti semula.

5. Menghindari spesies eksotis, apalagi yang bersifat invasive.  Mengutamakan 
jenis lokal yang multifungsi dan penting bagi keseimbangan ekologis, menjaga 
hidrologi, serta meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

A. Seleksi Spesies 
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 Menurut Primack, dkk. (1998) ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk 
menentukan prioritas konservasi bagi perlindungan spesies dan komunitas.

1. Kekhasan.  Suatu komunitas hayati diberi prioritas yang lebih tinggi bagi 
konservasi bila ia lebih banyak tersusun atas spesies endemik dari pada 
spesies yang umum serta tersebar luas.  Suatu spesies dapat diberi nilai 
konservasi yang lebih tinggi bila secara taksonomis bersifat unik. Contoh 
utama adalah spesies yang merupakan anggota tunggal dalam marga atau 
familinya, dibandingkan bila ia merupakan anggota suatu marga dengan 
banyak spesies.

2. Keterancaman.  Spesies yang menghadapi ancaman kepunahan akan lebih 
penting dibandingkan spesies tidak terancam kepunahan.  Komunitas hayati 
yang terancam dengan penghancuran langsung juga harus mendapat 
prioritas.  

3. Kegunaan.  Spesies yang memiliki kegunaan nyata atau potensial bagi 
manusia perlu diberikan nilai konservasi yang lebih dibandingkan spesies 
yang tidak mempunyai kegunaan secara jelas bagi manusia.

Menurut Vijay (1998), dalam pemilihan spesies untuk konservasi dikenal 
istilah spesies kunci (key species).  Ada tiga kategori spesies kunci yaitu spesies 
kunci bagi kepentingan ekologis (ecological key species atau amplifier species), 
spesies kunci bagi sosial ekonomi (socio-economic key species atau service 
species) dan spesies kunci bagi kepentingan keduanya yaitu ekologi dan sosial 
ekonomi (life support species).

Spesies kunci bagi ekologi mencakup peranannya dalam proses 
ekosistem, khususnya produksi bahan organik, akumulasi unsur hara, penyusun 
habitat, kolonisasi, penghasil pakan, penyerbuk, penyebar biji, dekomposisi, serta 
pelindung dari parasit dan predator.  Spesies kunci bagi sosial-ekonomi berkaitan 
dengan pemanfaatannya seperti : (1) sebagai komoditas ekonomi yang penting 
misal, kayu, pangan, pakan ternak, serat dan obat-obatan; (2) sumber genetik 
misal, sebagai sumber bagi domestikasi baru atau perbaikan bagi domestikasi 
yang sudah ada; (3) memiliki nilai budaya misal, memberikan sumbangan yang 
nyata dalam ritual keagamaan (spiritual), emosional dan atau kehidupan psikologis 
masyarakat; (4) bermanfaat dalam pengelolaan lingkungan seperti digunakan 
untuk modifikasi, menyetabilkan ikut memperbaiki dan merehabilitasi lingkungan 
(Vijay 1998).   

Membangun Taman Kehati sama halnya dengan membangun ekosistem, 
karena Taman Kehati ditujukan untuk memperbaiki atau menghadirkan kembali 
ekosistem alami di permukiman dan perkotaan yang telah rusak atau hilang.  Oleh 
karena itu dalam membuat model vegetasi Taman Kehati, pengetahuan ekosistem 
alami di sekitarnya sangatlah penting sebagai acuan atau referensi. Hal ini karena 
konsep pembangunan dan pengelolaan Taman Kehati adalah membangun 
ekosistem yang di dalamnya terjadi proses-proses dan fungsi ekosistem 
(Gunawan & Sugiarti 2016).

Penetapan referensi ekosistem perlu dilakukan sebagai acuan dalam 
pembangunan Taman Kehati. Menurut pasal 6 Permen LH No. 3 Tahun 2012 
spesies pohon yang perlu dikonservasi di Taman Kehati adalah spesies yang 
memiliki peranan penting dalam proses-proses ekosistem yaitu antara lain terkait 
dengan proses penyerbukan dan pemencaran tumbuhan oleh satwa. Jenis-jenis 
tersebut bukan saja berperan sebagai sumber pakan bagi satwa, tetapi juga 
mudah dalam reproduksi dan pemencaran benih, sehingga pohon-pohon tersebut 
akan bertambah jumlahnya secara alami (Gunawan & Sugiarti 2016).

Jenis pohon yang menyediakan habitat bagi satwa pemangsa hama 
seperti serangga, juga menjadi spesies unggulan target konservasi.  Taman Kehati 
juga bertujuan menyelamatkan spesies asli, endemik, langka dan terancam. 
Oleh karena itu sebagai pertimbangan dalam pemilihan spesies asli atau endemik  
perlu melihat ekosistem referensi terdekat yang masih dalam satu hamparan 
bentang alam (landscape) atau bioregion (Gunawan & Sugiarti 2016).

Taman Kehati pada prinsipnya adalah menciptakan ekosistem yang 
memiliki fungsi dan peranan seperti ekosistem alami. Oleh karena itu, Taman 
Kehati dapat dikatakan juga sebagai replika ekosistem alami, atau replika 
ekosistem hutan hujan tropis, Taman Kehati perlu dirancang sedemikian rupa 
sehingga vegetasi yang terbentuk mampu memberikan manfaat dan fungsi 
ekosistem secara optimal seperti halnya yang terjadi dalam ekosistem hutan hujan 
tropis alami (Gunawan & Sugiarti 2016).
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Sumber bibit merupakan permasalahan atau tantangan tersendiri dalam 
pembangunan Taman Kehati.  Untuk mendapatkan bibit-bibit asli (spesies bukan 
hibrid) perlu mencari ke habitat alaminya atau di hutan penelitian, hutan 
pendidikan (Diklat), taman hutan raya, kebun raya dan arboretum terdekat.  Bibit 
dari sumber pertama dimaksudkan agar masih terjaga kemurnian genetiknya, 
karena Taman Kehati juga berfungsi untuk mengkonservasi gen atau plasma 
nutfah spesies asli.

Hutan-hutan penelitian maupun Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus 
(KHDTK) untuk penelitian tersebar di wilayah kerja 13 Lembaga Litbang dbawah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).  Beberapa KHDTK 
Litbang yang dapat menjadi sumber bibit antara lain KHDTK Carita (Banten); 
KHDTK Haurbentes (Bogor); KHDTK Kaliurang (Yogyakata); KHDTK Aek Nauli 
(Simalungun); KHDTK Tumbang Nusa dan KHDTK Rantau (Banjarbaru); KHDTK 
Samboja (Balikpapan); KHDTK Malili (Luwu Timur); dan KHDTK Hambala (Sumba 
Timur). 

Arboretum-arboretum biasanya ada di lingkungan perguruan tinggi, 
lembaga penelitian dan instansi kehutanan.  Universitas yang memiliki fakultas 
kehutanan umumnya memiliki arboretum.  Beberapa lembaga penelitian 
kehutanan memiliki arboretum.  Beberapa contoh arboretum antara lain 
Arboretum Gedung Manggala Wanabakti (Jakarta); Arboretum Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Hutan (Bogor); Arboretum Fakultas Kehutanan IPB (Bogor); 
Arboretum Universitas Gajahmada (Yogyakarta); Arboretum Universitas 
Padjadjaran; Arboretum Universitas Tanjungpura (Pontianak); Arboretum 
Universitas Mulawarman (Samarinda); Arboretum Universitas Bengkulu 
(Bengkulu) dan Arboretum Universitas Riau.

Semua lembaga penelitian kehutanan memiliki hutan penelitian atau 
kawasan hutan dengan tujuan khusus. Semua lembaga diklat sumber daya 
manusia kehutanan juga memiliki hutan pendidikan atau kawasan hutan dengan 
tujuan khusus.  Contoh Hutan pendidikan antara lain Hutan Diklat Tabotabo yang 
dikelola oleh Balai Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Makassar; 
hutan Diklat  Balai Diklat SDM LHK Kadipaten (Majalengka); hutan Diklat Jampang 
dan hutan Diklat Rumpin Balai Diklat SDM LHK Bogor; hutan Diklat Bukit Suligi  
Balai Diklat SDM LHK Pekanbaru; hutan Diklat Pondok Bulu Balai Diklat SDM LHK 
Pematang Siantar.

Ada empat kebun raya yang dikelola oleh LIPI yaitu Kebun Raya Bogor, 
Kebun Raya Cibinong (Kab. Bogor), Kebun Raya Cibodas (Kab. Cianjur), Kebun 
Raya Purwodadi (Kab. Pasuruan), dan Kebun Raya Eka Karya Bali (Kab. Tabanan).  
Saat ini sudah ada 30 kebun raya daerah dan dua kebun raya universitas.  Kebun 
raya daerah umumnya masih berumur kurang dari 10 tahun, sehingga pohon-
pohonnya relatif masih belum dewasa, belum menghasilkan benih.  Beberapa 
kebun raya daerah yang dibangun di bekas kawasan hutan memiliki pohon asli 
yang sudah tua dan menghasilkan benih seperti Kebun Raya Sungai Wain - 
Balikpapan, Kebun Raya Baturaden - Purwokerto, Kebun Raya Kendari dan Kebun 
Raya Bukitsari - Jambi.

Validitas nama spesies dan asal-usul 
bibit yang akan ditanam perlu diverifikasi 
oleh pihak yang kompeten dan memiliki 
otoritas untuk memverifikasi.  Verifikasi bisa 
dimintakan kepada lembaga penelitian atau 
perguruan tinggi yang berkompeten dalam 
hal  botani ,  taksonomi dan ekologi 
tumbuhan, seperti lembaga penelitian 
kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) dan Universitas.  Verifikasi 
ini juga merupakan persyaratan dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Kehati.
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4 B. Geotagging dan Labeling

Semua tanaman dalam Taman Kehati terdaftar di dalam suatu pangkalan 
data atau database.  Data dan informasi yang harus tersedia dalam database telah 
diatur oleh Permen LH No. 3 Tahun 2012 (Pasal 12, Permen LH No. 12 Tahun 2012), 
yaitu:

(1) Gambar foto koleksi berupa bentuk keseluruhan tumbuhan daun, bunga, 
dan buah;

(2) Nama lokal yang dipakai di daerah tersebut dan nama umum Indonesia;
(3) Nama ilmiah yang baku (valid) (genus, spesies, Author);
(4) Klasifikasi baku yang dipakai dengan menyebut sumber publikasinya;
(5) Ciri-ciri morfologi berupa pertelaan terhadap bentuk pohon, daun, bunga, 

buah. kapan berbunga dan berbuahnya di alam dan di Taman Kehati;
(6) Geolokasi yaitu pemberian data lokasi tempat koleksi dari setiap individu 

yang  ditanam, meliputi koordinat; ketinggian dan nomor koleksi;
(7) Asal usul koleksi tanaman meliputi:

« Nama kampung; desa; kecamatan; kabupaten; provinsi;
« Koordinat dan ketinggian;

(8) Sebaran tumbuhan koleksi secara global dan informasi koleksi tersebut 
endemik, dengan menyebutkan referensi publikasinya;

(9) Data habitat alami tumbuhan koleksi dengan referensi publikasinya;
(10) Metode untuk memperbanyak tumbuhan koleksi;
(11) Tanggal penanaman koleksi berupa informasi kapan dikumpulkan, dan 

ditanam untuk mengetahui umur koleksi.

Geotagging atau Geolokasi adalah penandaan posisi pohon secara 
geografis menggunakan GPS (Global Positioning System).  Informasi yang direkam 
dalam GPS adalah posisi berdasar garis bujur dan lintang, kode/nomor/nama 
pohon sementara, simbol atau tanda waypoint pohon yang dicatat dan ketinggian. 
Bersamaan dengan geotagging dilakukan identifikasi spesies pohon dan 
pemberian label atau labeling.

Labeling adalah pemasangan label plastik sementara pada pohon-pohon 
yang telah di-geotagging. Tujuan pemberian label ini adalah agar tidak terjadi 
pencatatan berulang (ganda) sekaligus memberikan nama sementara sebelum 
nantinya diberi nama sesuai dengan kaidah penamaan ilmiah standar 
internasional. Label terbuat dari plastik yang biasa untuk pembuatan kartu nama, 
berwarna cerah agar mudah dilihat dan tebal serta permukaan yang kasar 
sehingga mudah ditulisi. Penulisan menggunakan pensil karena tidak luntur dan 
lebih mudah.  

Untuk pohon kecil, label diikat dengan benang melingkar batang atau 
cabang, untuk pohon besar, label ditempel pada pohon menggunakan paku kecil. 
Label sementara ini berisi informasi nama pohon atau kode nama pohon. Label 
sementara akan diganti dengan papan identitas pohon permanen yang terbuat dari 
plat logam dan berisi informasi yang terstandar ilmiah.

Pemasangan papan identitas pohon merupakan implementasi dari salah 
satu kegiatan pangkalan data, sehingga siapa saja dapat melakukan pemeriksaan 
ulang antara pangkalan data dan kondisi lapangan. Papan identitas pohon juga 
berfungsi memberikan informasi kepada pengunjung untuk mengetahui nama 
pohon tersebut. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi siapa saja untuk belajar 
mengenal pohon, misal anak-anak sekolah yang sedang mengikuti pendidikan 
lingkungan atau pelajaran biologi.

A. Database
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mengenal pohon, misal anak-anak sekolah yang sedang mengikuti pendidikan 
lingkungan atau pelajaran biologi.

A. Database

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara



Identifikasi Pohon yang 
Dilengkapi dengan QR Code.

E. Pemetaan Pohon

D. QR Code

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

16 17

Papan identitas pohon dapat dilengkapi dengan QR Code (Quick Respons 
Code). Apabila QR Code ini dipindai (scan) menggunakan aplikasi QR Code 
Scanner atau QR Code Reader maka akan langsung terhubung dengan data pohon 
tersebut baik data offline maupun online.  Pemindaian QR Code dapat dilakukan 
menggunakan smart phone android yang talah dipasang aplikasi QR Code 
Scanner atau QR Code Reader yang dapat diunduh secara gratis melalui play store 
atau google play.  

Dengan aplikasi tersebut, pengunjung tinggal menyorot QR Code yang 
tertera pada papan identitas pohon dengan mengarahkan kamera belakang 
telepon pintarnya maka telepon pintar akan langsung mencari dan membuka 
website tempat informasi tentang spesies tersebut disimpan.

QR Code, merupakan kode digital yang lebih canggih daripada Barcode 
(Kode batang) dan mampu menyimpan informasi lebih banyak. Dengan adanya 
QR Code, pengunjung dapat mengakses informasi suatu spesies pohon lebih 
lengkap yang tersimpan di pangkalan data online yang dibuat oleh perusahaan 
ataupun situs penyedia informasi tentang flora seperti Wikipedia. 

Geotagging atau penandaan posisi geografis suatu pohon bertujuan agar 
titik-titik posisi pohon yang ditandai tersebut dapat dipetakan secara digital, 
sehingga diketahui distribusinya dalam suatu hamparan areal. Titik-titik posisi 
geografis pohon yang terekam (waypoints) dalam GPS kemudian dimasukan ke 
dalam program spasial seperti ArcGIS atau Mapinfo untuk dibuat Peta Sebaran 
Pohon.
 Informasi posisi geografis pohon-pohon yang telah dipetakan akan sangat 
memudahkan pengelolaan ke depannya, terutama dalam monitoring 
kelangsungan hidupnya. Disamping itu, peta digital pohon dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan misalnya karena dapat diperkaya dengan berbagai informasi 
yang langsung terintegrasi dengan informasi geografis. Informasi yang dapat 
diinput bersamaan dengan informasi geografis antara lain: nama lokal, nama latin, 
famili, kegunaan atau manfaat, tahun tanam dan informasi lainnya yang diperlukan.

Informasi utama dari data base atau pangkalan data adalah deskripsi 
taksonomi, morfologi, ekologi (distribusi, habitat, sifat toleransi, sifat fisiologi dan 
fenologi), status konservasi dan manfaat setiap spesies pohon, baik manfaat sosial 
ekonomi, hidrologi maupun manfaatnya sebagai habitat satwa. Deskripsi pohon 
juga dilengkapi dengan foto atau gambar pohon secara utuh, daun, bunga, buah 
atau penciri lainnya. Deskripsi pohon dibuat berdasarkan pustaka acuan berupa 
buku, jurnal, referensi internet terpercaya dan diperkaya dengan hasil pengamatan.

F. Deskripsi Spesies Pohon 
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Look	deep	into	nature,	and	then	you	will	understand	everything	better.(Albert	Einstein)Lihatlah	alam	secara	mendalam,	maka	kamu	akan	memahami	segalanya	dengan	lebih	baik.
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Nama lokal / Indonesia : damar

Klasifikasi:
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Pinophyta 
 Kelas        : Pinopsida 
 Ordo         : Pinales
 Famili        : Araucariaceae 
 Genus             : Agathis
 Spesies         : Agathis borneensis Warb.

Deskripsi Morfologi :

Pohon tinggi 50 -55 m dengan diameter setinggi dada mencapai 100 cm. Tinggi 
bebas cabang pohon dewasa 20-30m. Batang warna abu, coklat muda sampai 
hitam dengan kulit bersisik mengelupas. Daun tunggal, daun muda 3-10 kali lebih 
besar dari daun tua, kedudukan berhadapan, tebal, berminyak, hijau muda, bentuk 
elip dengan ujung melancip pada pohon muda. Daun tua tersusun berhadapan.. 
Helaian daun tebal berukuran 6-12 x 2-4 cm, kaku, licin tidak berbulu. Buah tersusun 
dalam rujung kerucut  soliter  pada  tangkai  tebal  berbentuk menjorong sampai 
membulat, 10-13 cm , mengandung resin, hijau tua sampai coklat.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Borneo, Semenanjung Malaysia. Status kelangkaan dalam IUCN: 
EN (Endangered/ genting) 

Habitat:
Hutan hujan tropis, tumbuh baik pada ketinggian 100-1.200 m dpl, dengan curah 
hujan 2.400-4.000 mm/th, kerapatan tinggi hampir berupa tegakan murni pada 
dataran rendah, tanah pasir bergambut. Toleran terhadap tanah padat dan asam.

Cara Perbanyakan: 
Generatif dengan biji. Berbuah sepanjang tahun, terutama pada bulan 
Agustus-Oktober.

Manfaat :
Kayunya indah, untuk perabotan, alat musik (biola, gitar) dan kerajinan; Kopal yang 
disadap sebagai bahan  baku  industri kimia, kosmetik dan farmasi

Agathis	borneensis	Warb.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  mata-mata, bajing talang.

Klasifikasi:
 Kingdom   :  Plantae
 Divisi     :  Magnoliophyta 
 Kelas          :  Magnoliopsida 
 Ordo        :  Sapindales
 Famili          :  Meliaceae
 Genus            :  Aglaia
 Spesies        :  Aglaia eliptica (C,DC.) Blume 
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi mencapai 40 m dengan diameter 50 cm, memiliki banir mencapai 
tinggi 1,5 m dengan lebar sekitar 1 m. Tajuknya membulat tidak beraturan. Batang  
lurus tanpa percabangan sepanjang 15 m, bergetah kuning muda atau coklat 
kemerahan. Daun majemuk menyirip ganjil, panjang 15-65 cm, tangkai daun 3-10 
cm. Anak daun berjumlah 3-6 pasang, helaian anak daun bentuk jorong atau jorong 
melebar berukuran 5-25 cm x 1-10 cm, tidak simetris. Bunga majemuk kuning, 
bunga jantan dan bunga betina berada pada pohon yang berbeda (diesis). Bunga 
jantan beraroma kuat mirip madu. Buahnya banyak dan matang secara bersamaan  
dalam musim buah yang relatif lama, yaitu beberapa minggu bahkan bulan. Buah 
berwarna jingga berbentuk jorong dengan panjang 35 mm x 30 mm, terdiri atas 1-2 
biji. 

Daerah Penyebaran:
Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Di Indonesia tersebar 
mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Flores dan Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah rawa-rawa, hutan-hutan sekunder maupun primer. 
Ditemukan juga hidup di tepian sungai, terutama yang sering terkena banjir, tepi 
jalan atau daerah berbatu. Ia bisa tumbuh di daerah berbatu granit, tanah liat, 
daerah batu gamping, berpasir hingga ketinggian 2.000 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui cangkok. Musim berbunga bulan Juni 
dan berbuah bulan Oktober-November.

Aglaia	elliptica	(C.DC)	Blume

Manfaat :
Kayunya sebagai bahan konstruksi bangunan atau furniture, sedangkan buahnya 
dapat dikonsumsi. Rebusan kulit kayu secara tradisional dimanfaatkan untuk 
mengobati tumor, sedangkan daunnya sebagai obat luka dan pencegah kanker.
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Nama lokal / Indonesia :  pulai, pule

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Apocynaceae 
 Genus            : Alstonia
 Spesies        : Alstonia scholaris (L.) R.Br.

Deskripsi Morfologi :
Tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 40-60 m dengan diameter sampai 150 cm. 
Batangnya silindris, lurus dan berbanir kira-kira 4 m tingginya. Kulit batang berwarna 
coklat agak abu-abu, bagian dalamnya kuning. Batang bergetah putih susu. 
Percabangannya mengumpul berkarangan di ujung batang. Daun tunggal,  
tersebar melingkar atau roset, mengelompok pada ujung ranting. Helaian daun 
jorong atau bundar telur sungsang menyempit. Bunga pulai tersusun dalam malai 
yang terletak di ujung tangkai, berwarna hijau muda atau putih kekuning-kuningan.

Daerah Penyebaran:
India, Sri Langka, Malaysia, Indonesia sampai Australia. Di Indonesia tersebar di 
seluruh kepulauan.

Habitat:
Tumbuh secara berkelompok di hutan campuran atau hutan jati, terutama di tempat-
tempat yang lembab, dan jarang dijumpai hidup di tempat-tempat kering. Pulai 
dapat tumbuh dengan baik sampai ketinggian 1230 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek batang dan okulasi. Musim buah 
berbeda menurut tempat, buah masak Oktober-Januari, ada juga Juli-September.

Manfaat :
Kayu pulai yang halus banyak digunakan sebagai bahan pembuat pensil atau 
kerajinan wayang golek, venir dan kayu lapis. Tajuknya yang rindang sangat cocok 
untuk pohon peneduh dan sebagai tanaman hias. Daunnya dapat digunakan 
sebagai obat untuk bahan campuran jamu tradisional.
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Nama lokal / Indonesia :  pulai, pule
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Nama lokal/ Indonesia : rasamala, bodi rimbo

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo        : Saxigrafales
 Famili          : Altingiaceae 
 Genus            : Altingia
 Spesies        : Altingia excelsa Noronha

Deskripsi Morfologi :

Pohon dapat mencapai tinggi 40 - 60 m dengan diameter 80 - 200 cm, percabangan 
ujung baatang setinggi 20-35 m, diameter 80-200 cm. Permukaan kulit batang 
halus, berwarna abu- abu kekuningan atau kecoklatan. Daun tunggal, berbentuk 
bundar telur dengan ukuran panjang 6-12 cm dan lebar 2,5-5,5 cm, tepian daun 
bergerigi. Bunga majemuk dengan bunga jantan dan betina di perbungaan yang 
terpisah, pada pohon yang sama. Buah matang warna hijau kecoklatan.

Daerah Penyebaran:

China, India, Myanmar, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia terutama di 
Sumatera, Jawa bagian barat dan Bali.

Habitat :
Tumbuh di daerah perbukitan dan pegunungan pada ketinggian 600-1.600 m dpl, 
dengan tingkat kelembaban tinggi dan curah hujan tipe A-B. Tumbuh baik pada 
tanah subur, berpasir dan berbatu. 

Cara Perbanyakan :

Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Di Jawa, jenis ini 
berbuah sepanjang tahun dengan periode berbunga April-Mei dan berbuah 
pada Agustus-Oktober.  Jumlah biji sekitar 177.000 butir/ kg.

Manfaat :
Kayunya kuat dapat dipakai sebagai bahan untuk tiang, jembatan, bantalan rel 
kereta api, lantai, hingga perahu. Daun mudanya berwarna merah dapat disayur 
atau sebagai lalapan, sedangkan resin dan ekstrak daunnya sebagai bahan 
obat.   

Altingia	excelsa	Noronha
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Nama lokal/ Indonesia : rasamala, bodi rimbo

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo        : Saxigrafales
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Daerah Penyebaran:

China, India, Myanmar, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia terutama di 
Sumatera, Jawa bagian barat dan Bali.

Habitat :
Tumbuh di daerah perbukitan dan pegunungan pada ketinggian 600-1.600 m dpl, 
dengan tingkat kelembaban tinggi dan curah hujan tipe A-B. Tumbuh baik pada 
tanah subur, berpasir dan berbatu. 

Cara Perbanyakan :

Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Di Jawa, jenis ini 
berbuah sepanjang tahun dengan periode berbunga April-Mei dan berbuah 
pada Agustus-Oktober.  Jumlah biji sekitar 177.000 butir/ kg.

Manfaat :
Kayunya kuat dapat dipakai sebagai bahan untuk tiang, jembatan, bantalan rel 
kereta api, lantai, hingga perahu. Daun mudanya berwarna merah dapat disayur 
atau sebagai lalapan, sedangkan resin dan ekstrak daunnya sebagai bahan 
obat.   

Altingia	excelsa	Noronha
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Nama lokal / Indonesia :  buni, huni

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Phyllanthaceae 
 Genus            : Antidesma
 Spesies        : Antidesma bunius  (L.) Spreng.

Deskripsi Morfologi :
Habitus pohon, kecil hingga sedang tinggi dapat mencapai 30 meter dan diameter 
50 cm. Bercabang banyak dan rindang. Daun tunggal tersusun berseling, helaian 
bentuk lanset hingga lonjong mengkilap. Perbungaan dalam tandan atau bulir pada 
ujung ranting atau ketiak daun. Buah bulat kecil dalam rangkaian, berwarna merah 
kehitaman jika matang.

Daerah Penyebaran:
India, Sri Lanka, Philipina, sampai ke Australia Utara. Di Indonesia banyak 
terdapat di Bali, Sumatera dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh alami pada ketinggian 500-800 m  di  berbagai jenis tanah dan masih 
dapat tumbuh hingga ketinggian 1200 m dpl di daerah beriklim kering.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek, cangkok, okulasi dan sambungan/ 
grafting. Berbunga pada bulan September-Oktober dan buah matang pada bulan 
Februari-Maret. Produksi buah 270-400 buah/pohon/musim.

Manfaat :
Buah Buni sering dipakai untuk rujak. Kadang- kadang buahnya dapat pula 
dipakai sebagai campuran dalam minuman buah-buahan. Alkaloid dari kulit 
batang buni dapat digunakan untuk campuran pembuatan obat. Daun mudanya 
dapat dimakan sebagai lalap. Pohon buni dapat dijadikan pohon hias. Buahnya 
yang berukuran kecil dan berwarna merah menambah cantik penampilannya dan 
disukai oleh burung.

Antidesma	bunius	(L.)	Spreng.	

28 29

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Buah & daun

Buah

Pohon



Nama lokal / Indonesia :  buni, huni

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Phyllanthaceae 
 Genus            : Antidesma
 Spesies        : Antidesma bunius  (L.) Spreng.

Deskripsi Morfologi :
Habitus pohon, kecil hingga sedang tinggi dapat mencapai 30 meter dan diameter 
50 cm. Bercabang banyak dan rindang. Daun tunggal tersusun berseling, helaian 
bentuk lanset hingga lonjong mengkilap. Perbungaan dalam tandan atau bulir pada 
ujung ranting atau ketiak daun. Buah bulat kecil dalam rangkaian, berwarna merah 
kehitaman jika matang.

Daerah Penyebaran:
India, Sri Lanka, Philipina, sampai ke Australia Utara. Di Indonesia banyak 
terdapat di Bali, Sumatera dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh alami pada ketinggian 500-800 m  di  berbagai jenis tanah dan masih 
dapat tumbuh hingga ketinggian 1200 m dpl di daerah beriklim kering.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek, cangkok, okulasi dan sambungan/ 
grafting. Berbunga pada bulan September-Oktober dan buah matang pada bulan 
Februari-Maret. Produksi buah 270-400 buah/pohon/musim.

Manfaat :
Buah Buni sering dipakai untuk rujak. Kadang- kadang buahnya dapat pula 
dipakai sebagai campuran dalam minuman buah-buahan. Alkaloid dari kulit 
batang buni dapat digunakan untuk campuran pembuatan obat. Daun mudanya 
dapat dimakan sebagai lalap. Pohon buni dapat dijadikan pohon hias. Buahnya 
yang berukuran kecil dan berwarna merah menambah cantik penampilannya dan 
disukai oleh burung.

Antidesma	bunius	(L.)	Spreng.	

28 29

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Buah & daun

Buah

Pohon



Nama lokal / Indonesia :  damar laki-laki.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Pinophyta 
 Kelas          : Pinopsida 
 Ordo        : Pinales
 Famili          : Araucariaceae
 Genus            : Araucaria
 Spesies        : Araucaria cuninghamii  Mudie

Deskripsi Morfologi :
Pohon dapat mencapai umur 450 tahun, dengan tinggi 60 m. Permukaan batang 
kasar dan kulitnya terkelupas. Daun di pohon muda bentuknya runcing (tajam), 
mirip jarum panjangnya 1-2 cm. Speies ini kebanyakan bersifat diesis, runjung 
(bunga) jantan dan betina berada pada pohon yang terpisah, meskipun kadang 
ada individu yang monoesis (runjung jantan dan betina dalam satu pohon) atau 
berganti kelamin sewaktu- waktu. Runjung betina biasanya berada tinggi di atas  
pohon, berbentuk bulat, dan beragam ukurannya antar spesies dengan diameter 
7–25 cm . Buah mengandung 80-200 biji besar yang dapat dimakan, seperti  
kacang pinus meski lebih besar. Bunga jantan lebih kecil dengan panjang 4–10 
cm, bentuk silindris sempit hingga lebar, lebarnya 1,5–5 cm.

Daerah Penyebaran:
Indonesia (Maluku), New Guinea, New South Wales dan Queensland.

Habitat:
Tumbuh di hutan dataran rendah hingga pegunungan 0-2450 m dpl, curah 
hujan 1000-1500 mm/th, suhu udara 16-30˚C dan pada tekstur tanah sedang-
berat. Tumbuh pada daerah semak dan tempat-tempat terbuka. Pohon ini mirip 
tiang sehingga merupakan “fosil hidup”, berasal dari masa Mesozoik.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui cangkok, okulasi. Musim berbunga bulan 
Juli-Agustus dan berbuah November-Desember.

Araucaria	cuninghamii	Mudie	

Manfaat:
Kayunya berkualitas baik untuk 
konstruksi, industri plywood,  
furniture, panel-panel, partikel 
board, lantai perahu, ukiran, 
tangkai korek api dan buahnya 
untuk bahan hiasan/ bunga 
kering.
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Nama lokal / Indonesia :  damar laki-laki.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Pinophyta 
 Kelas          : Pinopsida 
 Ordo        : Pinales
 Famili          : Araucariaceae
 Genus            : Araucaria
 Spesies        : Araucaria cuninghamii  Mudie

Deskripsi Morfologi :
Pohon dapat mencapai umur 450 tahun, dengan tinggi 60 m. Permukaan batang 
kasar dan kulitnya terkelupas. Daun di pohon muda bentuknya runcing (tajam), 
mirip jarum panjangnya 1-2 cm. Speies ini kebanyakan bersifat diesis, runjung 
(bunga) jantan dan betina berada pada pohon yang terpisah, meskipun kadang 
ada individu yang monoesis (runjung jantan dan betina dalam satu pohon) atau 
berganti kelamin sewaktu- waktu. Runjung betina biasanya berada tinggi di atas  
pohon, berbentuk bulat, dan beragam ukurannya antar spesies dengan diameter 
7–25 cm . Buah mengandung 80-200 biji besar yang dapat dimakan, seperti  
kacang pinus meski lebih besar. Bunga jantan lebih kecil dengan panjang 4–10 
cm, bentuk silindris sempit hingga lebar, lebarnya 1,5–5 cm.

Daerah Penyebaran:
Indonesia (Maluku), New Guinea, New South Wales dan Queensland.

Habitat:
Tumbuh di hutan dataran rendah hingga pegunungan 0-2450 m dpl, curah 
hujan 1000-1500 mm/th, suhu udara 16-30˚C dan pada tekstur tanah sedang-
berat. Tumbuh pada daerah semak dan tempat-tempat terbuka. Pohon ini mirip 
tiang sehingga merupakan “fosil hidup”, berasal dari masa Mesozoik.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui cangkok, okulasi. Musim berbunga bulan 
Juli-Agustus dan berbuah November-Desember.

Araucaria	cuninghamii	Mudie	

Manfaat:
Kayunya berkualitas baik untuk 
konstruksi, industri plywood,  
furniture, panel-panel, partikel 
board, lantai perahu, ukiran, 
tangkai korek api dan buahnya 
untuk bahan hiasan/ bunga 
kering.
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Nama lokal / Indonesia :  jengkol, jering

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Leguminosae
 Genus            : Archidendron
 Spesies        : Archidendron pauciflorum  (Benth.) I.C.Nielsen
 

Deskripsi Morfologi :
Berbentuk pohon kecil hingga sedang tinggi 25 meter dengan diameter batang 40 
cm, bertajuk bulat. Batang tidak berbanir, tumbuhnya tegak lurus dan mempunyai 
batang bebas cabang lebih dari 3 m dari permukakan tanah. Pepagan licin dan 
berwarna putih kelabu atau kelabu kecoklatan. Daunnya majemuk, anak daun 
berbentuk jorong melebar atau bundar telur jorong. Daun yang masih muda lebih 
lemas dan berwana merah keunguan. Buah bentuk polong pipih dan membelit, buah 
masak polong membesar dan tempat biji membulat, tiap polong berisi 5-7 biji.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Bangka, Kalimantan, Jawa, Malaysia, Thailand, Birma, Laos dan Filipina. 

Habitat:
Tumbuh pada berbagai tipe tanah mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 
1000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui cangkok, okulasi dan 
sambungan. Berbunga dan berbuah sepanjang tahun, terbanyak pada bulan Juli-
Agustus.

Manfaat :
Jengkol atau jering sudah umum dikenal masyarakat karena buahnya yang lezat. 
Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai tiang atau balok dan sebagai kayu bakar. 

Archidendron	pauci�lorum	(Benth.)I.C.Nielsen
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Nama lokal / Indonesia :  jengkol, jering

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Leguminosae
 Genus            : Archidendron
 Spesies        : Archidendron pauciflorum  (Benth.) I.C.Nielsen
 

Deskripsi Morfologi :
Berbentuk pohon kecil hingga sedang tinggi 25 meter dengan diameter batang 40 
cm, bertajuk bulat. Batang tidak berbanir, tumbuhnya tegak lurus dan mempunyai 
batang bebas cabang lebih dari 3 m dari permukakan tanah. Pepagan licin dan 
berwarna putih kelabu atau kelabu kecoklatan. Daunnya majemuk, anak daun 
berbentuk jorong melebar atau bundar telur jorong. Daun yang masih muda lebih 
lemas dan berwana merah keunguan. Buah bentuk polong pipih dan membelit, buah 
masak polong membesar dan tempat biji membulat, tiap polong berisi 5-7 biji.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Bangka, Kalimantan, Jawa, Malaysia, Thailand, Birma, Laos dan Filipina. 

Habitat:
Tumbuh pada berbagai tipe tanah mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 
1000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui cangkok, okulasi dan 
sambungan. Berbunga dan berbuah sepanjang tahun, terbanyak pada bulan Juli-
Agustus.

Manfaat :
Jengkol atau jering sudah umum dikenal masyarakat karena buahnya yang lezat. 
Kayunya dapat dimanfaatkan sebagai tiang atau balok dan sebagai kayu bakar. 

Archidendron	pauci�lorum	(Benth.)I.C.Nielsen
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Nama lokal / Indonesia :  benda, terap, tekalong.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Rosales
 Famili          : Moraceae
 Genus            : Artocarpus
 Spesies        : Artocarpus elasticus Reinw. ex. Blume
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, mencapai tinggi 45 m, batang bebas cabang bisa mencapai 30 m dan 
diameter batang 90 cm. Banir mencapai tinggi 3 m di atas tanah. Pepagan kelabu 
kecokelatan , bagian dalamnya kekuningan hingga coklat pucat; getah berwarna 
putih kekuningan. Daun penumpu lanset meruncing, membungkus kuncup daun, 
berbulu merah coklat kekuningan. Daun tunggal, tersebar spiral, kasar, menjangat, 
bundar telur jorong, 12,5-60 × 10-35 cm. Perbungaan dalam bongkol di ketiak, pada 
ranting yang berdaun, berwarna kuning, kemudian cokelat. Buah sinkarp skuning-
coklat, kemudian coklat; silindris, 11,5 x 5,5 cm, tertutup rapat oleh berukuran 
tonjolan- tonjolan serupa duri pendek, berbau kurang enak jika masak. Biji elipsoid 
berwarna putih.

Daerah Penyebaran:
Burma, Siam, Malaya, sampai Palawan. Di Indonesia tumbuh alami di seluruh 
Nusantara, kecuali Papua.

Habitat:
Tumbuh liar di hutan-hutan dataran rendah hingga ketinggian 1500 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim berbunga bulan Juli-
Agustus, dan musim berbuah bulan Oktober-Desember.

Artocarpus	elasticus	Reinw.	ex	Blume	
Manfaat :
Kayu dimanfaatkan untuk konstruksi 
ringan, papan, tiang rumah dan bahan 
pembuat perahu. Buah matang dikonsumsi 
segar, bijinya dikonsumsi setelah direbus 
atau disangray. Buah muda bisa digulai 
seperti buah nangka. Getahnya sering 
digunakan sebagai perekat untuk menjerat 
burung. Seratnya untuk bahan celana dan 
bahan kerajinan seperti: tas, dompet, 
tempat pensil, dan topi.
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Nama lokal / Indonesia :  benda, terap, tekalong.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Rosales
 Famili          : Moraceae
 Genus            : Artocarpus
 Spesies        : Artocarpus elasticus Reinw. ex. Blume
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, mencapai tinggi 45 m, batang bebas cabang bisa mencapai 30 m dan 
diameter batang 90 cm. Banir mencapai tinggi 3 m di atas tanah. Pepagan kelabu 
kecokelatan , bagian dalamnya kekuningan hingga coklat pucat; getah berwarna 
putih kekuningan. Daun penumpu lanset meruncing, membungkus kuncup daun, 
berbulu merah coklat kekuningan. Daun tunggal, tersebar spiral, kasar, menjangat, 
bundar telur jorong, 12,5-60 × 10-35 cm. Perbungaan dalam bongkol di ketiak, pada 
ranting yang berdaun, berwarna kuning, kemudian cokelat. Buah sinkarp skuning-
coklat, kemudian coklat; silindris, 11,5 x 5,5 cm, tertutup rapat oleh berukuran 
tonjolan- tonjolan serupa duri pendek, berbau kurang enak jika masak. Biji elipsoid 
berwarna putih.

Daerah Penyebaran:
Burma, Siam, Malaya, sampai Palawan. Di Indonesia tumbuh alami di seluruh 
Nusantara, kecuali Papua.

Habitat:
Tumbuh liar di hutan-hutan dataran rendah hingga ketinggian 1500 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim berbunga bulan Juli-
Agustus, dan musim berbuah bulan Oktober-Desember.

Artocarpus	elasticus	Reinw.	ex	Blume	
Manfaat :
Kayu dimanfaatkan untuk konstruksi 
ringan, papan, tiang rumah dan bahan 
pembuat perahu. Buah matang dikonsumsi 
segar, bijinya dikonsumsi setelah direbus 
atau disangray. Buah muda bisa digulai 
seperti buah nangka. Getahnya sering 
digunakan sebagai perekat untuk menjerat 
burung. Seratnya untuk bahan celana dan 
bahan kerajinan seperti: tas, dompet, 
tempat pensil, dan topi.
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  cempedak.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Urticales
 Famili           : Moraceae
 Genus             : Artocarpus
 Spesies         : Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 30 m, diameter batangnya mencapai 70 cm, ranting muda 
atau pucuk ranting berambut halus dan kaku, kecokelatan. Kuncup daun 
terbungkus daun penumpu, bundar telur, panjang hingga 9 cm. Daun tunggal 
seperti kulit, bertangkai, bundar telur terbalik sampai jorong, 2,5-10 × 5–25 cm, 
bertepi rata, dengan pangkal berbentuk pasak sampai membulat, dan ujung 
meruncing. Perbungaan merupakan satuan dalam bonggol, muncul di ketiak daun, 
pada cabang besar atau pada batang utama. Buah semu majemuk sinkarp 
berbentuk silinder sampai bulat, 20–35 cm x 10-15 cm, hijau, kekuningan sampai 
kuning kecoklatan, dengan tonjolan piramidal serupa duri lunak yang rapat atau licin 
berpetak- petak dengan mata faset.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara. Di Indonesia tumbuh alami di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, Papua dan Jawa Barat.

Habitat:
Tumbuh di hutan hujan dataran rendah, baik hutan primer maupun sekunder. 
Tumbuh hingga ketinggian 1300 m dpl, Menyukai daerah-daerah dengan musim 
kering yang tidak tegas, lahan dengan permukaan air tanah yang dangkal, dan 
tahan tergenang banjir.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, maupun vegetatif melalui okulasi. Cempedak  dapat 
bersilangan secara alami dengan nangka. Musim berbunga pada bulan Juli-
Agustus, buah masak bulan September dan Desember. 

Artocarpus	integer	(Thunb.)	Merr.			
Manfaat :
Buah dimakan dalam keadaan segar 
atau diolah terlebih dulu, olahan biji 
d a p a t  d i k o n s u m s i .  K a y u n y a 
berkualitas baik, kuat dan awet, 
sehingga banyak digunakan sebagai 
kayu bangunan, bahan perabotan 
rumah, atau bahan perahu. Kulit 
kayunya yang bersera t  dapat 
digunakan sebagai bahan tali, dan 
getahnya untuk menjerat burung. 
Kayunya juga dapat menghasilkan 
bahan pewarna alami kuning.
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  cempedak.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Urticales
 Famili           : Moraceae
 Genus             : Artocarpus
 Spesies         : Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 30 m, diameter batangnya mencapai 70 cm, ranting muda 
atau pucuk ranting berambut halus dan kaku, kecokelatan. Kuncup daun 
terbungkus daun penumpu, bundar telur, panjang hingga 9 cm. Daun tunggal 
seperti kulit, bertangkai, bundar telur terbalik sampai jorong, 2,5-10 × 5–25 cm, 
bertepi rata, dengan pangkal berbentuk pasak sampai membulat, dan ujung 
meruncing. Perbungaan merupakan satuan dalam bonggol, muncul di ketiak daun, 
pada cabang besar atau pada batang utama. Buah semu majemuk sinkarp 
berbentuk silinder sampai bulat, 20–35 cm x 10-15 cm, hijau, kekuningan sampai 
kuning kecoklatan, dengan tonjolan piramidal serupa duri lunak yang rapat atau licin 
berpetak- petak dengan mata faset.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara. Di Indonesia tumbuh alami di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, Papua dan Jawa Barat.

Habitat:
Tumbuh di hutan hujan dataran rendah, baik hutan primer maupun sekunder. 
Tumbuh hingga ketinggian 1300 m dpl, Menyukai daerah-daerah dengan musim 
kering yang tidak tegas, lahan dengan permukaan air tanah yang dangkal, dan 
tahan tergenang banjir.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, maupun vegetatif melalui okulasi. Cempedak  dapat 
bersilangan secara alami dengan nangka. Musim berbunga pada bulan Juli-
Agustus, buah masak bulan September dan Desember. 

Artocarpus	integer	(Thunb.)	Merr.			
Manfaat :
Buah dimakan dalam keadaan segar 
atau diolah terlebih dulu, olahan biji 
d a p a t  d i k o n s u m s i .  K a y u n y a 
berkualitas baik, kuat dan awet, 
sehingga banyak digunakan sebagai 
kayu bangunan, bahan perabotan 
rumah, atau bahan perahu. Kulit 
kayunya yang bersera t  dapat 
digunakan sebagai bahan tali, dan 
getahnya untuk menjerat burung. 
Kayunya juga dapat menghasilkan 
bahan pewarna alami kuning.
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  belimbing wuluh.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Oxalidales
 Famili           : Oxalidaceae
 Genus             : Averrhoa
 Spesies         : Averrhoa bilimbi  L.  

Deskripsi Morfologi :
Pohon dapat mencapai tinggi 15 m, dengan diameter batang mencapai 30 cm. 
Permukaan kulit batang   kasar dan berbenjol-benjol dengan percabangan sedikit 
dan condong ke atas. Ranting muda berambut halus, seperti beludru dan berwarna 
cokelat muda. Daun majemuk menyirip ganjil, berjumlah 7-19 pasang anak daun. 
Helai anak daun bundar telur atau jorong, berukuran 2-10 cm x 2-4 cm, ujung lancip. 
Perbungaannya majemuk malai, panjang 5-20 cm, berkelompok pada batang 
percabangan, bunga bentuk bintang, warna ungu kemerahan. Buahnya termasuk 
buah buni, berbentuk   bulat   lonjong   bersegi, p a n j a n g n y a 4 - 10 c m , diameter 
buah 5 cm,berwarna hijau kekuningan, berair banyak jika sudah  masak, rasanya 
asam. Bentuk biji bulat telur, pipih.

Daerah Penyebaran:
Kepulauan Maluku, kemudian dibudidayakan secara luas ke seluruh wilayah 
Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia.

Habitat:
Merupakan tumbuhan tropis, pohon ini tumbuh baik pada tanah dengan drainase 
yang baik dan kaya unsur hara, meskipun dapat juga tumbuh di tanah berpasir 
dengan sedikit berkapur. Jenis ini menginginkan curah hujan yang merata 
sepanjang tahun.

Cara Perbanyakan:
Generatif  melalui  biji  dan  vegetatif  melalui okulasi, stek batang, cangkok dan 
grafting. Berbuah sepanjang tahun, buah banyak pada bulan Juli-Agustus.

Manfaat :
Buahnya dikonsumsi sebagai buah segar , bahan rujak maupun bumbu sayur.

Averrhoa	bilimbi	L.
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Pohon dengan buah bergantungan.Pohon dengan buah bergantungan.



Nama lokal lokal/ Indonesia :  belimbing wuluh.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Oxalidales
 Famili           : Oxalidaceae
 Genus             : Averrhoa
 Spesies         : Averrhoa bilimbi  L.  

Deskripsi Morfologi :
Pohon dapat mencapai tinggi 15 m, dengan diameter batang mencapai 30 cm. 
Permukaan kulit batang   kasar dan berbenjol-benjol dengan percabangan sedikit 
dan condong ke atas. Ranting muda berambut halus, seperti beludru dan berwarna 
cokelat muda. Daun majemuk menyirip ganjil, berjumlah 7-19 pasang anak daun. 
Helai anak daun bundar telur atau jorong, berukuran 2-10 cm x 2-4 cm, ujung lancip. 
Perbungaannya majemuk malai, panjang 5-20 cm, berkelompok pada batang 
percabangan, bunga bentuk bintang, warna ungu kemerahan. Buahnya termasuk 
buah buni, berbentuk   bulat   lonjong   bersegi, p a n j a n g n y a 4 - 10 c m , diameter 
buah 5 cm,berwarna hijau kekuningan, berair banyak jika sudah  masak, rasanya 
asam. Bentuk biji bulat telur, pipih.

Daerah Penyebaran:
Kepulauan Maluku, kemudian dibudidayakan secara luas ke seluruh wilayah 
Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia.

Habitat:
Merupakan tumbuhan tropis, pohon ini tumbuh baik pada tanah dengan drainase 
yang baik dan kaya unsur hara, meskipun dapat juga tumbuh di tanah berpasir 
dengan sedikit berkapur. Jenis ini menginginkan curah hujan yang merata 
sepanjang tahun.

Cara Perbanyakan:
Generatif  melalui  biji  dan  vegetatif  melalui okulasi, stek batang, cangkok dan 
grafting. Berbuah sepanjang tahun, buah banyak pada bulan Juli-Agustus.

Manfaat :
Buahnya dikonsumsi sebagai buah segar , bahan rujak maupun bumbu sayur.

Averrhoa	bilimbi	L.

38 39
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Bunga dan buah muda

Pohon dengan buah bergantungan.Pohon dengan buah bergantungan.



Nama lokal lokal/ Indonesia :  belimbing manis

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Oxalidales
 Famili           : Oxalidaceae 
 Genus             : Averrhoa 
 Spesies         : Averrhoa carambola L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon belimbing manis berukuran kecil dengan tinggi 6-9 meter banyak 
percabangannya. Daun majemuk menyirip ganjil, terdiri atas 3-6 pasang anak daun. 
Bunga majemuk tersusun dalam malai, umumnya tumbuh pada ketiak daun atau 
ranting, mahkota bunga kecil berwarna merah muda hingga keunguan. Buah 
berusuk 5, apabila dipotong melintang buahnya berbentuk bintang berwarna hijau 
kekuningan. Biji dengan aril mendaging.

Daerah Penyebaran:

Kawasan Malesia. Di Indonesia tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera dan 
Kalimantan.

Habitat:

Tumbuh di dataran rendah sampai pada ketingiaan 500 m dpl, dapat tumbuh 
dengan baik dengan perawatan yang minimal, menyukai tanah yang gembur, 
subur dan agak lembab serta toleran terhadap naungan 45-50%.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan secara vegetatif dengan cangkok. Berbuah 
sepanjang tahun.

Manfaat :
Selain sebagai tanaman peneduh di pekarangan, buah matangnya biasa 
dikonsumsi/ dibuat juice. Memiliki kandungan anti oksidan yang tinggi, sehingga 
bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti demam, sakit tenggorokan, batuk 
dan diabetes.

Averrhoa	carambola		L.	
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Daun



Nama lokal lokal/ Indonesia :  rambai, cupa.

Klasifikasi   :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili           : Phyllanthaceae
 Genus             : Baccaurea
 Spesies         : Baccaurea dulcis (Jack) Mull.Arg. 
 

Deskripsi Morfologi :

Pohon berumah dua, tinggi 3 - 30 m, diameter mencapai 50 cm. Daun berbentuk 
bundar telur terbalik - jorong, panjang 14 - 18 cm dan  lebar  8  -  13  cm,  menjangat, 
licin,  gundul; berdaun penumpu bundar telur. Perbungaan tandan dan menempel di 
ranting cabang; perbungaan jantan panjangnya 6 - 11 cm, bunga kekuningan dan 
berbau wangi, berdaun kelopak 4, benang sari 6; perbungaan betina panjangnya 5 - 
14 cm, bunga berdaun kelopak 4 - 5, bakal buah 3 ruang, kepala putik 3. Buah 
kapsul, agak bulat, bergaris tengah 3,5 - 4 cm, kuning kecoklatan.

Daerah Penyebaran:
Spesies ini tersebar di seluruh Sumatra dan Jawa bagian barat.

Habitat:
Tumbuh liar di hutan primer dan banyak ditanam pada ketinggian 90-700 m dpl. 
Dapat tumbuh pada jenis tanah yang kisarannya luas mulai dari tanah berbatu pasir 
sampai payau, tetapi sangat cocok tumbuh di tanah-tanah yang subur.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Musim berbunga pada 
bulan Juni, Agustus, Oktober dan buah masak mulai Mei, Juni, September, 
November dan Desember.

Manfaat :
Kayunya cukup baik untuk mebel dan bahan bangunan. Buahnya yang sedikit asam 
bisa dikonsumsi langsung.

Baccaurea	dulcis	(Jack)Mull.Arg.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  rambai, cupa.

Klasifikasi   :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili           : Phyllanthaceae
 Genus             : Baccaurea
 Spesies         : Baccaurea dulcis (Jack) Mull.Arg. 
 

Deskripsi Morfologi :

Pohon berumah dua, tinggi 3 - 30 m, diameter mencapai 50 cm. Daun berbentuk 
bundar telur terbalik - jorong, panjang 14 - 18 cm dan  lebar  8  -  13  cm,  menjangat, 
licin,  gundul; berdaun penumpu bundar telur. Perbungaan tandan dan menempel di 
ranting cabang; perbungaan jantan panjangnya 6 - 11 cm, bunga kekuningan dan 
berbau wangi, berdaun kelopak 4, benang sari 6; perbungaan betina panjangnya 5 - 
14 cm, bunga berdaun kelopak 4 - 5, bakal buah 3 ruang, kepala putik 3. Buah 
kapsul, agak bulat, bergaris tengah 3,5 - 4 cm, kuning kecoklatan.

Daerah Penyebaran:
Spesies ini tersebar di seluruh Sumatra dan Jawa bagian barat.

Habitat:
Tumbuh liar di hutan primer dan banyak ditanam pada ketinggian 90-700 m dpl. 
Dapat tumbuh pada jenis tanah yang kisarannya luas mulai dari tanah berbatu pasir 
sampai payau, tetapi sangat cocok tumbuh di tanah-tanah yang subur.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Musim berbunga pada 
bulan Juni, Agustus, Oktober dan buah masak mulai Mei, Juni, September, 
November dan Desember.

Manfaat :
Kayunya cukup baik untuk mebel dan bahan bangunan. Buahnya yang sedikit asam 
bisa dikonsumsi langsung.

Baccaurea	dulcis	(Jack)Mull.Arg.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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BatangPohon



Nama lokal lokal/ Indonesia :  kepundung, menteng.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divis      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili           : Phyllanthaceae
 Genus             : Baccaurea
 Spesies         : Baccaurea racemosa (Reinw.ex Blume) Muell.Arg. 
  

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil hingga besar,  berumah dua, tinggi 15 - 25 m, diameter batang 25 
hingga 70 cm. Bertajuk rindang dengan percabangan yang tidak teratur. Daun 
tunggal, berseling, panjang 1-8 cm, bundar telur lonjong sampai bundar telur 
sungsang, berkelenjar; daun penumpu segi tiga. Perbungaan tandan, menempel 
pada batang utama atau pada percabangan. Tandan betina lebih panjang dari pada 
tandan jantan. Bunga jantan lebih kecil dari pada bunga betina, berambut lebat. 
Bunga betina agak besar dan bakal buahnya terdiri atas 3 - 4 ruang. Buah 
berdiameter 2 - 2,4 cm, hijau kekuningan sampai kemerahan. Daging buah yang 
menutupi biji rasanya manis sampai asam, berwarna putih sampai kemerahan.

Daerah Penyebaran:
Kawasan Malesia bagian barat dan telah ditanam di Semenanjung Malaysia. 
Di Indonesia penyebarannya meliputi Sumatra, Jawa dan Bali.

Habitat:
Tumbuh baik di dataran rendah tropika basah di bawah ketinggian 500 m dpl, namun 
tumbuh liar di hutan-hutan sampai pada ketinggian 1000 m dpl. Jenis pohon ini 
dapat tumbuh mulai dari tanah kering berbatu pasir sampai tanah gambut berpayau 
dan tumbuh baik pada semua jenis tanah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan okulasi. Berbunga pada 
bulan Agustus-September & buah masak pada bulan Januari-Maret.

Baccaurea	racemosa	(Reinw.ex	Blume)	Muell.Arg

Manfaat :
Kayunya kuat dan tahan lama sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah  
maupun meubel.Buahnya dapat dimakan segar 
atau dapat pula dibuat asinan serta difermentasi 
untuk pembuatan anggur. 
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  kepundung, menteng.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divis      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili           : Phyllanthaceae
 Genus             : Baccaurea
 Spesies         : Baccaurea racemosa (Reinw.ex Blume) Muell.Arg. 
  

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil hingga besar,  berumah dua, tinggi 15 - 25 m, diameter batang 25 
hingga 70 cm. Bertajuk rindang dengan percabangan yang tidak teratur. Daun 
tunggal, berseling, panjang 1-8 cm, bundar telur lonjong sampai bundar telur 
sungsang, berkelenjar; daun penumpu segi tiga. Perbungaan tandan, menempel 
pada batang utama atau pada percabangan. Tandan betina lebih panjang dari pada 
tandan jantan. Bunga jantan lebih kecil dari pada bunga betina, berambut lebat. 
Bunga betina agak besar dan bakal buahnya terdiri atas 3 - 4 ruang. Buah 
berdiameter 2 - 2,4 cm, hijau kekuningan sampai kemerahan. Daging buah yang 
menutupi biji rasanya manis sampai asam, berwarna putih sampai kemerahan.

Daerah Penyebaran:
Kawasan Malesia bagian barat dan telah ditanam di Semenanjung Malaysia. 
Di Indonesia penyebarannya meliputi Sumatra, Jawa dan Bali.

Habitat:
Tumbuh baik di dataran rendah tropika basah di bawah ketinggian 500 m dpl, namun 
tumbuh liar di hutan-hutan sampai pada ketinggian 1000 m dpl. Jenis pohon ini 
dapat tumbuh mulai dari tanah kering berbatu pasir sampai tanah gambut berpayau 
dan tumbuh baik pada semua jenis tanah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan okulasi. Berbunga pada 
bulan Agustus-September & buah masak pada bulan Januari-Maret.

Baccaurea	racemosa	(Reinw.ex	Blume)	Muell.Arg

Manfaat :
Kayunya kuat dan tahan lama sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah  
maupun meubel.Buahnya dapat dimakan segar 
atau dapat pula dibuat asinan serta difermentasi 
untuk pembuatan anggur. 
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Nama lokal / Indonesia :  keben, butun, putat pantai.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Lecythidaceae
 Genus            : Barringtonia
 Spesies        : Barringtonia asiatica (L.) Kurz  

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 5-17 m, diameter 50 cm, bertajuk rindang. Batang umumnya agak 
bengkok, bercabang rendah dekat tanah. Daun penumpu kecil, daun tunggal,  
bundar telur terbalik, kadang memanjang (lanset) ujung dan pangkal membulat, 
ukuran 20-60 x 10-24 cm, tepi rata, gundul, tekstur daun seperti kulit, mengkilat. 
Bunga majemuk dalam tandan, diujung, anak bunga berjumlah 4-20. Kelopak bunga 
bentuk corong, persegi empat, berwarna hijau. Mahkota bunga kebanyakan 
berjumlah 4, pangkalnya melekat pada tabung benang sari, bentuk oval, warna 
putih, panjang 5–8 cm. Benang sari dan tangkai putik berwarna putih dengan ujung 
merah, panjang tangkai sari 3-10 cm. Bunga mekar pada malam hari dan rontok 
pada pagi hari. Buah bentuk piramida, dinding tebal, warna hijau saat muda dan 
menjadi cokelat setelah tua. 

Daerah Persebaran:
Kawasan Malesia hingga ke pulau-pulau di Pasifik barat. Di Indonesia 
penyebarannya meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh di pantai-pantai berpasir atau berkarang di wilayah tropis. Sering ditemui 
juga di daerah berkapur atau rawa-rawa hutan mangrove pada ketinggian 0-350 m 
dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan okulasi.

Barringtonia	asiatica	(L.)	Kurz

Manfaat :
Pohon ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman tepi jalan maupun tanaman hias. 
Ekstrak batang dan bijinya mengandung saponin yang dapat digunakan sebagai 
racun ikan. Di Jawa, cairan yang diperoleh dari bijinya dapat digunakan sebagai 
perekat dalam pembuatan payung, serta untuk membunuh ekto-parasit, seperti 
lintah. Keben pernah mendapat predikat sebagai pohon perdamaian. Predikat itu 
ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 
1986. 
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Daun dan bakal buah

Tunas bunga dan buah



Nama lokal / Indonesia :  keben, butun, putat pantai.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Lecythidaceae
 Genus            : Barringtonia
 Spesies        : Barringtonia asiatica (L.) Kurz  

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 5-17 m, diameter 50 cm, bertajuk rindang. Batang umumnya agak 
bengkok, bercabang rendah dekat tanah. Daun penumpu kecil, daun tunggal,  
bundar telur terbalik, kadang memanjang (lanset) ujung dan pangkal membulat, 
ukuran 20-60 x 10-24 cm, tepi rata, gundul, tekstur daun seperti kulit, mengkilat. 
Bunga majemuk dalam tandan, diujung, anak bunga berjumlah 4-20. Kelopak bunga 
bentuk corong, persegi empat, berwarna hijau. Mahkota bunga kebanyakan 
berjumlah 4, pangkalnya melekat pada tabung benang sari, bentuk oval, warna 
putih, panjang 5–8 cm. Benang sari dan tangkai putik berwarna putih dengan ujung 
merah, panjang tangkai sari 3-10 cm. Bunga mekar pada malam hari dan rontok 
pada pagi hari. Buah bentuk piramida, dinding tebal, warna hijau saat muda dan 
menjadi cokelat setelah tua. 

Daerah Persebaran:
Kawasan Malesia hingga ke pulau-pulau di Pasifik barat. Di Indonesia 
penyebarannya meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh di pantai-pantai berpasir atau berkarang di wilayah tropis. Sering ditemui 
juga di daerah berkapur atau rawa-rawa hutan mangrove pada ketinggian 0-350 m 
dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan okulasi.

Barringtonia	asiatica	(L.)	Kurz

Manfaat :
Pohon ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman tepi jalan maupun tanaman hias. 
Ekstrak batang dan bijinya mengandung saponin yang dapat digunakan sebagai 
racun ikan. Di Jawa, cairan yang diperoleh dari bijinya dapat digunakan sebagai 
perekat dalam pembuatan payung, serta untuk membunuh ekto-parasit, seperti 
lintah. Keben pernah mendapat predikat sebagai pohon perdamaian. Predikat itu 
ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 
1986. 
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Nama lokal/ Indonesia :  putat.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Lecythidaceae
 Genus            : Barringtonia
 Spesies        : Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 
 

Deskripsi Morfologi :
Habitus berupa pohon kecil hingga sedang, tinggi 2-20 m, diameter batang 10-50 
cm. Batang tegak atau bengkok, kadang banyak cabang. Pepagan berwarna abu 
kekuningan, licin atau berlekuk. Daun tunggal berseling, mengumpul di ujung 
ranting, helaian daun berbentuk bundar telur sungsang melonjong atau melanset, 
ukuran 8-35 x 4-13 cm. Bunga menarik, berwarna putih sampai merah muda, 
tersusun dalm bulir, panjangnya hingga 60 cm, perhiasan bunga berjumlah 4, 
benang sari banyak, berwarna putih atau kemerahan. Buah ukuran 3 x 2 cm, mula 
berair kemudian mengeras dan berwarna kuning kecoklatan saat matang. Biji 
harum.

Daerah Penyeebaran:
Afrika Timur dan Madagascar hingga ke Sri Lanka, India, Myanmar, China Bagian 
Selatan, Taiwan, Jepang, Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, Philipina, melalui 
kawasan Malesia sampai ke Micronesia, Polynesia, dan Australia Utara.

Habitat:
Tumbuh di belakang mangrove, hutan hujan tropis dan daerah terbuka. Tumbuh 
baik di daerah berair seperti sepanjang sungai, rawa-rawa air tawar maupun 
daerah mangrove yang asin dengan ketinggian tempat 0-600 m dpl serta curah 
hujan rata-rata 1500-4300 mm/ tahun.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan okulasi.

Barringtonia	racemosa	(L.)	Spreng.	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Manfaat :
Pohon ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman tepi jalan maupun tanaman hias. 
Kayunya ringan bisa dipakai sebagai furniture, bahan bangunan seperti lantai, 
serta kerajinan. Daun mudanya dapat dikonsumsi, bijinya bisa diekstrak sebagai 
bahan kue. Rebusan akar sebagai obat luar penurun panas.  Rebusan pepagan 
sebagai obat luar cacar air. Pepagan menghasilkan tanin untuk bahan penyamak. 
Bijinya mengandung saponin sehingga banyak dimanfaatkan sebagai racun ikan  
maupun bahan insektisida.

Bunga

Rangkaian bunga dan buah

Pohon



Nama lokal/ Indonesia :  putat.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Lecythidaceae
 Genus            : Barringtonia
 Spesies        : Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 
 

Deskripsi Morfologi :
Habitus berupa pohon kecil hingga sedang, tinggi 2-20 m, diameter batang 10-50 
cm. Batang tegak atau bengkok, kadang banyak cabang. Pepagan berwarna abu 
kekuningan, licin atau berlekuk. Daun tunggal berseling, mengumpul di ujung 
ranting, helaian daun berbentuk bundar telur sungsang melonjong atau melanset, 
ukuran 8-35 x 4-13 cm. Bunga menarik, berwarna putih sampai merah muda, 
tersusun dalm bulir, panjangnya hingga 60 cm, perhiasan bunga berjumlah 4, 
benang sari banyak, berwarna putih atau kemerahan. Buah ukuran 3 x 2 cm, mula 
berair kemudian mengeras dan berwarna kuning kecoklatan saat matang. Biji 
harum.

Daerah Penyeebaran:
Afrika Timur dan Madagascar hingga ke Sri Lanka, India, Myanmar, China Bagian 
Selatan, Taiwan, Jepang, Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, Philipina, melalui 
kawasan Malesia sampai ke Micronesia, Polynesia, dan Australia Utara.

Habitat:
Tumbuh di belakang mangrove, hutan hujan tropis dan daerah terbuka. Tumbuh 
baik di daerah berair seperti sepanjang sungai, rawa-rawa air tawar maupun 
daerah mangrove yang asin dengan ketinggian tempat 0-600 m dpl serta curah 
hujan rata-rata 1500-4300 mm/ tahun.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan okulasi.
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Manfaat :
Pohon ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman tepi jalan maupun tanaman hias. 
Kayunya ringan bisa dipakai sebagai furniture, bahan bangunan seperti lantai, 
serta kerajinan. Daun mudanya dapat dikonsumsi, bijinya bisa diekstrak sebagai 
bahan kue. Rebusan akar sebagai obat luar penurun panas.  Rebusan pepagan 
sebagai obat luar cacar air. Pepagan menghasilkan tanin untuk bahan penyamak. 
Bijinya mengandung saponin sehingga banyak dimanfaatkan sebagai racun ikan  
maupun bahan insektisida.

Bunga

Rangkaian bunga dan buah

Pohon



Nama lokal / Indonesia :  gadog, gintung.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Phyllanthaceae
 Genus            : Bischofia
 Spesies        : Bischofia javanica  Blume 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar, tinggi dapat mencapai 40 m, diameter batang 95 - 150 cm. Batangnya 
lurus atau agak bengkok, bercabang pendek, kadang berbanir. Pepagan berwarna 
coklat kemerahan hingga kelabu, pecah-pecah dan bersisik, bergetah merah 
bening. Daun penumpu bentuk segitiga melonjong, panjang 0,7-2 cm. Daun 
majemuk menjari tiga, tersebar spiral, anak daun bundar telur atau jorong, 5-15 cm x 
3-10 cm, ujung melancip, pangkal tumpul, tepi anak daun bergerigi. Perbungaan 
bentuk malai, kecil, terdapat di ujung ranting dengan tangkai bunga yang panjang. 
Buah batu, bulat, ukuran 1,2 - 1,5 cm. Buah masak hitam kebiruan, terdapat 1-2 biji. 
Biji lonjong panjang 5 mm, berwarna coklat.

Daerah Penyebaran:
China, India hingga Polynesia. Di Indonesia terdapat di Sumatra hingga Papua.

Habitat:
Tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian ±1500 m dpl, dijumpai tumbuh liar di 
hutan rawa dan di hutan jati. Secara alami tumbuhan ini ditemukan di dataran 
rendah hingga pegunungan, sering juga ditemukan di tepi sungai.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbunga pada bulan Februari-Mei dan berbuah pada bulan 
Agustus-Oktober.

Bischo�ia	javanica	Blume	

Manfaat :
Kayunya termasuk kualitas baik dan bercorak 
indah, banyak dimanfaatkan untuk bangunan 
rumah, papan lantai, ukiran, mebel, pensil, 
venir, kayu lapis dan kertas. Kulit kayu 
mengandung zat penyamak dan dipakai 
untuk memberi warna bahan anyaman rotan 
dan bambu menjadi berwarna merah sampai 
hitam. Daunnya dipakai untuk pewarna 
merah pada anyaman mendong dan pandan, 
daun mudanya dikonsumsi sebagai sayur. 
Pohon ini banyak juga ditanam sebagai 
peneduh. 
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Nama lokal / Indonesia :  gadog, gintung.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Phyllanthaceae
 Genus            : Bischofia
 Spesies        : Bischofia javanica  Blume 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar, tinggi dapat mencapai 40 m, diameter batang 95 - 150 cm. Batangnya 
lurus atau agak bengkok, bercabang pendek, kadang berbanir. Pepagan berwarna 
coklat kemerahan hingga kelabu, pecah-pecah dan bersisik, bergetah merah 
bening. Daun penumpu bentuk segitiga melonjong, panjang 0,7-2 cm. Daun 
majemuk menjari tiga, tersebar spiral, anak daun bundar telur atau jorong, 5-15 cm x 
3-10 cm, ujung melancip, pangkal tumpul, tepi anak daun bergerigi. Perbungaan 
bentuk malai, kecil, terdapat di ujung ranting dengan tangkai bunga yang panjang. 
Buah batu, bulat, ukuran 1,2 - 1,5 cm. Buah masak hitam kebiruan, terdapat 1-2 biji. 
Biji lonjong panjang 5 mm, berwarna coklat.

Daerah Penyebaran:
China, India hingga Polynesia. Di Indonesia terdapat di Sumatra hingga Papua.

Habitat:
Tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian ±1500 m dpl, dijumpai tumbuh liar di 
hutan rawa dan di hutan jati. Secara alami tumbuhan ini ditemukan di dataran 
rendah hingga pegunungan, sering juga ditemukan di tepi sungai.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbunga pada bulan Februari-Mei dan berbuah pada bulan 
Agustus-Oktober.

Bischo�ia	javanica	Blume	

Manfaat :
Kayunya termasuk kualitas baik dan bercorak 
indah, banyak dimanfaatkan untuk bangunan 
rumah, papan lantai, ukiran, mebel, pensil, 
venir, kayu lapis dan kertas. Kulit kayu 
mengandung zat penyamak dan dipakai 
untuk memberi warna bahan anyaman rotan 
dan bambu menjadi berwarna merah sampai 
hitam. Daunnya dipakai untuk pewarna 
merah pada anyaman mendong dan pandan, 
daun mudanya dikonsumsi sebagai sayur. 
Pohon ini banyak juga ditanam sebagai 
peneduh. 
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Nama lokal / Indonesia :  gandaria, jantake

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae 
 Genus            : Bouea 
 Spesies        : Bouea macrophylla Griff.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 27 m, diameter batang 55 cm. Tajuk rapat, dahan lebar memanjang, 
dengan ujung yang tumpul. Daun tunggal, berbentuk bundar telur-lonjong sampai 
lanset atau jorong. Daun muda berwarna putih, kemudian berangsur ungu tua, lalu 
menjadi hijau tua. Perbungaan tersusun dalam malai, bunganya menyerupai bunga 
mangga berwarna kuning, dan muncul di ketiak daun. Buah bulat seperti kelereng, 
buah muda berwarna hijau dan buah masak berwarna oranye. Bijinya berwarna 
ungu.

Daerah Penyeebaran:
Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Ambon dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan, atau di desa-desa sebagai tanaman buah. Ia tumbuh 
dengan baik dari ketinggian 5-850 mdpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, atau vegetatif dengan cangkok. Musim berbunga pada bulan 
Juni-November dan buah masak bulan Maret-Juni.

Manfaat :
Kayunya dapat digunakan untuk membuat sarung keris. Daunnya yang masih 
muda dikonsumsi sebagai lalap. Buahnya yang matang rasanya asam manis bisa 
dikonsumsi langsung, sedangkan buah muda bisa dibuat sambal, rujak atau untuk 

Bouea	macrophylla	Griff.	
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Nama lokal / Indonesia :  gandaria, jantake

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae 
 Genus            : Bouea 
 Spesies        : Bouea macrophylla Griff.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 27 m, diameter batang 55 cm. Tajuk rapat, dahan lebar memanjang, 
dengan ujung yang tumpul. Daun tunggal, berbentuk bundar telur-lonjong sampai 
lanset atau jorong. Daun muda berwarna putih, kemudian berangsur ungu tua, lalu 
menjadi hijau tua. Perbungaan tersusun dalam malai, bunganya menyerupai bunga 
mangga berwarna kuning, dan muncul di ketiak daun. Buah bulat seperti kelereng, 
buah muda berwarna hijau dan buah masak berwarna oranye. Bijinya berwarna 
ungu.

Daerah Penyeebaran:
Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Ambon dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan, atau di desa-desa sebagai tanaman buah. Ia tumbuh 
dengan baik dari ketinggian 5-850 mdpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, atau vegetatif dengan cangkok. Musim berbunga pada bulan 
Juni-November dan buah masak bulan Maret-Juni.

Manfaat :
Kayunya dapat digunakan untuk membuat sarung keris. Daunnya yang masih 
muda dikonsumsi sebagai lalap. Buahnya yang matang rasanya asam manis bisa 
dikonsumsi langsung, sedangkan buah muda bisa dibuat sambal, rujak atau untuk 

Bouea	macrophylla	Griff.	
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  nyamplung, mentangur laut.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili           : Clusiaceae 
 Genus             : Calophyllum
 Spesies         : Calophyllum inophyllum L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon berukuran sedang, besar dengan tinggi 35 m dan diameter 60-150 cm, tidak 
berbanir.  Batang silindris, lurus berwarna coklat atau putih kelabu dan bergetah. 
Ranting- rantingnya berbentuk segi empat atau membulat berujung tumpul. Daun 
tunggal, bersilang berhadapan, berbentuk bulat memanjang. Bunga majemuk 
tersusun dalam tandan yang muncul dari ketiak daun dan ujung ranting, 
berkelamin dua. Bunga dengan benangsari banyak, tangkai putik membengkak, 
kepala putik membentuk perisai, berdaun mahkota empat, berbentuk lonjong dan 
berwarna putih. Buah berbentuk bulat, warna hijau keabu-abuan. Bentuk biji bulat, 
dengan kulit tebal, keras, warnanya coklat.

Daerah Penyebaran:
Afrika Timur, Madagaskar, Kepulauan di sekitar luar India, Sri Langka, Burma, 
Thailand, Taiwan dan kepulauan Ryuku, Malaysia, Australia dan di pulau pulau 
sekitar lautan Pasifik. Di seluruh pantai Nusantara. Status kelangkaan nyamplung 
menurut IUCN: LR/ LC (Lower Risk/ Least Concern).

Habitat:
Tumbuh di daerah pantai berpasir, tanah yang mengadung liat, lempung. 
Beberapa jenis tumbuh di daerah kering yang bertanah asam sampai ketinggian 
200 m dpl, drainase baik, pH 4-7, curah hujan A-B (1000-3000 mm/th), dan pada 
suhu 18˚-33˚C.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Berbunga sepanjang 
tahun dan panen raya bulan Agustus-September. Jumlah 100-150 butir/kg.

Calophyllum	inophyllum	L.	

Manfaat :
Kayunya untuk bahan pembuatan perahu, 
balok, tiang dan konstruksi ringan. Secara 
tradisional, pohon ini dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan obat-obatan. Air rebusan 
pepagan berkhasiat sebagai pembersih 
pada wanita setelah melahirkan. Biji 
nyamplung berpotensi sebagai biofuel. 
Pohon ini cocok digunakan sebagai pohon 
peneduh dan tepi jalan. 
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  nyamplung, mentangur laut.

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili           : Clusiaceae 
 Genus             : Calophyllum
 Spesies         : Calophyllum inophyllum L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon berukuran sedang, besar dengan tinggi 35 m dan diameter 60-150 cm, tidak 
berbanir.  Batang silindris, lurus berwarna coklat atau putih kelabu dan bergetah. 
Ranting- rantingnya berbentuk segi empat atau membulat berujung tumpul. Daun 
tunggal, bersilang berhadapan, berbentuk bulat memanjang. Bunga majemuk 
tersusun dalam tandan yang muncul dari ketiak daun dan ujung ranting, 
berkelamin dua. Bunga dengan benangsari banyak, tangkai putik membengkak, 
kepala putik membentuk perisai, berdaun mahkota empat, berbentuk lonjong dan 
berwarna putih. Buah berbentuk bulat, warna hijau keabu-abuan. Bentuk biji bulat, 
dengan kulit tebal, keras, warnanya coklat.

Daerah Penyebaran:
Afrika Timur, Madagaskar, Kepulauan di sekitar luar India, Sri Langka, Burma, 
Thailand, Taiwan dan kepulauan Ryuku, Malaysia, Australia dan di pulau pulau 
sekitar lautan Pasifik. Di seluruh pantai Nusantara. Status kelangkaan nyamplung 
menurut IUCN: LR/ LC (Lower Risk/ Least Concern).

Habitat:
Tumbuh di daerah pantai berpasir, tanah yang mengadung liat, lempung. 
Beberapa jenis tumbuh di daerah kering yang bertanah asam sampai ketinggian 
200 m dpl, drainase baik, pH 4-7, curah hujan A-B (1000-3000 mm/th), dan pada 
suhu 18˚-33˚C.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Berbunga sepanjang 
tahun dan panen raya bulan Agustus-September. Jumlah 100-150 butir/kg.

Calophyllum	inophyllum	L.	

Manfaat :
Kayunya untuk bahan pembuatan perahu, 
balok, tiang dan konstruksi ringan. Secara 
tradisional, pohon ini dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan obat-obatan. Air rebusan 
pepagan berkhasiat sebagai pembersih 
pada wanita setelah melahirkan. Biji 
nyamplung berpotensi sebagai biofuel. 
Pohon ini cocok digunakan sebagai pohon 
peneduh dan tepi jalan. 
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Nama lokal / Indonesia :  bintangur, sulatri

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Clusiaceae 
 Genus            : Calophyllum
 Spesies        : Calophyllum soulattri Burm.f.
 

Deskripsi Morfologi:

Pohon tinggi 30 m dan diameter 70 cm, tidak berbanir.  Batang silindris, lurus kulit 
abu-abu. Daun tunggal, berhadapan berseling, bentuk bundar telur hingga jorong 
atau melonjong, ukuran 6,5-29 cm x 2,4-10 cm, pertulangan sekunder sejajar 
rapat, bergetah kuning. Bunga majemuk dengan bunga jantan dan betina. Buah 
diameter 2 cm. 

Daerah Penyebaran:
Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka sampai kepulauan Solomon. Di Indonesia 
terdapat di seluruh kepulauan Nusantara. Status kelangkaan sulatri menurut 
IUCN: LR/ LC (Lower Risk/ Least Concern) atau terkikis.

Habitat:

Tumbuh di hutan dipterokarpa, rawa, hutan pasang surut dan pantai sampai 
ketinggian 700 m dpl. Biasanya tumbuh pada tanah alluvial dan sepanjang 
sungai. Ditemukan pada tanah miskin berpasir, tanah ultrabasa dan tanah 
berkapur. Di hutan sekunder biasanya ditemukan sebagai pohon sisa-sisa  
tebangan. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui okulasi.

Manfaat:
Kayunya untuk bahan konstruksi dan pulp, buahnya dapat digunakan sebagai 
bahan biofuel.

Calophyllum	soulattri	Burm.f.		TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  bintangur, sulatri

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Clusiaceae 
 Genus            : Calophyllum
 Spesies        : Calophyllum soulattri Burm.f.
 

Deskripsi Morfologi:

Pohon tinggi 30 m dan diameter 70 cm, tidak berbanir.  Batang silindris, lurus kulit 
abu-abu. Daun tunggal, berhadapan berseling, bentuk bundar telur hingga jorong 
atau melonjong, ukuran 6,5-29 cm x 2,4-10 cm, pertulangan sekunder sejajar 
rapat, bergetah kuning. Bunga majemuk dengan bunga jantan dan betina. Buah 
diameter 2 cm. 

Daerah Penyebaran:
Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka sampai kepulauan Solomon. Di Indonesia 
terdapat di seluruh kepulauan Nusantara. Status kelangkaan sulatri menurut 
IUCN: LR/ LC (Lower Risk/ Least Concern) atau terkikis.

Habitat:

Tumbuh di hutan dipterokarpa, rawa, hutan pasang surut dan pantai sampai 
ketinggian 700 m dpl. Biasanya tumbuh pada tanah alluvial dan sepanjang 
sungai. Ditemukan pada tanah miskin berpasir, tanah ultrabasa dan tanah 
berkapur. Di hutan sekunder biasanya ditemukan sebagai pohon sisa-sisa  
tebangan. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui okulasi.

Manfaat:
Kayunya untuk bahan konstruksi dan pulp, buahnya dapat digunakan sebagai 
bahan biofuel.

Calophyllum	soulattri	Burm.f.		TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal/ Indonesia  : kenanga

Klasifikasi :
 Kingdom       : Plantae
 Divisi        : Magnoliophyta
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo             : Magnoliales
 Famili           : Annonaceae       
 Genus           : Cananga
 Spesies         : Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson

Deskripsi Morfologi:

Kenanga ada dua varitas : (1) habitus pohon dengan tinggi 10 - 40 m. Bunga 
menggantung dalam rangkaian 1 - 3 buah. Menghasilkan bunga yang bermahkota 
lebar dan berbau wangi, akan tetapi bunganya mudah gugur. (2) habitus perdu 
dengan tinggi 2 - 3 m, yaitu var. fruticosa (Craib) Sincl. Dengan bunga kurang 
menarik dan kurang wangi. Berbunga sepanjang tahun, tidak pernah membentuk 
buah. Daun tunggal kedudukan berseling, bentuk bundar telur-lonjong atau 
bundar telur lanset, pangkal daun lancip atau bundar kadang asimetrik, tulang 
daun sekunder berjumlah 7-13 pasang.

Daerah Penyebaran:

Asia Tropika bagian timur. Di Indonesia banyak terdapat di Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Habitat:

Tumbuh tersebar atau berkelompok dalam hutan dataran rendah, dekat pantai, 
beriklim basah dan panas  sampai ketinggian 500 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui stek, cangkok dan okulasi. Berbunga 
sepanjang tahun tanpa mengenal musim.

Cananga	odorata	(Lam.)	Hook.f.	&	Thomson

Manfaat:
B u n g a  k e n a n g a  d a p a t  d i s u l i n g 
mengnhasilkan minyak atsiri. Umumnya 
diperdagangkan sebagai bunga rampai. 
Se la in  i t u ,  sebag ian  masya raka t 
mencampurkan bunga kenanga dengan 
tembakau agar tembakau berbau harum. 
Sebagai wewangian, bunga ini juga dapat 
dimanfaatkan untuk pengharum rambut, 
pakaian, tempat tidur, serta untuk bahan 
kosmet ik .  Pepagan/  ku l i t  ba tang 
digunakan sebagai bahan tali untuk 
anyaman, bahan serat dan dapat sebagai 
obat luka. Kayu dimanfaatkan untuk 
perkakas  rumah tangga,  indus t r i 
pertukangan payung, sampan, alat musik 
dan kentongan. Pohon kenanga sangat 
cocok digunakan sebagai pohon hias atau 
pohon tepi jalan. Tumbuhan ini sebagai 
flora identitas Sumatera Utara.
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Nama lokal/ Indonesia  : kenanga

Klasifikasi :
 Kingdom       : Plantae
 Divisi        : Magnoliophyta
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo             : Magnoliales
 Famili           : Annonaceae       
 Genus           : Cananga
 Spesies         : Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson

Deskripsi Morfologi:

Kenanga ada dua varitas : (1) habitus pohon dengan tinggi 10 - 40 m. Bunga 
menggantung dalam rangkaian 1 - 3 buah. Menghasilkan bunga yang bermahkota 
lebar dan berbau wangi, akan tetapi bunganya mudah gugur. (2) habitus perdu 
dengan tinggi 2 - 3 m, yaitu var. fruticosa (Craib) Sincl. Dengan bunga kurang 
menarik dan kurang wangi. Berbunga sepanjang tahun, tidak pernah membentuk 
buah. Daun tunggal kedudukan berseling, bentuk bundar telur-lonjong atau 
bundar telur lanset, pangkal daun lancip atau bundar kadang asimetrik, tulang 
daun sekunder berjumlah 7-13 pasang.

Daerah Penyebaran:

Asia Tropika bagian timur. Di Indonesia banyak terdapat di Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Habitat:

Tumbuh tersebar atau berkelompok dalam hutan dataran rendah, dekat pantai, 
beriklim basah dan panas  sampai ketinggian 500 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui stek, cangkok dan okulasi. Berbunga 
sepanjang tahun tanpa mengenal musim.

Cananga	odorata	(Lam.)	Hook.f.	&	Thomson

Manfaat:
B u n g a  k e n a n g a  d a p a t  d i s u l i n g 
mengnhasilkan minyak atsiri. Umumnya 
diperdagangkan sebagai bunga rampai. 
Se la in  i t u ,  sebag ian  masya raka t 
mencampurkan bunga kenanga dengan 
tembakau agar tembakau berbau harum. 
Sebagai wewangian, bunga ini juga dapat 
dimanfaatkan untuk pengharum rambut, 
pakaian, tempat tidur, serta untuk bahan 
kosmet ik .  Pepagan/  ku l i t  ba tang 
digunakan sebagai bahan tali untuk 
anyaman, bahan serat dan dapat sebagai 
obat luka. Kayu dimanfaatkan untuk 
perkakas  rumah tangga,  indus t r i 
pertukangan payung, sampan, alat musik 
dan kentongan. Pohon kenanga sangat 
cocok digunakan sebagai pohon hias atau 
pohon tepi jalan. Tumbuhan ini sebagai 
flora identitas Sumatera Utara.
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Nama lokal / Indonesia :  kenari babi.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Burseraceae
 Genus            : CanariumBuah
 Spesies        : Canarium decumanum Gaertn. 
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya dapat mencapai 60 m. Batangnya lurus berbentuk silinder dengan 
sedikit percabangan, diameter batang hingga 2 m; berbanir besar dengan tinggi 
hingga 8 m serta lebar 5 m, batang yang dilukai berbau harum seperti mangga. 
Pepagan licin hingga bersisik, berwarna abu-abu. Daun penumpu sepasang pada 
pangkal tangkai daun berukuran 1,5-2,5 cm x 0,75-2 cm. Daun majemuk menyirip 
ganjil, tersebar spiral, terdiri dari 4-5 pasang anak daun. Helaian anak daun bundar 
telur hingga lonjong atau jorong, berukuran 6-15,5 x 3-7 cm, tepi rata, pangkal 
helaian bundar hingga menggantung, ujung lancip. Pertulangan anak daun 
berjumlah 12-23 pasang. Perbungaan majemuk tumbuh pada ketiak daun, berbulu 
tipis. Buah bulat melonjong, berukuran 7-8,5 cm x 4,5-6 cm, berbulu kasar.

Daerah Penyebaran:

Kalimantan, Maluku, Papua, Sabah, Sarawak dan Nugini.

Habitat:

Tumbuh di hutan primer dataran rendah pada ketinggian tempat di atas 100 m dpl.

Cara Perbanyakan:

Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi.

Manfaat :
Tumbuhan ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokat terutama untuk kayu dan 
resinnya. Di Jawa, jenis kenari ini kadang-kadang dibudidayakan untuk 
dikonsumsi bijinya.

Canarium	decumanum	Gaertn.	
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Nama lokal / Indonesia :  kenari babi.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Burseraceae
 Genus            : CanariumBuah
 Spesies        : Canarium decumanum Gaertn. 
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya dapat mencapai 60 m. Batangnya lurus berbentuk silinder dengan 
sedikit percabangan, diameter batang hingga 2 m; berbanir besar dengan tinggi 
hingga 8 m serta lebar 5 m, batang yang dilukai berbau harum seperti mangga. 
Pepagan licin hingga bersisik, berwarna abu-abu. Daun penumpu sepasang pada 
pangkal tangkai daun berukuran 1,5-2,5 cm x 0,75-2 cm. Daun majemuk menyirip 
ganjil, tersebar spiral, terdiri dari 4-5 pasang anak daun. Helaian anak daun bundar 
telur hingga lonjong atau jorong, berukuran 6-15,5 x 3-7 cm, tepi rata, pangkal 
helaian bundar hingga menggantung, ujung lancip. Pertulangan anak daun 
berjumlah 12-23 pasang. Perbungaan majemuk tumbuh pada ketiak daun, berbulu 
tipis. Buah bulat melonjong, berukuran 7-8,5 cm x 4,5-6 cm, berbulu kasar.

Daerah Penyebaran:

Kalimantan, Maluku, Papua, Sabah, Sarawak dan Nugini.

Habitat:

Tumbuh di hutan primer dataran rendah pada ketinggian tempat di atas 100 m dpl.

Cara Perbanyakan:

Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi.

Manfaat :
Tumbuhan ini dimanfaatkan oleh masyarakat lokat terutama untuk kayu dan 
resinnya. Di Jawa, jenis kenari ini kadang-kadang dibudidayakan untuk 
dikonsumsi bijinya.

Canarium	decumanum	Gaertn.	
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Nama lokal/ Indonesia : kenari

Klasifikasi  :
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Sapindales
 Famili         : Burseraceae 
 Genus         : Canarium
 Spesies       : Canarium indicum L.

Deskripsi Morfologi:
Pohon dapat mencapat tinggi 40 m dengan diameter lebih dari 100 cm.  Batang 
tegak, besar, silindris dengan  banir  pada pangkal batang. Pepagan berwarna 
kelabu, cokelat kelabu atau kuning kecoklatan. Bagian dalam kayu mengeluarkan 
resin seperti susu, memiliki percabangan yang banyak dengan daun yang padat 
sehingga membentuk tajuk yang rimbun. Daun majemuk menyirip ganjil, tersebar 
spiral,  terdiri atas 7-15 anak daun. Bunga majemuk di ujung ranting tersusun 
dalam malai dengan panjang rangkaian 15-30 cm. Bunga banyak jumlahnya 
berwarna putih kekuningan. Buah batu berwarna biru kehitaman. Biji cokelat 
panjang 2,5-3 cm.

Daerah Penyebaran:
Sulawesi, Maluku, Papua, New Guinea, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. 

Habitat:
Tumbuh alami di hutan-hutan tropis dataran rendah hingga ketinggian 600 m dpl, 
baik hutan primer maupun sekunder dengan kondisi drainase tanah yang baik

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Musim berbunga pada 
Oktober-Desember dan musim buah pada Juli-Desember.

Manfaat:
Bijinya dapat dikonsumsi sebagai bahan kue, sedangkan tunas mudanya dapat 
dijadikan sebagai bahan salad. Minyak dari biji digunakan sebagai pengganti 
minyak kelapa. Kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, 
furniture dan bahan pembuat kapal. Tajuk yang rindang serta batangnya yang tinggi, 
sering ditanam sebagai peneduh tepi jalan.
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Nama lokal/ Indonesia : kenari

Klasifikasi  :
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Sapindales
 Famili         : Burseraceae 
 Genus         : Canarium
 Spesies       : Canarium indicum L.

Deskripsi Morfologi:
Pohon dapat mencapat tinggi 40 m dengan diameter lebih dari 100 cm.  Batang 
tegak, besar, silindris dengan  banir  pada pangkal batang. Pepagan berwarna 
kelabu, cokelat kelabu atau kuning kecoklatan. Bagian dalam kayu mengeluarkan 
resin seperti susu, memiliki percabangan yang banyak dengan daun yang padat 
sehingga membentuk tajuk yang rimbun. Daun majemuk menyirip ganjil, tersebar 
spiral,  terdiri atas 7-15 anak daun. Bunga majemuk di ujung ranting tersusun 
dalam malai dengan panjang rangkaian 15-30 cm. Bunga banyak jumlahnya 
berwarna putih kekuningan. Buah batu berwarna biru kehitaman. Biji cokelat 
panjang 2,5-3 cm.

Daerah Penyebaran:
Sulawesi, Maluku, Papua, New Guinea, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. 

Habitat:
Tumbuh alami di hutan-hutan tropis dataran rendah hingga ketinggian 600 m dpl, 
baik hutan primer maupun sekunder dengan kondisi drainase tanah yang baik

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi. Musim berbunga pada 
Oktober-Desember dan musim buah pada Juli-Desember.

Manfaat:
Bijinya dapat dikonsumsi sebagai bahan kue, sedangkan tunas mudanya dapat 
dijadikan sebagai bahan salad. Minyak dari biji digunakan sebagai pengganti 
minyak kelapa. Kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, 
furniture dan bahan pembuat kapal. Tajuk yang rindang serta batangnya yang tinggi, 
sering ditanam sebagai peneduh tepi jalan.
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Nama lokal/ Indonesia  : trengguli, cassia

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Fabaceae 
 Genus            : Cassia
 Spesies        : Cassia fistula L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon sedang menggugurkan daun atau semi-gugur (deciduous), dengan tinggi 
10-20 m. Daun majemuk menyirip genap, panjang 15-60 cm, dengan 3-7 pasang 
anak daun, anak daun membundar telur-lonjong, agak menjangat, pangkal 
membaji lebar, ujung meruncing, permukaan atas mengkilap, daun tua  gundul. 
Perbungaan tandan terletak di ketiak daun, menggantung, berbunga banyak. 
Bunga harum, daun mahkota membundar telur lebar, kuning keemasan. Buah 
polong menggantung, menggalah, hitam, gundul. Biji banyak, terpisah oleh sekat 
seperti kertas dan menyatu pada bubur kayu yang lengket dan hitam.

Daerah Penyebaran:
Di daerah tropis, yaitu Indonesia (Jawa), Filipina, Thailand, Pakistan, India, 
Nyanmar, Sri Langka  dan Nugini.

Habitat :
Tumbuh di hutan terbuka dan padang rumput pada dataran rendah dan pada 
tanah yang berdrainase baik. Di Jawa tumbuh pada ketinggian di bawah 400 m 
dpl. Toleran terhadap kekeringan.

Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji. Berbunga dan berbuah sepanjang musim dingin di akhir 
musim semi.

Manfaat :

Cassia	�istula	L.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Manfaat :

Sejak jaman dulu jenis ini sudah digunakan sebagai laksatif di seluruh daerah 
tropik. Di Thailand, secara tradisional jenis ini dipakai sebagai anthelmintic. Pohon 
sebagai tanaman hias atau obat. Kayu kadang-kadang digunakan untuk tonggak, 
gerobak dan alat-alat pertanian. Pepagan dipakai untuk penyamakan dan 
sebagai bahan dalam pasta sirih. Bunganya kadang dimakan dan daunnya 
sebagai pakan ternak.
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Pohon

Nama lokal/ Indonesia : saninten, berangan

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi    : Magnoliophyta
 Kelas      : Magnoliopsida 
 Ordo      : Fagales
 Famili     : Fagaceae
 Genus     : Castanopsis
 Spesies       : Castanopsis argentea (Blume) A.DC.

Deskripsi Morfologi :

Pohon tingginya mencapai 35 m dengan diameter 80-100 cm. Batang bercabang-
cabang tanpa banir. Daun tunggal tersebar spiral, helai daun hijau mengkilat dengan 
permukaan bawah hijau keperakan. Helai daun lanset melonjong, berukuran 35-50 
mm x 14-19 mm, bagian pangkal tumpul atau membundar, ujung tumpul atau 
melancip pendek, pertulangan daun berjumlah 23-27 pasang. Daun penumpu 
bentuk jarum, berukuran 10-15 mm x 2-3 mm. Bunga majemuk dengan anak bunga 
benbentuk lonceng. Buah kapsul dengan diameter 3-4 cm, berambut dan berduri. 
Biji berukuran 2-2,5 cm x 1-1,5 cm.

Daerah Penyebaran:
Sumatera dan  Jawa.

Habitat:

Tumbuh di hutan primer dan sekunder pada ketinggian 200-1.600 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Musim berbunga bulan Agustus-Oktober dan berbuah pada 
bulan November-Februari.

Manfaat:

Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, lantai rumah, jembatan dan 
atap serta bahan arang. Pepagan mengandung tanin sebagai pewarna hitam pada 
rotan.  Bijinya dapat dikonsumsi dengan direbus atau dibakar. Jenis tumbuhan ini 
juga merupakan habitat burung dan mamalia untuk mencari pakan, beristirahat 
dan bersarang.

Castanopsis	argentea	(Blume)	A.DC.

Daun muda

Tunas
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Pohon

Nama lokal/ Indonesia : saninten, berangan

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi    : Magnoliophyta
 Kelas      : Magnoliopsida 
 Ordo      : Fagales
 Famili     : Fagaceae
 Genus     : Castanopsis
 Spesies       : Castanopsis argentea (Blume) A.DC.

Deskripsi Morfologi :

Pohon tingginya mencapai 35 m dengan diameter 80-100 cm. Batang bercabang-
cabang tanpa banir. Daun tunggal tersebar spiral, helai daun hijau mengkilat dengan 
permukaan bawah hijau keperakan. Helai daun lanset melonjong, berukuran 35-50 
mm x 14-19 mm, bagian pangkal tumpul atau membundar, ujung tumpul atau 
melancip pendek, pertulangan daun berjumlah 23-27 pasang. Daun penumpu 
bentuk jarum, berukuran 10-15 mm x 2-3 mm. Bunga majemuk dengan anak bunga 
benbentuk lonceng. Buah kapsul dengan diameter 3-4 cm, berambut dan berduri. 
Biji berukuran 2-2,5 cm x 1-1,5 cm.

Daerah Penyebaran:
Sumatera dan  Jawa.

Habitat:

Tumbuh di hutan primer dan sekunder pada ketinggian 200-1.600 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Musim berbunga bulan Agustus-Oktober dan berbuah pada 
bulan November-Februari.

Manfaat:

Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, lantai rumah, jembatan dan 
atap serta bahan arang. Pepagan mengandung tanin sebagai pewarna hitam pada 
rotan.  Bijinya dapat dikonsumsi dengan direbus atau dibakar. Jenis tumbuhan ini 
juga merupakan habitat burung dan mamalia untuk mencari pakan, beristirahat 
dan bersarang.

Castanopsis	argentea	(Blume)	A.DC.

Daun muda
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Pohon

Nama lokal/ Indonesia : pasang, kalimorot, ki hiur (Sunda)

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi    : Magnoliophyta
 Kelas      : Magnoliopsida 
 Ordo      : Fagales
 Famili     : Fagaceae
 Genus     : Castanopsis
 Spesies       : Castanopsis javanica (Blume) A.DC.

Deskripsi Morfologi:
Pohon sedang hingga besar, tinggi 10-40 m, diameter batang 20-100 cm; batang 
kadang berlekuk; pepagan licin hingga bersisik, warna abu kecoklatan. Daun 
penumpu kecil, mudah luruh, bentuk segitiga atau pita, berukuran kurang dari 5 mm 
x 2 mm. Daun tunggal, berseling atau tersebar spiral, helai daun menjangat, 
permukaan atas gundul  atau mengkilap dan permukaan bawah berbulu tipis warna 
hijau putih kekuningan, tepi daun rata atau tergulung, bentuk bundar telur hingga 
jorong, berukuran 7-15 cm x 2 – 5 cm, ujung meluncip dengan panjang 1-1,5 cm, 
pangkal tumpul hingga membulat atau meluncip; pertulangan daun sekunder 
berjumlah 8 -12 pasang. Bunga majemuk malai, tumbuh dekat ujung ranting atau 
ketiak daun, bunga jantan dan betina terpisah atau bersamaan, berbulu, berwarna 
coklat keemasan. Buah kapsul tidak simetris, berbulu tipis padat dan pada mangkuk 
buah berduri, berukuran 1-1,5 cm x 2-2,5 cm, dalam buah terdapat 1 bij. Biji kacang, 
bundar telur melonjong. 

Daerah Penyebaran:
Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat.

Habitat:
Hutan primer perbukitan dataran rendah dipterokarpa hingga 1000 mdpl. dan 
kadang tumbuh di hutan sekunder pada ketinggian hingga 2000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Masa berbunga pada bulan September-Maret, dan berbuah 
bulan Maret-Desember.

Castanopsis	javanica	(Blume)	A.DC.

Manfaat:

Kayu digunakan untuk konstruksi, 
bahan bangunan rumah, perabot 
rumah tangga, dan pepagan dibuat 
peti sebagai penyimpan beras. Biji 
dimakan setelah direbus atau 
dibakar, dapat dikonsumsi mentah, 
dan sebagai obat . Biji merupakan 
p a k a n  s a t w a .  P e p a g a n 
m e n g h a s i l k a n  t a n n i n  u n t u k 
penyamak.

Batang

Daun

Buah
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Pohon

Nama lokal/ Indonesia : pasang, kalimorot, ki hiur (Sunda)

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi    : Magnoliophyta
 Kelas      : Magnoliopsida 
 Ordo      : Fagales
 Famili     : Fagaceae
 Genus     : Castanopsis
 Spesies       : Castanopsis javanica (Blume) A.DC.

Deskripsi Morfologi:
Pohon sedang hingga besar, tinggi 10-40 m, diameter batang 20-100 cm; batang 
kadang berlekuk; pepagan licin hingga bersisik, warna abu kecoklatan. Daun 
penumpu kecil, mudah luruh, bentuk segitiga atau pita, berukuran kurang dari 5 mm 
x 2 mm. Daun tunggal, berseling atau tersebar spiral, helai daun menjangat, 
permukaan atas gundul  atau mengkilap dan permukaan bawah berbulu tipis warna 
hijau putih kekuningan, tepi daun rata atau tergulung, bentuk bundar telur hingga 
jorong, berukuran 7-15 cm x 2 – 5 cm, ujung meluncip dengan panjang 1-1,5 cm, 
pangkal tumpul hingga membulat atau meluncip; pertulangan daun sekunder 
berjumlah 8 -12 pasang. Bunga majemuk malai, tumbuh dekat ujung ranting atau 
ketiak daun, bunga jantan dan betina terpisah atau bersamaan, berbulu, berwarna 
coklat keemasan. Buah kapsul tidak simetris, berbulu tipis padat dan pada mangkuk 
buah berduri, berukuran 1-1,5 cm x 2-2,5 cm, dalam buah terdapat 1 bij. Biji kacang, 
bundar telur melonjong. 

Daerah Penyebaran:
Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat.

Habitat:
Hutan primer perbukitan dataran rendah dipterokarpa hingga 1000 mdpl. dan 
kadang tumbuh di hutan sekunder pada ketinggian hingga 2000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Masa berbunga pada bulan September-Maret, dan berbuah 
bulan Maret-Desember.

Castanopsis	javanica	(Blume)	A.DC.

Manfaat:

Kayu digunakan untuk konstruksi, 
bahan bangunan rumah, perabot 
rumah tangga, dan pepagan dibuat 
peti sebagai penyimpan beras. Biji 
dimakan setelah direbus atau 
dibakar, dapat dikonsumsi mentah, 
dan sebagai obat . Biji merupakan 
p a k a n  s a t w a .  P e p a g a n 
m e n g h a s i l k a n  t a n n i n  u n t u k 
penyamak.
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  cemara laut

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Fagales
 Famili           : Casuarinaceae 
 Genus             : Casuarina
 Spesies         : Casuarina equisetifolia L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon berumah satu, tinggi hingga 40 m, diameter 100 cm. Tajuk pohon muda 
bentuk kerucut, pohon tua tajuk tidak beraturan. Batang tegak, silindris, umumnya 
melebar pada pangkal. Pepagan abu-abu kecoklatan, berlekah dan bersisik 
lonjong. Daun bentuk sisik tersusun roset pada setiap buku. Ranting berwarna hijau 
kecoklatan. Bunga jantan bulir memanjang, tunggal, di terminal. Perbungaan 
betina pada cabang berkayu yang menyamping , menyilinder, mengerucut atau 
membulat. Buah samara,  berbiji satu.  Biji dengan perkecambahan epigeal.

Daerah Penyebaran:
Birma, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Australia, Afrika, dan Brazil. Di 
Indonesia meliputi seluruh kepulauan Nusantara. 

Habitat:
Tumbuh di pinggir pantai berpasir, biasanya dari 0 sampai  1.200 m dpl. Dijumpai 
pada bukit pasir, pada pasir sepanjang muara di belakang bukit pasir depan dan 
lereng yang landai dekat laut dan satu-satunya jenis pohon yang tumbuh di 
hamparan rumput-rumput daerah berpasir dan terna berdaun lebar yang toleran 
terhadap garam.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.

Casuarina	equisetifolia	L.		

Manfaat :
Kayunya cocok untuk konstruksi ringan dan sebagai kayu bakar. Bubuk pepagan 
sebagai obat jerawat, dan rebusan pepagan sebagai obat. Manfaat umumnya 
adalah untuk menstabilkan bukit pasir di pantai, proteksi pantai, reklamasi tanah 
dan pengendali erosi. Merupakan pohon agroforestri di daerah-daerah pantai dan 
masin. 
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  cemara laut

Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Fagales
 Famili           : Casuarinaceae 
 Genus             : Casuarina
 Spesies         : Casuarina equisetifolia L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon berumah satu, tinggi hingga 40 m, diameter 100 cm. Tajuk pohon muda 
bentuk kerucut, pohon tua tajuk tidak beraturan. Batang tegak, silindris, umumnya 
melebar pada pangkal. Pepagan abu-abu kecoklatan, berlekah dan bersisik 
lonjong. Daun bentuk sisik tersusun roset pada setiap buku. Ranting berwarna hijau 
kecoklatan. Bunga jantan bulir memanjang, tunggal, di terminal. Perbungaan 
betina pada cabang berkayu yang menyamping , menyilinder, mengerucut atau 
membulat. Buah samara,  berbiji satu.  Biji dengan perkecambahan epigeal.

Daerah Penyebaran:
Birma, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Australia, Afrika, dan Brazil. Di 
Indonesia meliputi seluruh kepulauan Nusantara. 

Habitat:
Tumbuh di pinggir pantai berpasir, biasanya dari 0 sampai  1.200 m dpl. Dijumpai 
pada bukit pasir, pada pasir sepanjang muara di belakang bukit pasir depan dan 
lereng yang landai dekat laut dan satu-satunya jenis pohon yang tumbuh di 
hamparan rumput-rumput daerah berpasir dan terna berdaun lebar yang toleran 
terhadap garam.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.

Casuarina	equisetifolia	L.		

Manfaat :
Kayunya cocok untuk konstruksi ringan dan sebagai kayu bakar. Bubuk pepagan 
sebagai obat jerawat, dan rebusan pepagan sebagai obat. Manfaat umumnya 
adalah untuk menstabilkan bukit pasir di pantai, proteksi pantai, reklamasi tanah 
dan pengendali erosi. Merupakan pohon agroforestri di daerah-daerah pantai dan 
masin. 

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  cemara balon, cemara sumatera.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fagales
 Famili          : Casuarinaceae 
 Genus            : Gymnostoma
 Spesies        : Gymnostoma sumatranum 

(Jungh.ex de Vriese) L.A.S Johnson

Deskripsi Morfologi :
Pohon berumah satu, tinggi hingga 30 m. Tajuk pohon muda bentuk kerucut, pohon 
tua tajuk bulat atau oval seperti balon. Batang silindris, percabangan monopodial. 
Pepagan abu-abu cokelat terang, kasar, dan pohon tua beralur, lingkaran lentisel 
tampak jelas pada kulit yang muda. Daun bentuk sisik tersusun roset pada setiap 
buku. Ranting berwarna hijau kecoklatan. Bunga berkelamin satu, bunga jantan 
dan betina terdapat dalam satu pohon atau pohon yang berbeda. Bunga jantan 
terletak di ujung, bulir memanjang, bunga betina di cabang samping. Bunga betina 
berbentuk kerucut majemuk, bundar, panjang 10-24 mm, diameter 9-13 mm. Buah 
kotak, panjang 5-6 cm, lebar 2-3 cm, berwarna abu-abu atau kuning cokelat. Berbiji 
tunggal dan berbentuk pipih kerucut. 

Daerah Penyebaran:
Daerah tropis dan subtropis sepanjang pantai mulai dari Australia utara sampai 
Malaysia, Myanmar Selatan, KraIsthmus di Thailand, Melanesia dan Polynesia. Di 
Indonesia tersebar di hutan hujan pegunungan di Pulau Sumatera dan Sulawesi

Habitat:
Tumbuh pada ketinggian 0-2300 mdpl, curah hujan rata-rata 350-5000 mm, musim 
kering 6-8 bulan, suhu rata-rata 15-30° C, suhu terpanas 20-47°C dan terdingin 7-
20° C. Tumbuh baik pada tanah ringan, berpasir. Dapat tumbuh pada tanah kurus 
dan toleran terhadap tanah bergaram dan angin bergaram. Tumbuh baik pada 
tanah dengan pH 5.0-9.5. Tidak tahan terhadap pasang surut, tidak tahan 
naungan dan sensitif terhadap kebakaran. 

Gymnostoma	sumatranum	(Jungh.ex	de	Vriese)	L.A.S	Johnson

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan pulp, 
kayu perkakas dan kayu bakar. Pohon ini 
ditanam sebagai pengendali erosi di daerah 
pantai dan reklamasi lahan. Buahnya 
sebagai obat batuk. 

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  cemara balon, cemara sumatera.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fagales
 Famili          : Casuarinaceae 
 Genus            : Gymnostoma
 Spesies        : Gymnostoma sumatranum 

(Jungh.ex de Vriese) L.A.S Johnson

Deskripsi Morfologi :
Pohon berumah satu, tinggi hingga 30 m. Tajuk pohon muda bentuk kerucut, pohon 
tua tajuk bulat atau oval seperti balon. Batang silindris, percabangan monopodial. 
Pepagan abu-abu cokelat terang, kasar, dan pohon tua beralur, lingkaran lentisel 
tampak jelas pada kulit yang muda. Daun bentuk sisik tersusun roset pada setiap 
buku. Ranting berwarna hijau kecoklatan. Bunga berkelamin satu, bunga jantan 
dan betina terdapat dalam satu pohon atau pohon yang berbeda. Bunga jantan 
terletak di ujung, bulir memanjang, bunga betina di cabang samping. Bunga betina 
berbentuk kerucut majemuk, bundar, panjang 10-24 mm, diameter 9-13 mm. Buah 
kotak, panjang 5-6 cm, lebar 2-3 cm, berwarna abu-abu atau kuning cokelat. Berbiji 
tunggal dan berbentuk pipih kerucut. 

Daerah Penyebaran:
Daerah tropis dan subtropis sepanjang pantai mulai dari Australia utara sampai 
Malaysia, Myanmar Selatan, KraIsthmus di Thailand, Melanesia dan Polynesia. Di 
Indonesia tersebar di hutan hujan pegunungan di Pulau Sumatera dan Sulawesi

Habitat:
Tumbuh pada ketinggian 0-2300 mdpl, curah hujan rata-rata 350-5000 mm, musim 
kering 6-8 bulan, suhu rata-rata 15-30° C, suhu terpanas 20-47°C dan terdingin 7-
20° C. Tumbuh baik pada tanah ringan, berpasir. Dapat tumbuh pada tanah kurus 
dan toleran terhadap tanah bergaram dan angin bergaram. Tumbuh baik pada 
tanah dengan pH 5.0-9.5. Tidak tahan terhadap pasang surut, tidak tahan 
naungan dan sensitif terhadap kebakaran. 

Gymnostoma	sumatranum	(Jungh.ex	de	Vriese)	L.A.S	Johnson

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan pulp, 
kayu perkakas dan kayu bakar. Pohon ini 
ditanam sebagai pengendali erosi di daerah 
pantai dan reklamasi lahan. Buahnya 
sebagai obat batuk. 

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

72 73

Buah

Daun

Pohon muda

Pohon dewasa

Buah



Nama lokal / Indonesia :  bintaro, manga laut, babuto.
Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Gentianales
 Famili       : Apocynaceae 
 Genus           : Cerbera 
 Spesies         : Cerbera manghas L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon berukuran sedang tinggi mencapai 25 m dan diameter 70 cm. Daun 
tunggal, tersusun dalam bentuk spiral, helaian daun jorong hingga bundar telur, 
berwarna hijau tua. Tulang daun sekunder berjumlah 13-40 pasang. Bunganya 
harum dengan mahkota berdiameter 3-5cm berbentuk terompet dengan pangkal 
bagian dalam merah muda. Benang sari berjumlah lima dan posisi bakal buah 
tinggi. Buah berbentuk bulat telur, panjang 5-10cm, berwarna merah cerah jika 
masak.

Daerah Penyebaran:
Daerah  t rop is  Indo  Pas i f i k ,  da r i  Seyche l les  h ingga  Po l ines ia . 
Di Indonesia tumbuh di seluruh kepulauan Nusantara dan banyak ditanam 
sebagai pohon pinggir jalan.

Habitat:
Tumbuh alami di dataran rendah, tepi pantai dan daerah berpasir, sering 
menjadi bagian ekosistem mangrove, tumbuh baik sampai ketinggian 450 m 
dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbuah sepanjang tahun dan tidak mengenal musim.

Manfaat :
Kayunya ringan, berwarna putih kekuningan digunakan untuk produksi venir, 
korek api, furniture dan ukiran serta bahan arang. Getahnya sejak dulu dipakai 
sebagai racun panah untuk berburu dan sebagai bahan biopestisida. Biji secara 
tradisional untuk mengobati gangguan jantung. Biji sangat beracun untuk 
pengobatan luar seperti gatal, kudis dan sebagai hair tonic. Sebagai pohon 
peneduh tepi jalan.

Cerbera	manghas	L.	
TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  bintaro, manga laut, babuto.
Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo         : Gentianales
 Famili       : Apocynaceae 
 Genus           : Cerbera 
 Spesies         : Cerbera manghas L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon berukuran sedang tinggi mencapai 25 m dan diameter 70 cm. Daun 
tunggal, tersusun dalam bentuk spiral, helaian daun jorong hingga bundar telur, 
berwarna hijau tua. Tulang daun sekunder berjumlah 13-40 pasang. Bunganya 
harum dengan mahkota berdiameter 3-5cm berbentuk terompet dengan pangkal 
bagian dalam merah muda. Benang sari berjumlah lima dan posisi bakal buah 
tinggi. Buah berbentuk bulat telur, panjang 5-10cm, berwarna merah cerah jika 
masak.

Daerah Penyebaran:
Daerah  t rop is  Indo  Pas i f i k ,  da r i  Seyche l les  h ingga  Po l ines ia . 
Di Indonesia tumbuh di seluruh kepulauan Nusantara dan banyak ditanam 
sebagai pohon pinggir jalan.

Habitat:
Tumbuh alami di dataran rendah, tepi pantai dan daerah berpasir, sering 
menjadi bagian ekosistem mangrove, tumbuh baik sampai ketinggian 450 m 
dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbuah sepanjang tahun dan tidak mengenal musim.

Manfaat :
Kayunya ringan, berwarna putih kekuningan digunakan untuk produksi venir, 
korek api, furniture dan ukiran serta bahan arang. Getahnya sejak dulu dipakai 
sebagai racun panah untuk berburu dan sebagai bahan biopestisida. Biji secara 
tradisional untuk mengobati gangguan jantung. Biji sangat beracun untuk 
pengobatan luar seperti gatal, kudis dan sebagai hair tonic. Sebagai pohon 
peneduh tepi jalan.

Cerbera	manghas	L.	
TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  sawo duren, sawo hejo, sawo apel, kenitu.

Klasifikasi : 
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Sapotaceae 
 Genus            : Chrysophyllum
 Spesies        : Chrysophyllum cainito L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 50 m, diameter batang 225 cm. Batang silindris, tegak, pepagan 
kasar berwarna cokelat, abu-abu gelap sampai keputihan dan bergetah putih. 
Daun tunggal, berseling, helaian lonjong hingga bundar telur terbalik, tekstur 
seperti kulit. Permukaan bawah berwarna coklat-keemasan (chrysophyllum 
berarti daun yang berwarna keemasan), karena bulu-bulu halus yang tumbuh 
terutama di sisi bawah daun dan ranting. Perbungaan terletak di ketiak daun, 
berupa kelompok 5-35 kuntum, bunga kecil- kecil bertangkai panjang, 
kekuningan sampai putih lembayung, aroma bunga harum. Buah bulat hingga 
bulat telur, berdiameter 5-10 cm, dengan kulit buah licin mengkilap, coklat 
keunguan atau hijau kekuningan sampai keputihan. Daging buah putih atau 
keunguan, lembut dan manis. Biji 3-10 butir, pipih agak bulat telur, coklat muda 
sampai hitam keunguan, keras mengkilap.

Daerah Persebaran:
Amerika Tengah hingga Barat, menyebar ke daerah tropis seperti Philipina, 
Thailand dan Indonesia. Di Indonesia banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, 
Jawa & Nusa Tenggara.

Habitat:
Tumbuh alami di dataran rendah, jenis ini banyak dibudidayakan di daerah yang 
beriklim basah sampai kering pada ketinggian sampai 1200 m dpl, dengan curah 

 hujan 2.000-3.000 mm/tahun dan suhu antara   22-32 C. Sawo duren tumbuh 
optimal di daerah pesisir (pantai) sampai ketinggian 700 meter dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi, cangkok dan Grafting. 
Musim puncak berbuah pada musim kemarau.

Chrysophyllum	cainito	L.	

Manfaat :
Buah dikonsumsi sebagai buah segar. Kulit kayu, daun, getah, buah dan bijinya 
memiliki khasiat obat. Rebusan daunnya untuk menyembuhkan diabetes dan 
rematik, sedangkan dari kulit kayu dihasilkan obat kuat dan obat batuk. Pohonnya 
kerap digunakan sebagai tanaman hias dan peneduh di taman-taman dan tepi 
jalan. Kayunya cukup baik sebagai bahan bangunan.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  sawo duren, sawo hejo, sawo apel, kenitu.

Klasifikasi : 
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Sapotaceae 
 Genus            : Chrysophyllum
 Spesies        : Chrysophyllum cainito L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 50 m, diameter batang 225 cm. Batang silindris, tegak, pepagan 
kasar berwarna cokelat, abu-abu gelap sampai keputihan dan bergetah putih. 
Daun tunggal, berseling, helaian lonjong hingga bundar telur terbalik, tekstur 
seperti kulit. Permukaan bawah berwarna coklat-keemasan (chrysophyllum 
berarti daun yang berwarna keemasan), karena bulu-bulu halus yang tumbuh 
terutama di sisi bawah daun dan ranting. Perbungaan terletak di ketiak daun, 
berupa kelompok 5-35 kuntum, bunga kecil- kecil bertangkai panjang, 
kekuningan sampai putih lembayung, aroma bunga harum. Buah bulat hingga 
bulat telur, berdiameter 5-10 cm, dengan kulit buah licin mengkilap, coklat 
keunguan atau hijau kekuningan sampai keputihan. Daging buah putih atau 
keunguan, lembut dan manis. Biji 3-10 butir, pipih agak bulat telur, coklat muda 
sampai hitam keunguan, keras mengkilap.

Daerah Persebaran:
Amerika Tengah hingga Barat, menyebar ke daerah tropis seperti Philipina, 
Thailand dan Indonesia. Di Indonesia banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, 
Jawa & Nusa Tenggara.

Habitat:
Tumbuh alami di dataran rendah, jenis ini banyak dibudidayakan di daerah yang 
beriklim basah sampai kering pada ketinggian sampai 1200 m dpl, dengan curah 

 hujan 2.000-3.000 mm/tahun dan suhu antara   22-32 C. Sawo duren tumbuh 
optimal di daerah pesisir (pantai) sampai ketinggian 700 meter dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, vegetatif melalui stek dan okulasi, cangkok dan Grafting. 
Musim puncak berbuah pada musim kemarau.

Chrysophyllum	cainito	L.	

Manfaat :
Buah dikonsumsi sebagai buah segar. Kulit kayu, daun, getah, buah dan bijinya 
memiliki khasiat obat. Rebusan daunnya untuk menyembuhkan diabetes dan 
rematik, sedangkan dari kulit kayu dihasilkan obat kuat dan obat batuk. Pohonnya 
kerap digunakan sebagai tanaman hias dan peneduh di taman-taman dan tepi 
jalan. Kayunya cukup baik sebagai bahan bangunan.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  kayu manis.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae 
 Genus           : Cinnamomum 
 Spesies        : Cinnamomum burmannii (Nees & T.Nes) Blume

Deskripsi Morfologi :
Pohon kayu manis tingginya mencapai 20 m dengan diameter batang mencapai 70 
cm. Batangnya tegak dan bercabang, kulitnya licin , berwarna abu-abu kecoklatan, 
berbau aromatik. Daun tunggal berseling, helaian daun  lanset atau jorong, 
panjang 4-15 cm, lebar 2-6 cm, tepi rata permukaan atas licin dan mengkilap, 
pertulangan pangkal daun menjari 3, melengkung. Daun muda berwarna merah 
pucat setelah tua   menjadi hijau. Bunganya majemuk, tersusun dalam malai di 
ketiak daun, berbulu halus. Buah buni bentuk bulat memanjang, panjang 1-1.5 cm, 
diameter sekitar 0,5 cm, buah muda warna hijau dan setelah masak ungu 
kehitaman,  terdapat 1 biji setiap buah.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Kalimantan dan Sumatera).

Habitat:
Tumbuh sampai ketinggian 2000 m dpl, tapi tumbuh baik pada ketinggian 500-
1200 m dpl dengan curah hujan rata- rata 2.000-2.500 mm, tumbuh baik pada 
tanah berpasir.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan stek.

Manfaat :
Kulit batang berkhasiat sebagai obat pelega perut, radang sendi, kulit, jantung, 
perut kembung, anti diabetes dan obat sariawan. Pepagan/ kulit kayu ini bisa 
dipakai sebagai  ramuan minuman sebagr, bumbu makanan, minyaknya untuk 
sabun, kosmetik dan parfum serta pengusir semut. Kayu manis baik ditanam 
sebagai pohon hias karena daun mudanya yang merah muda.

Cinnamomum	burmannii	(Nees	&	T.Ness)	Blume	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  kayu manis.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae 
 Genus           : Cinnamomum 
 Spesies        : Cinnamomum burmannii (Nees & T.Nes) Blume

Deskripsi Morfologi :
Pohon kayu manis tingginya mencapai 20 m dengan diameter batang mencapai 70 
cm. Batangnya tegak dan bercabang, kulitnya licin , berwarna abu-abu kecoklatan, 
berbau aromatik. Daun tunggal berseling, helaian daun  lanset atau jorong, 
panjang 4-15 cm, lebar 2-6 cm, tepi rata permukaan atas licin dan mengkilap, 
pertulangan pangkal daun menjari 3, melengkung. Daun muda berwarna merah 
pucat setelah tua   menjadi hijau. Bunganya majemuk, tersusun dalam malai di 
ketiak daun, berbulu halus. Buah buni bentuk bulat memanjang, panjang 1-1.5 cm, 
diameter sekitar 0,5 cm, buah muda warna hijau dan setelah masak ungu 
kehitaman,  terdapat 1 biji setiap buah.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Kalimantan dan Sumatera).

Habitat:
Tumbuh sampai ketinggian 2000 m dpl, tapi tumbuh baik pada ketinggian 500-
1200 m dpl dengan curah hujan rata- rata 2.000-2.500 mm, tumbuh baik pada 
tanah berpasir.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan stek.

Manfaat :
Kulit batang berkhasiat sebagai obat pelega perut, radang sendi, kulit, jantung, 
perut kembung, anti diabetes dan obat sariawan. Pepagan/ kulit kayu ini bisa 
dipakai sebagai  ramuan minuman sebagr, bumbu makanan, minyaknya untuk 
sabun, kosmetik dan parfum serta pengusir semut. Kayu manis baik ditanam 
sebagai pohon hias karena daun mudanya yang merah muda.

Cinnamomum	burmannii	(Nees	&	T.Ness)	Blume	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal/ Indonesia  : kayu manis hutan, kiteja, sintok, medang teja, 
     Tejalawang.
Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Laurales
 Famili         : Lauraceae
 Genus         : Cinnamomum
 Spesies       : Cinnamomum iners Reinw.ex Blume
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya 20-35 m dan dengan diameter batang 50-180 cm. Daun tunggal 
berhadapan, berbentuk lonjong, teksturnya seperti kulit dengan 3 tulang daun. 
Daun muda berwarna merah jambu. Perbungaan malai di ujung ranting atau ketiak 
daun. Bunga berwarna putih kekuningan ukuran 5-7 mm. Buah lonjong berukuran 
1-1.5 cm.

Daerah Penyebaran: 
India dan kasawan Malesia. Di Indonesia tumbuh menyebar dari Sumatera 
hingga Papua.

Habitat:
Tumbuh di hutan tropis dan dataran rendah hingga ketinggian 2000 m dpl. 
Ditemukan juga di hutan campuran conifer dan hutan sekunder.

Cara Perbanyakan : 
Vegetatif melalui okulasi. Berbunga dan berbuah antara bulan April-Desember. 
Generatif dengan biji.

Manfaat :

Kayunya untuk bahan konstruksi, kulit batang dan daun sebagai bahan rempah 
dan obat.

Cinnamomum	iners	Reinw.	ex	Blume	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal/ Indonesia  : kayu manis hutan, kiteja, sintok, medang teja, 
     Tejalawang.
Klasifikasi :
 Kingdom    : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Laurales
 Famili         : Lauraceae
 Genus         : Cinnamomum
 Spesies       : Cinnamomum iners Reinw.ex Blume
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya 20-35 m dan dengan diameter batang 50-180 cm. Daun tunggal 
berhadapan, berbentuk lonjong, teksturnya seperti kulit dengan 3 tulang daun. 
Daun muda berwarna merah jambu. Perbungaan malai di ujung ranting atau ketiak 
daun. Bunga berwarna putih kekuningan ukuran 5-7 mm. Buah lonjong berukuran 
1-1.5 cm.

Daerah Penyebaran: 
India dan kasawan Malesia. Di Indonesia tumbuh menyebar dari Sumatera 
hingga Papua.

Habitat:
Tumbuh di hutan tropis dan dataran rendah hingga ketinggian 2000 m dpl. 
Ditemukan juga di hutan campuran conifer dan hutan sekunder.

Cara Perbanyakan : 
Vegetatif melalui okulasi. Berbunga dan berbuah antara bulan April-Desember. 
Generatif dengan biji.

Manfaat :

Kayunya untuk bahan konstruksi, kulit batang dan daun sebagai bahan rempah 
dan obat.
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Nama lokal / Indonesia :  berenuk, buah maja.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Lamiales
 Famili          : Bignoniaceae 
 Genus            : Crescentia 
 Spesies        : Crescentia cujete L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil atau perdu, tinggi 10 m, diameter dapat mencapai 30 cm, batang 
dengan percabangan bengkok, tajuk bulat padat sampai tidak beraturan. Daun 
tunggal, bentuk bundar telur sungsang, ukuran bervariasi 1,5-26 cm x 1-7,5 cm, 
pangkal meruncing, ujung tumpul atau melancip, tidak bertangkai. Bunga tunggal 
atau berpasangan, mahkota berwarna kuning dengan semburat ungu. Bunga  
keluar pada cabang atau ranting. Buah tipe buni, berkulit keras, bulat-bulat telur, 
panjang 15-30 cm berwarna coklat.

Daerah Penyebaran:
Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kemudian menyebar hingga ke Asia 
termasuk Indonesia.

Habitat:
Tumbuh di tanah liat dengan drainase yang kurang baik hingga area tergenang. 
Tumbuh baik pada ketinggian tempat antara 0-800 m dpl, dengan curah hujan 
antara 1500-1300 mm/ th dan suhu rata-rata 26°C.

Cara Perbanyakan:  Generatif melalui biji, vegetatif melalui okulasi dan stek.

Manfaat :
Kayu bercorak indah, cukup keras dan berat, tidak tahan lama. Pemanfaatan kayu 
untuk konstruksi ringan, perkakas rumah tangga, ukiran dan sebagai kayu bakar. 
Daun, batang, dan buah berenuk mengandung saponin dan polifenol, dan 
buahnya mengandung flavonoid. Daun berkhasiat sebagai obat luka baru dan 
sebagai obat hipertensi. Daun dan bijinya yang diperas dipakai untuk mengobati 
diare, sakit perut, pilek, bronchitis, asma, susah buang air kecil dan daging 
buahnya untuk  urus-urus. Kulit buah untuk kerajinan tempat air dan peralatan 
makanan. Selain itu pohon berenuk sering dimanfaatkan juga sebagai tanaman 
hias dan pembatas kebun.
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Nama lokal / Indonesia :  berenuk, buah maja.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Lamiales
 Famili          : Bignoniaceae 
 Genus            : Crescentia 
 Spesies        : Crescentia cujete L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil atau perdu, tinggi 10 m, diameter dapat mencapai 30 cm, batang 
dengan percabangan bengkok, tajuk bulat padat sampai tidak beraturan. Daun 
tunggal, bentuk bundar telur sungsang, ukuran bervariasi 1,5-26 cm x 1-7,5 cm, 
pangkal meruncing, ujung tumpul atau melancip, tidak bertangkai. Bunga tunggal 
atau berpasangan, mahkota berwarna kuning dengan semburat ungu. Bunga  
keluar pada cabang atau ranting. Buah tipe buni, berkulit keras, bulat-bulat telur, 
panjang 15-30 cm berwarna coklat.

Daerah Penyebaran:
Amerika Tengah dan Amerika Selatan, kemudian menyebar hingga ke Asia 
termasuk Indonesia.

Habitat:
Tumbuh di tanah liat dengan drainase yang kurang baik hingga area tergenang. 
Tumbuh baik pada ketinggian tempat antara 0-800 m dpl, dengan curah hujan 
antara 1500-1300 mm/ th dan suhu rata-rata 26°C.

Cara Perbanyakan:  Generatif melalui biji, vegetatif melalui okulasi dan stek.

Manfaat :
Kayu bercorak indah, cukup keras dan berat, tidak tahan lama. Pemanfaatan kayu 
untuk konstruksi ringan, perkakas rumah tangga, ukiran dan sebagai kayu bakar. 
Daun, batang, dan buah berenuk mengandung saponin dan polifenol, dan 
buahnya mengandung flavonoid. Daun berkhasiat sebagai obat luka baru dan 
sebagai obat hipertensi. Daun dan bijinya yang diperas dipakai untuk mengobati 
diare, sakit perut, pilek, bronchitis, asma, susah buang air kecil dan daging 
buahnya untuk  urus-urus. Kulit buah untuk kerajinan tempat air dan peralatan 
makanan. Selain itu pohon berenuk sering dimanfaatkan juga sebagai tanaman 
hias dan pembatas kebun.

Crescentia	cujete	L.		TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  medang, medang sisik

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae 
 Genus            : Cryptocarya
 Spesies        : Cryptocarya nitens (Blume) Koord. & Valeton

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya 40 m dengan diameter 150 cm. Pepagan berwarna abu-abu 
kecoklatan, licin, berlentisel atau bersisik. Ranting muda berbulu tipis coklat 
kekuningan. Daun tunggal berseling, helaian menjangat, gundul, permukaan 
bawah helaian daun berwarna keputihan. Bentuk daun jorong hingga lonjong atau 
bundar telur hingga bundar telur sungsang berukuran 6-23 cm x 4-10,5 cm, 
pangkal melancip atau membundar sedikit tidak simetris. Pertulangan daun 
berjumlah 5-10 pasang. Perbungaan majemuk malai pada ujung ranting, berwarna 
hijau pucat. Mahkota bunga hijau pucat hingga kuning atau putih.  Buah bulat, 
diameter 8-16 mm, buah masak berwarna hitam.

Daerah Penyebaran:
Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia dan Pulau Christmas. Di Indonesia 
menyebar di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan campuran dipterokarpa dan pegunungan rendah hingga 
ketinggian 1400 dpl. Biasanya ditemukan di punggung dan puncak bukit pada 
tanah berpasir  dan tanah berkapur. Pada hutan sekunder, jenis pohon ini tumbuh 
sebelum terjadi kerusakan habitat.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim berbunga dari bulan 
Maret hingga Oktober dan musim berbuah bulan Januari hingga November.

Manfaat :
Secara tradisional, bagian tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan obat.
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Nama lokal / Indonesia :  medang, medang sisik

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae 
 Genus            : Cryptocarya
 Spesies        : Cryptocarya nitens (Blume) Koord. & Valeton

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya 40 m dengan diameter 150 cm. Pepagan berwarna abu-abu 
kecoklatan, licin, berlentisel atau bersisik. Ranting muda berbulu tipis coklat 
kekuningan. Daun tunggal berseling, helaian menjangat, gundul, permukaan 
bawah helaian daun berwarna keputihan. Bentuk daun jorong hingga lonjong atau 
bundar telur hingga bundar telur sungsang berukuran 6-23 cm x 4-10,5 cm, 
pangkal melancip atau membundar sedikit tidak simetris. Pertulangan daun 
berjumlah 5-10 pasang. Perbungaan majemuk malai pada ujung ranting, berwarna 
hijau pucat. Mahkota bunga hijau pucat hingga kuning atau putih.  Buah bulat, 
diameter 8-16 mm, buah masak berwarna hitam.

Daerah Penyebaran:
Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia dan Pulau Christmas. Di Indonesia 
menyebar di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan campuran dipterokarpa dan pegunungan rendah hingga 
ketinggian 1400 dpl. Biasanya ditemukan di punggung dan puncak bukit pada 
tanah berpasir  dan tanah berkapur. Pada hutan sekunder, jenis pohon ini tumbuh 
sebelum terjadi kerusakan habitat.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim berbunga dari bulan 
Maret hingga Oktober dan musim berbuah bulan Januari hingga November.

Manfaat :
Secara tradisional, bagian tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan obat.
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Nama lokal/ Indonesia : namnam, kopi anjing
Klasifikasi :
 Kingdom      : Plantae
 Divisi        : Magnoliophyta 
 Kelas             : Magnoliopsida 
 Ordo             : Fabales
 Famili          : Leguminosae
 Genus           : Cynometra
 Spesies         : Cynometra cauliflora L.

Deskripsi Morfologi:
Perdu atau pohon kecil, tingginya dapat mencapai 15 m. Batangnya berbenjol-
benjol, kulit abu-abu kecoklatan.Daun majemuk, menyirip genap dengan 
sepasang anak daun. Anak daun lonjong hingga bundar telur, asimetris, mengkilat. 
Daun muda berwarna merah muda dan merah keputihan. Bunganya tumbuh dari 
batang berwarna putih kemerahan atau merah  muda  pucat.  Buah polong 
berdaging tebal, berwarna hijau kekuningan atau kecoklatan  berbentuk seperti 
ginjal pipih, dengan 1-2 biji tiap buah.

Daerah Persebaran :
India sampai ke Asia Tenggara. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusatenggara dan Maluku.

Habitat :
Tumbuh baik pada dataran rendah basah dan tanah yang subur. Menyukai 
habitat yang perbedaan musimnya jelas dan tempat-tempat terbuka dengan 
intensitas sinar matahari penuh, tetapi agak toleran terhadap naungan.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Pembungaan dan perbuahan 
sepanjang tahun, terutama pada bulan Agustus-Nopember.

Manfaat :
Buah yang masak dapat dimakan dalam keadaan segar, bahan rujak, asinan dan 
manisan. Pohon namnam sering digunakan sebagai tanaman hias yang ditanam di 
halaman rumah dan kantor serta di taman-taman kota. Kayunya padat dan 
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Nama lokal/ Indonesia : namnam, kopi anjing
Klasifikasi :
 Kingdom      : Plantae
 Divisi        : Magnoliophyta 
 Kelas             : Magnoliopsida 
 Ordo             : Fabales
 Famili          : Leguminosae
 Genus           : Cynometra
 Spesies         : Cynometra cauliflora L.

Deskripsi Morfologi:
Perdu atau pohon kecil, tingginya dapat mencapai 15 m. Batangnya berbenjol-
benjol, kulit abu-abu kecoklatan.Daun majemuk, menyirip genap dengan 
sepasang anak daun. Anak daun lonjong hingga bundar telur, asimetris, mengkilat. 
Daun muda berwarna merah muda dan merah keputihan. Bunganya tumbuh dari 
batang berwarna putih kemerahan atau merah  muda  pucat.  Buah polong 
berdaging tebal, berwarna hijau kekuningan atau kecoklatan  berbentuk seperti 
ginjal pipih, dengan 1-2 biji tiap buah.

Daerah Persebaran :
India sampai ke Asia Tenggara. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusatenggara dan Maluku.

Habitat :
Tumbuh baik pada dataran rendah basah dan tanah yang subur. Menyukai 
habitat yang perbedaan musimnya jelas dan tempat-tempat terbuka dengan 
intensitas sinar matahari penuh, tetapi agak toleran terhadap naungan.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Pembungaan dan perbuahan 
sepanjang tahun, terutama pada bulan Agustus-Nopember.

Manfaat :
Buah yang masak dapat dimakan dalam keadaan segar, bahan rujak, asinan dan 
manisan. Pohon namnam sering digunakan sebagai tanaman hias yang ditanam di 
halaman rumah dan kantor serta di taman-taman kota. Kayunya padat dan 
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Nama lokal/ Indonesia  : jamuju, kayu embun

Klasifikasi :
 Kingdom      : Plantae
 Divisi       : Pinophyta
 Kelas            : Pinopsida  
 Ordo            : Pinales
 Famili          : Podocarpaceae 
 Genus          : Dacrycarpus
 Spesies        : Dacrycarpus imbricatus Blume) de Laub. (

Deskripsi Morfologi :
Pohon berkayu keras tumbuh lambat dapat mencapai tinggi 50 m, dengan 
diameter batang 70-200 cm. Tajuknya rindang bentuk kubah, cabang bawah 
sering terjuntai. Daun tersebar spiral, daun mudanya menyerupai sisik-sisik yang 
saling menutup; daun tua bentuk pita, panjang 2-5 mm. Buah soliter, berdaging, 
buah masak berwarna merah kecokelatan. Biji bulat telur, mengkilap, panjang 5-6 
mm, biji masak berwarna hijau tua kemerahan dengan reseptakel ungu tua.  

Daerah Penyebaran:
China Selatan, Birma hingga Papua New Guinea dan Kepulauan Pasifik.  Di 
Indonesia ditemukan menyebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi 
dan Nusa Tenggara). Status kelangkaan dalam IUCN: LC (Least Concern/ kurang 
perhatian).

Habitat :
Ÿ Tumbuh di hutan primer, sekunder dan hutan dipterokarpa pada ketinggian 

200-3.000 m dpl. Jenis ini tumbuh baik pada tanah datar hingga 
bergelombang ringan, pada kondisi tanah kering hingga agak basah, dan 
dapat tumbuh pada kelembaban >80%, temperatur udara ±27 C, dengan 
intensitas cahaya ±70%.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji. Musim buah pada bulan Maret-April.

Manfaat :
Pohon memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pohon hias dan pohon 
peneduh karena bentuk daunnya yang unik. Jamuju memiliki kayu ringan 
dengan kualitas baik untuk bahan baku kayu pertukangan.
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Nama lokal/ Indonesia  : jamuju, kayu embun

Klasifikasi :
 Kingdom      : Plantae
 Divisi       : Pinophyta
 Kelas            : Pinopsida  
 Ordo            : Pinales
 Famili          : Podocarpaceae 
 Genus          : Dacrycarpus
 Spesies        : Dacrycarpus imbricatus Blume) de Laub. (

Deskripsi Morfologi :
Pohon berkayu keras tumbuh lambat dapat mencapai tinggi 50 m, dengan 
diameter batang 70-200 cm. Tajuknya rindang bentuk kubah, cabang bawah 
sering terjuntai. Daun tersebar spiral, daun mudanya menyerupai sisik-sisik yang 
saling menutup; daun tua bentuk pita, panjang 2-5 mm. Buah soliter, berdaging, 
buah masak berwarna merah kecokelatan. Biji bulat telur, mengkilap, panjang 5-6 
mm, biji masak berwarna hijau tua kemerahan dengan reseptakel ungu tua.  

Daerah Penyebaran:
China Selatan, Birma hingga Papua New Guinea dan Kepulauan Pasifik.  Di 
Indonesia ditemukan menyebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi 
dan Nusa Tenggara). Status kelangkaan dalam IUCN: LC (Least Concern/ kurang 
perhatian).

Habitat :
Ÿ Tumbuh di hutan primer, sekunder dan hutan dipterokarpa pada ketinggian 

200-3.000 m dpl. Jenis ini tumbuh baik pada tanah datar hingga 
bergelombang ringan, pada kondisi tanah kering hingga agak basah, dan 
dapat tumbuh pada kelembaban >80%, temperatur udara ±27 C, dengan 
intensitas cahaya ±70%.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji. Musim buah pada bulan Maret-April.

Manfaat :
Pohon memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pohon hias dan pohon 
peneduh karena bentuk daunnya yang unik. Jamuju memiliki kayu ringan 
dengan kualitas baik untuk bahan baku kayu pertukangan.
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Nama lokal / Indonesia :  klengkeng, lengkeng

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Sapindaceae
 Genus            : Dimocarpus
 Spesies        : Dimocarpus longan Lour. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 30-40m, diameter hingga 80 cm, kadang berbanir, memiliki banyak 
percabangan. Daun majemuk menyirip genap, terdiri atas 4-6 pasang anak daun, 
tangkai daun panjang 3-20 cm. Anak daun jorong hingga bundar telur, berukuran 3-
45 cm x 1,8-20 cm, pangkal simetris atau tidak simetris, ujung melancip atau 
tumpul, tepi daun rata. Perbungaan terminal, panjang 8 - 40 cm, berbulu padat; 
braktea nyata. Bunga cokelat kuning, mahkota bunga berbulu padat sampai 
gundul, benang sari 6 - 10. Buah bulat, bergaris tengah 1 - 3 cm, kulit buah halus 
sampai berbintilan, kadang-kadang berbutiran, coklat kekuningan. Biji bulat 
dengan testa yang cokelat kehitaman mengkilat, ditutupi daging buah tipis yang 
berwarna putih bening.

Daerah Penyebaran:
Indo Cina hingga Malesia, termasuk Indonesia (variasi yang paling besar terdapat 
di Kalimantan).

Habitat:
Tumbuh terutama di hutan- hutan primer ataupun di hutan sekunder dengan curah 
hujan berkisar dari 2500 mm - 4000 mm atau lebih per tahun dan rata-rata suhu 
udara 25-30°C serta kelembaban relatif 65-95%. Di Sarawak, pohon ini tumbuh di 
tanah aluvial, sering kali juga di pinggir-pinggir sungai. Di daerah lainnya pohon 
lengkeng tumbuh pada berbagai tipe tanah dengan pH berkisar 4,5 -6,5.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji atau secara vegetatif melalui cangkok atau okulasi.

Dimocarpus	longan	Lour.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

90

Buah



Manfaat :
Buahnya dikonsumsi segar dan rasanya manis. Kayunya yang berwarna cokelat 
terang sampai kuning sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Bijinya 
untuk obat tradisional dan bahan shampo.
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Nama lokal / Indonesia :  bisbul.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ebenales
 Famili          : Ebenaceae
 Genus            : Diospyros
 Spesies        : Diospyros discolor Willd. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon dapat mencapai tinggi 15-32 m, diameter 80 cm. Bertajuk rimbun dan bulat. 
Daun tunggal, berseling, bentuk lonjong berukuran 8 – 30 x 2,5 – 12 cm, ujung 
melancip, pangkal membundar, pinggir rata, permukaan bawah helaian daun 
berbulu halus keperakan. Daun muda warna merah jambu.  Warna bunganya putih 
kekuning kuningan. Buahnya berbentuk bulat agak pipih berwarna merah muda 
atau jingga kekuning kuningan dengan bulu-bulu halus berwana kemerah-
merahan. Apabila matang buah  beraroma seperti mentega.

Daerah Penyebaran:
Secara alami tersebar di Filipina dan ditanam di daerah tropis termasuk Indonesia 
(Jawa dan Bali).

Habitat:
Tumbuh alami di hutan primer dan sekunder dataran rendah hingga dataran tinggi, 
dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah hingga ketinggian 800 m dpl. Jenis 
tumbuhan ini sangat tahan terhadap angin.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbuah pada bulan 
Februari-April dan buah masak pada bulan Juni-September.

Manfaat :
Pohon penghasil buah dengan rasa manis, beraroma harum. Buah dikonsumsi 
segar atau untuk salad, rujak dan manisan. Kayu halus, warna hitam dan tahan 
lama, sering digunakan untuk bahan kerajinan, kusen jendela atau pintu, balok, 
tiang, papan gitar, sisir kayu dan alat-alat rumah tangga. Pohon ini dapat juga 
dipakai sebagai pelindung jalan atau pohon peneduh tepi jalan dan pekarangan.
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Nama lokal / Indonesia :  bisbul.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ebenales
 Famili          : Ebenaceae
 Genus            : Diospyros
 Spesies        : Diospyros discolor Willd. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon dapat mencapai tinggi 15-32 m, diameter 80 cm. Bertajuk rimbun dan bulat. 
Daun tunggal, berseling, bentuk lonjong berukuran 8 – 30 x 2,5 – 12 cm, ujung 
melancip, pangkal membundar, pinggir rata, permukaan bawah helaian daun 
berbulu halus keperakan. Daun muda warna merah jambu.  Warna bunganya putih 
kekuning kuningan. Buahnya berbentuk bulat agak pipih berwarna merah muda 
atau jingga kekuning kuningan dengan bulu-bulu halus berwana kemerah-
merahan. Apabila matang buah  beraroma seperti mentega.

Daerah Penyebaran:
Secara alami tersebar di Filipina dan ditanam di daerah tropis termasuk Indonesia 
(Jawa dan Bali).

Habitat:
Tumbuh alami di hutan primer dan sekunder dataran rendah hingga dataran tinggi, 
dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah hingga ketinggian 800 m dpl. Jenis 
tumbuhan ini sangat tahan terhadap angin.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbuah pada bulan 
Februari-April dan buah masak pada bulan Juni-September.

Manfaat :
Pohon penghasil buah dengan rasa manis, beraroma harum. Buah dikonsumsi 
segar atau untuk salad, rujak dan manisan. Kayu halus, warna hitam dan tahan 
lama, sering digunakan untuk bahan kerajinan, kusen jendela atau pintu, balok, 
tiang, papan gitar, sisir kayu dan alat-alat rumah tangga. Pohon ini dapat juga 
dipakai sebagai pelindung jalan atau pohon peneduh tepi jalan dan pekarangan.
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Nama lokal / Indonesia :  kayu hitam

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Ebenaceae 
 Genus            : Diospyros 
 Spesies        : Diospyros cauliflora Blume

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi hingga 17 m, batang berbenjol tempat tumbuhnya bunga atau buah. 
Percabangan monopodial, tanpa banir. Pepagan hitam atau abu-abu kehitaman, 
keras dan agak rapuh, dengan permukaan retak-retak, beralur atau memecah, 
jarang licin, di bagian dalam berwarna pucat. Teras kayu berwarna hitam atau hitam 
berbelang merah muda atau cokelat pucat atau cokelat gelap kehitaman.  Daun 
tunggal berseling, gundul hingga berbulu halus pada permukaan bawah, bentuk 
daun bundar telur sungsang, berukuran 10-40 cm x 3-13 cm, pangkal melancip atau 
membundar, ujung melancip, tulang daun sekunder berjumlah 5-14 pasang. 
Panjang tangkai daun 0,6-1,5 cm. Bunga majemuk tumbuh pada ranting, cabang 
atau batang. Mahkota bunga menyatu di pangkal, membentuk tabung pendek. 
Buah sering kali berdaging, kadangkala beracun, dalam buah terdapat 1-16 biji, 
bentuk baji dan tersusun konsentris.

Daerah Penyebaran:
Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Malesia, termasuk Indonesia 

Habitat:
Tumbuh di hutan dataran rendah campuran dipterokarpa dan hutan perbukitan 
kapur hingga ketinggian 500 m dpl. Tumbuhan ini menghendaki sinar matahari 
penuh.

Cara Perbanyakan: 
Vegetatif melalui stek batang. 

Diospyros	cauli�lora	Blume		

Manfaat :
Buah digunakan sebagai pewarna jala dan pakaian. Selain 
itu buahnya dapat dikonsumsi serta merupakan pakan 
burung. Kayunya bercorak indah untuk mebel mewah, 
sehingga bernilai ekonomi sangat tinggi. 
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Nama lokal / Indonesia :  kayu hitam

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ericales
 Famili          : Ebenaceae 
 Genus            : Diospyros 
 Spesies        : Diospyros cauliflora Blume

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi hingga 17 m, batang berbenjol tempat tumbuhnya bunga atau buah. 
Percabangan monopodial, tanpa banir. Pepagan hitam atau abu-abu kehitaman, 
keras dan agak rapuh, dengan permukaan retak-retak, beralur atau memecah, 
jarang licin, di bagian dalam berwarna pucat. Teras kayu berwarna hitam atau hitam 
berbelang merah muda atau cokelat pucat atau cokelat gelap kehitaman.  Daun 
tunggal berseling, gundul hingga berbulu halus pada permukaan bawah, bentuk 
daun bundar telur sungsang, berukuran 10-40 cm x 3-13 cm, pangkal melancip atau 
membundar, ujung melancip, tulang daun sekunder berjumlah 5-14 pasang. 
Panjang tangkai daun 0,6-1,5 cm. Bunga majemuk tumbuh pada ranting, cabang 
atau batang. Mahkota bunga menyatu di pangkal, membentuk tabung pendek. 
Buah sering kali berdaging, kadangkala beracun, dalam buah terdapat 1-16 biji, 
bentuk baji dan tersusun konsentris.

Daerah Penyebaran:
Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Malesia, termasuk Indonesia 

Habitat:
Tumbuh di hutan dataran rendah campuran dipterokarpa dan hutan perbukitan 
kapur hingga ketinggian 500 m dpl. Tumbuhan ini menghendaki sinar matahari 
penuh.

Cara Perbanyakan: 
Vegetatif melalui stek batang. 

Diospyros	cauli�lora	Blume		

Manfaat :
Buah digunakan sebagai pewarna jala dan pakaian. Selain 
itu buahnya dapat dikonsumsi serta merupakan pakan 
burung. Kayunya bercorak indah untuk mebel mewah, 
sehingga bernilai ekonomi sangat tinggi. 
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Nama lokal / Indonesia :  eboni, kayu hitam.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ebenales
 Famili          : Ebenaceae
 Genus            : Diospyros
 Spesies        : Diospyros celebica Bakh. 
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon sedang-besar dengan batang lurus yang dapat mencapai tinggi 40 m 
dengan batang 120 cm serta sering berbanir besar. Pepagan beralur dan 
mengelupas kecil-kecil, berwarna cokelat-hitam. Daun tungal berseling, 
berbentuk jorong memanjang, berukuran 10-35cm x 2-7 cm, permukaan 
bawahnya berbulu halus dan berwarna hijau abu-abu. Permukaan atas daun 
mengkilap dan berwarna hijau tua. Bunganya mengelompok pada ketiak daun, 
berwarna putih. Buahnya bulat telur, berbulu, buah muda berwarna hujau dan 
buah masak berwarna kuning sampai coklat.

Daerah Penyebaran:
Sulawesi (Sulawesi Tengah dan Selatan), dan sudah banyak dibudidayakan. 
Status kelangkaan menurut IUCN: Vu (Vulnerable/ rentan)

Habitat:
Tumbuh di hutan primer dataran rendah pada tanah liat, pasir atau tanah 
berbatu-batu yang mempunyai drainase baik, pada ketinggian kurang dari 400 
m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif  melalui biji dengan pertumbuhan sangat lambat. Musim buah pada 
bulan September-November, buah masak coklat bintik-bintik kuning , 
1100 biji/ kg. 

Diospyros	celebica	Bakh.	

Manfaat :
Karena kualitasnya yang baik, kayu ini 
termasuk komoditas ekspor yang sangat 
mahal dan mempunyai banyak kegunaan 
termasuk diantaranya untuk tiang 
jembatan, venir mewah, mebel, patung, 
ukiran dan hiasan rumah. Spesies ini 
merupakan Flora Identitas Sulawesi 
Tengah.
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Nama lokal / Indonesia :  eboni, kayu hitam.
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Ebenales
 Famili          : Ebenaceae
 Genus            : Diospyros
 Spesies        : Diospyros celebica Bakh. 
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon sedang-besar dengan batang lurus yang dapat mencapai tinggi 40 m 
dengan batang 120 cm serta sering berbanir besar. Pepagan beralur dan 
mengelupas kecil-kecil, berwarna cokelat-hitam. Daun tungal berseling, 
berbentuk jorong memanjang, berukuran 10-35cm x 2-7 cm, permukaan 
bawahnya berbulu halus dan berwarna hijau abu-abu. Permukaan atas daun 
mengkilap dan berwarna hijau tua. Bunganya mengelompok pada ketiak daun, 
berwarna putih. Buahnya bulat telur, berbulu, buah muda berwarna hujau dan 
buah masak berwarna kuning sampai coklat.

Daerah Penyebaran:
Sulawesi (Sulawesi Tengah dan Selatan), dan sudah banyak dibudidayakan. 
Status kelangkaan menurut IUCN: Vu (Vulnerable/ rentan)

Habitat:
Tumbuh di hutan primer dataran rendah pada tanah liat, pasir atau tanah 
berbatu-batu yang mempunyai drainase baik, pada ketinggian kurang dari 400 
m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif  melalui biji dengan pertumbuhan sangat lambat. Musim buah pada 
bulan September-November, buah masak coklat bintik-bintik kuning , 
1100 biji/ kg. 

Diospyros	celebica	Bakh.	

Manfaat :
Karena kualitasnya yang baik, kayu ini 
termasuk komoditas ekspor yang sangat 
mahal dan mempunyai banyak kegunaan 
termasuk diantaranya untuk tiang 
jembatan, venir mewah, mebel, patung, 
ukiran dan hiasan rumah. Spesies ini 
merupakan Flora Identitas Sulawesi 
Tengah.
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Nama lokal / Indonesia :  dahu, rao

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae 
 Genus            : Dracontomelon 
 Spesies        : Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya mencapai 55 m dengan panjang batang bebas cabang 10-25 m 
dan diameter 150 cm. Batang lurus, tinggi banir sampai 3 m. Pepagan berwarna 
kelabu-cokelat atau cokelat-merah, beralur dangkal, sedikit mengelupas. Daun 
majemuk menyirip, berseling, mengelompok pada ujung ranting, anak daun 
berjumlah 4-9 pasang. Bunga majemuk dalam malai, berwarna putih kekuningan 
atau merah muda. Buah bulan memanjang, diameter <4 cm, berdaging warna 
kekuningan.

Daerah Penyebaran:
India Timur, Kepulauan Andaman, China Selatan, Myanmar, Indo China, Thailand, 
Semenanjung Malaya, Indonesia, New Guinea dan Kepulauan Solomon. Di 
Indonesia ditemukan di Sumatra, Kalimatan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Habitat:
Tumbuh pada tanah datar yang kering atau di pinggir sungai yang kadang-kadang 
digenangi air, pada tanah liat atau tanah berbatu. Jenis ini menghendaki iklim basah 
dengan tipe curah hujan A. Pohon ini secara alami ditemukan di hutan primer atau 
hutan dengan musim kemarau sangat pendek pada ketinggian 500-1000 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbunga dan berbuah pada bulan Juni-Desember, 
dimana buah tua terjadi pada bulan Agustus-Nopember.

Dracontomelon	dao	(Blanco)	Merr.	&	Rolfe			

Manfaat :
Pohonnya ditanam sebagai peeneduh di kiri kanan jalan. Buahnya dapat 
dimakan dengan rasa yang manis bila sudah matang. Pemanfaatan lokal di 
Papua Nugini, daun dan bunga dimasak sebagai sayur. Sedangkan di Maluku 
dipergunakan sebagai penyedap makanan. Kulit batang dapat digunakan 
sebagai obat tradisonal untuk menyembuhkan disentri. Kayunya dapat 
digunakan untuk papan, tiang dan balok di bawah atap, peti, venir dan kayu 
lapis, tangkai korek api (tidak untuk kotak), lemari, barang bubutan dan panel 
dinding, serta untuk membuat perahu.
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Nama lokal / Indonesia :  dahu, rao

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae 
 Genus            : Dracontomelon 
 Spesies        : Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe

Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya mencapai 55 m dengan panjang batang bebas cabang 10-25 m 
dan diameter 150 cm. Batang lurus, tinggi banir sampai 3 m. Pepagan berwarna 
kelabu-cokelat atau cokelat-merah, beralur dangkal, sedikit mengelupas. Daun 
majemuk menyirip, berseling, mengelompok pada ujung ranting, anak daun 
berjumlah 4-9 pasang. Bunga majemuk dalam malai, berwarna putih kekuningan 
atau merah muda. Buah bulan memanjang, diameter <4 cm, berdaging warna 
kekuningan.

Daerah Penyebaran:
India Timur, Kepulauan Andaman, China Selatan, Myanmar, Indo China, Thailand, 
Semenanjung Malaya, Indonesia, New Guinea dan Kepulauan Solomon. Di 
Indonesia ditemukan di Sumatra, Kalimatan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Habitat:
Tumbuh pada tanah datar yang kering atau di pinggir sungai yang kadang-kadang 
digenangi air, pada tanah liat atau tanah berbatu. Jenis ini menghendaki iklim basah 
dengan tipe curah hujan A. Pohon ini secara alami ditemukan di hutan primer atau 
hutan dengan musim kemarau sangat pendek pada ketinggian 500-1000 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbunga dan berbuah pada bulan Juni-Desember, 
dimana buah tua terjadi pada bulan Agustus-Nopember.

Dracontomelon	dao	(Blanco)	Merr.	&	Rolfe			

Manfaat :
Pohonnya ditanam sebagai peeneduh di kiri kanan jalan. Buahnya dapat 
dimakan dengan rasa yang manis bila sudah matang. Pemanfaatan lokal di 
Papua Nugini, daun dan bunga dimasak sebagai sayur. Sedangkan di Maluku 
dipergunakan sebagai penyedap makanan. Kulit batang dapat digunakan 
sebagai obat tradisonal untuk menyembuhkan disentri. Kayunya dapat 
digunakan untuk papan, tiang dan balok di bawah atap, peti, venir dan kayu 
lapis, tangkai korek api (tidak untuk kotak), lemari, barang bubutan dan panel 
dinding, serta untuk membuat perahu.
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Nama lokal / Indonesia :  durian, kadu.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Bombacaceae
 Genus            : Durio
 Spesies        : Durio zibethinus L.
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar tinggi 40 m dengan diameter batang 100 cm. Pepagan kasar 
berwarna kelabu, sedangkan kayunya merah tua hingga cokelat. Daun tunggal 
berseling, berbentuk lonjong hingga lanset atau jorong, berukuran 10-15 x 3-4,5 
cm, ujung melancip, permukaan atas licin sedangkan bawah bersisik perak. 
Bunganya berwarna putih atau putih kehijauan. Buahnya bundar, lonjong, 
berwarna hijau kecokelatan dengan duri yang tajam. Bijinya ditutupi dengan salut 
biji atau daging buah yang manis, lunak, berwarna putih atau kekuningan.

Daerah Penyebaran:
Indonesia (terutama Sumatera dan Kalimantan). Saat ini banyak ditanam di 
Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam sampai ke India.

Habitat:
Tumbuh baik pada curah hujan sekurang-kurangnya 1500 mm serta kondisi 
tanah yang dalam, ringan dan berdrainase baik. Derajat keasaman optimal 
adalah 6-6,5.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi atau sambung pucuk. 
Buah masak 13-15 minggu setelah perbungaan, yaitu pada akhir musim 
kemarau bulan Oktober-Desember.

Manfaat :
Pohonnya yang rindang sering digunakan sebagai tanaman peneduh tepi jalan. 
Buah durian terkenal dan banyak diminati karena rasa dan aromanya yang khas. 
Kayunya dapat dibuat bahan bangunan.
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Nama lokal / Indonesia :  durian, kadu.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Bombacaceae
 Genus            : Durio
 Spesies        : Durio zibethinus L.
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar tinggi 40 m dengan diameter batang 100 cm. Pepagan kasar 
berwarna kelabu, sedangkan kayunya merah tua hingga cokelat. Daun tunggal 
berseling, berbentuk lonjong hingga lanset atau jorong, berukuran 10-15 x 3-4,5 
cm, ujung melancip, permukaan atas licin sedangkan bawah bersisik perak. 
Bunganya berwarna putih atau putih kehijauan. Buahnya bundar, lonjong, 
berwarna hijau kecokelatan dengan duri yang tajam. Bijinya ditutupi dengan salut 
biji atau daging buah yang manis, lunak, berwarna putih atau kekuningan.

Daerah Penyebaran:
Indonesia (terutama Sumatera dan Kalimantan). Saat ini banyak ditanam di 
Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam sampai ke India.

Habitat:
Tumbuh baik pada curah hujan sekurang-kurangnya 1500 mm serta kondisi 
tanah yang dalam, ringan dan berdrainase baik. Derajat keasaman optimal 
adalah 6-6,5.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi atau sambung pucuk. 
Buah masak 13-15 minggu setelah perbungaan, yaitu pada akhir musim 
kemarau bulan Oktober-Desember.

Manfaat :
Pohonnya yang rindang sering digunakan sebagai tanaman peneduh tepi jalan. 
Buah durian terkenal dan banyak diminati karena rasa dan aromanya yang khas. 
Kayunya dapat dibuat bahan bangunan.
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Nama lokal / Indonesia :  majegau

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Meliaceae 
 Genus            : Dysoxylum  
 Spesies        : Dysoxylum densiflorum (Blume) Miq.
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi 30-45m, tinggi bebas cabang 13 m, diameter 65 cm, berbanir papan, 
tinggi banir hingga 3,5m. Pepagan abu kehijauan, licin dan berlenti sel hingga 
berlekah atau bersisik. Daun majemuk menyirip, tersebar spiral, mengelompok 
pada ujung ranting, panjang daun hingga 150 cm, terdiri dari 5-8 pasang anak 
daun. Anak daun bentuk jorong bundar telur hingga bundar telur sungsang 
berukuran 14-20 cm x 5-8 cm, helaian simetris atau tidak simetris, gundul atau 
berbulu tipis pada permukaan bawah. Bunga majemuk tandan, diameter bunga 
kurang dari 13 mm, mahkota bunga berwarna putih kekuningan. Buah kapsul, 
panjang < 4 cm, diameter 2 cm, warna hijau kekuningan, berbulu abu, terdapat 2-4 
biji. Biji hitam terbungkus aril putih.  

Daerah Penyebaran:
Burma, Cina, Thailand, Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak, dan Indonesia 
(Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores dan Sulawesi). 

Habitat:
Tumbuh di hutan primer atau hutan sekunder campuran yang telah tua. Tumbuh 
dengan baik di dataran rendah sampai ketinggian 1.700 m dpl. Umumnya tumbuh 
pada tanah alluvial di tepi sungai, tanah liat, tanah berpasir atau batu kapur. Jenis 
ini merupakan flora identitas Provinsi Bali.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.  

Dysoxylum	densi�lorum	(Blume)	Miq.	

Manfaat :
Tanaman ini memiliki kualitas kayunya yang baik sehingga di Bali banyak 
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan (terutama bangunan-bangunan suci) 
dan sebagai bahan kerajinan ukiran. Kayunya cocok untuk konstruksi ringan dan 
berat, lantai, papan, meubel venir dan kayu lapis. 
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Nama lokal / Indonesia :  majegau

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Meliaceae 
 Genus            : Dysoxylum  
 Spesies        : Dysoxylum densiflorum (Blume) Miq.
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi 30-45m, tinggi bebas cabang 13 m, diameter 65 cm, berbanir papan, 
tinggi banir hingga 3,5m. Pepagan abu kehijauan, licin dan berlenti sel hingga 
berlekah atau bersisik. Daun majemuk menyirip, tersebar spiral, mengelompok 
pada ujung ranting, panjang daun hingga 150 cm, terdiri dari 5-8 pasang anak 
daun. Anak daun bentuk jorong bundar telur hingga bundar telur sungsang 
berukuran 14-20 cm x 5-8 cm, helaian simetris atau tidak simetris, gundul atau 
berbulu tipis pada permukaan bawah. Bunga majemuk tandan, diameter bunga 
kurang dari 13 mm, mahkota bunga berwarna putih kekuningan. Buah kapsul, 
panjang < 4 cm, diameter 2 cm, warna hijau kekuningan, berbulu abu, terdapat 2-4 
biji. Biji hitam terbungkus aril putih.  

Daerah Penyebaran:
Burma, Cina, Thailand, Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak, dan Indonesia 
(Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores dan Sulawesi). 

Habitat:
Tumbuh di hutan primer atau hutan sekunder campuran yang telah tua. Tumbuh 
dengan baik di dataran rendah sampai ketinggian 1.700 m dpl. Umumnya tumbuh 
pada tanah alluvial di tepi sungai, tanah liat, tanah berpasir atau batu kapur. Jenis 
ini merupakan flora identitas Provinsi Bali.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.  

Dysoxylum	densi�lorum	(Blume)	Miq.	

Manfaat :
Tanaman ini memiliki kualitas kayunya yang baik sehingga di Bali banyak 
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan (terutama bangunan-bangunan suci) 
dan sebagai bahan kerajinan ukiran. Kayunya cocok untuk konstruksi ringan dan 
berat, lantai, papan, meubel venir dan kayu lapis. 
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Nama lokal / Indonesia :  kayu hujan, lamiding, takup bolok, ki hujan, ki keper, 
      mesawah. 
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fagales
 Famili          : Juglandaceae 
 Genus            : Engelhardia
 Spesies        : Engelhardia spicata Lesch. ex Blume  
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi 20-40 m, diameter 280 cm; berbanir, tinggi banir 3 m. Pepagan abu-abu  
kecokelatan, licin hingga berlekah halus dan mengelupas tipis. Ranting bersisik dan 
berbulu kuning pucat keemasan. Daun majemuk menyirip genap, tersebar spiral, panjang 
rakis 10 cm- 40 cm, panjang tangkai daun 3 – 7 cm, terdapat 3 – 6 pasang anak daun, jarang 
2 dan 7 pasang anak daun. Helaian anak daun bundar telur melonjong atau lonjong hingga 
lanset, berukuran 8 – 18 cm x 3 – 7 cm, ujung tumpul atau meluncip, pangkal helaian anak 
daun bentuk jantung atau bundar, pangkal sering tidak simetris, permukaan bawah gundul 
atau pada pertulangan daun berbulu, tepi daun rata atau bergelombang, pertulangan 
sekunder anak daun berjumlah 11 – 18 pasang, panjang tangkai anak daun 2 – 10 mm. 
Perbungaan malai, tumbuh pada ketiak daun atau ketiak ranting. Untaian buah memiliki 
panjang 22 – 45 cm atau 60 cm, buah kacang bulat atau bulat telur, berukuran 0,3 – 0,6 cm x 
0,3 – 0,8 cm, berbulu sikat; buah bersayap 3 terdiri dari 2 sayap lateral dan 1 sayap tengah, 
sayap lateral berukuran 2 – 2, 5 cm x 0,5 – 0,8 cm dan sayap tengah berukuran 2 – 6 cm x 0,7 
– 1,5 cm.  

Daerah Penyebaran:
India, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Indochina, Malaya, 
dan Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara). 

Habitat:
Tumbuh di hutan primer, umumnya tumbuh di lereng pegunungan atau lembah, 
pada ketinggian mulai dari dekat permukaan laut hingga 2100 m dpl. 

Cara Perbanyakan:
Perbanyakan generatif melalui biji. Musim berbunga pada bulan November – April, 
dan berbuah bulan Januari – Agustus.

Engelhardia	spicata	Lesch.	ex	Blume

Manfaat :
Kayu lunak, ringan, tidak tahan lama, 
mudah dikerjakan, dan 
diperdagangkan. Penggunaan kayu 
untuk bangunan ringan di bawah atap, 
moulding, perabot rumah tangga, 
lantai, gagang peralatan pertanian dan 
pisau, gagang senapan, souvenir/ 
hiasan, furniture, kano, venir dan kayu 
lapis. Tanin yang dihasilkan dari 
pepagan dan daun diperdagangkan 
secara lokal, dan dapat dipakai untuk 
meracun ikan. Jenis pohon ini sering 
ditanam untuk reboisasi dan kayu 
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Nama lokal / Indonesia :  kayu hujan, lamiding, takup bolok, ki hujan, ki keper, 
      mesawah. 
Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fagales
 Famili          : Juglandaceae 
 Genus            : Engelhardia
 Spesies        : Engelhardia spicata Lesch. ex Blume  
 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi 20-40 m, diameter 280 cm; berbanir, tinggi banir 3 m. Pepagan abu-abu  
kecokelatan, licin hingga berlekah halus dan mengelupas tipis. Ranting bersisik dan 
berbulu kuning pucat keemasan. Daun majemuk menyirip genap, tersebar spiral, panjang 
rakis 10 cm- 40 cm, panjang tangkai daun 3 – 7 cm, terdapat 3 – 6 pasang anak daun, jarang 
2 dan 7 pasang anak daun. Helaian anak daun bundar telur melonjong atau lonjong hingga 
lanset, berukuran 8 – 18 cm x 3 – 7 cm, ujung tumpul atau meluncip, pangkal helaian anak 
daun bentuk jantung atau bundar, pangkal sering tidak simetris, permukaan bawah gundul 
atau pada pertulangan daun berbulu, tepi daun rata atau bergelombang, pertulangan 
sekunder anak daun berjumlah 11 – 18 pasang, panjang tangkai anak daun 2 – 10 mm. 
Perbungaan malai, tumbuh pada ketiak daun atau ketiak ranting. Untaian buah memiliki 
panjang 22 – 45 cm atau 60 cm, buah kacang bulat atau bulat telur, berukuran 0,3 – 0,6 cm x 
0,3 – 0,8 cm, berbulu sikat; buah bersayap 3 terdiri dari 2 sayap lateral dan 1 sayap tengah, 
sayap lateral berukuran 2 – 2, 5 cm x 0,5 – 0,8 cm dan sayap tengah berukuran 2 – 6 cm x 0,7 
– 1,5 cm.  

Daerah Penyebaran:
India, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Indochina, Malaya, 
dan Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara). 

Habitat:
Tumbuh di hutan primer, umumnya tumbuh di lereng pegunungan atau lembah, 
pada ketinggian mulai dari dekat permukaan laut hingga 2100 m dpl. 

Cara Perbanyakan:
Perbanyakan generatif melalui biji. Musim berbunga pada bulan November – April, 
dan berbuah bulan Januari – Agustus.

Engelhardia	spicata	Lesch.	ex	Blume

Manfaat :
Kayu lunak, ringan, tidak tahan lama, 
mudah dikerjakan, dan 
diperdagangkan. Penggunaan kayu 
untuk bangunan ringan di bawah atap, 
moulding, perabot rumah tangga, 
lantai, gagang peralatan pertanian dan 
pisau, gagang senapan, souvenir/ 
hiasan, furniture, kano, venir dan kayu 
lapis. Tanin yang dihasilkan dari 
pepagan dan daun diperdagangkan 
secara lokal, dan dapat dipakai untuk 
meracun ikan. Jenis pohon ini sering 
ditanam untuk reboisasi dan kayu 
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Nama lokal / Indonesia :  dadap cangkring

Klasifikasi :
Kingdom   : Plantae
Divisi     : Magnoliophyta 
Kelas          : Magnoliopsida 
Ordo        : Fabales
Famili       : Fabaceae
Genus           : Erythrina
Spesies        : Erythrina fusca Lour. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon berukuran sedang, tinggi 10-26 m, diameter 140 cm, tajuk membulat. 
Batang pendek, berduri, kadang-kadang berbanir sampai 2 m; pepagan abu-abu 
kecokelatan atau cokelat kehijauan. Dahan menyebar, berduri, ranting tidak 
berduri. Daun majemuk menjari 3, berseling, bentuk anak daun bundar telur, 
berukuran 8-14 x 7-12 cm, anak daun bagian ujung berukuran lebih besar. 
Perbungaan tandan, terminal, tangkai silindris, panjang 2-3 cm, kelopak berbentuk 
tabung, ujung bercangap, mahkota bunga berbentuk seperti kupu-kupu bunga 
warna merah bata muda atau salmon Buah polong, diameter 2-3 cm, coklat. Biji 
bentuk ginjal, menjorong – melonjong, warna cokelat tua atau hitam dengan kulut 
yang keras.

Daerah Penyebaran:
Asia tropis termasuk Indonesia, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, Afrika, Karibia 
dan Amerika Selatan Tropis. 

Habitat:
Tumbuh di tepi pantai, toleran rendaman air dan kadar garam. Ditemukan pula di 
daerah tropis dengan ketinggian hingga 700 m dpl. Menyukai daerah litoral 
dengan tanah berdrainase tidak bagus seperti rawa-rawa dan aliran tepi sungai 
atau rawa-rawa di dataran tinggi. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan stek.

Erythrina	fusca	Lour.	

Manfaat :
Kayu untuk bahan ukiran dan kano, kadang untuk 
kayu bakar. Bunga dan daun mudanya dapat 
dikonsumsi, rebusan akarnya sebagai obat beri-beri. 
Pohonnya ditanam sebagai tanaman hias. Jenis ini 
merupakan tumbuhan pionir setelah letusan gunung 
berapi Krakatau. Tumbuhan ini merupakan habitat 
satwa, yaitu tempat tidur primata.
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Nama lokal / Indonesia :  dadap cangkring

Klasifikasi :
Kingdom   : Plantae
Divisi     : Magnoliophyta 
Kelas          : Magnoliopsida 
Ordo        : Fabales
Famili       : Fabaceae
Genus           : Erythrina
Spesies        : Erythrina fusca Lour. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon berukuran sedang, tinggi 10-26 m, diameter 140 cm, tajuk membulat. 
Batang pendek, berduri, kadang-kadang berbanir sampai 2 m; pepagan abu-abu 
kecokelatan atau cokelat kehijauan. Dahan menyebar, berduri, ranting tidak 
berduri. Daun majemuk menjari 3, berseling, bentuk anak daun bundar telur, 
berukuran 8-14 x 7-12 cm, anak daun bagian ujung berukuran lebih besar. 
Perbungaan tandan, terminal, tangkai silindris, panjang 2-3 cm, kelopak berbentuk 
tabung, ujung bercangap, mahkota bunga berbentuk seperti kupu-kupu bunga 
warna merah bata muda atau salmon Buah polong, diameter 2-3 cm, coklat. Biji 
bentuk ginjal, menjorong – melonjong, warna cokelat tua atau hitam dengan kulut 
yang keras.

Daerah Penyebaran:
Asia tropis termasuk Indonesia, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, Afrika, Karibia 
dan Amerika Selatan Tropis. 

Habitat:
Tumbuh di tepi pantai, toleran rendaman air dan kadar garam. Ditemukan pula di 
daerah tropis dengan ketinggian hingga 700 m dpl. Menyukai daerah litoral 
dengan tanah berdrainase tidak bagus seperti rawa-rawa dan aliran tepi sungai 
atau rawa-rawa di dataran tinggi. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan stek.

Erythrina	fusca	Lour.	

Manfaat :
Kayu untuk bahan ukiran dan kano, kadang untuk 
kayu bakar. Bunga dan daun mudanya dapat 
dikonsumsi, rebusan akarnya sebagai obat beri-beri. 
Pohonnya ditanam sebagai tanaman hias. Jenis ini 
merupakan tumbuhan pionir setelah letusan gunung 
berapi Krakatau. Tumbuhan ini merupakan habitat 
satwa, yaitu tempat tidur primata.
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Nama lokal / Indonesia :  ulin, kayu besi

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae
 Genus            : Eusideroxylon 
 Spesies        : Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar, tinggi mencapai 60 m diameter 150 cm. Batang lurus tegak dengan 
bagian bebas cabang 5-20 m. Pepagan berwarna coklat kemerahan sampai coklat 
keabuan, beralur kecil atau halus mengelupas. Daun tunggal, tersusun spiral, 
tebal, berbentuk bundar telur lonjong atau jorong, jumlah tulang sekunder 8-12 
pasang, permukaan atas gundul, sedangkan urat-urat permukaan bawah berbulu 
halus, daun muda berwarna keunguan. Bunga berbentuk malai. Mahkota bunga 
berwarna kehijauan, berbulu halus. Buah tergolong buah batu, berukuran 7,5-16,0 
x 5,0-9,0 cm, tangkai berbentuk benjolan, lonjong dan berwarna hitam. Biji besar, 
berkulit keras dan beralur-alur memanjang.

Daerah Penyebaran:
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat serta di Sumatera bagian Selatan 
termasuk Bangka dan Belitung. Merupakan tumbuhan langka dengan kategori 
Rentan (VU) menurut IUCN 2.3.

Habitat:

Tumbuh di sepanjang tepi sungai dan bukit-bukit yang berdekatan di dataran 
rendah primer dan hutan sekunder sampai dengan ketinggian 500 m dpl. 
Tumbuhnya terpencar atau mengelompok dalam hutan campuran dengan rata-
rata curah hujan tahunan 2500–4000 mm.  Sangat jarang dijumpai di habitat rawa-
rawa.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Berbuah setiap tahun dan buah masak pada bulan 
Oktober- Januari.

Eusideroxylon	zwageri	Teijsm.	&	Binn.	

Manfaat :
Kayu ulin kualitasnya sangat baik dengan kelas awet 1 dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan bangunan,  seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik,  dan 
perkapalan, balok, papan lantai, mebel, ukiran, sirap, bantalan kereta apidan tiang 
landasan dalam tanah.
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Nama lokal / Indonesia :  ulin, kayu besi

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae
 Genus            : Eusideroxylon 
 Spesies        : Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar, tinggi mencapai 60 m diameter 150 cm. Batang lurus tegak dengan 
bagian bebas cabang 5-20 m. Pepagan berwarna coklat kemerahan sampai coklat 
keabuan, beralur kecil atau halus mengelupas. Daun tunggal, tersusun spiral, 
tebal, berbentuk bundar telur lonjong atau jorong, jumlah tulang sekunder 8-12 
pasang, permukaan atas gundul, sedangkan urat-urat permukaan bawah berbulu 
halus, daun muda berwarna keunguan. Bunga berbentuk malai. Mahkota bunga 
berwarna kehijauan, berbulu halus. Buah tergolong buah batu, berukuran 7,5-16,0 
x 5,0-9,0 cm, tangkai berbentuk benjolan, lonjong dan berwarna hitam. Biji besar, 
berkulit keras dan beralur-alur memanjang.

Daerah Penyebaran:
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat serta di Sumatera bagian Selatan 
termasuk Bangka dan Belitung. Merupakan tumbuhan langka dengan kategori 
Rentan (VU) menurut IUCN 2.3.

Habitat:

Tumbuh di sepanjang tepi sungai dan bukit-bukit yang berdekatan di dataran 
rendah primer dan hutan sekunder sampai dengan ketinggian 500 m dpl. 
Tumbuhnya terpencar atau mengelompok dalam hutan campuran dengan rata-
rata curah hujan tahunan 2500–4000 mm.  Sangat jarang dijumpai di habitat rawa-
rawa.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Berbuah setiap tahun dan buah masak pada bulan 
Oktober- Januari.

Eusideroxylon	zwageri	Teijsm.	&	Binn.	

Manfaat :
Kayu ulin kualitasnya sangat baik dengan kelas awet 1 dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan bangunan,  seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik,  dan 
perkapalan, balok, papan lantai, mebel, ukiran, sirap, bantalan kereta apidan tiang 
landasan dalam tanah.
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Nama lokal / Indonesia :  sengon, jeungjing

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Fabaceae
 Genus            : Paraserianthes
 Spesies        : Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W. Grimes

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 30 m, diameter lebih dari 100 cm. Batang utama lurus dan silindris, 
dengan tinggi batang bebas cabang mencapai 20 m, tidak berbanir. Pepagan 
berwarna kelabu atau keputih-putihan, licin atau agak berbintik, dengan lentisel. 
Tajuk berbentuk payung, dan renggang. Daun majemuk menyirip ganda, anak 
daunnya kecil- kecil, mudah rontok. Bunga kecil, putih kekuningan, berbulu, 
berkelamin dua, terkumpul dalam malai bulir yang bercabang panjang, 10-25 cm, 
terletak di ketiak daun. Buah polong pipih serupa pita, lurus, 6-12 × 2 cm.  Biji 16 
atau kurang tiap buah.

Daerah Penyebaran:
Papua dan Kepulauan Maluku, kemudian  menyebar ke kepulauan Solomon, 
Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Filipina.

Habitat:
Tumbuh di  hutan primer, hutan sekunder dan dataran banjir di tepian sungai, serta 
kadang di hutan pantai. Ditanam di perkampungan, tepi jalan, tepi sungai, ladang, 
pematang sawah, perkebunan, kopi, maupun di tegalan. Tumbuh di tempat 
terbuka, pada tanah lempung, dengan ketinggian 0-1650 mdpl, curah hujan 2400-
4800 mm/tahun.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim buah pada bulan Juli-
Agustus, buah berwarna coklat, jumlah benih 25.000-28.000 butir/ kg. 

Falcataria	moluccana	(Miq.)	Barneby	&	J.W.	Grimes

Manfaat :
Tumbuhan banyak ditanam sebagai  
p o h o n  p e n e d u h / p e l i n d u n g  d i 
perkebunan serta pengendali erosi. 
Kayunya dimanfaatkan sebagai papan, 
balok, tiang, peti kemas, pulp, korek api, 
kelom, peti sabun, perabotan rumah 
tangga, bahan mainan serta bahan 
pembungkus. Daunnya sebagai pakan 
ternak (ayam dan kambing).
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Nama lokal / Indonesia :  sengon, jeungjing

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Fabaceae
 Genus            : Paraserianthes
 Spesies        : Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W. Grimes

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 30 m, diameter lebih dari 100 cm. Batang utama lurus dan silindris, 
dengan tinggi batang bebas cabang mencapai 20 m, tidak berbanir. Pepagan 
berwarna kelabu atau keputih-putihan, licin atau agak berbintik, dengan lentisel. 
Tajuk berbentuk payung, dan renggang. Daun majemuk menyirip ganda, anak 
daunnya kecil- kecil, mudah rontok. Bunga kecil, putih kekuningan, berbulu, 
berkelamin dua, terkumpul dalam malai bulir yang bercabang panjang, 10-25 cm, 
terletak di ketiak daun. Buah polong pipih serupa pita, lurus, 6-12 × 2 cm.  Biji 16 
atau kurang tiap buah.

Daerah Penyebaran:
Papua dan Kepulauan Maluku, kemudian  menyebar ke kepulauan Solomon, 
Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Filipina.

Habitat:
Tumbuh di  hutan primer, hutan sekunder dan dataran banjir di tepian sungai, serta 
kadang di hutan pantai. Ditanam di perkampungan, tepi jalan, tepi sungai, ladang, 
pematang sawah, perkebunan, kopi, maupun di tegalan. Tumbuh di tempat 
terbuka, pada tanah lempung, dengan ketinggian 0-1650 mdpl, curah hujan 2400-
4800 mm/tahun.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim buah pada bulan Juli-
Agustus, buah berwarna coklat, jumlah benih 25.000-28.000 butir/ kg. 

Falcataria	moluccana	(Miq.)	Barneby	&	J.W.	Grimes

Manfaat :
Tumbuhan banyak ditanam sebagai  
p o h o n  p e n e d u h / p e l i n d u n g  d i 
perkebunan serta pengendali erosi. 
Kayunya dimanfaatkan sebagai papan, 
balok, tiang, peti kemas, pulp, korek api, 
kelom, peti sabun, perabotan rumah 
tangga, bahan mainan serta bahan 
pembungkus. Daunnya sebagai pakan 
ternak (ayam dan kambing).
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Nama lokal/ Indonesia : beringin, caringin, ara

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta
 Kelas           : Magnoliopsida
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Spesies       : Ficus benjamina L. 

Deskripsi Morfologi:

Pohon dengan tinggi mencapai 35 m dan diameter 40 cm. Akar udara banyak 
menggantung dari batang utamanya. Pepagan berwarna cokelat terang hingga 
kelabu bahkan kehitaman. Ranting daun bergetah putih. Daun tunggal, berseling, 
bentuk bundar telur  dalam rangkaian bentuk spiral berbentuk elips atau bundar 
telur lanset, panjang 4,5-6 cm, lebar 3,5 cm, ujung melancip, permukaan atas 
helaian licin mengkilap, permukaan bawah hijau kusam. Daun penumpu bentuk 
lanset, meruncing, panjang 1 cm mudah luruh. Buah ara tersusun dalam sikonium, 
bulat dengan diameter 3 cm, merah tua setelah masak.

Manfaat :
Sebagai tanaman peneduh / hias (bonsai) dan baik untuk konservasi air. Buah dan 
daun sebagai pakan satwa, pohonnya merupakan habitat berbagai jenis satwa 
seperti burung dan primata.
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Nama lokal/ Indonesia : beringin, caringin, ara

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta
 Kelas           : Magnoliopsida
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Spesies       : Ficus benjamina L. 

Deskripsi Morfologi:

Pohon dengan tinggi mencapai 35 m dan diameter 40 cm. Akar udara banyak 
menggantung dari batang utamanya. Pepagan berwarna cokelat terang hingga 
kelabu bahkan kehitaman. Ranting daun bergetah putih. Daun tunggal, berseling, 
bentuk bundar telur  dalam rangkaian bentuk spiral berbentuk elips atau bundar 
telur lanset, panjang 4,5-6 cm, lebar 3,5 cm, ujung melancip, permukaan atas 
helaian licin mengkilap, permukaan bawah hijau kusam. Daun penumpu bentuk 
lanset, meruncing, panjang 1 cm mudah luruh. Buah ara tersusun dalam sikonium, 
bulat dengan diameter 3 cm, merah tua setelah masak.

Manfaat :
Sebagai tanaman peneduh / hias (bonsai) dan baik untuk konservasi air. Buah dan 
daun sebagai pakan satwa, pohonnya merupakan habitat berbagai jenis satwa 
seperti burung dan primata.
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Nama lokal/ Indonesia : karet kebo.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Species       : Ficus elastica Roxb. ex.Hornem.

Deskripsi Morfologi:
Pohon, tinggi  mencapai 30-40 m dan diameter 200 cm, berbanir, memiliki akar 
udara yang menggantung. Pepagan licin, berwarna abu-abu kecoklatan, 
mengeluarkan getah/ lateks berwarna putih susu. Daun tunggal, berseling, helai 
daun bundar telur atau lonjong, mengkilap, tepi daun rata, berukuran 10-35 cm x 5-
15 cm, ukuran daun terbesar pada saat masih muda, kemudian ukuran daun 
mengecil ketika pohon semakin tua. Kuncup daun muda tertutup oleh selaput 
bumbung (ocrea)  berbentuk kerucut tajam dan berwarna merah muda. Daun 
muda berwarna merah hati kemudian menjadi hijau tua setelah dewasa. Bunga 
majemuk dalam sikonium muncul di ketiak daun, berwarna merah kusam.  Buah 
buni, bentuk bulat, diameter 1-2 cm, menempel pada batang dan cabang, berwarna 
kuning kehijauan, terdiri atas 3-6 biji yang terletak dalam ruang-ruang. Biji bulat, 
berkulit keras, warna cokelat kehitaman dengan bercak-bercak pola yang khas. 

Daerah Penyebaran:

India, Nepal, Myanmar, China, Malaysia dan Indonesia (Sumatera dan Jawa).

Habitat :
Tumbuh baik di daerah tropis yang terkena sinar matahari penuh, namun  dengan 
suhu yang tidak terlalu panas. Ini memiliki toleransi yang tinggi untuk kekeringan, 
tetapi lebih menyukai kelembaban dan tumbuh subur di basah.
 
Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan stek pucuk atau stek batang. 

Ficus	elastica	Roxb.	ex.Hornem.

Manfaat :
Pohon ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias baik di luar maupun di 
dalam ruangan (di dalam pot). Getah batangnya berkhasiat sebagai obat bisul 
dan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan permen karet. Kandungan 
kimia daun, akar dan pepagan mengandung saponin dan flavonoida, disamping 
itu kulit batang dan akarnya mengandung polifenol sedang daunnya 
mengandung tanin. Efek farmakologis ini diantaranya melancarkan peredaran 
darah dan menghilangkan sakit (analgetik).
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Nama lokal/ Indonesia : karet kebo.

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Species       : Ficus elastica Roxb. ex.Hornem.

Deskripsi Morfologi:
Pohon, tinggi  mencapai 30-40 m dan diameter 200 cm, berbanir, memiliki akar 
udara yang menggantung. Pepagan licin, berwarna abu-abu kecoklatan, 
mengeluarkan getah/ lateks berwarna putih susu. Daun tunggal, berseling, helai 
daun bundar telur atau lonjong, mengkilap, tepi daun rata, berukuran 10-35 cm x 5-
15 cm, ukuran daun terbesar pada saat masih muda, kemudian ukuran daun 
mengecil ketika pohon semakin tua. Kuncup daun muda tertutup oleh selaput 
bumbung (ocrea)  berbentuk kerucut tajam dan berwarna merah muda. Daun 
muda berwarna merah hati kemudian menjadi hijau tua setelah dewasa. Bunga 
majemuk dalam sikonium muncul di ketiak daun, berwarna merah kusam.  Buah 
buni, bentuk bulat, diameter 1-2 cm, menempel pada batang dan cabang, berwarna 
kuning kehijauan, terdiri atas 3-6 biji yang terletak dalam ruang-ruang. Biji bulat, 
berkulit keras, warna cokelat kehitaman dengan bercak-bercak pola yang khas. 

Daerah Penyebaran:

India, Nepal, Myanmar, China, Malaysia dan Indonesia (Sumatera dan Jawa).

Habitat :
Tumbuh baik di daerah tropis yang terkena sinar matahari penuh, namun  dengan 
suhu yang tidak terlalu panas. Ini memiliki toleransi yang tinggi untuk kekeringan, 
tetapi lebih menyukai kelembaban dan tumbuh subur di basah.
 
Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan stek pucuk atau stek batang. 

Ficus	elastica	Roxb.	ex.Hornem.

Manfaat :
Pohon ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias baik di luar maupun di 
dalam ruangan (di dalam pot). Getah batangnya berkhasiat sebagai obat bisul 
dan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan permen karet. Kandungan 
kimia daun, akar dan pepagan mengandung saponin dan flavonoida, disamping 
itu kulit batang dan akarnya mengandung polifenol sedang daunnya 
mengandung tanin. Efek farmakologis ini diantaranya melancarkan peredaran 
darah dan menghilangkan sakit (analgetik).
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Nama lokal / Indonesia :  ara, beunying, wilodo, ara kujajing, 
      ara batang kuning.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Rosales
 Famili          : Moraceae 
 Genus            : Ficus
 Spesies        : Ficus fistulosa Reinw. Ex Blume   

Deskripsi Morfologi:

Pohon kecil tinggi 20 m, diameter 30 cm. Batang silindris, pepagan licin atau beretak kecil, 
warna abu-abu, keputihan hingga kecoklatan. Daun tunggal, berseling atau tersebar spiral, 
bentuk jorong atau lonjong, berukuran 7-32 x 2-15 cm. Daun muda berwarna merah pucat. 
Buah bentuk bulat, diameter 2,5 cm, warna hijau hingga kuning kemerahan. Bunga dan 
buah ficus tersusun dalam sikonium berbentuk piala/ bulat, diameter 2,5 cm, hijau 
hingga kuning kemerahan.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Kepulauan Nicobar, Thailand, Semenanjung Malaya 
dan Filipina.

Habitat:
Tumbuh di hutan primer dan sekunder, hutan rawa air tawar dan sepanjang daerah aliran 
sungai hingga ketinggian 2.000 m dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Bunga dan buah ficus tersusun dalam sikonium berbentuk piala/ 
bulat, diameter 2,5 cm, hijau hingga kuning kemerahan.

Manfaat:
Kayu digunakan untuk peti buah, konstruksi ringan, peralatan dapur, pelampung dan kayu 
bakar. Daun muda dikonsumsi sebagai lalapan atau salad. Getahnya dapat  mengobati 
luka teriris benda tajam. Air rebusan akar untuk perawatan setelah melahirkan. Buah dan 
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Nama lokal/ Indonesia : ara, karet kebo, lowa, bunut

Klasifikasi:
 Kingdom : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta
 Kelas           : Magnoliopsida
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Spesies       : Ficus racemosa L.

Deskripsi Morfologi:
Pohon dengan tinggi mencapai 24 m dan diameter 80 cm, berbanir. Pepagan 
lincin, warna abu-abu keputihan, kulit dalam kekuningan. Daun penumpu jorong 
menyempit, panjang 4 cm, gundul, mudah luruh. Daun tersusun dalam rangkaian 
spiral, berbentuk lonjong sampai lanset, berukuran 5 – 11 x 1,5 – 3,5 cm, gundul, 
ujung melancip, pangkal tumpul atau membundar.  Buah menempel di batang 
dalam kelompok hingga sepanjang 25 cm berwarna hijau sampai merah.

Daerah Penyebaran:
Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi), Cina 
Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, New 
Guinea dan Australia.

Habitat :
Tumbuh di daerah aliran sungai dan hutan dataran rendah pada ketinggian 100-
1700 mdpl. Spesies ini juga bisa dijumpai hingga dekat pantai.

Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan stek dan cangkok. Berbuah 2 kali 
setahun, buah masak pada bulan Juni dan Agustus-September.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, buahnya dapat dikonsumsi. 
Daun dikonsumsi sebagai sayuran dan dapat mengobati diare. Getah berwarna 
putih susu digunakan sebagai bahan dalam produksi kertas tahan air. Buah 
tanaman ini juga biasa dimakan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan 
lutung. Pohonnya merupakan habitat berbagai jenis satwa termasuk lutung dan 
sebagai penahan longsor dan erosi.
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Nama lokal/ Indonesia : ara, karet kebo, lowa, bunut

Klasifikasi:
 Kingdom : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta
 Kelas           : Magnoliopsida
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Spesies       : Ficus racemosa L.

Deskripsi Morfologi:
Pohon dengan tinggi mencapai 24 m dan diameter 80 cm, berbanir. Pepagan 
lincin, warna abu-abu keputihan, kulit dalam kekuningan. Daun penumpu jorong 
menyempit, panjang 4 cm, gundul, mudah luruh. Daun tersusun dalam rangkaian 
spiral, berbentuk lonjong sampai lanset, berukuran 5 – 11 x 1,5 – 3,5 cm, gundul, 
ujung melancip, pangkal tumpul atau membundar.  Buah menempel di batang 
dalam kelompok hingga sepanjang 25 cm berwarna hijau sampai merah.

Daerah Penyebaran:
Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi), Cina 
Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, New 
Guinea dan Australia.

Habitat :
Tumbuh di daerah aliran sungai dan hutan dataran rendah pada ketinggian 100-
1700 mdpl. Spesies ini juga bisa dijumpai hingga dekat pantai.

Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan stek dan cangkok. Berbuah 2 kali 
setahun, buah masak pada bulan Juni dan Agustus-September.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, buahnya dapat dikonsumsi. 
Daun dikonsumsi sebagai sayuran dan dapat mengobati diare. Getah berwarna 
putih susu digunakan sebagai bahan dalam produksi kertas tahan air. Buah 
tanaman ini juga biasa dimakan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan 
lutung. Pohonnya merupakan habitat berbagai jenis satwa termasuk lutung dan 
sebagai penahan longsor dan erosi.
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Nama lokal/ Indonesia : gondang putih, ara kondang

Klasifikasi
 Kingdom   : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Spesies       : Ficus variegata BIume 

Deskripsi Morfologi:

Pohon, tinggi  mencapai 40 m dan diameter 70-100 cm, berbanir. Pepagan licin, 
berwarna abu-abu kecokelatan. Daun penumpu bundar telur melancip, panjang 6 
mm, mudah luruh. Daun tunggal, tersebar spiral, helai daun bundar telur melanset 
atau lonjong berukuran 9-20 cm x 4-12 cm, pangkal membulat atau asimetrik, ujung 
daun meruncing, tepi daun rata atau bergigi pada tingkat anakan. Buah bulat, 
menempel pada batang dan cabang. Bunga dan buah tersusun dalam sikonium, 
bulat berwarna hijau dan berubah menjadi merah kecoklatan.

Daerah Penyebaran:

Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, India, 
Birma, Indo China, Kepulauan Andaman, kawasan Malesia, Kepulauan Solomon 
dan Australia.

Habitat :

Tumbuh baik di hutan  dataran  rendah  sampai  pegunungan hingga ketinggian 
1500 m dpl, pada iklim B, tumbuh pada kondisi tanah masam dan jenis tanah 
podsolik merah kuning serta latosol.

Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan stek pucuk atau stek batang. 
Berbunga dan berbuah pada bulan Mei-Juni dan puncak masak buah bulan Mei. 
Jumlah buah per kg sekitar 2-4 juta butir.

Ficus	variegata	Blume

Manfaat :

Jenis pohon ini baik untuk konservasi 
tanah dan air. Kayunya sebagai bahan 
bangunan, kayu lapis, interior, laci kotak 
dan bahan baku pulp/ kertas. Jenis ini juga 
sebagai habitat lutung (buahnya dimakan 
lutung).
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Nama lokal/ Indonesia : gondang putih, ara kondang

Klasifikasi
 Kingdom   : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Rosales
 Famili         : Moraceae
 Genus         : Ficus
 Spesies       : Ficus variegata BIume 

Deskripsi Morfologi:

Pohon, tinggi  mencapai 40 m dan diameter 70-100 cm, berbanir. Pepagan licin, 
berwarna abu-abu kecokelatan. Daun penumpu bundar telur melancip, panjang 6 
mm, mudah luruh. Daun tunggal, tersebar spiral, helai daun bundar telur melanset 
atau lonjong berukuran 9-20 cm x 4-12 cm, pangkal membulat atau asimetrik, ujung 
daun meruncing, tepi daun rata atau bergigi pada tingkat anakan. Buah bulat, 
menempel pada batang dan cabang. Bunga dan buah tersusun dalam sikonium, 
bulat berwarna hijau dan berubah menjadi merah kecoklatan.

Daerah Penyebaran:

Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, India, 
Birma, Indo China, Kepulauan Andaman, kawasan Malesia, Kepulauan Solomon 
dan Australia.

Habitat :

Tumbuh baik di hutan  dataran  rendah  sampai  pegunungan hingga ketinggian 
1500 m dpl, pada iklim B, tumbuh pada kondisi tanah masam dan jenis tanah 
podsolik merah kuning serta latosol.

Cara Perbanyakan :
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan stek pucuk atau stek batang. 
Berbunga dan berbuah pada bulan Mei-Juni dan puncak masak buah bulan Mei. 
Jumlah buah per kg sekitar 2-4 juta butir.

Ficus	variegata	Blume

Manfaat :

Jenis pohon ini baik untuk konservasi 
tanah dan air. Kayunya sebagai bahan 
bangunan, kayu lapis, interior, laci kotak 
dan bahan baku pulp/ kertas. Jenis ini juga 
sebagai habitat lutung (buahnya dimakan 
lutung).
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Nama lokal/ Indonesia : rukem, jambon

Klasifikasi:
 Kingdom  : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas         : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili       : Flacourtiaceae 
 Genus       : Flacourtia
 Spesies     : Flacourtia rukam Zoll.& Moritzi

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil hingga sedang dengan tinggi 5-20 m. Batang dan cabangnya berduri 
dengan panjang duri 10 cm. Daun berbentuk oval-lonjong atau elips-lonjong 
bahkan lanset, teksturnya halus berwarna hijau tua mengkilap atau merah 
kecokelatan. Bunga kuning kehijauan tanpa kelopak bunga. Buah buni (berry) 
berdiameter 2-2,5 cm berwarna hijau muda sampai merah muda berdaging buah 
masam. Bijinya pipih berjumlah 4-7 per buah

Daerah Penyebaran: 
Kawsan  Malesia,  Indonesia (Maluku) dan New Guinea. Saat ini sudah banyak 
ditanam hingga ke Indo China, India dan Thailand.

Habitat:
Tumbuh di hutan primer atau sekunder yang lembab. Sering juga tumbuh di 
sepanjang   aliran   sungai, tanah berpasir dangkal dan batu gamping hingga 
ketinggian 2.100 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, cangkok. Berbunga dan  
berbuah setiap tahun

Manfaat:
Daun mudanya dimakan sebagai lalap, buah matang dibuat campuran asinan dan 
buah muda untuk obat disentri. Buahnya sering pula dimakan satwa. Kayunya 
bisa digunakan untuk bahan perabot rumah tangga.
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Nama lokal/ Indonesia : rukem, jambon

Klasifikasi:
 Kingdom  : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas         : Magnoliopsida 
 Ordo         : Malpighiales
 Famili       : Flacourtiaceae 
 Genus       : Flacourtia
 Spesies     : Flacourtia rukam Zoll.& Moritzi

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil hingga sedang dengan tinggi 5-20 m. Batang dan cabangnya berduri 
dengan panjang duri 10 cm. Daun berbentuk oval-lonjong atau elips-lonjong 
bahkan lanset, teksturnya halus berwarna hijau tua mengkilap atau merah 
kecokelatan. Bunga kuning kehijauan tanpa kelopak bunga. Buah buni (berry) 
berdiameter 2-2,5 cm berwarna hijau muda sampai merah muda berdaging buah 
masam. Bijinya pipih berjumlah 4-7 per buah

Daerah Penyebaran: 
Kawsan  Malesia,  Indonesia (Maluku) dan New Guinea. Saat ini sudah banyak 
ditanam hingga ke Indo China, India dan Thailand.

Habitat:
Tumbuh di hutan primer atau sekunder yang lembab. Sering juga tumbuh di 
sepanjang   aliran   sungai, tanah berpasir dangkal dan batu gamping hingga 
ketinggian 2.100 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, cangkok. Berbunga dan  
berbuah setiap tahun

Manfaat:
Daun mudanya dimakan sebagai lalap, buah matang dibuat campuran asinan dan 
buah muda untuk obat disentri. Buahnya sering pula dimakan satwa. Kayunya 
bisa digunakan untuk bahan perabot rumah tangga.
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Nama lokal / Indonesia :  tembesu

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Class          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Gentianaceae
 Genus            : Fagraea
 Spesies        : Fagraea fragrans  Roxb. 

 
Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya hingga 35 m, diameter batang 60 cm, batangnya tegak tidak 
berbanir. Pepagan berwarna coklat sampai hitam, beralur dangkal dan sedikit 
mengelupas. Kayu keras berwarna kuning emas tua atau coklat jingga. Akar cukup 
kokoh diterjang arus banjir. Pangkal tangkai daun yang menempel pada ranting 
berbentuk  seperti mangkuk. Daun tunggal, kedudukan berpasangan berseling, 
bentuk daun lonjong melebar atau bundar telur sungsang, permukaan atas helai 
daun hijau licin, pertulangan daun sekunder berjumlah 4-5 pasang. Bunga berbau 
wangi, berwarna putih kekuning-kuningan, panjang kelopak hingga 2.3 cm. Buah 
bulat berwarna jingga yang kemudian menjadi merah ketika matang. Biji banyak.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara termasuk Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa 
Barat dan Papua).

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan sekunder, tanah liat berpasir, pada curah hujan tipe A-B, 
pada ketinggian hingga 800 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan cabutan. Musim berbuah: Berbuah setiap tahun pada 
bulan Mei – Agustus dan November – Januari. Jumlah buah 6.600/ kg.

Fagraea	fragrans	Roxb.			
Manfaat :
Kayu berkualitas baik sehinga 
banyak digunakan untuk konstruksi 
jembatan, bangunan  termasuk 
rumah dan  mebe l .  Daunnya 
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal 
sebagai obat tradisional. Buahnya 
biasa dimakan kelelawar dan 
burung. Akarnya kokoh dan kuat 
baik untuk penahan longsor. Pohon 
ini banyak dibudidayaran untuk 
ditanam sebagai pohon tepi jalan 
atau peneduh di taman-taman kota.
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Nama lokal / Indonesia :  tembesu

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Class          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Gentianaceae
 Genus            : Fagraea
 Spesies        : Fagraea fragrans  Roxb. 

 
Deskripsi Morfologi :
Pohon tingginya hingga 35 m, diameter batang 60 cm, batangnya tegak tidak 
berbanir. Pepagan berwarna coklat sampai hitam, beralur dangkal dan sedikit 
mengelupas. Kayu keras berwarna kuning emas tua atau coklat jingga. Akar cukup 
kokoh diterjang arus banjir. Pangkal tangkai daun yang menempel pada ranting 
berbentuk  seperti mangkuk. Daun tunggal, kedudukan berpasangan berseling, 
bentuk daun lonjong melebar atau bundar telur sungsang, permukaan atas helai 
daun hijau licin, pertulangan daun sekunder berjumlah 4-5 pasang. Bunga berbau 
wangi, berwarna putih kekuning-kuningan, panjang kelopak hingga 2.3 cm. Buah 
bulat berwarna jingga yang kemudian menjadi merah ketika matang. Biji banyak.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara termasuk Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa 
Barat dan Papua).

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan sekunder, tanah liat berpasir, pada curah hujan tipe A-B, 
pada ketinggian hingga 800 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan cabutan. Musim berbuah: Berbuah setiap tahun pada 
bulan Mei – Agustus dan November – Januari. Jumlah buah 6.600/ kg.

Fagraea	fragrans	Roxb.			
Manfaat :
Kayu berkualitas baik sehinga 
banyak digunakan untuk konstruksi 
jembatan, bangunan  termasuk 
rumah dan  mebe l .  Daunnya 
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal 
sebagai obat tradisional. Buahnya 
biasa dimakan kelelawar dan 
burung. Akarnya kokoh dan kuat 
baik untuk penahan longsor. Pohon 
ini banyak dibudidayaran untuk 
ditanam sebagai pohon tepi jalan 
atau peneduh di taman-taman kota.
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  jebukan, galearia sumatera, balung kaja.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Pandaceae 
 Genus            : Galearia 
 Spesies        : Galearia filiformis (Blume) Boerl.   
 

Deskripsi Morfologi:

Semak atau pohon kecil, tinggi hingga 10 m, diameter 15 cm, batang kokoh, licin 
hingga beretak, tanpa percabangan hingga 3 m. Daun tunggal, berseling, 
bertangkai pendek, panjang tangkai 3-10 mm. Helaian daun bundar telur atau 
lanset hingga jorong, berukuran 6-18 cm x 2,5-6,5 cm, permukaan atas gundul, 
permukaan bawah berbulu pada pertulangan daun. Berwarna cokelat kehijauan 
ketika masih muda namun umumnya hijau terang. Bunga majemuk ,tersusun 
dalam malai di ujung (terminal) dengan panjang hingga 52 cm, berwarna hijau, 
berbulu. Buah batu, bulat telur, kadang berbulu. 

Daerah Penyebaran:
Sumatera dan Jawa. 

Habitat:

Tumbuh di hutan sekunder atau riparian dengan ketinggian tempat 600-2.200 m 
dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. 

Manfaat:
Kayu digunakan untuk bahan bangunan dan daun mudanya disukai satwa. Pohon 
ini banyak dimanfaatkan sebagai pohon pelindung. 
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Nama lokal lokal/ Indonesia :  jebukan, galearia sumatera, balung kaja.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Pandaceae 
 Genus            : Galearia 
 Spesies        : Galearia filiformis (Blume) Boerl.   
 

Deskripsi Morfologi:

Semak atau pohon kecil, tinggi hingga 10 m, diameter 15 cm, batang kokoh, licin 
hingga beretak, tanpa percabangan hingga 3 m. Daun tunggal, berseling, 
bertangkai pendek, panjang tangkai 3-10 mm. Helaian daun bundar telur atau 
lanset hingga jorong, berukuran 6-18 cm x 2,5-6,5 cm, permukaan atas gundul, 
permukaan bawah berbulu pada pertulangan daun. Berwarna cokelat kehijauan 
ketika masih muda namun umumnya hijau terang. Bunga majemuk ,tersusun 
dalam malai di ujung (terminal) dengan panjang hingga 52 cm, berwarna hijau, 
berbulu. Buah batu, bulat telur, kadang berbulu. 

Daerah Penyebaran:
Sumatera dan Jawa. 

Habitat:

Tumbuh di hutan sekunder atau riparian dengan ketinggian tempat 600-2.200 m 
dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. 

Manfaat:
Kayu digunakan untuk bahan bangunan dan daun mudanya disukai satwa. Pohon 
ini banyak dimanfaatkan sebagai pohon pelindung. 
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Nama lokal / Indonesia :  mundu

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Clusiaceae
 Genus            : Garcinia 
 Spesies        : Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 20 m dan diameter sekitar 50 cm, batangnya bergetah 
kuning yang kemudian berubah putih pucat. Daun tunggal, kedudukan 
berhadapan silang, helaian bentuk bundar telur hingga lonjong, mengkilat, 
berukuran 10-30 cm x 3,5-14 cm. Bunganya berwarna putih atau hijau kekuning-
kuningan. Buahnya bulat berwarna hijau pada saat muda dan berubah kuning 
setelah masak, getah pada kulit buah berwarna kuning. Daging buah berwarna 
kuning, berair, rasanya asam manis.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara. Di Indonesia terdapat di Kalimantan dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah dataran rendah sampai pada ketinggian 500 m dpl. Dapat 
tumbuh pada berbagai jenis tanah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga pada musim kemarau 
dan berbuah pada Juli-Desember.

Manfaat :
Kayunya yang keras bernilai komersial. Buah matang dapat dimakan sebagai buah 
segar, dibuat selai atau campuran jamu tradisional, sedangkan kayu dan pepagan/ 
kulit kayu sebagai campuran pewarna hijau alami. Pohon bertajuk rindang, dapat 
dimanfaatkan sebagai  peneduh dan pohon tepi jalan.
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Nama lokal / Indonesia :  mundu

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Clusiaceae
 Genus            : Garcinia 
 Spesies        : Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 20 m dan diameter sekitar 50 cm, batangnya bergetah 
kuning yang kemudian berubah putih pucat. Daun tunggal, kedudukan 
berhadapan silang, helaian bentuk bundar telur hingga lonjong, mengkilat, 
berukuran 10-30 cm x 3,5-14 cm. Bunganya berwarna putih atau hijau kekuning-
kuningan. Buahnya bulat berwarna hijau pada saat muda dan berubah kuning 
setelah masak, getah pada kulit buah berwarna kuning. Daging buah berwarna 
kuning, berair, rasanya asam manis.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara. Di Indonesia terdapat di Kalimantan dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah dataran rendah sampai pada ketinggian 500 m dpl. Dapat 
tumbuh pada berbagai jenis tanah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga pada musim kemarau 
dan berbuah pada Juli-Desember.

Manfaat :
Kayunya yang keras bernilai komersial. Buah matang dapat dimakan sebagai buah 
segar, dibuat selai atau campuran jamu tradisional, sedangkan kayu dan pepagan/ 
kulit kayu sebagai campuran pewarna hijau alami. Pohon bertajuk rindang, dapat 
dimanfaatkan sebagai  peneduh dan pohon tepi jalan.
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Nama lokal / Indonesia : renghas

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Gluta
 Spesies        : Gluta renghas L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 50 m, diameter 115 cm  dengan banir setinggi 4 m, kadang-
kadang dengan akar tunjang. Pepagan berwarna abu-abu kemerahan atau jingga 
keabuan, beretak atau mengelupas seperti sisik, terdapat noda-noda. Getah 
berwarna hitam. Getah beracun, dapat melukai kulit dan menimbulkan iritasi hebat. 
Daun tunggal tersusun dalam spiral, kadang mengelompok membentuk karangan 
semu, helaian daun berbentuk lonjong atau jorong menyempit hingga bundar telur 
sungsang, berukuran 12-36 cm x 4-9 cm, tidak berbulu, pertulangan daun sekunder 
berjumlah 17-30 pasang. Tangkai daun panjang 0-3 cm. Bunga majemuk malai di 
ketiak, masing-masing berkelamin ganda. Buah batu beruang satu, bertangkai atau 
didukung perbesaran mahkota serupa sayap.

Daerah Penyebaran:
Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau 
Seram.
 
Habitat:
Tumbuh di daerah pantai, sepanjang sungai dan hutan payau gambut, di daerah 
menggenang dan hidup berkelompok di tepi sungai. Umumnya jenis ini tumbuh 
pada daerah dengan curah hujan tipe A-B di dataran rendah hingga ketinggian 800 
m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, cabutan, putaran dan strump. Musim berbunga pada 
bulan Mei-Desember, dan musim buah pada bulan Januari-Desember.

Gluta	renghas	L.	

Daun

Pohon

Batang

Manfaat :
K a y u n y a  i n d a h ,  k e m e r a h a n 
bergaris-garis, yang dimanfaatkan 
secara luas untuk furnitur, panel- 
panel dekorasi, lantai, kayu lapis, 
mebel, venir  serta kerajinan. Resin 
getahnya dimanfaatkan dalam 
industri pernis. Biji dari beberapa 
jenis rengas bisa dimakan setelah 
dipanggang. 
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Nama lokal / Indonesia : renghas

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Gluta
 Spesies        : Gluta renghas L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 50 m, diameter 115 cm  dengan banir setinggi 4 m, kadang-
kadang dengan akar tunjang. Pepagan berwarna abu-abu kemerahan atau jingga 
keabuan, beretak atau mengelupas seperti sisik, terdapat noda-noda. Getah 
berwarna hitam. Getah beracun, dapat melukai kulit dan menimbulkan iritasi hebat. 
Daun tunggal tersusun dalam spiral, kadang mengelompok membentuk karangan 
semu, helaian daun berbentuk lonjong atau jorong menyempit hingga bundar telur 
sungsang, berukuran 12-36 cm x 4-9 cm, tidak berbulu, pertulangan daun sekunder 
berjumlah 17-30 pasang. Tangkai daun panjang 0-3 cm. Bunga majemuk malai di 
ketiak, masing-masing berkelamin ganda. Buah batu beruang satu, bertangkai atau 
didukung perbesaran mahkota serupa sayap.

Daerah Penyebaran:
Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau 
Seram.
 
Habitat:
Tumbuh di daerah pantai, sepanjang sungai dan hutan payau gambut, di daerah 
menggenang dan hidup berkelompok di tepi sungai. Umumnya jenis ini tumbuh 
pada daerah dengan curah hujan tipe A-B di dataran rendah hingga ketinggian 800 
m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji, cabutan, putaran dan strump. Musim berbunga pada 
bulan Mei-Desember, dan musim buah pada bulan Januari-Desember.

Gluta	renghas	L.	

Daun
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Manfaat :
K a y u n y a  i n d a h ,  k e m e r a h a n 
bergaris-garis, yang dimanfaatkan 
secara luas untuk furnitur, panel- 
panel dekorasi, lantai, kayu lapis, 
mebel, venir  serta kerajinan. Resin 
getahnya dimanfaatkan dalam 
industri pernis. Biji dari beberapa 
jenis rengas bisa dimakan setelah 
dipanggang. 
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Nama lokal / Indonesia :  melinjo, tangkil

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Gnetophyta 
 Kelas          : Gnetopsida 
 Ordo        : Gnetales
 Famili          : Gnetaceae
 Genus            : Gnetum
 Spesies        : Gnetum gnemon L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi dapat mencapai 22 m, diameter 40 cm. Batang lurus, licin atau 
mengelupas tipis, warna abu-abu kehitaman, biasanya terdapat lingkaran cincin 
pada batang. Daun tunggal berhadapan, bentuk daun lonjong hingga bundar telur, 
berukuran 7-20 cm x 2,5-10 cm, pangkal dan ujung daun melancip, tepi rata, 
helaian daun licin, urat daun sekunder saling bersambungan. Perbungaan soliter, 
pada ketiak daun, terdapat 5-8 bunga betina di tiap nodus yang berbentuk seperti 
bola. Buah seperti buah kacang, berbentuk lonjong, bagian ujungnya meruncing 
pendek. Kulit buah waktu muda berwarna hijau jika sudah masak warnanya 
menjadi kuning lalu merah keunguan. Di bawah kulit terdapat daging buah yang 
berwarna putih dengan lapisan yang mudah pecah.

Daerah Persebaran:
Kawasan Malesia. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa 
dan Bali. Status kelangkaan dalam IUCN: LC (Least Concern/ kurang perhatian) 
ver.3.1

Habitat:
Tumbuh di hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan, pada ketinggian 0-
1200 m dpl, banyak tumbuh di tepi sungai. Dapat tumbuh pada tanah liat/ 
lempung, berpasir dan berkapur, tetapi tidak tahan terhadap tanah yang 
tergenang/ berkadar asam tinggi. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan 
rentang suhu yang luas, karena perlu cahaya sinar matahari penuh, kecuali di 
daerah tidak dapat tumbuh akibat kadar inggi.pantai garam t
 
Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, okulasi, stek dan sambungan. 
Pembungaan dan pembuahan berlangsung sepanjang tahun.

Gnetum	gnemon	L.			

Manfaat :
Sebagai pohon peneduh, pepagan 
untuk bahan serat/ tali. Biji diolah dibuat 
kripik atau emping. Daun muda, bunga 
dan buahnya biasa dibuat sayur asem 
atau lodeh. Kayunya dapat digunakan 
sebagai bahan bangunan, konstruksi 
rumah, kotak, pulp atau kertas. Getah 
daun sebagai bahan obat komplikasi 
mata.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  melinjo, tangkil

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Gnetophyta 
 Kelas          : Gnetopsida 
 Ordo        : Gnetales
 Famili          : Gnetaceae
 Genus            : Gnetum
 Spesies        : Gnetum gnemon L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi dapat mencapai 22 m, diameter 40 cm. Batang lurus, licin atau 
mengelupas tipis, warna abu-abu kehitaman, biasanya terdapat lingkaran cincin 
pada batang. Daun tunggal berhadapan, bentuk daun lonjong hingga bundar telur, 
berukuran 7-20 cm x 2,5-10 cm, pangkal dan ujung daun melancip, tepi rata, 
helaian daun licin, urat daun sekunder saling bersambungan. Perbungaan soliter, 
pada ketiak daun, terdapat 5-8 bunga betina di tiap nodus yang berbentuk seperti 
bola. Buah seperti buah kacang, berbentuk lonjong, bagian ujungnya meruncing 
pendek. Kulit buah waktu muda berwarna hijau jika sudah masak warnanya 
menjadi kuning lalu merah keunguan. Di bawah kulit terdapat daging buah yang 
berwarna putih dengan lapisan yang mudah pecah.

Daerah Persebaran:
Kawasan Malesia. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa 
dan Bali. Status kelangkaan dalam IUCN: LC (Least Concern/ kurang perhatian) 
ver.3.1

Habitat:
Tumbuh di hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan, pada ketinggian 0-
1200 m dpl, banyak tumbuh di tepi sungai. Dapat tumbuh pada tanah liat/ 
lempung, berpasir dan berkapur, tetapi tidak tahan terhadap tanah yang 
tergenang/ berkadar asam tinggi. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan 
rentang suhu yang luas, karena perlu cahaya sinar matahari penuh, kecuali di 
daerah tidak dapat tumbuh akibat kadar inggi.pantai garam t
 
Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, okulasi, stek dan sambungan. 
Pembungaan dan pembuahan berlangsung sepanjang tahun.

Gnetum	gnemon	L.			

Manfaat :
Sebagai pohon peneduh, pepagan 
untuk bahan serat/ tali. Biji diolah dibuat 
kripik atau emping. Daun muda, bunga 
dan buahnya biasa dibuat sayur asem 
atau lodeh. Kayunya dapat digunakan 
sebagai bahan bangunan, konstruksi 
rumah, kotak, pulp atau kertas. Getah 
daun sebagai bahan obat komplikasi 
mata.
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Nama lokal / Indonesia :  gaharu
Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Thymelaeles
 Famili          : Thymelaeaceae
 Genus            : Gyrinops
 Spesies        : Gyrinops versteegii (Gilg) Domke 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 meter, diameter batang sekitar 60 cm. Daun tunggal, 
kedudukan berseling, bentuk lonjong memanjang berukuran 6-8 x 3-4 cm, 
permukaan helai daun mengkilap, tepi daun sedikit bergelombang dan pertulangan 
sekunder berjumlah 12-16 pasang. Bunga muncul di ujung ranting dan bawah 
ketiak daun. Mahkota bunga berbentuk lancip dengan panjang mencapai 5 mm. 
Bunganya berwarna hijau kekuningan atau putih dengan bau yang harum. Buah 
bulat telur atau agak lonjong dengan panjang sekitar 4 cm dan lebar sekitar 2 cm, 
buah masak berwarna kuning orange. Biji berbentuk bulat telur dan warna cokelat 
kehitaman yang tertutup rapat oleh rambut cokelat kemerahan.

Daerah Penyebaran:
India, Burma, Malaysia, Fiilipina dan Indonesia. Di Indonesia persebarannya 
hanya di wilayah timur yaitu Sulawesi,  Papua dan Nusa Tenggara.

Habitat:
Tumbuh di dataran rendah, lereng-lereng bukit sampai sampai ketinggian 900 m  

0dpl dengan suhu rata-rata 32 C dan kelembaban sekitar 70 %. Curah hujannya 
kurang dari 2.000 mm/tahun.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok/ okulasi, stek pucuk dan kultur 
jaringan. Buah masak umumnya pada bulan Agustus - Desember.

Gyrinops	versteegii	(Gilg)	Domke			TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Manfaat :
Gaharu diperdagangkan sebagai obat (terutama di Cina dan India), parfum dan 
dupa (terutama di Jepang, negara-negara Arab dan Timur Tengah) serta anti 
serangga (diberbagai negara). Pepagan/ kulit kayu gaharu juga dimanfaatkan 
oleh masyarakat Dayak untuk tali temali dan hasil olahannya digunakan untuk 
cawat dan ikat kepala sedangkan masyarakat Kubu memanfaatkan kulit kayu 
bagian dalamnya sebagai tikar atau lapis dasar tikar pandan.
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Nama lokal / Indonesia :  gaharu
Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Thymelaeles
 Famili          : Thymelaeaceae
 Genus            : Gyrinops
 Spesies        : Gyrinops versteegii (Gilg) Domke 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 meter, diameter batang sekitar 60 cm. Daun tunggal, 
kedudukan berseling, bentuk lonjong memanjang berukuran 6-8 x 3-4 cm, 
permukaan helai daun mengkilap, tepi daun sedikit bergelombang dan pertulangan 
sekunder berjumlah 12-16 pasang. Bunga muncul di ujung ranting dan bawah 
ketiak daun. Mahkota bunga berbentuk lancip dengan panjang mencapai 5 mm. 
Bunganya berwarna hijau kekuningan atau putih dengan bau yang harum. Buah 
bulat telur atau agak lonjong dengan panjang sekitar 4 cm dan lebar sekitar 2 cm, 
buah masak berwarna kuning orange. Biji berbentuk bulat telur dan warna cokelat 
kehitaman yang tertutup rapat oleh rambut cokelat kemerahan.

Daerah Penyebaran:
India, Burma, Malaysia, Fiilipina dan Indonesia. Di Indonesia persebarannya 
hanya di wilayah timur yaitu Sulawesi,  Papua dan Nusa Tenggara.

Habitat:
Tumbuh di dataran rendah, lereng-lereng bukit sampai sampai ketinggian 900 m  

0dpl dengan suhu rata-rata 32 C dan kelembaban sekitar 70 %. Curah hujannya 
kurang dari 2.000 mm/tahun.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok/ okulasi, stek pucuk dan kultur 
jaringan. Buah masak umumnya pada bulan Agustus - Desember.

Gyrinops	versteegii	(Gilg)	Domke			TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Manfaat :
Gaharu diperdagangkan sebagai obat (terutama di Cina dan India), parfum dan 
dupa (terutama di Jepang, negara-negara Arab dan Timur Tengah) serta anti 
serangga (diberbagai negara). Pepagan/ kulit kayu gaharu juga dimanfaatkan 
oleh masyarakat Dayak untuk tali temali dan hasil olahannya digunakan untuk 
cawat dan ikat kepala sedangkan masyarakat Kubu memanfaatkan kulit kayu 
bagian dalamnya sebagai tikar atau lapis dasar tikar pandan.
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Nama lokal / Indonesia :  tisuk, waru gunung.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Malvaceae
 Genus            : Hibiscus
 Spesies        : Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi hingga 25 m, diameter 30 cm, batang silindris kurus dengan tajuk 
memayung. Batang berwarna abu kecokelatan, berlekah halus. Ujung ranting, 
kuncup, tangkai daun dan semua organ muda berbulu bintang kasar warna cokelat 
kemerahan. Daun penumpu lonjong meruncing, membungkus kuncup daun, 
berukuran 8-15 x 2-4 cm, berbulu bintang kasar. Daun tunggal, tersebar spiral, 
bertangkai panjang 15-40 cm. Helai daun bundar atau bentuk jantung, dengan 
lebar 20-36 cm, ujung melancip, pangkal bentuk jantung, kedua permukaan 
berbulu kasar. Bunga pada ketiak daun soliter atau majemuk dalam tandan pada 
ujung ranting. Mahkota bunga besar dan berwarna kuning mencolok dengan warna 
merah keunguan pada pangkalnya. Buah bundar telur hingga bundar telur 
sungsang, ujung melancip, berbulu bintang, berukuran 22-35 mm x 17-23 mm. Biji 
banyak, bentuk ginjal, warna hitam kecokelatan. 

Daerah Penyebaran:
India, Indo China, Thailand, Semenanjung Malaya, Sabah, Sumatera, Kalimantan 
dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan dataran rendah dan belukar sampai 500 m dpl atau biasa  
ditanam di kebun-kebun hingga ketinggian 1.400 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji.

Hibiscus	macrophyllus	Roxb.	ex	Hornem.	

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai 
bahan bangunan rumah, 
mebel, panel pintu, alat dapur 
dan kerajinan. Kulit batang 
t i s u k ,  s e t e l a h  d i r e n d a m 
s e p e k a n ,  d i k e r o k ,  s e r t a 
d i k e r i n g k a n ,  d a p a t 
menghasi lkan serat  yang 
berkualitas baik. Biasanya serat 
ini digunakan untuk membuat 
tali, bahan anyaman tikar, dan 
bahkan tali pancing. Tumbuhan 
in i  banyak  d imanfaa tkan 
sebagai peneduh.
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Nama lokal / Indonesia :  tisuk, waru gunung.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Malvaceae
 Genus            : Hibiscus
 Spesies        : Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi hingga 25 m, diameter 30 cm, batang silindris kurus dengan tajuk 
memayung. Batang berwarna abu kecokelatan, berlekah halus. Ujung ranting, 
kuncup, tangkai daun dan semua organ muda berbulu bintang kasar warna cokelat 
kemerahan. Daun penumpu lonjong meruncing, membungkus kuncup daun, 
berukuran 8-15 x 2-4 cm, berbulu bintang kasar. Daun tunggal, tersebar spiral, 
bertangkai panjang 15-40 cm. Helai daun bundar atau bentuk jantung, dengan 
lebar 20-36 cm, ujung melancip, pangkal bentuk jantung, kedua permukaan 
berbulu kasar. Bunga pada ketiak daun soliter atau majemuk dalam tandan pada 
ujung ranting. Mahkota bunga besar dan berwarna kuning mencolok dengan warna 
merah keunguan pada pangkalnya. Buah bundar telur hingga bundar telur 
sungsang, ujung melancip, berbulu bintang, berukuran 22-35 mm x 17-23 mm. Biji 
banyak, bentuk ginjal, warna hitam kecokelatan. 

Daerah Penyebaran:
India, Indo China, Thailand, Semenanjung Malaya, Sabah, Sumatera, Kalimantan 
dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan dataran rendah dan belukar sampai 500 m dpl atau biasa  
ditanam di kebun-kebun hingga ketinggian 1.400 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji.

Hibiscus	macrophyllus	Roxb.	ex	Hornem.	

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai 
bahan bangunan rumah, 
mebel, panel pintu, alat dapur 
dan kerajinan. Kulit batang 
t i s u k ,  s e t e l a h  d i r e n d a m 
s e p e k a n ,  d i k e r o k ,  s e r t a 
d i k e r i n g k a n ,  d a p a t 
menghasi lkan serat  yang 
berkualitas baik. Biasanya serat 
ini digunakan untuk membuat 
tali, bahan anyaman tikar, dan 
bahkan tali pancing. Tumbuhan 
in i  banyak  d imanfaa tkan 
sebagai peneduh.
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Nama  lokal/ Indonesia :  waru, baru, dadap laut, waru laut, waru gombong, waru 
kopek, waru rangkang.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Malvaceae
 Genus            : Hibiscus
 Spesies        : Hibiscus tiliaceus L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil, tinggi hingga 10-15 m, diameter 40-50 cm. Tajuk rimbun, percabangan 
menyebar. Batang lurus atau bengkok, dengan pepagan abu-abu kecokelatan, 
berlenti sel. Cabang atau ranting yang mencapai tanah sering tumbuh akar. Daun 
penumpu bundar telur atau bentuk jantung, berukuran 3x1,5 cm, bekas daun 
penumpu bentuk cincin melingkar ranting. Daun tunggal, tersebar spiral, bertangkai 
panjang hingga 12 cm, tangkai berbulu atau gundul. Helai daun bentuk hati atau 
membundar, berdiameter 3-15 cm atau lebih besar, permukaan bawah berbulu 
halus padat, pertulangan daun menjari 5. Bunga tersusun payung menggarpu, 
bunga besar, diameter 12 cm, warna kuning hingga merah oranye. Buah kapsul, 
bulat telur, ujung meruncing, panjang 2-2,5 cm, berbulu kuning keemasan. Biji 
bentuk ginjal, halus, berukuran 0,4x0,3 cm.

Daerah Penyebaran:
Daerah tropis, di Indonesia  tersebar di seluruh kepulauan Nusantara.
 
Habitat:
Tumbuh di sekitar sungai, semak-semak, sepanjang pantai, di daerah pasang surut 
dan tempat terbuka di dataran rendah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan stek.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai gagang kapak, perkakas serta ukiran. Pepagan 
atau kulit kayu untuk tali. Pohon ini banyak ditanam sebagai pohon peneduh di 
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Nama  lokal/ Indonesia :  waru, baru, dadap laut, waru laut, waru gombong, waru 
kopek, waru rangkang.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Malvaceae
 Genus            : Hibiscus
 Spesies        : Hibiscus tiliaceus L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil, tinggi hingga 10-15 m, diameter 40-50 cm. Tajuk rimbun, percabangan 
menyebar. Batang lurus atau bengkok, dengan pepagan abu-abu kecokelatan, 
berlenti sel. Cabang atau ranting yang mencapai tanah sering tumbuh akar. Daun 
penumpu bundar telur atau bentuk jantung, berukuran 3x1,5 cm, bekas daun 
penumpu bentuk cincin melingkar ranting. Daun tunggal, tersebar spiral, bertangkai 
panjang hingga 12 cm, tangkai berbulu atau gundul. Helai daun bentuk hati atau 
membundar, berdiameter 3-15 cm atau lebih besar, permukaan bawah berbulu 
halus padat, pertulangan daun menjari 5. Bunga tersusun payung menggarpu, 
bunga besar, diameter 12 cm, warna kuning hingga merah oranye. Buah kapsul, 
bulat telur, ujung meruncing, panjang 2-2,5 cm, berbulu kuning keemasan. Biji 
bentuk ginjal, halus, berukuran 0,4x0,3 cm.

Daerah Penyebaran:
Daerah tropis, di Indonesia  tersebar di seluruh kepulauan Nusantara.
 
Habitat:
Tumbuh di sekitar sungai, semak-semak, sepanjang pantai, di daerah pasang surut 
dan tempat terbuka di dataran rendah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan stek.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai gagang kapak, perkakas serta ukiran. Pepagan 
atau kulit kayu untuk tali. Pohon ini banyak ditanam sebagai pohon peneduh di 
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Nama lokal / Indonesia :  merawan, cengal pasir

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Dipterocarpaceae
 Genus            : Hopea
 Spesies        : Hopea odorata Roxb. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar tinggi mencapai 45 m, diameter 120 cm, berbanir kokoh. Batang 
silindris, lurus dengan pepagan warna bau-abu kecokelatan beretak dan bersisik 
atau mengelupas tipis; bagian dalam kuning kemerahan. Permukaan kayu abu-abu 
kecokelatan sedangkan bagian dalamnya kuning kemerahan. Daun tunggal, 
berseling, bentuk bundar telur-lanset, berukuran 7-14 cm x 3-7 cm berujung lancip 
dengan panjang ujung 1,5 cm, pangkal membundar atau tidak simetris; 
pertulangan sekunder berjumlah 9-12 pasang. Bunga majemuk malai, putih 
kekuningan, ukuran kecil dengan aroma harum. Buah bulat, kecil, dua sayap 
berukuran besar dengan panjang 3-5,5 cm.

Daerah Penyebaran:
Andaman, Birma, Indochina, Thailand, Semenanjung Malaya dan ditanam di 
Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua). Status kelangkaan dalam IUCN: 
VU (Vulnerable/ rawan) ver 3.1. 

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan terutama di tepi sungai atau daerah riparian dengan 

0ketinggian tempat 0-1000m dpl, suhu udara antara   25-27 C dan curah hujan rata-
rata tahunan 1.500-3.000 mm/ tahun (Tipe A-B).

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui stek. Berbunga 2-3 tahun sekali, terjadi 
pada bulan Januari-Maret.

Hopea	odorata	Roxb.	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  gayam

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Fabaceae
 Genus            : Inocarpus
 Spesies        : Inocarpus fagifer  (Parkinson ) Fosberg 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi mencapai 30 m, diameter 65 cm. Batang sering kali beralur tidak 
teratur, kadang-kadang berakar banir, percabangan merunduk, kulit batang bagian 
dalam mengandung cairan merah. Daun tunggal, berseling, kaku menyerupai kulit, 
lonjong hingga bundar telur, panjang 10-50 cm, lebar 4-18 cm. Daun penumpu 
kecil, daun muda berwarna merah jambu. Panjang tangkai daun 0,5-1,5 cm. 
Perbungaan ketiak daun, majemuk bulir, panjang sampai 17 cm, bunga kecil dan 
berbau wangi. Tabung kelopak dengan 2 - 5 gigi, daun mahkota 5 berwarna 
kekuningan, benang sari 10. Buah polong, panjang 5-10 cm, lebar 5-8 cm, bentuk 
ginjal, gepeng, dalam polong terdapat 1 biji, tidak pecah. Biji mencapai panjang 8 
cm, kulit biji keras dengan endosperm putih.

Daerah Penyebaran:
Maleysia hingga Australia dan Kepulauan Pasific. Di Indonseia meliputi 
Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua dan 

Habitat:
Tumbuh di daerah pantai, daerah berawa-rawa atau di paya-paya dan di pinggir-
pinggir sungai. Buah bisa mengapung lebih dari satu bulan di atas air laut tetapi 
viabilitas biji cepat hilang. Tumbuh mulai dari ketinggian 0 - 500 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim berbunga bulan November-Desember dan musim 
berbuah bulan Januari-Februari.

Inocarpus	fagifer	(Parkinson	)	Fosberg		

Manfaat :
Buahnya yang masak bila direbus atau 
dibakar akan enak dimakan. Kayunya 
yang keras dapat dimanfaatkan untuk 
pembuatan tempat tidur,  kerajinan, 
kano dan konstruksi ringan. Akar, 
pepagan /  ku l i t  kayu  dan  daun 
d i g u n a k a n  d a l a m  p e n g o b a t a n 
tradisional. Cabang dan ranting untuk 
kayu bakar. Pohon yang bertajuk 
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Nama lokal / Indonesia :  gayam

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Fabaceae
 Genus            : Inocarpus
 Spesies        : Inocarpus fagifer  (Parkinson ) Fosberg 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi mencapai 30 m, diameter 65 cm. Batang sering kali beralur tidak 
teratur, kadang-kadang berakar banir, percabangan merunduk, kulit batang bagian 
dalam mengandung cairan merah. Daun tunggal, berseling, kaku menyerupai kulit, 
lonjong hingga bundar telur, panjang 10-50 cm, lebar 4-18 cm. Daun penumpu 
kecil, daun muda berwarna merah jambu. Panjang tangkai daun 0,5-1,5 cm. 
Perbungaan ketiak daun, majemuk bulir, panjang sampai 17 cm, bunga kecil dan 
berbau wangi. Tabung kelopak dengan 2 - 5 gigi, daun mahkota 5 berwarna 
kekuningan, benang sari 10. Buah polong, panjang 5-10 cm, lebar 5-8 cm, bentuk 
ginjal, gepeng, dalam polong terdapat 1 biji, tidak pecah. Biji mencapai panjang 8 
cm, kulit biji keras dengan endosperm putih.

Daerah Penyebaran:
Maleysia hingga Australia dan Kepulauan Pasific. Di Indonseia meliputi 
Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua dan 

Habitat:
Tumbuh di daerah pantai, daerah berawa-rawa atau di paya-paya dan di pinggir-
pinggir sungai. Buah bisa mengapung lebih dari satu bulan di atas air laut tetapi 
viabilitas biji cepat hilang. Tumbuh mulai dari ketinggian 0 - 500 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim berbunga bulan November-Desember dan musim 
berbuah bulan Januari-Februari.

Inocarpus	fagifer	(Parkinson	)	Fosberg		

Manfaat :
Buahnya yang masak bila direbus atau 
dibakar akan enak dimakan. Kayunya 
yang keras dapat dimanfaatkan untuk 
pembuatan tempat tidur,  kerajinan, 
kano dan konstruksi ringan. Akar, 
pepagan /  ku l i t  kayu  dan  daun 
d i g u n a k a n  d a l a m  p e n g o b a t a n 
tradisional. Cabang dan ranting untuk 
kayu bakar. Pohon yang bertajuk 
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Nama lokal / Indonesia :  bungur

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelass          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Lythraceae
 Genus            : Lagerstroemia 
 Spesies        : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon sedang, tinggi 15-30 m, diameter dapat mencapai 100 cm. Batang tegak, 
silindris, permukaan batang licin dan mengelupas tipis, warna abu-abu 
kecokelatan, kadang berbanir kecil. Daun tunggal, berpasangan, pinggir rata, 
berdaun penumpu atau tidak berdaun penumpu. Helaian daun bentuk bundar 
telur hingga lonjong, tebal seperti kulit, panjang 9-28 cm, lebar 4-12 cm, berwarna 
hijau tua, daun muda merah jambu bercorak. Bunga majemuk berwarna ungu, 
tersusun dalam malai, panjangnya 10-50 cm, pada ketiak daun atau ujung ranting. 
Buah kapsul  berkayu, berbentuk bulat sampai bulat memanjang, panjang 2-3,5 
cm, beruang 3-7, buah muda berwarna hijau, setelah masak menjadi cokelat, 
buah masak akan pecah. Biji berjumlah banyak, berukuran kecil, pipih dengan 
ujung bersayap berbentuk pisau, berwarna cokelat kehitaman.

Daerah Penyebaran:
China, Australia dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia daerah 
persebaran meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. 

Habitat:
Tumbuh di sepanjang sungai, hutan jati, pada vegetasi terbuka, tanah berpasir 
hingga tanah liat, baik di tanah gersang maupun di tanah subur hutan heterogen 
berbatang tinggi. Di Jawa, bungur dapat tumbuh sampai ketinggian 800 m dpl 
dan dapat tumbuh pada lahan marginal. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji atau vegetatif melalui okulasi dan cangkok. Berbunga 
dan berbuah sepanjang tahun, puncak berbunga bulan Juni-November 
dan berbuah Bulan Maret-Juni.

Lagerstroemia	speciosa	(L.)	Pers.		

Manfaat:
Pohonnya yang rindang dengan bunga-bunga ungu yang cantik 
sering ditanam sebagai tanaman peneduh tepi jalan. Selain itu 
tumbuhan ini bermanfaat juga sebagai tanaman obat. Bijinya 
digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Pepagan untuk 
pengobatan diare, disentri, dan kencing darah. Daunnya   untuk 
pengobatan kencing batu, kencing manis, dan tekanan darah tinggi.
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Nama lokal / Indonesia :  bungur

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelass          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Lythraceae
 Genus            : Lagerstroemia 
 Spesies        : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon sedang, tinggi 15-30 m, diameter dapat mencapai 100 cm. Batang tegak, 
silindris, permukaan batang licin dan mengelupas tipis, warna abu-abu 
kecokelatan, kadang berbanir kecil. Daun tunggal, berpasangan, pinggir rata, 
berdaun penumpu atau tidak berdaun penumpu. Helaian daun bentuk bundar 
telur hingga lonjong, tebal seperti kulit, panjang 9-28 cm, lebar 4-12 cm, berwarna 
hijau tua, daun muda merah jambu bercorak. Bunga majemuk berwarna ungu, 
tersusun dalam malai, panjangnya 10-50 cm, pada ketiak daun atau ujung ranting. 
Buah kapsul  berkayu, berbentuk bulat sampai bulat memanjang, panjang 2-3,5 
cm, beruang 3-7, buah muda berwarna hijau, setelah masak menjadi cokelat, 
buah masak akan pecah. Biji berjumlah banyak, berukuran kecil, pipih dengan 
ujung bersayap berbentuk pisau, berwarna cokelat kehitaman.

Daerah Penyebaran:
China, Australia dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia daerah 
persebaran meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. 

Habitat:
Tumbuh di sepanjang sungai, hutan jati, pada vegetasi terbuka, tanah berpasir 
hingga tanah liat, baik di tanah gersang maupun di tanah subur hutan heterogen 
berbatang tinggi. Di Jawa, bungur dapat tumbuh sampai ketinggian 800 m dpl 
dan dapat tumbuh pada lahan marginal. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji atau vegetatif melalui okulasi dan cangkok. Berbunga 
dan berbuah sepanjang tahun, puncak berbunga bulan Juni-November 
dan berbuah Bulan Maret-Juni.

Lagerstroemia	speciosa	(L.)	Pers.		

Manfaat:
Pohonnya yang rindang dengan bunga-bunga ungu yang cantik 
sering ditanam sebagai tanaman peneduh tepi jalan. Selain itu 
tumbuhan ini bermanfaat juga sebagai tanaman obat. Bijinya 
digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Pepagan untuk 
pengobatan diare, disentri, dan kencing darah. Daunnya   untuk 
pengobatan kencing batu, kencing manis, dan tekanan darah tinggi.
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Nama lokal / Indonesia :  engkala, kangkala

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae
 Genus            : Litsea
 Spesies        : Litsea garciae Vidal 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 35 m dengan diameter batang lebih dari 50 cm. Daun tunggal, 
kedudukan spiral, bentuk lonjong melanset atau lonjong melebar, berukuran 15-50 
x 5-17 cm, pertulangan daun sekunder berjumlah 15-20 pasang. Bunga majemuk 
tandan, berwarna putih kuning, diameter 15 mm. Buah batu bulat dengan bagian 
(cupel) yang membesar, diameter 4 cm, warna hijau ketika muda kemudian menjadi 
merah muda saat matang, aromanya seperti buah alpukat.

Daerah Penyebaran:
Ditanam di  Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Maluku dan New Guinea.

Habitat:
Tumbuh di hutan sekunder, sepanjang aliran sungai serta tahan terhadap sinar 
matahari langsung.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji.

Manfaat :
Buahnya dapat dikonsumsi seperti mengkonsumsi buah alpukat. Bijinya 
mengandung minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sabun 
atau lilin. Selain itu bijinya memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder, pada 
fraksi metanol, n-heksana dan kloroform terdiri atas alkaloid, flavonoid, steroid dan 
triterpenoid, dapat berpotensi sebagai antibakteri. Masyarakat memanfaatkan 
bijinya sebagai obat bisul.

Litsea	garciae	Vidal		
Bunga

Daun

Buah

Pohon
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100 Spesies Pohon Nusantara

146 147

Nama lokal / Indonesia :  engkala, kangkala

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Laurales
 Famili          : Lauraceae
 Genus            : Litsea
 Spesies        : Litsea garciae Vidal 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 35 m dengan diameter batang lebih dari 50 cm. Daun tunggal, 
kedudukan spiral, bentuk lonjong melanset atau lonjong melebar, berukuran 15-50 
x 5-17 cm, pertulangan daun sekunder berjumlah 15-20 pasang. Bunga majemuk 
tandan, berwarna putih kuning, diameter 15 mm. Buah batu bulat dengan bagian 
(cupel) yang membesar, diameter 4 cm, warna hijau ketika muda kemudian menjadi 
merah muda saat matang, aromanya seperti buah alpukat.

Daerah Penyebaran:
Ditanam di  Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Maluku dan New Guinea.

Habitat:
Tumbuh di hutan sekunder, sepanjang aliran sungai serta tahan terhadap sinar 
matahari langsung.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji.

Manfaat :
Buahnya dapat dikonsumsi seperti mengkonsumsi buah alpukat. Bijinya 
mengandung minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat sabun 
atau lilin. Selain itu bijinya memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder, pada 
fraksi metanol, n-heksana dan kloroform terdiri atas alkaloid, flavonoid, steroid dan 
triterpenoid, dapat berpotensi sebagai antibakteri. Masyarakat memanfaatkan 
bijinya sebagai obat bisul.

Litsea	garciae	Vidal		
Bunga

Daun

Buah

Pohon



TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

148 149

Nama lokal / Indonesia : mara, tutup awu, calik angina.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Euphorbiaceae
 Genus            : Macaranga 
 Spesies        : Macaranga rhizinoides (Blume) Mull. Arg.  

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 15-40 m. Daun tunggal, tersebar spiral, bertangkai panjang, ukuran 9-
12 cm dan berbulu. Helai daun berbentuk segi tiga hingga bundar telur dengan 
panjang mencapai 20 cm, permukaan bagian bawah ditutupi bulu putih. Bunga 
majemuk tandan (racemes), bunga jantan dan betina terpisah. Anak bunga 
berukuran kecil dalam cluster. Buah bulat (globose)  dengan diameter 4,5 mm. Biji 
bulat dan halus permukaannya. 

Daerah Persebaran: Sumatera dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan pegunungan dengan ketinggian 700-2.400 m dpl. 

Macaranga	rhizinoides	(Blume)	Mull.	Arg.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim berbunga 
dan berbuah bervariasi atau berbeda 
pada lokasi yang berbeda.

Manf
aat :
Kayunya dimanfaatkan untuk perabot 
rumah tangga dan peti pengemas.  

Buah Permukaan daun bagian bawah Daun
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100 Spesies Pohon Nusantara

148 149

Nama lokal / Indonesia : mara, tutup awu, calik angina.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Euphorbiaceae
 Genus            : Macaranga 
 Spesies        : Macaranga rhizinoides (Blume) Mull. Arg.  

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi 15-40 m. Daun tunggal, tersebar spiral, bertangkai panjang, ukuran 9-
12 cm dan berbulu. Helai daun berbentuk segi tiga hingga bundar telur dengan 
panjang mencapai 20 cm, permukaan bagian bawah ditutupi bulu putih. Bunga 
majemuk tandan (racemes), bunga jantan dan betina terpisah. Anak bunga 
berukuran kecil dalam cluster. Buah bulat (globose)  dengan diameter 4,5 mm. Biji 
bulat dan halus permukaannya. 

Daerah Persebaran: Sumatera dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan pegunungan dengan ketinggian 700-2.400 m dpl. 

Macaranga	rhizinoides	(Blume)	Mull.	Arg.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim berbunga 
dan berbuah bervariasi atau berbeda 
pada lokasi yang berbeda.

Manf
aat :
Kayunya dimanfaatkan untuk perabot 
rumah tangga dan peti pengemas.  

Buah Permukaan daun bagian bawah Daun



TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

150 151

Nama lokal / Indonesia :  bacang, limus

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Mangifera 
 Species        : Mangifera foetida Lour. 

Deskripsi Morfologi:

Pohon besar berbatang lurus, tinggi 30-35 m. Pepagan cokelat sampai cokelat 
kelabu tua. Bergetah bening kelabu keputihan, kemudian menjadi kemerahan dan 
menghitam. Getah ini tajam, gatal dan dapat melukai kulit. Daun tunggal, tersebar 
spiral, pinggir rata dan bertangkai, helai daun jorong melonjong atau jorong 
melebar, kadang bundar telur sungsang. Perbungaan dalam malai agak di ujung, 
tegak bercabang-cabang, seperti piramida,  panjang 1 0 - 4 0 cm,  merah   tua   
sampai  merah tembaga dan berbau harum.  Buah batu lonjong bulat telur atau 
hampir bulat, hijau sampai kekuning-kuningan, daging buah jika masak berwarna 
kuning-jingga pucat sampai kuning, berserat, asam manis rasanya dan banyak 
mengandung sari buah, harum menyengat.

Daerah Penyebaran:
Semenanjung Malaya, Sumatra dan Kalimantan (termasuk Sarawak, Sabah, 
Brunei). Di Jawa jenis ini  telah ditanam lama. Status kelangkaan dalam IUCN: LC 
(Least Concern/ kurang perhatian).

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan primer dataran rendah di kawasan tropika basah. Pohon 
ini telah beradaptasi di daerah yang curah hujannya tinggi dan dapat tumbuh 
pada ketinggian di atas 1000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji atau vegetatif melalui okulasi dan cangkok.

Mangifera	foetida	Lour.			

Manfaat:
Pohon pelindung, buahnya bisa dikonsumsi, 
daun dan bijinya dimanfaatkan sebagai bahan 
obat. Kayu untuk konstruksi, bangunan rumah 
dan kayu bakar.

Buah & daun

Buah 

Pohon



TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

150 151

Nama lokal / Indonesia :  bacang, limus

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Mangifera 
 Species        : Mangifera foetida Lour. 

Deskripsi Morfologi:

Pohon besar berbatang lurus, tinggi 30-35 m. Pepagan cokelat sampai cokelat 
kelabu tua. Bergetah bening kelabu keputihan, kemudian menjadi kemerahan dan 
menghitam. Getah ini tajam, gatal dan dapat melukai kulit. Daun tunggal, tersebar 
spiral, pinggir rata dan bertangkai, helai daun jorong melonjong atau jorong 
melebar, kadang bundar telur sungsang. Perbungaan dalam malai agak di ujung, 
tegak bercabang-cabang, seperti piramida,  panjang 1 0 - 4 0 cm,  merah   tua   
sampai  merah tembaga dan berbau harum.  Buah batu lonjong bulat telur atau 
hampir bulat, hijau sampai kekuning-kuningan, daging buah jika masak berwarna 
kuning-jingga pucat sampai kuning, berserat, asam manis rasanya dan banyak 
mengandung sari buah, harum menyengat.

Daerah Penyebaran:
Semenanjung Malaya, Sumatra dan Kalimantan (termasuk Sarawak, Sabah, 
Brunei). Di Jawa jenis ini  telah ditanam lama. Status kelangkaan dalam IUCN: LC 
(Least Concern/ kurang perhatian).

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan primer dataran rendah di kawasan tropika basah. Pohon 
ini telah beradaptasi di daerah yang curah hujannya tinggi dan dapat tumbuh 
pada ketinggian di atas 1000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji atau vegetatif melalui okulasi dan cangkok.

Mangifera	foetida	Lour.			

Manfaat:
Pohon pelindung, buahnya bisa dikonsumsi, 
daun dan bijinya dimanfaatkan sebagai bahan 
obat. Kayu untuk konstruksi, bangunan rumah 
dan kayu bakar.

Buah & daun

Buah 

Pohon
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100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  kemang, binglu

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Mangifera 
 Spesies        : Mangifera kemanga Blume 

Deskripsi Morfologi:
Pohon besar  tinggi 30-45 m, diameter 50-120 cm, berbatang lurus dengan 
pepagan pecah-pecah dan berwarna abu-abu. Daun berbentuk lonjong hingga 
bundar telur, dengan ujung meruncing, warna hijau gelap, daunnya menumpuk 
padat di ujung ranting, tangkai daun sangat pendek, pangkal daun hampir duduk 
pada ranting. Perbungaan bentuk malai, warna ungu muda, panjang 15-40 cm, 
pada ujung ranting. Buah berwarna cokelat kekuningan atau cokelat keputihan 
dengan bentuk buah lonjong, permukaan buah licin mengkilap,daging buah putih 
kekuningan agak berair rasanya manis atau asam.

Daerah Penyebaran:
Sumatera dan Kalimantan, ditanam di Jawa dan Bali.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah dataran rendah dan pinggiran sungai, di tanah dengan 
drainase yang baik pada ketinggian 30-400 m dpl dengan curah hujan cukup 
tinggi dan merata sepanjang tahun.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Masa berbunga bulan Oktober-
Desember dan berbuah terjadi pada bulan November-Maret.

Mangifera	kemanga	Blume	

Manfaat:
Sebagai buah segar dapat dibuat jus atau rujak, daun 
muda untuk lalap. Pohon yang tinggi dan bunga 
ungunya yang cantik menjadikan pohon tampak 
menarik saat ditanam di tepi jalan dan kawasan terbuka 
hijau.

Bunga

Buah

Tajuk

Pohon
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100 Spesies Pohon Nusantara

152 153

Nama lokal / Indonesia :  kemang, binglu

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Mangifera 
 Spesies        : Mangifera kemanga Blume 

Deskripsi Morfologi:
Pohon besar  tinggi 30-45 m, diameter 50-120 cm, berbatang lurus dengan 
pepagan pecah-pecah dan berwarna abu-abu. Daun berbentuk lonjong hingga 
bundar telur, dengan ujung meruncing, warna hijau gelap, daunnya menumpuk 
padat di ujung ranting, tangkai daun sangat pendek, pangkal daun hampir duduk 
pada ranting. Perbungaan bentuk malai, warna ungu muda, panjang 15-40 cm, 
pada ujung ranting. Buah berwarna cokelat kekuningan atau cokelat keputihan 
dengan bentuk buah lonjong, permukaan buah licin mengkilap,daging buah putih 
kekuningan agak berair rasanya manis atau asam.

Daerah Penyebaran:
Sumatera dan Kalimantan, ditanam di Jawa dan Bali.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah dataran rendah dan pinggiran sungai, di tanah dengan 
drainase yang baik pada ketinggian 30-400 m dpl dengan curah hujan cukup 
tinggi dan merata sepanjang tahun.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Masa berbunga bulan Oktober-
Desember dan berbuah terjadi pada bulan November-Maret.

Mangifera	kemanga	Blume	

Manfaat:
Sebagai buah segar dapat dibuat jus atau rujak, daun 
muda untuk lalap. Pohon yang tinggi dan bunga 
ungunya yang cantik menjadikan pohon tampak 
menarik saat ditanam di tepi jalan dan kawasan terbuka 
hijau.

Bunga

Buah

Tajuk

Pohon
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Nama lokal / Indonesia :  cempaka kuning, bunga jeumpa.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Magnoliales
 Famili          : Magnoliaceae
 Genus            : Magnolia
 Spesies        : Magnolia champaca (L.) Bail ex Pierre 

Deskripsi Morfologi:
Pohon berukuran sedang hingga besar, tinggi mencapai 50 m, diameter mencapai 
180 cm. Batang lurus, bulat, pepagan licin berwarna cokelat keabu-abuan. 
Tajuknya agak jarang, dan  agak melebar, dengan percabangannya tidak teratur. 
Daunnya tunggal, tersusun spiral, berbentuk lanset agak melebar atau bundar 
telur, berukuran sedang, dan berbulu halus pada permukaan bawah, tangkainya 
berbulu, stipulanya panjang seringkali melebihi tangkai daunnya. Bunga berwarna 
kuning muda ketika muda dan menjadi oranye tua ketika tua, harum, berukuran 
agak besar, helaian bunganya tersusun dalam untaian yang banyak. Buahnya 
cokelat terdiri atas 2-6 biji.

Daerah Penyebaran:
India, Indo Cina, Semenanjung Malaysia, Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, 
Sulawesi, Maluku dan Bali. Sekarang sudah umum ditanam di seluruh daerah 
Tropika. Status kelangkaan menurut IUCN: LC (Least Concern/ kurang perhatian).

Habitat:
Tumbuh di pinggir hutan pada tanah yang subur pada ketinggian hingga 1.500 m 
dpl, pada temperature maksimal 35˚C-40˚C dan maksimum 3˚C-10˚C. Bunga 
cempaka merupakan flora identitas Provinsi Aceh.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim bunga dan pembuahan terjadi sepanjang tahun, 
terutama bulan April-Juli. 

Magnolia	champaca	(L.)	Bail	ex	Pierre	
Bunga & daun

Manfaat:
Kayunya dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat panel pintu dan 
peralatan rumah tangga. Bunganya dapat digunakan sebagai campuran pada 
jamu atau digunakan untuk wewangian rambut atau diramu bersama bahan lain 
untuk dijadikan parfum. Minyak dari bunganya untuk dipakai dalam industri 
kosmetika. Pepagan atau kulit batang untuk obat demam. Daun untuk pengobatan 
sakit perut dan bau mulut. 

155

BuahDaun
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Nama lokal / Indonesia :  cempaka kuning, bunga jeumpa.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Magnoliales
 Famili          : Magnoliaceae
 Genus            : Magnolia
 Spesies        : Magnolia champaca (L.) Bail ex Pierre 

Deskripsi Morfologi:
Pohon berukuran sedang hingga besar, tinggi mencapai 50 m, diameter mencapai 
180 cm. Batang lurus, bulat, pepagan licin berwarna cokelat keabu-abuan. 
Tajuknya agak jarang, dan  agak melebar, dengan percabangannya tidak teratur. 
Daunnya tunggal, tersusun spiral, berbentuk lanset agak melebar atau bundar 
telur, berukuran sedang, dan berbulu halus pada permukaan bawah, tangkainya 
berbulu, stipulanya panjang seringkali melebihi tangkai daunnya. Bunga berwarna 
kuning muda ketika muda dan menjadi oranye tua ketika tua, harum, berukuran 
agak besar, helaian bunganya tersusun dalam untaian yang banyak. Buahnya 
cokelat terdiri atas 2-6 biji.

Daerah Penyebaran:
India, Indo Cina, Semenanjung Malaysia, Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, 
Sulawesi, Maluku dan Bali. Sekarang sudah umum ditanam di seluruh daerah 
Tropika. Status kelangkaan menurut IUCN: LC (Least Concern/ kurang perhatian).

Habitat:
Tumbuh di pinggir hutan pada tanah yang subur pada ketinggian hingga 1.500 m 
dpl, pada temperature maksimal 35˚C-40˚C dan maksimum 3˚C-10˚C. Bunga 
cempaka merupakan flora identitas Provinsi Aceh.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim bunga dan pembuahan terjadi sepanjang tahun, 
terutama bulan April-Juli. 

Magnolia	champaca	(L.)	Bail	ex	Pierre	
Bunga & daun

Manfaat:
Kayunya dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat panel pintu dan 
peralatan rumah tangga. Bunganya dapat digunakan sebagai campuran pada 
jamu atau digunakan untuk wewangian rambut atau diramu bersama bahan lain 
untuk dijadikan parfum. Minyak dari bunganya untuk dipakai dalam industri 
kosmetika. Pepagan atau kulit batang untuk obat demam. Daun untuk pengobatan 
sakit perut dan bau mulut. 
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BuahDaun
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Nama lokal / Indonesia :  manglid, baros, cempaka bulus

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Magnoliales
 Famili          : Magnoliaceae
 Genus            : Manglietia 
 Spesies        : Magnolia sumatrana var. glauca (Blume) Figlar & Noot.

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 40 m dengan bebas cabang 25 m dan diameter mencapai 
150 cm. Tajuk membulat, lebat, percabangannya simpodial. Daun tunggal, tersebar 
spiral, bentuk bundar telur memanjang atau jorong memanjang, panjang 10-25 cm. 
Bunga soliter, pada ujung ranting, besar, bertangkai panjang 2-4 cm, mahkota 
bunga berwarna putih kekuningan, harum, kelopak 9-13 tersusun dalam 3 
lingkaran. Biji 2-6 butir, kadang sampai 12, berwarna merah.

Daerah Penyebaran:
Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sumba, Flores 
dan Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh tersebar di hutan primer pada ketinggian 500-1500 m dpl di hutan 
pegunungan.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbunga dan berbuah sepanjang tahun, puncaknya pada 
bulan Oktober-Februari.  

Manfaat:
Kayu jenis ini disukai karena selain kayunya mengkilat, strukturnya padat, halus, 
ringan dan kuat sehingga sering dijadikan jembatan, perkakas rumah, dan 
barang-barang. Ekstrak daun manglid dapat digunakan sebagai penghambat 
pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Pohon ini sering ditanam pada program 
reboisasi.

Magnolia	sumatrana	var.	glauca	(Blume)	Figlar	&	Noot.

Bunga & daun

Batang pohon
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Nama lokal / Indonesia :  manglid, baros, cempaka bulus

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Magnoliales
 Famili          : Magnoliaceae
 Genus            : Manglietia 
 Spesies        : Magnolia sumatrana var. glauca (Blume) Figlar & Noot.

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 40 m dengan bebas cabang 25 m dan diameter mencapai 
150 cm. Tajuk membulat, lebat, percabangannya simpodial. Daun tunggal, tersebar 
spiral, bentuk bundar telur memanjang atau jorong memanjang, panjang 10-25 cm. 
Bunga soliter, pada ujung ranting, besar, bertangkai panjang 2-4 cm, mahkota 
bunga berwarna putih kekuningan, harum, kelopak 9-13 tersusun dalam 3 
lingkaran. Biji 2-6 butir, kadang sampai 12, berwarna merah.

Daerah Penyebaran:
Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sumba, Flores 
dan Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh tersebar di hutan primer pada ketinggian 500-1500 m dpl di hutan 
pegunungan.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbunga dan berbuah sepanjang tahun, puncaknya pada 
bulan Oktober-Februari.  

Manfaat:
Kayu jenis ini disukai karena selain kayunya mengkilat, strukturnya padat, halus, 
ringan dan kuat sehingga sering dijadikan jembatan, perkakas rumah, dan 
barang-barang. Ekstrak daun manglid dapat digunakan sebagai penghambat 
pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Pohon ini sering ditanam pada program 
reboisasi.

Magnolia	sumatrana	var.	glauca	(Blume)	Figlar	&	Noot.

Bunga & daun

Batang pohon
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100 Spesies Pohon Nusantara

158 159

Nama lokal/ Indonesia : sawo kecik.

Klasifikasci:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Ericales
 Famili         : Sapotaceae
 Genus         : Manilkara
 Spesies       : Manilkara kauki (L.) Dubard

Deskripsi Morfologi:
Pohon berukuran sedang, tingginya mencapai 25 m, diameter mencapai 90 cm. 
Daun tunggal, tersebar dalam spiral dan mengelompok di ujung ranting. Helaian 
daun bundar telur sungsang, permukaan atas hijau tua mengkilap, permukaan 
bawah hijau keputihan, tepi rata, ujung tumpul, pangkal melancip.  Buah berbentuk 
bulat telur atau bulat telur sungsang, diameter 3-7 cm, buah masak berwarna 
merah.

Daerah Penyebaran:
Burma, Indo-China, Thailand, Semenanjung Malaysia, di seluruh kawasan 
Indonesia (kecuali Kalimantan), Papua New Guinea dan bagian timur-laut Australia.

Habitat:
Tumbuh liar di daerah pesisir pantai berpasir yang beriklim kering hingga daerah 
ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut.

Cara Perbanyakan :
Secara generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi/ grafting atau cangkok. 
Berbuah hampir sepanjang tahun, buah masak umumnya Februari.

Manfaat :
Kayunya digunakan untuk bahan bangunan, furnitur dan ukiran atau patung. Buah 
dapat dimakan. Sawo kecik biasanya digunakan sebagai batang bawah Sawo 
(Manilkara zapota). Pohonnya biasa ditanam sebagai pohon buah, pohon hias 
dekat kuil atau istana dan ditanam untuk reboisasi dan pohon pinggir jalan. Akar, 
pepagan dan biji dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional.

Manilkara	kauki		(L.)	Dubard

Buah & daun

Pohon Buah

Daun



TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

158 159

Nama lokal/ Indonesia : sawo kecik.

Klasifikasci:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Ericales
 Famili         : Sapotaceae
 Genus         : Manilkara
 Spesies       : Manilkara kauki (L.) Dubard

Deskripsi Morfologi:
Pohon berukuran sedang, tingginya mencapai 25 m, diameter mencapai 90 cm. 
Daun tunggal, tersebar dalam spiral dan mengelompok di ujung ranting. Helaian 
daun bundar telur sungsang, permukaan atas hijau tua mengkilap, permukaan 
bawah hijau keputihan, tepi rata, ujung tumpul, pangkal melancip.  Buah berbentuk 
bulat telur atau bulat telur sungsang, diameter 3-7 cm, buah masak berwarna 
merah.

Daerah Penyebaran:
Burma, Indo-China, Thailand, Semenanjung Malaysia, di seluruh kawasan 
Indonesia (kecuali Kalimantan), Papua New Guinea dan bagian timur-laut Australia.

Habitat:
Tumbuh liar di daerah pesisir pantai berpasir yang beriklim kering hingga daerah 
ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut.

Cara Perbanyakan :
Secara generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi/ grafting atau cangkok. 
Berbuah hampir sepanjang tahun, buah masak umumnya Februari.

Manfaat :
Kayunya digunakan untuk bahan bangunan, furnitur dan ukiran atau patung. Buah 
dapat dimakan. Sawo kecik biasanya digunakan sebagai batang bawah Sawo 
(Manilkara zapota). Pohonnya biasa ditanam sebagai pohon buah, pohon hias 
dekat kuil atau istana dan ditanam untuk reboisasi dan pohon pinggir jalan. Akar, 
pepagan dan biji dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional.

Manilkara	kauki		(L.)	Dubard

Buah & daun

Pohon Buah

Daun



TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Nama lokal/ Indonesia: pohon sapu tangan

Klasifikasi:
 Kingdom    : Plantae

 Divisi      : Magnoliophyta 

 Kelas           : Magnoliopsida 

 Ordo           : Fabales
 Famili         : Fabaceae 
 Genus         : Maniltoa
 Spesies       : Maniltoa browneoides Harms

Deskripsi Morfologi:

Pohon tinggi 9-30 m, diameter 10-40 cm. Daun majemuk menyirip, helai anak daun 
jorong melonjong, tepi rata, pangkal dan ujung anak daun melancip. Daun mudanya  
menggantung berwarna putih atau kuning muda seperti saputangan, kemudian 
menjadi hijau tua, lebih kuat dan tegak. Bunga majemuk malai, tumbuh di ujung 
ranting atau ketiak daun. berwarna putih dengan benang sari yang panjang 
kemudian berubah coklat setelah terjadi polinasi atau rusak. Bunganya menarik 
burung jenis 'starling' dan 'sunbird'. Buah polong, kadang berbentuk pipih dan 
berwarna coklat yang di dalamnya terdapat sebuah biji. Biji kecil bentuk ginjal, 
berwarna hitam.

Daerah Penyebaran: Papua-New Guinea, kemudian menyebar ke kawasan Asia 
Tenggara termasuk Indonesia (Maluku dan Papua).

Habitat:

Tumbuh di daerah dataran rendah, biasanya di hutan sekunder dan tempat berawa. 
Pohon ini menghendaki sinar matahari penuh atau sedikit naungan. Relatif mudah 
tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama tanah lembab dengan drainase yang baik.

Cara Perbanyakan:

Generatif melalui biji atau vegetatif dengan stek atau okulasi. Musim 
berbuah 2 kali dalam setahun.

Maniltoa	browneoides	Harms

Manfaat:

Pohonnya rindang, cepat 
tumbuh dengan daun muda 
menggantung yang un ik 
seperti saputangan, jenis ini 
sering dimanfaatkan sebagai 
tanaman peneduh tepi jalan 
atau tanaman hias taman. 
Kayunya cukup baik untuk 
dibuat konstruksi, furniture dan 
lantai.

Tunas

Daun muda

Buah

Pohon

161160
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100 Spesies Pohon Nusantara

Nama lokal/ Indonesia: pohon sapu tangan

Klasifikasi:
 Kingdom    : Plantae

 Divisi      : Magnoliophyta 

 Kelas           : Magnoliopsida 

 Ordo           : Fabales
 Famili         : Fabaceae 
 Genus         : Maniltoa
 Spesies       : Maniltoa browneoides Harms

Deskripsi Morfologi:

Pohon tinggi 9-30 m, diameter 10-40 cm. Daun majemuk menyirip, helai anak daun 
jorong melonjong, tepi rata, pangkal dan ujung anak daun melancip. Daun mudanya  
menggantung berwarna putih atau kuning muda seperti saputangan, kemudian 
menjadi hijau tua, lebih kuat dan tegak. Bunga majemuk malai, tumbuh di ujung 
ranting atau ketiak daun. berwarna putih dengan benang sari yang panjang 
kemudian berubah coklat setelah terjadi polinasi atau rusak. Bunganya menarik 
burung jenis 'starling' dan 'sunbird'. Buah polong, kadang berbentuk pipih dan 
berwarna coklat yang di dalamnya terdapat sebuah biji. Biji kecil bentuk ginjal, 
berwarna hitam.

Daerah Penyebaran: Papua-New Guinea, kemudian menyebar ke kawasan Asia 
Tenggara termasuk Indonesia (Maluku dan Papua).

Habitat:

Tumbuh di daerah dataran rendah, biasanya di hutan sekunder dan tempat berawa. 
Pohon ini menghendaki sinar matahari penuh atau sedikit naungan. Relatif mudah 
tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama tanah lembab dengan drainase yang baik.

Cara Perbanyakan:

Generatif melalui biji atau vegetatif dengan stek atau okulasi. Musim 
berbuah 2 kali dalam setahun.

Maniltoa	browneoides	Harms

Manfaat:

Pohonnya rindang, cepat 
tumbuh dengan daun muda 
menggantung yang un ik 
seperti saputangan, jenis ini 
sering dimanfaatkan sebagai 
tanaman peneduh tepi jalan 
atau tanaman hias taman. 
Kayunya cukup baik untuk 
dibuat konstruksi, furniture dan 
lantai.

Tunas

Daun muda

Buah

Pohon

161160
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162 163

Nama lokal / Indonesia :  mindi, geringging, mementin

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Meliaceae
 Genus            : Melia 
 Spesies        : Melia azedarach L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi 40 m, diameter 60-180 cm, bercabang banyak. Batangnya silindris, 
dan tidak berbanir. Pepagan warna abu-abu cokelat, beralur membentuk garis-
garis dan bersisik. Daunnya majemuk menyirip ganda yang tumbuh berseling 
dengan panjang 20-80 cm, anak daun bentuk bundar telur atau jorong, tepi 
bergerigi, berwarna hijau tua di bagian permukaan atas. Bunganya majemuk 
dalam malai, panjangnya 10-20 cm, keluar dari ketiak daun. Daun mahkota 
berjumlah 5, panjang 1 cm, warna ungu pucat dan harum. Buah tipe buah batu, 
buah masak warnanya cokelat kekuningan.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 
dan Papua.

Habitat:
Tumbuh pada tanah tertier, pada tanah liat, berbatu dan berpasir vulkanis, di bukit-
bukit pada ketinggian 700-1.400 m dpl, pada daerah dengan tipe curah hujan 
tinggi sampai sedang (<900 mm/ tahun)

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan cara cangkok. Musim buah terjadi pada 
bulan Desember-Januari, jumlah biji sekitar 56.000 biji/kg.

Manfaat:
Kayunya berguna sebagai bahan bangunan. Pepagan, akar dan daunnya sebagai 
bahan obat herbal. Tajuknya yang khas, pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai 
pohon hias dan tepi jalan.

Melia	azedarach	L.	

Batang pohon

Bunga & buah

Pohon Daun
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100 Spesies Pohon Nusantara

162 163

Nama lokal / Indonesia :  mindi, geringging, mementin

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Meliaceae
 Genus            : Melia 
 Spesies        : Melia azedarach L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi 40 m, diameter 60-180 cm, bercabang banyak. Batangnya silindris, 
dan tidak berbanir. Pepagan warna abu-abu cokelat, beralur membentuk garis-
garis dan bersisik. Daunnya majemuk menyirip ganda yang tumbuh berseling 
dengan panjang 20-80 cm, anak daun bentuk bundar telur atau jorong, tepi 
bergerigi, berwarna hijau tua di bagian permukaan atas. Bunganya majemuk 
dalam malai, panjangnya 10-20 cm, keluar dari ketiak daun. Daun mahkota 
berjumlah 5, panjang 1 cm, warna ungu pucat dan harum. Buah tipe buah batu, 
buah masak warnanya cokelat kekuningan.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 
dan Papua.

Habitat:
Tumbuh pada tanah tertier, pada tanah liat, berbatu dan berpasir vulkanis, di bukit-
bukit pada ketinggian 700-1.400 m dpl, pada daerah dengan tipe curah hujan 
tinggi sampai sedang (<900 mm/ tahun)

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif dengan cara cangkok. Musim buah terjadi pada 
bulan Desember-Januari, jumlah biji sekitar 56.000 biji/kg.

Manfaat:
Kayunya berguna sebagai bahan bangunan. Pepagan, akar dan daunnya sebagai 
bahan obat herbal. Tajuknya yang khas, pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai 
pohon hias dan tepi jalan.

Melia	azedarach	L.	

Batang pohon

Bunga & buah

Pohon Daun
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Nama lokal / Indonesia :  euodia, empah, empatung

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Rutaceae
 Genus            : Melicope 
 Spesies        : Melicope glabra (Blume)T.G.Hartley 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi 20 m, diameter batang 25-50 cm. Batang licin, berwarna abu 
kecokelatan. Daun majemuk menjari 3, anak daun bundar telur sungsang, 
berukuran 4-10 cm x 7-20 cm, jumlah pertulangan sekunder 8-15 pasang. 
Perbungaan malai dengan mahkota bunga berwarna putih. 

Daerah Penyebaran:
Kepulauan Hawai, Pasifik, Asia Tropis, Australia dan New Zealand. Di Indonesia 
secara alami tumbuh di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Status kelangkaan  dalam 
IUCN: LC (Least Concern/ kurang perhatian).

Habitat:
Hutan  sekunder  atau kebun masyarakat pada ketinggian di bawah 500 m dpl dan 
dapat tumbuh sampai ketinggian 1200 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.

Manfaat:
Kayunya berguna untuk venir, kayu lapis, mebel atau kerajinan rumah tangga. 
Buahnya disukai ulat dan getahnya yang keluar dari akar dapat sebagai obat sakit 
perut.

Melicope	glabra	(Blume)T.G.Hartley	

Buah

Tajuk Pohon
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100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  euodia, empah, empatung

Klasifikasi :
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Rutaceae
 Genus            : Melicope 
 Spesies        : Melicope glabra (Blume)T.G.Hartley 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi 20 m, diameter batang 25-50 cm. Batang licin, berwarna abu 
kecokelatan. Daun majemuk menjari 3, anak daun bundar telur sungsang, 
berukuran 4-10 cm x 7-20 cm, jumlah pertulangan sekunder 8-15 pasang. 
Perbungaan malai dengan mahkota bunga berwarna putih. 

Daerah Penyebaran:
Kepulauan Hawai, Pasifik, Asia Tropis, Australia dan New Zealand. Di Indonesia 
secara alami tumbuh di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Status kelangkaan  dalam 
IUCN: LC (Least Concern/ kurang perhatian).

Habitat:
Hutan  sekunder  atau kebun masyarakat pada ketinggian di bawah 500 m dpl dan 
dapat tumbuh sampai ketinggian 1200 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji.

Manfaat:
Kayunya berguna untuk venir, kayu lapis, mebel atau kerajinan rumah tangga. 
Buahnya disukai ulat dan getahnya yang keluar dari akar dapat sebagai obat sakit 
perut.

Melicope	glabra	(Blume)T.G.Hartley	

Buah

Tajuk Pohon
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166 167

Nama lokal / Indonesia :  nagasari, dewadaru

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Calophyllaceae
 Genus            : Mesua 
 Spesies        : Mesua ferrea L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 30 m, dengan pangkal membesar hingga berdiameter 200 
cm. Daunnya tunggal, bentuk jorong, berwarna hijau gelap dan bagian sisi 
bawahnya agak keputihan, daun mudanya menjuntai, berwarna merah sampai 
merah muda kekuningan. Bunga berdiameter 4–7,5 cm, dengan empat petal dan 
banyak benang sari di tengahnya harum.

Daerah Penyebaran:
Himalaya, menyebar ke Semenanjung Malaya, Sri Lanka, Assam, Nepal dan Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia secara alami ditemukan di Sumatera, 
Kalimantan, Bali dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan dataran rendah, dan biasanya sebagai lapisan kedua hutan 
pegunungan hingga ketinggian 2.300 m dpl. Pohon ini tumbuh pada tanah subur 
dengan drainase yang baik dan tumbuh pula pada daerah yang kurang hujan.
 
Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim bunga dua kali setahun pada bulan Februari 
dan Agustus, musim buah pada bulan Juli dan Desember.

Manfaat:
Kayunya digunakan sebagai bantalan rel atau bangunan berstruktur berat, karena 

3sangat kuat dan berat (berat jenis 1,12 ton per m ). Tumbuhan ini menjadi lambang  
nasional Sri Lanka dan ditanam sebagai pohon hias. Getah resinnya agak 
beracun, tapi beberapa bagiannya memiliki khasiat pengobatan.

Mesua	ferrea	L.			

Bunga

Daun muda Daun muda

Buah
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166 167

Nama lokal / Indonesia :  nagasari, dewadaru

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Calophyllaceae
 Genus            : Mesua 
 Spesies        : Mesua ferrea L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 30 m, dengan pangkal membesar hingga berdiameter 200 
cm. Daunnya tunggal, bentuk jorong, berwarna hijau gelap dan bagian sisi 
bawahnya agak keputihan, daun mudanya menjuntai, berwarna merah sampai 
merah muda kekuningan. Bunga berdiameter 4–7,5 cm, dengan empat petal dan 
banyak benang sari di tengahnya harum.

Daerah Penyebaran:
Himalaya, menyebar ke Semenanjung Malaya, Sri Lanka, Assam, Nepal dan Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia secara alami ditemukan di Sumatera, 
Kalimantan, Bali dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan dataran rendah, dan biasanya sebagai lapisan kedua hutan 
pegunungan hingga ketinggian 2.300 m dpl. Pohon ini tumbuh pada tanah subur 
dengan drainase yang baik dan tumbuh pula pada daerah yang kurang hujan.
 
Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Musim bunga dua kali setahun pada bulan Februari 
dan Agustus, musim buah pada bulan Juli dan Desember.

Manfaat:
Kayunya digunakan sebagai bantalan rel atau bangunan berstruktur berat, karena 

3sangat kuat dan berat (berat jenis 1,12 ton per m ). Tumbuhan ini menjadi lambang  
nasional Sri Lanka dan ditanam sebagai pohon hias. Getah resinnya agak 
beracun, tapi beberapa bagiannya memiliki khasiat pengobatan.

Mesua	ferrea	L.			

Bunga

Daun muda Daun muda

Buah



Nama lokal / Indonesia :  kemuning

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Rutaceae
 Genus            : Murraya 
 Spesies        : Murraya paniculata (L.) Jack 

Deskripsi Morfologi:
Perdu atau pohon kecil dengan percabangan sangat banyak,  tinggi mencapai 15 
m, diameter 40 cm, batangnya keras, beralur. Berdaun kecil dan lebat. Daunnya 
majemuk menyirip ganjil dengan anak daun 3-9 yang tumbuh berseling. Helaian 
anak daun bentuk bundar telur sungsang atau jorong, ujung dan pangkal daun 3-4 
mm. Bunga majemuk berbentuk tandan dengan jumlah 1-8 bunga, berwarna putih, 
wangi, keluar dari ketiak daun atau ujung ranting. Buah  mendaging, berbentuk 
bulat telur memanjang, diameter buah 8-12 mm, berwarna hijau ketika masih muda 
dan berubah menjadi merah mengkilat setelah tua.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Habitat:
Tumbuh liar di hutan dataran rendah dan perbukitan, hingga ketinggian 600 m dpl, 
umumnya tumbuh pada tanah berbatu.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga sepanjang tahun 
tidak bergantung musim. 

Manfaat:
Akar, pepagan, daun dan buah kemuning berkhasiat sebagai pemati rasa 
(anestesia), penenang (sedatife), anti radang, anti rematik, anti tiroid, penghilang 
bengkak, pelancar peredaran darah, dan penghalus kulit. Selain itu perdu cantik 
ini sering digunakan sebagai tanaman hias pekarangan atau pagar hidup.

Murraya	paniculata	(L.)	Jack	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Buah & daun

168
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Bunga

Tajuk



Nama lokal / Indonesia :  bangkal, klepu ketek.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Rubiaceae
 Genus            : Nauclea 
 Spesies        : Nauclea orientalis (L.) L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi hingga 35 m, diameter 50 cm. Termasuk tumbuhan menggugurkan 
daun (deciduous). Pepagan licin, berwarna kelabu cokelat kemerahan 
sedangkan kayunya berwarna orange hingga kuning. Daun tunggal, kedudukan 
berhadapan berseling, bentuk bundar telur hingga jorong, ukuran 7-30 x 4-18 
cm. Permukaan daun bagia atas licin hijau mengkilap permukaan bawahnya 
hijau pucat dengan tulang daun menonjol berwarna kuning. Bunga kecil harum 
berwarna kuning hingga orange dengan benang sari berwarna putih. Buah bulat 
seperti bola golf dengan diameter 4-5 cm berwarna cokelat dengan aroma yang 
kuat. Biji kecil-kecil berbentuk bundar telur  atau jorong ukuran 1-10 mm tidak 
bersayap, termasuk jenis rekalsitran.

Daerah Persebaran:
Daerah tropis Australia bagian utara, New Guinea hingga ke Asia Tenggara 
termasuk Indonesia (Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara 
Barat).

Habitat:
Tumbuh di dekat sumber air, hutan rawa, areal limpasan banjir dan pegunungan 
sampai ketinggian 700 m dpl, ditemukan juga di hutan sekunder.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbuah sepanjang tahun pada bulan Juni-Agustus.

Nauclea	orientalis	(L.)	L.	

Manfaat:
Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai 
tanaman hias, buahnya sebagai pakan 
kelelawar, monyet dan burung. Kayunya yang 
berwarna kuning mudah dipahat, sehingga 
sering dijadikan frame, bahan kertas atau 
hiasan. Pepagan sebagai racun ikan, dan 
ekstrak pepagan sebagai anti malaria, anti 
kanker dan sebagai bahan bedak pemoles 
wajah. Daun muda untuk obat sakit perut dan 
menurunkan tekanan darah. 
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170 171

Pohon

Buah

Tajuk



Nama lokal / Indonesia :  bangkal, klepu ketek.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Rubiaceae
 Genus            : Nauclea 
 Spesies        : Nauclea orientalis (L.) L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi hingga 35 m, diameter 50 cm. Termasuk tumbuhan menggugurkan 
daun (deciduous). Pepagan licin, berwarna kelabu cokelat kemerahan 
sedangkan kayunya berwarna orange hingga kuning. Daun tunggal, kedudukan 
berhadapan berseling, bentuk bundar telur hingga jorong, ukuran 7-30 x 4-18 
cm. Permukaan daun bagia atas licin hijau mengkilap permukaan bawahnya 
hijau pucat dengan tulang daun menonjol berwarna kuning. Bunga kecil harum 
berwarna kuning hingga orange dengan benang sari berwarna putih. Buah bulat 
seperti bola golf dengan diameter 4-5 cm berwarna cokelat dengan aroma yang 
kuat. Biji kecil-kecil berbentuk bundar telur  atau jorong ukuran 1-10 mm tidak 
bersayap, termasuk jenis rekalsitran.

Daerah Persebaran:
Daerah tropis Australia bagian utara, New Guinea hingga ke Asia Tenggara 
termasuk Indonesia (Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara 
Barat).

Habitat:
Tumbuh di dekat sumber air, hutan rawa, areal limpasan banjir dan pegunungan 
sampai ketinggian 700 m dpl, ditemukan juga di hutan sekunder.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Berbuah sepanjang tahun pada bulan Juni-Agustus.

Nauclea	orientalis	(L.)	L.	

Manfaat:
Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai 
tanaman hias, buahnya sebagai pakan 
kelelawar, monyet dan burung. Kayunya yang 
berwarna kuning mudah dipahat, sehingga 
sering dijadikan frame, bahan kertas atau 
hiasan. Pepagan sebagai racun ikan, dan 
ekstrak pepagan sebagai anti malaria, anti 
kanker dan sebagai bahan bedak pemoles 
wajah. Daun muda untuk obat sakit perut dan 
menurunkan tekanan darah. 
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TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Nama lokal / Indonesia :  pala

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Magnoliales
 Famili          : Myristicaceae
 Genus            : Myristica 
 Spesies        : Myristica fragrans  Houtt. 
 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi 20 m, diameter mencapai 40 cm. Daun tunggal, bentuk lonjong hingga 
bundar telur, berukuran 5-15 cm x 2-7 cm. Bunganya muncul di ujung, beraturan 
berwarna kuning keemasan, jika dikeringkan warnanya berubah menjadi kuning. 
Buahnya berwarna hijau sebesar bola pingpong, asam tetapi bisa dikonsumsi.

Daerah Persebaran:
Kepulauan Banda, Maluku kemudian dibawa ke bagian barat untuk 
dibudidayakan di Aceh, Nias, Minahasa, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan 
Jawa Barat. Di Bogor buah pala berkembang dengan baik dan mendatangkan 
nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Kategori menurut IUCN: DD (Data 
Deficient/ data belum lengkap).

Habitat:
Tumbuh di berbagai tempat sampai pada ketinggian 700 m dpl dengan curah 
hujan tinggi, dapat pula tumbuh di daerah berbatu atau tanah pasir berbatu dan 
berlempung.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, grafting dan okulasi. Masa 
buah sepanjang tahun dan musim panen terjadi pada bulan Juli-November.

Manfaat:
Batang pohon dipakai sebagai tiang rumah. Daging buahnya dapat dimakan dan 
menjadi bahan baku minyak atsiri, bijinya menjadi bahan rempah. Buah pala 
dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit kepala, pelancar peredaran darah dan 
relaksasi. Tajuk pohonnya yang rindang membuat pohon ini cocok sebagai pohon 
peneduh dan pohon tepi jalan.

Myristica	fragrans	Houtt.			
Daun

Pohon
Biji

Buah
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100 Spesies Pohon Nusantara

Nama lokal / Indonesia :  pala

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Magnoliales
 Famili          : Myristicaceae
 Genus            : Myristica 
 Spesies        : Myristica fragrans  Houtt. 
 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi 20 m, diameter mencapai 40 cm. Daun tunggal, bentuk lonjong hingga 
bundar telur, berukuran 5-15 cm x 2-7 cm. Bunganya muncul di ujung, beraturan 
berwarna kuning keemasan, jika dikeringkan warnanya berubah menjadi kuning. 
Buahnya berwarna hijau sebesar bola pingpong, asam tetapi bisa dikonsumsi.

Daerah Persebaran:
Kepulauan Banda, Maluku kemudian dibawa ke bagian barat untuk 
dibudidayakan di Aceh, Nias, Minahasa, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan 
Jawa Barat. Di Bogor buah pala berkembang dengan baik dan mendatangkan 
nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Kategori menurut IUCN: DD (Data 
Deficient/ data belum lengkap).

Habitat:
Tumbuh di berbagai tempat sampai pada ketinggian 700 m dpl dengan curah 
hujan tinggi, dapat pula tumbuh di daerah berbatu atau tanah pasir berbatu dan 
berlempung.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, grafting dan okulasi. Masa 
buah sepanjang tahun dan musim panen terjadi pada bulan Juli-November.

Manfaat:
Batang pohon dipakai sebagai tiang rumah. Daging buahnya dapat dimakan dan 
menjadi bahan baku minyak atsiri, bijinya menjadi bahan rempah. Buah pala 
dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit kepala, pelancar peredaran darah dan 
relaksasi. Tajuk pohonnya yang rindang membuat pohon ini cocok sebagai pohon 
peneduh dan pohon tepi jalan.

Myristica	fragrans	Houtt.			
Daun

Pohon
Biji

Buah

173172



Nama lokal / Indonesia :  klepu pasir, pundungan, wesen, ki anggrit, 
cangcaratan,
      cengeh caah.
Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Rubiaceae
 Genus            : Neonauclea 
 Spesies        : Neonauclea lanceolate (Blume) Merr.  

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi hingga 30 m, diameter 75 cm. Batang silindris kurus, batang bebas 
cabang hingga 25 m, kadang-kadang berbanir pendek. Pepagan cokelat atau 
kelabu dengan permukaan kasar, beretak dan bersisik. Daun penumpu kecil, tidak 
melingkar ranting, panjang 4-10 mm, mudah luruh. Daun tunggal, berpasangan 
bersilangan, bentuk jorong, bundar telur sungsang. Pangkal melancip, berukuran 
5-12 cm x 2-5 cm, permukaan bawah hijau pucat, pertulangan sekunder berjumlah 
5-7 pasang. Bunga majemuk berwarna kuning, pada ujung ranting. Buah cokelat 
muda berbentuk kapsul dengan biji 1 setiap kapsulnya. Biji diameter 1-10 mm. 

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara. Di Indonesia meliputi Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan 
Papua. 

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan dengan ketinggian tempat hingga 1.500 m dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Vegetatif melalui stek batang, okulasi, cangkok.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daunnya sebagai bahan obat. 

Neonauclea	lanceolata	(Blume)	Merr.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  klepu pasir, pundungan, wesen, ki anggrit, 
cangcaratan,
      cengeh caah.
Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Gentianales
 Famili          : Rubiaceae
 Genus            : Neonauclea 
 Spesies        : Neonauclea lanceolate (Blume) Merr.  

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi hingga 30 m, diameter 75 cm. Batang silindris kurus, batang bebas 
cabang hingga 25 m, kadang-kadang berbanir pendek. Pepagan cokelat atau 
kelabu dengan permukaan kasar, beretak dan bersisik. Daun penumpu kecil, tidak 
melingkar ranting, panjang 4-10 mm, mudah luruh. Daun tunggal, berpasangan 
bersilangan, bentuk jorong, bundar telur sungsang. Pangkal melancip, berukuran 
5-12 cm x 2-5 cm, permukaan bawah hijau pucat, pertulangan sekunder berjumlah 
5-7 pasang. Bunga majemuk berwarna kuning, pada ujung ranting. Buah cokelat 
muda berbentuk kapsul dengan biji 1 setiap kapsulnya. Biji diameter 1-10 mm. 

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara. Di Indonesia meliputi Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan 
Papua. 

Habitat:
Tumbuh di hutan-hutan dengan ketinggian tempat hingga 1.500 m dpl. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. Vegetatif melalui stek batang, okulasi, cangkok.

Manfaat :
Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daunnya sebagai bahan obat. 
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Nama lokal / Indonesia :  rambutan

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Sapindaceae
 Genus            : Nephelium 
 Spesies        : Nephelium lappaceum L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon dengan tinggi mencapai 44 m, diameter 125 cm, bercabang banyak dan 
berdaun lebat. Daun majemuk menyirip genap, berseling, terdiri atas 6 pasang 
helaian anak daun, berukuran 5-28 cm x 2-11 cm. Perbungaan majemuk, tersusun 
dalam karangan, tumbuh pada ujung ranting. Buahnya bulat lonjong dan berambut 
sehingga disebut rambutan. Kulit buahnya ada yang berwarna merah muda, merah 
tua dan kuning kehijauan.

Daerah Penyebaran:
Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, India, Filipina, Thailand, Malaysia dan 
Indonesia. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan 
Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh alami di daerah dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. Pohon 
rambutan dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, pada lahan kering 
maupun basah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim buah terjadi pada bulan 
Oktober-Februari.

Manfaat:
Buah rambutan dikenal sebagai buah segar. Akar, pepagan, daun dan buah dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan obat. Pohon ini dapat juga ditanam sebagai pohon 
peneduh di kawasan  perkantoran dan pemukiman.

Nephelium	lappaceum	L.		TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  rambutan

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Sapindaceae
 Genus            : Nephelium 
 Spesies        : Nephelium lappaceum L. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon dengan tinggi mencapai 44 m, diameter 125 cm, bercabang banyak dan 
berdaun lebat. Daun majemuk menyirip genap, berseling, terdiri atas 6 pasang 
helaian anak daun, berukuran 5-28 cm x 2-11 cm. Perbungaan majemuk, tersusun 
dalam karangan, tumbuh pada ujung ranting. Buahnya bulat lonjong dan berambut 
sehingga disebut rambutan. Kulit buahnya ada yang berwarna merah muda, merah 
tua dan kuning kehijauan.

Daerah Penyebaran:
Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, India, Filipina, Thailand, Malaysia dan 
Indonesia. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan 
Sulawesi.

Habitat:
Tumbuh alami di daerah dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. Pohon 
rambutan dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, pada lahan kering 
maupun basah.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim buah terjadi pada bulan 
Oktober-Februari.

Manfaat:
Buah rambutan dikenal sebagai buah segar. Akar, pepagan, daun dan buah dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan obat. Pohon ini dapat juga ditanam sebagai pohon 
peneduh di kawasan  perkantoran dan pemukiman.
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Nama lokal / Indonesia :  kepayang, kluwek, kelua

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Achariaceae
 Genus            : Pangium
 Spesies        : Pangium edule  Reinw. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar dengan tinggi 40 m, diameter mencapai 100 cm. Daun tunggal, 
tersebar spiral pada ujung ranting. Helai daun bundar telur menjorong, berukuran 
10-30 cm x 8-20 cm, tepi rata, permukaan bawah hijau pucat, permukaan atas hijau 
gelap,  pertulangan sekunder berjumlah 5-7 pasang. Perbungaan pada ketiak 
daun, bunga berkelamin tunggal, bunga jantan tersusun dalam tandan, bunga 
betina tunggal, bunga berwarna hijau pucat. Buah cokelat, tidak berduri, 
mendaging merekah atau pecah stelah masak. Biji beracun, berwarna merah-
kecoklatan.

Daerah Penyebaran:
Seluruh kawasan Malesia, termasuk Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara.

Habitat:
Tumbuh liar di hutan hujan primer dan sekunder, banyak dijumpai di sepanjang 
sungai dengan topografi agak curam, umumnya pada ketinggian di bawah 300 m 
dpl atau kadang pada ketinggian 1000 m dpl. Suhu antara 24-30 ˚C, kelembaban 
udara 50-80%. Tumbuh baik pada jenis tanah Latosol dengan pH 5,5-6,5.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbuah sepanjang tahun mulai 
umur 15 tahun, buah masak bulan September-Oktober. terjadi saat berbuah lebat 
pada bulan Oktober-Februari.

Pangium	edule	Reinw.			

Manfaat :
Biji yang difermentasikan dipakai sebagai bumbu dapur masakan Indonesia yang 
memberi warna hitam pada rawon, daging bumbu kluwek, brongkos, serta sup 
konro. Bijinya memiliki daging buah yang bisa dimakan. Biji mentah sangat 
beracun karena mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Bila 
dimakan dalam jumlah tertentu menyebabkan pusing (mabuk). Racun pada biji 
dapat dipakai sebagai racun untuk mata panah. Biji ini aman diolah untuk 
makanan bila telah direbus dan direndam terlebih dahulu. Biji, buah, daun, 
pepagan dan akar sebagai bahan obat dan memiliki sifat narkotika. Kayu memiliki 
nilai ekonomi .
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Nama lokal / Indonesia :  kepayang, kluwek, kelua

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malpighiales
 Famili          : Achariaceae
 Genus            : Pangium
 Spesies        : Pangium edule  Reinw. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar dengan tinggi 40 m, diameter mencapai 100 cm. Daun tunggal, 
tersebar spiral pada ujung ranting. Helai daun bundar telur menjorong, berukuran 
10-30 cm x 8-20 cm, tepi rata, permukaan bawah hijau pucat, permukaan atas hijau 
gelap,  pertulangan sekunder berjumlah 5-7 pasang. Perbungaan pada ketiak 
daun, bunga berkelamin tunggal, bunga jantan tersusun dalam tandan, bunga 
betina tunggal, bunga berwarna hijau pucat. Buah cokelat, tidak berduri, 
mendaging merekah atau pecah stelah masak. Biji beracun, berwarna merah-
kecoklatan.

Daerah Penyebaran:
Seluruh kawasan Malesia, termasuk Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara.

Habitat:
Tumbuh liar di hutan hujan primer dan sekunder, banyak dijumpai di sepanjang 
sungai dengan topografi agak curam, umumnya pada ketinggian di bawah 300 m 
dpl atau kadang pada ketinggian 1000 m dpl. Suhu antara 24-30 ˚C, kelembaban 
udara 50-80%. Tumbuh baik pada jenis tanah Latosol dengan pH 5,5-6,5.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbuah sepanjang tahun mulai 
umur 15 tahun, buah masak bulan September-Oktober. terjadi saat berbuah lebat 
pada bulan Oktober-Februari.

Pangium	edule	Reinw.			

Manfaat :
Biji yang difermentasikan dipakai sebagai bumbu dapur masakan Indonesia yang 
memberi warna hitam pada rawon, daging bumbu kluwek, brongkos, serta sup 
konro. Bijinya memiliki daging buah yang bisa dimakan. Biji mentah sangat 
beracun karena mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Bila 
dimakan dalam jumlah tertentu menyebabkan pusing (mabuk). Racun pada biji 
dapat dipakai sebagai racun untuk mata panah. Biji ini aman diolah untuk 
makanan bila telah direbus dan direndam terlebih dahulu. Biji, buah, daun, 
pepagan dan akar sebagai bahan obat dan memiliki sifat narkotika. Kayu memiliki 
nilai ekonomi .
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Parkia	speciosa	Hassk.	
Nama lokal / Indonesia :  petai, pete, peuteuy.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Fabaceae
 Genus            : Parkia  
 Spesies        : Parkia speciosa Hassk. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 30 m. d Daun majemuk, menyirip ganda, kedudukan 
berseling, bertangkai panjang. Bunga majemuk, tersusun dalam bongkol muncul 
di ujung ranting. Buah tipe polong, memanjang. Dalam satu buah terdapat hingga 
20 biji, yang berwarna hijau ketika muda dan terbalut oleh selaput agak tebal 
berwarna coklat terang. Buah  mengering jika masak..

Daerah Penyebaran:
India, Banglades, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei dan 
Indonesia. Di Indonesia secara alami terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan primer maupun sekunder, di dataran rendah hingga ketinggian 
1500 m dpl, dan tumbuh optimal pada ketinggian 500-1000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga dan berbuah setiap 
tahun, setelah berumur 3-4 tahun setelah tanam. 

Manfaat:
Pohon sebagai peneduh/ pelindung di pembibitan. Kayu sering dimanfaatkan 
untuk membuat kotak, lemari atau bahan bangunan. Buah, biji serta daun muda 
bisa dikonsumsi. Daun dan biji sebagai bahan obat untuk berbagai penyakit 
(anemia, stroke, mata, darah tinggi dan melancarkan pencernaan).
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Parkia	speciosa	Hassk.	
Nama lokal / Indonesia :  petai, pete, peuteuy.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Fabaceae
 Genus            : Parkia  
 Spesies        : Parkia speciosa Hassk. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon tinggi mencapai 30 m. d Daun majemuk, menyirip ganda, kedudukan 
berseling, bertangkai panjang. Bunga majemuk, tersusun dalam bongkol muncul 
di ujung ranting. Buah tipe polong, memanjang. Dalam satu buah terdapat hingga 
20 biji, yang berwarna hijau ketika muda dan terbalut oleh selaput agak tebal 
berwarna coklat terang. Buah  mengering jika masak..

Daerah Penyebaran:
India, Banglades, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei dan 
Indonesia. Di Indonesia secara alami terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

Habitat:
Tumbuh di hutan primer maupun sekunder, di dataran rendah hingga ketinggian 
1500 m dpl, dan tumbuh optimal pada ketinggian 500-1000 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga dan berbuah setiap 
tahun, setelah berumur 3-4 tahun setelah tanam. 

Manfaat:
Pohon sebagai peneduh/ pelindung di pembibitan. Kayu sering dimanfaatkan 
untuk membuat kotak, lemari atau bahan bangunan. Buah, biji serta daun muda 
bisa dikonsumsi. Daun dan biji sebagai bahan obat untuk berbagai penyakit 
(anemia, stroke, mata, darah tinggi dan melancarkan pencernaan).
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Nama lokal / Indonesia :  pinus sumatera, damar batu, tusam.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Pinophyta 
 Kelas          : Pinopsida 
 Ordo        : Pinales
 Famili          : Pinaceae
 Genus            : Pinus
 Spesies        : Pinus merkusii Jungh & de Vriese 

Deskripsi Morfologi:
Pohon sedang atau besar, tinggi antara 30-50 m, diameter 50-100 cm. Batang 
tegak dengan pepagan cokelat keabuan hingga orange, pepagan berlekah/ 
beralur dalam dan kasar. Daun bentuk jarum dan agak kaku, kedudukan 
berpasangan, merapat diujung ranting, berukuran panjang 15-20 cm dan tebal 
kurang dari 1 mm. Buah runjung (strobilus) muncul soliter atau berpasangan, 
posisi terhadap batang hampir duduk, strobilus berbentuk silinder dengan 
panjang 5-11 cm, strobilus segera gugur setelah merekah hingga mencapai 
bentuk bundar telur. Sisik-sisik strobilus berbentuk persegi panjang dengan 
permukaan yang halus sedangkan bagian ujung strobilus agak bulat pejal. Biji 
kecil bersayap mudah gugur dengan panjang sekitar 2.5 cm.

Daerah Penyebaran:
Timur Burma, Indo-China, China Selatan, bagian utara Thailand, Filippina 
(Mindoro, Luzon barat) dan Indonesia. Di Indonesia secara alami ditemukan di 
Sumatera (Aceh, Toba, Tapanuli dan Gunung Kerinci).  Hutan tanaman tersebar 
di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Status kelangkaan IUCN: Vulnerable/ rentan.

Habitat:
Tumbuh di hutan tropis pegunungan Indonesia bagian barat, khususnya di 
Sumatera pada ketinggian 800-1600 m dpl, dengan curah hujan 2400-3600 
mm/tahun. Pinus dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, toleran terhadap 
tanah pasir dan asam.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Berbunga sepanjang tahun, terutama pada bulan Juli-
November. 

Pinus	merkusii	Jungh	&	de	Vriese			

Manfaat:
Kayunya banyak digunakan 
u n t u k  b a h a n  b a n g u n a n . 
Getahnya sebagai bahan baku 
terpentin. Tumbuhan ini termasuk 
jenis perintis yang sering ditanam 
untuk memulihkan kembali lahan-
lahan kritis.
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Nama lokal / Indonesia :  pinus sumatera, damar batu, tusam.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Pinophyta 
 Kelas          : Pinopsida 
 Ordo        : Pinales
 Famili          : Pinaceae
 Genus            : Pinus
 Spesies        : Pinus merkusii Jungh & de Vriese 

Deskripsi Morfologi:
Pohon sedang atau besar, tinggi antara 30-50 m, diameter 50-100 cm. Batang 
tegak dengan pepagan cokelat keabuan hingga orange, pepagan berlekah/ 
beralur dalam dan kasar. Daun bentuk jarum dan agak kaku, kedudukan 
berpasangan, merapat diujung ranting, berukuran panjang 15-20 cm dan tebal 
kurang dari 1 mm. Buah runjung (strobilus) muncul soliter atau berpasangan, 
posisi terhadap batang hampir duduk, strobilus berbentuk silinder dengan 
panjang 5-11 cm, strobilus segera gugur setelah merekah hingga mencapai 
bentuk bundar telur. Sisik-sisik strobilus berbentuk persegi panjang dengan 
permukaan yang halus sedangkan bagian ujung strobilus agak bulat pejal. Biji 
kecil bersayap mudah gugur dengan panjang sekitar 2.5 cm.

Daerah Penyebaran:
Timur Burma, Indo-China, China Selatan, bagian utara Thailand, Filippina 
(Mindoro, Luzon barat) dan Indonesia. Di Indonesia secara alami ditemukan di 
Sumatera (Aceh, Toba, Tapanuli dan Gunung Kerinci).  Hutan tanaman tersebar 
di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Status kelangkaan IUCN: Vulnerable/ rentan.

Habitat:
Tumbuh di hutan tropis pegunungan Indonesia bagian barat, khususnya di 
Sumatera pada ketinggian 800-1600 m dpl, dengan curah hujan 2400-3600 
mm/tahun. Pinus dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, toleran terhadap 
tanah pasir dan asam.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Berbunga sepanjang tahun, terutama pada bulan Juli-
November. 

Pinus	merkusii	Jungh	&	de	Vriese			

Manfaat:
Kayunya banyak digunakan 
u n t u k  b a h a n  b a n g u n a n . 
Getahnya sebagai bahan baku 
terpentin. Tumbuhan ini termasuk 
jenis perintis yang sering ditanam 
untuk memulihkan kembali lahan-
lahan kritis.
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Nama lokal / Indonesia :  ki putri, jamuju

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Pinales
 Famili          : Podocarpaceae
 Genus            : Podocarpus
 Species        : Podocarpus neriifolius  D.Don 

Deskripsi Morfologi:
Pohon sedang hingga besar, tinggi 30-45 m, diameter cukup 100 cm, tinggi batang 
bebas cabang 20 m. Batang silindris tegak, pepagan berwarna cokelat 
kekuningan. Daun tunggal, tersebar spiral, tersusun rapat pada ujung ranting, 
bentuk lanset melonjong, berukuran 6-12 cm x 1-1,8 cm, simetris, gundul, 
permukaan bawah hijau pucat. Pohon berumah dua, yaitu organ jantan dan betina 
terpisah dalam pohon yang berbeda. Organ jantan berupa untai kecil berwarna 
kekuningan, sedangkan organ betina membawa biji yang tertutup salut biji (aril) 
dengan struktur aksesori di pangkalnya berupa bengkakan berwarna ungu gelap.

Daerah Penyebaran:
India, Nepal, China, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, 
Indonesia, Filipina, Jepang, Papua New Guinea, Fiji dan Kepulauan Solomon. Di 
Indonesia terdapat di Sumatera Utara, Jawa dan Kalimantan. Status kelangkaan 
IUCN: LC (Least Concern/ Belum terkonservasi). 

Habitat:
Tumbuh di hutan hujan tropis pegunungan, tanah berpasir mulai ketinggian 0-1000 
m dpl, dengan curah hujan 1000-1500 mm/tahun. Beberapa varietas jamuju ada 
juga yang tumbuh di elevasi rendah dan toleran terhadap tanah bergaram.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan sambung. Berbunga dan 
berbuah hampir sepanjang tahun dan puncak musim buah terjadi pada bulan 
Maret-April. 

Podocarpus	neriifolius	D.Don		

Manfaat:
Kayunya tergolong baik, dengan warna 
k a y u  p u t i h  k e k u n i n g a n  b a n y a k 
dimanfaatkan sebagai bahan furniture, 
bahan bangunan, alat musik, ukiran dan 
bahan kapal. Buah dapat dikonsumsi. 
Rebusan daun untuk pengobatan radang 
sendi dan rematik. Ekstrak daun untuk 
obat luar penyembuh luka.
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Nama lokal / Indonesia :  ki putri, jamuju

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Pinales
 Famili          : Podocarpaceae
 Genus            : Podocarpus
 Species        : Podocarpus neriifolius  D.Don 

Deskripsi Morfologi:
Pohon sedang hingga besar, tinggi 30-45 m, diameter cukup 100 cm, tinggi batang 
bebas cabang 20 m. Batang silindris tegak, pepagan berwarna cokelat 
kekuningan. Daun tunggal, tersebar spiral, tersusun rapat pada ujung ranting, 
bentuk lanset melonjong, berukuran 6-12 cm x 1-1,8 cm, simetris, gundul, 
permukaan bawah hijau pucat. Pohon berumah dua, yaitu organ jantan dan betina 
terpisah dalam pohon yang berbeda. Organ jantan berupa untai kecil berwarna 
kekuningan, sedangkan organ betina membawa biji yang tertutup salut biji (aril) 
dengan struktur aksesori di pangkalnya berupa bengkakan berwarna ungu gelap.

Daerah Penyebaran:
India, Nepal, China, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, 
Indonesia, Filipina, Jepang, Papua New Guinea, Fiji dan Kepulauan Solomon. Di 
Indonesia terdapat di Sumatera Utara, Jawa dan Kalimantan. Status kelangkaan 
IUCN: LC (Least Concern/ Belum terkonservasi). 

Habitat:
Tumbuh di hutan hujan tropis pegunungan, tanah berpasir mulai ketinggian 0-1000 
m dpl, dengan curah hujan 1000-1500 mm/tahun. Beberapa varietas jamuju ada 
juga yang tumbuh di elevasi rendah dan toleran terhadap tanah bergaram.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok dan sambung. Berbunga dan 
berbuah hampir sepanjang tahun dan puncak musim buah terjadi pada bulan 
Maret-April. 

Podocarpus	neriifolius	D.Don		

Manfaat:
Kayunya tergolong baik, dengan warna 
k a y u  p u t i h  k e k u n i n g a n  b a n y a k 
dimanfaatkan sebagai bahan furniture, 
bahan bangunan, alat musik, ukiran dan 
bahan kapal. Buah dapat dikonsumsi. 
Rebusan daun untuk pengobatan radang 
sendi dan rematik. Ekstrak daun untuk 
obat luar penyembuh luka.
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Nama lokal / Indonesia :  matoa

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Sapindaceae
 Genus            : Pometia
 Spesies        : Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon besar, tinggi mencapai 50 m, diameter 140 cm. Batang silindris, tegak, warna 
putih keabuan, permukaan kasar, percabangan simpodial, arah cabang miring 
hingga datar, bercabang banyak sehingga membentuk pohon yang rindang. Daun 
majemuk tersusun berseling, 4 – 12 pasang anak daun, daun muda berwarna 
merah cerah, setelah tua menjadi hijau pekat. Anak daun jorong hingga bundar 
telur, ukuran 30 – 40 cm x 8 – 15 cm, helaian anak daun tebal dan kaku, ujung 
meruncing dan pangkalnya tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan 
atas dan bawah halus berlekuk pada bagian pertulangan. Buah bulat atau lonjong 
dengan panjang 5 - 6 cm, berwarna hijau, merah bahkan hitam. Biji bulat berwarna 
cokelat muda.

Daerah Persebaran:
Srilanka, Andaman dan Nikobar, Indo China, Taiwan, seluruh kawasan Malesia, 
Kepulauan Pasifik, Fiji dan Samoa.

Habitat:
Tumbuh baik pada hutan hujan tropis, curah hujan tipe A-B, jenis tanah Latosol, 
Podzolik Merah Kuning, Podzolik Kuning pada ketinggian higga 600 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi atau stek. Berbuah 
sepanjang tahun. 

Manfaat:
Kayunya dapat digunakan untuk bangunan perumahan dan jembatan, mebel, 
lantai, moulding, perkapalan, tangkai peralatan dan alat olah raga. Pepagan 
digunakan sebagai bahan obat. Pohonnya yang rindang sebagai peneduh, 
buahnya bisa dikonsumsi.

Pometia	pinnata	J.R.Forst.&	G.Forst.	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  matoa

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Sapindaceae
 Genus            : Pometia
 Spesies        : Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 

Deskripsi Morfologi:
Pohon besar, tinggi mencapai 50 m, diameter 140 cm. Batang silindris, tegak, warna 
putih keabuan, permukaan kasar, percabangan simpodial, arah cabang miring 
hingga datar, bercabang banyak sehingga membentuk pohon yang rindang. Daun 
majemuk tersusun berseling, 4 – 12 pasang anak daun, daun muda berwarna 
merah cerah, setelah tua menjadi hijau pekat. Anak daun jorong hingga bundar 
telur, ukuran 30 – 40 cm x 8 – 15 cm, helaian anak daun tebal dan kaku, ujung 
meruncing dan pangkalnya tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan 
atas dan bawah halus berlekuk pada bagian pertulangan. Buah bulat atau lonjong 
dengan panjang 5 - 6 cm, berwarna hijau, merah bahkan hitam. Biji bulat berwarna 
cokelat muda.

Daerah Persebaran:
Srilanka, Andaman dan Nikobar, Indo China, Taiwan, seluruh kawasan Malesia, 
Kepulauan Pasifik, Fiji dan Samoa.

Habitat:
Tumbuh baik pada hutan hujan tropis, curah hujan tipe A-B, jenis tanah Latosol, 
Podzolik Merah Kuning, Podzolik Kuning pada ketinggian higga 600 m dpl.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi atau stek. Berbuah 
sepanjang tahun. 

Manfaat:
Kayunya dapat digunakan untuk bangunan perumahan dan jembatan, mebel, 
lantai, moulding, perkapalan, tangkai peralatan dan alat olah raga. Pepagan 
digunakan sebagai bahan obat. Pohonnya yang rindang sebagai peneduh, 
buahnya bisa dikonsumsi.

Pometia	pinnata	J.R.Forst.&	G.Forst.	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia :  bayur, wadang

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Malvaceae
 Genus            : Pterospermum
 Spesies        : Pterospermum javanicum Jungh. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar tingginya mencapai 45 m, diameter 100 cm. Pepagan berwarna 
keabu-abuan, licin hingga memecah dangkal. Ranting berbulu halus. Daun tunggal 
terletak berseling, bertangkai pendek, 3–6 mm. Helaian daun bundar telur sampai 
lanset, pangkal asimetris, ukuran 4–14 x 2,5–7 cm. Perbungaan berupa malai 
terminal atau di ketiak. Bunga panjang hingga 6 cm, kuning, berbulu halus. Buah 
kotak silindris, 5–13 x 2–5 cm, mula-mula berbulu halus kemudian gundul. Bijinya 
banyak dan bersayap.

Daerah Penyebaran:
India, Burma (Myanmar), Indo-China, China Selatan, Thailand dan seluruh wilayah 
Malesia kecuali New Guinea. Persebaran alami di Indonesia meliputi Sumatera, 
Jawa, Bali, Maluku, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Habitat:

Tumbuh di hutan primer dan sekunder dataran rendah, dengan ketinggian tempat 
di bawah 1.000 m dpl. Kadang ditemukan juga di hutan tepi sungai dan hutan 
pantai, pada tanah liat, tanah pasir atau tanah liat berpasir. Iklim yang disukainya 
adalah basah hingga kemarau agak kering, dengan tipe curah hujan A-C.

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji. Biji-biji memencar dengan bantuan angin atau melalui 
cabutan. Berbuah setiap tahun pada bulan September-Maret dengan jumlah 
13.000-20.000 butir/ kg. 

Pterospermum	javanicum	Jungh.			TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Manfaat :
Kayunya tergolong baik, digunakan 
untuk konstruksi bangunan  seperti 
rumah, perahu, balok dan  papan, untuk 
membuat jembatan, untuk pembuatan 
mebel dan perkakas rumah tangga. 
P a d a  m a s a  l a l u ,  p e p a g a n 
diperdagangkan sebagai pengganti 
p e p a g a n  s o g a  ( P e l t o p h o r u m 
pterocarpum) yang relatif mahal.
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Nama lokal/Indonesia  : kecapi, kacapi.

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Sapindales
 Famili         : Meliaceae
 Genus         : Sandoricum
 Spesies       : Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi 25-50 m, diameter 70-100 cm. Pepagan berwarna abu-abu hingga 
coklat. Bercabang banyak dan membentuk tajuk yang lebat. Daun majemuk 
menjari tiga, tersusun berseling, tangkai daun panjang hingga 19 cm. Anak daun 
bentuk jorong hingga bundar telur lonjong, mengkilap. Pembungaan berwarna 
kehijauan. Buah bulat, berwarna kuning sampai kuning kehijau-hijauan, kulit buah 
kasar sedikit berbulu, di dalam buah terdapat 2-5 biji.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Klaimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku da Papua.

Habitat :
Tumbuh baik di berbagai tempat hingga ketinggian 1200 m dpl, termasuk jenis 
pohon tahan kekeringan, namun tumbuh baik pada tanah lempung berpasir dan 
berhumus serta gembur.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui okulasi, stek dan sambungan/ 
grafting. Musim berbunga pada bulan Mei-Juni dan buah masak pada bulan 
Oktober-November.  

Manfaat :
Kayunya sebagai bahan untuk pembuatan perahu, bangunan, gerobak, perabot 
rumah tangga dan peti kasar serta kayu bakar. Buah dikonsumsi segar atau 
diproses menjadi manisan dan selai. Kecapi dapat dimanfaatkan sebagai pohon 
obat. Pohonnya yang rindang sebagai tanaman pelindung dan termasuk pohon 
dengan pertumbuhan cepat.

Sandoricum	koetjape	(Burm.f.)	Merr.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal/Indonesia  : kecapi, kacapi.

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Sapindales
 Famili         : Meliaceae
 Genus         : Sandoricum
 Spesies       : Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi 25-50 m, diameter 70-100 cm. Pepagan berwarna abu-abu hingga 
coklat. Bercabang banyak dan membentuk tajuk yang lebat. Daun majemuk 
menjari tiga, tersusun berseling, tangkai daun panjang hingga 19 cm. Anak daun 
bentuk jorong hingga bundar telur lonjong, mengkilap. Pembungaan berwarna 
kehijauan. Buah bulat, berwarna kuning sampai kuning kehijau-hijauan, kulit buah 
kasar sedikit berbulu, di dalam buah terdapat 2-5 biji.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Klaimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku da Papua.

Habitat :
Tumbuh baik di berbagai tempat hingga ketinggian 1200 m dpl, termasuk jenis 
pohon tahan kekeringan, namun tumbuh baik pada tanah lempung berpasir dan 
berhumus serta gembur.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji dan secara vegetatif melalui okulasi, stek dan sambungan/ 
grafting. Musim berbunga pada bulan Mei-Juni dan buah masak pada bulan 
Oktober-November.  

Manfaat :
Kayunya sebagai bahan untuk pembuatan perahu, bangunan, gerobak, perabot 
rumah tangga dan peti kasar serta kayu bakar. Buah dikonsumsi segar atau 
diproses menjadi manisan dan selai. Kecapi dapat dimanfaatkan sebagai pohon 
obat. Pohonnya yang rindang sebagai tanaman pelindung dan termasuk pohon 
dengan pertumbuhan cepat.
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Nama lokal/Indonesia  : puspa, huru manuk, huru batu

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Ericales
 Famili         : Theaceae 
 Genus         : Schima
 Spesies       : Schima wallichii (DC) Korth. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 m, diameter 130 cm. Pepagan beralur dangkal berwarna 
kemerahan hingga abu-abu gelap. Daun tunggal, tersebar spiral, helai daun jorong 
melebar atau lonjong, tepi bergerigi, pertulangan daun sekunder berjumlah 6-8 
pasang. Bunga tunggal berwarna putih, saling melekat dipangkalnya dengan 
benangsari yang banyak. Buah berbentuk kotak hampir bulat dengan diameter 2-3 
cm.

Daerah Penyebaran:
India,  Nepal,  Burma,  China,  Vietnam,  Laos, Thailand, Malaysia, Brunei, 
Indonesia, Filipina dan Papua Nugini. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, 
Kalimantan, Jawa dan Pulau Palawan.

Habitat :
Tumbuh di berbagai kondisi lahan basah hingga kering, iklim dan habitat hingga 
ketinggian 3.900 m dpl pada tipe curah hujan A-C.  Sering ditemukan tumbuh 
melimpah di hutan primer dataran rendah hingga pegunungan. Pohon ini juga 
mampu tumbuh di daerah berawa dan tepian sungai.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji. Berbuah setiap tahun dan terbanyak pada bulan Agustus-
November. Jumlah buah per kg 196.000-267.000 benih.

Schima	wallichii	(DC)	Korth.

Manfaat :
Pohon ini sering dimanfaatkan sebagai 
pelindung serta untuk reklamasi lahan dan 
reboisasi daerah tangkapan air, ditanam di 
taman atau hutan kota. Kayunya dapat 
dipakai sebagai bahan bangunan, bahan 
pulp dan kertas. Pepagan menghasilkan zat 
pewarna yang digunakan untuk menyamak 
kulit. Di Jawa Barat dipakai untuk menuba 
ikan.
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Nama lokal/Indonesia  : puspa, huru manuk, huru batu

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Ericales
 Famili         : Theaceae 
 Genus         : Schima
 Spesies       : Schima wallichii (DC) Korth. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 m, diameter 130 cm. Pepagan beralur dangkal berwarna 
kemerahan hingga abu-abu gelap. Daun tunggal, tersebar spiral, helai daun jorong 
melebar atau lonjong, tepi bergerigi, pertulangan daun sekunder berjumlah 6-8 
pasang. Bunga tunggal berwarna putih, saling melekat dipangkalnya dengan 
benangsari yang banyak. Buah berbentuk kotak hampir bulat dengan diameter 2-3 
cm.

Daerah Penyebaran:
India,  Nepal,  Burma,  China,  Vietnam,  Laos, Thailand, Malaysia, Brunei, 
Indonesia, Filipina dan Papua Nugini. Di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, 
Kalimantan, Jawa dan Pulau Palawan.

Habitat :
Tumbuh di berbagai kondisi lahan basah hingga kering, iklim dan habitat hingga 
ketinggian 3.900 m dpl pada tipe curah hujan A-C.  Sering ditemukan tumbuh 
melimpah di hutan primer dataran rendah hingga pegunungan. Pohon ini juga 
mampu tumbuh di daerah berawa dan tepian sungai.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji. Berbuah setiap tahun dan terbanyak pada bulan Agustus-
November. Jumlah buah per kg 196.000-267.000 benih.

Schima	wallichii	(DC)	Korth.

Manfaat :
Pohon ini sering dimanfaatkan sebagai 
pelindung serta untuk reklamasi lahan dan 
reboisasi daerah tangkapan air, ditanam di 
taman atau hutan kota. Kayunya dapat 
dipakai sebagai bahan bangunan, bahan 
pulp dan kertas. Pepagan menghasilkan zat 
pewarna yang digunakan untuk menyamak 
kulit. Di Jawa Barat dipakai untuk menuba 
ikan.
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Nama lokal/Indonesia : sindur, sepetir.

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Fabales
 Famili         : Fabaceae 
 Genus         : Sindora
 Spesies       : Sindora velutina Baker 

Deskripsi Morfologi :
Pohon besar, tinggi mencapai 55 m, diameter 18-95 cm, batang lurus berbentuk 
silinder dengan banir. Daun penumpu lanset, kecil, panjang kurang dari 1 cm, 
mudah luruh. Daun majemuk menyirip genap, berseling, tiap daun terdiri dari 3-6 
atau 7 pasang anak daun. Bentuk anak daun bundar telur atau jorong, umumnya 
asimetrik. Perbungaan malai, pada ketiak daun atau ujung ranting, berwarna 
kuning kemerahan. Buah bulat memipih, berduri, diameter buah kurang dari 9 cm. 
Biji bulat memipih, diameter kurang dari 2 cm, licin, mengkilap, warna hitam 
keunguan.

Daerah Persebaran:
Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia secara alami tumbuh 
di Sumatera dan Kalimantan.

Habitat :
Tumbuh di hutan dataran rendah atau perbukitan dengan ketinggian 150-360 m 
dpl.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga pada bulan Juli-
September dan masa berbuah bulan Oktober-Desember. Periode berbunga dan 
berbuah tidak teratur.

Manfaat :
Kayunya banyak dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, meskipun 
tekstur kayunya yang lembut sangat rentan diserang serangga maupun hama 
penyakit. Ekstrak pepagan menghasilkan minyak sindur untuk bahan obat.
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Nama lokal / Indonesia :  kedondong

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Anacardiaceae
 Genus            : Spondias
 Spesies        : Spondias dulcis Soland. ex Forst.f. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 25-45 m, diameter 45-90 cm. Daun majemuk menyirip 
ganjil, tersebar spiral mengelompok pada ujung ranting, terdiri dari 4-10 pasang 
anak daun. Helai anak daun bundar telur melonjong atau lanset, berukuran 5-25 cm 
x 2-5 cm, tepi rata, ujung melancip, permukaan atas hijau mengkilap. Perbungaan 
majemuk malai, pada ujung ranting atau ketiak daun, bunga berwarna putih krem. 
Buah bundar telur melonjong, berukuran 4-10 cm x 5-8 cm,  berwarna  hijau  ketika  
muda  lalu berubah hijau kekuningan hingga kemerahan setelah matang.

Daerah Penyebaran:
Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Habitat:
Tumbuh baik di berbagai jenis tanah selama drainasenya baik, pada ketinggian 
hingga 700 m dpl dengan curah hujan 1000-1500 mm/tahun, suhu sekitar 30˚C. 
Anakan yang baru tumbuh menghendaki sedikit naungan, sedangkan saat 
dewasa menyukai matahari penuh.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, stek dan cangkok. Pembungaan 
terjadi pada bulan Juli-Agustus dan pembuahan/ pemanenan pada bulan Januari-
April.

Manfaat :
Buahnya dapat dikonsumsi langsung maupun dibuat manisan/asinan. Masyarakat 
Jawa Barat memanfaatkan daun mudanya sebagai lalapan. Buah dan pepagan 
sebagai bahan obat tradisional. Kayunya tidak terlalu baik, sehingga dimanfaatkan 
untuk kayu bakar.

Spondias	dulcis	Soland.	ex	Forst.f.	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal/Indonesia  : kepel, burahol.

Klasifikasi:
 Kingdom     : Plantae
 Divisi      : Magnoliophyta 
 Kelas           : Magnoliopsida 
 Ordo           : Malpighiales
 Famili         : Annonaceae 
 Genus         : Stelechocarpus
 Spesies       : Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f.&Thomson 

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi mencapai 25 m, diameter 40 cm. Kulit batang berbenjol-benjol bekas 
menempelnya bunga dan buah. Daun tunggal, berseling, lonjong atau bundar 
lonjong ujung meruncing, panjang 12 - 27 cm dan lebar 5 - 9 cm, hijau gelap 
mengkilap, menyerupai kulit yang tipis, gundul. Bunga berkelamin tunggal, harum. 
Buah bulat, pangkalnya runcing, diameter 5-6 cm, berwarna cokelat keabu-abuan 
dan berbau harum. Biji berbentuk jorong atau elips, panjang kurang dari 3 cm, 
dalam satu buah terdapat 4-6 biji. Bunga dan buah umumnya tumbuh pada batang 
dan cabang.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara, dari Kawasan Malesia sampai kepulauan Salomon dan ditanam di 
Filipina dan Australia. Di Jawa, tanaman ini sudah jarang ditemukan. Kepel 
merupakan Flora Identitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Habitat :
Tumbuh liar di hutan sekunder dataran rendah, pada tanah liat yang basah, dengan  
ketinggian hingga 600 m dpl. Pohon ini juga tumbuh baik diantara rumpun-rumpun 
bambu, pada kebanyakan jenis pohon lainnya tidak akan mampu bersaing dengan 
bambu.

Cara Perbanyakan : 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Musim buah dua kali dalam 
setahun, yaitu pada bulan Desember-Februari dan bulan Juni-Juli.  

Stelechocarpus	burahol	(Blume)	Hook.f.&Thomson

Manfaat :
Buahnya dimakan segar dan berkhasiat 
sebagai bahan obat maupun kosmetika. 
Apabila makan buahnya maka urine, 
keringat dan nafas menjadi harum. 
Secara medik, daging buahnya dapat 
memperlancar air kencing, mencegah 
inflamasi ginjal dan menyebabkan 
s te r i l i tas  wan i ta .  Kayunya dapat 
digunakan sebagai bahan industri atau 
bahan perabot rumah tangga. Di samping 
itu pohon ini juga baik sebagai tanaman 
hias. 
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Nama lokal / Indonesia :  kepuh

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Malvales
 Famili          : Sterculiaceae
 Genus            : Sterculia
 Spesies        : Sterculia foetida L. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 m, diameter 90 cm. Daun majemuk menjari, bertangkai 
10-35 cm, berkumpul di ujung ranting. Anak daun berjumlah 6-10, bentuk jorong 
hingga lanset, berukuran 12-15 x 4-6 cm, ujung dan pangkal lancip, pertulangan 
sekunder berjumlah 15-20 pasang. Bunga majemuk dalam malai panjang 10–15 
cm, hijau atau ungu pudar, dengan kelopak yang berbagi-5 laksana mahkota, 
berwarna jingga. Buah terdiri dari 4-5 folikel (buah bumbung), bentuk folikel hampir 
membulat atau bentuk perahu, diameter 5-6 cm, berkulit tebal, warna merah 
terang, mengayu, berkumpul dalam karangan bentuk bintang. Biji 10-15 butir per 
buah, kehitaman, melekat dengan aril berwarna kuning, 1,5–1,8 cm panjangnya.

Daerah Penyebaran:
Afrika timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Indonesia hingga Australia. Di Indonesia 
tersebar di seluruh nusantara, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, 
Sumbawa, Flores, Timor, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Habitat:
Tumbuh di hutan primer dan sekunder, banyak tumbuh di batu karang sepanjang 
pantai pada ketinggian 0-1000 m dpl. Pohon ini di waktu-waktu tertentu 
menggugurkan daun pada musim kemarau.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, stek dan cangkok. Musim bunga 
bulan September-Oktober dan buah masak pada bulan Februari.

Sterculia	foetida	L.		

Manfaat:
Pohon yang tua dapat menghasilkan kayu 
teras bergaris-garis kuning yang cukup baik 
untuk membuat perahu dan peti mati. 
Daunnya dapat mengobati demam, bahan 
mencuci rambut dan sebagai tapal untuk 
meringankan sakit pada kaki dan tangan 
yang terkilir/ patah tulang. Pepagan diseduh 
sebagai obat penggugur kandungan. Bijinya 
dapat dikonsumsi setelah dipanggang, biji 
mengandung minyak yang berguna sebagai 
minyak lampu atau minyak goreng dan 
sebagai malam untuk membatik.
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10-35 cm, berkumpul di ujung ranting. Anak daun berjumlah 6-10, bentuk jorong 
hingga lanset, berukuran 12-15 x 4-6 cm, ujung dan pangkal lancip, pertulangan 
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Sumbawa, Flores, Timor, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
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Tumbuh di hutan primer dan sekunder, banyak tumbuh di batu karang sepanjang 
pantai pada ketinggian 0-1000 m dpl. Pohon ini di waktu-waktu tertentu 
menggugurkan daun pada musim kemarau.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, stek dan cangkok. Musim bunga 
bulan September-Oktober dan buah masak pada bulan Februari.

Sterculia	foetida	L.		

Manfaat:
Pohon yang tua dapat menghasilkan kayu 
teras bergaris-garis kuning yang cukup baik 
untuk membuat perahu dan peti mati. 
Daunnya dapat mengobati demam, bahan 
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Nama lokal / Indonesia:  cengkeh

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium aromaticum  (L.) Merrill & Perry

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil hingga sedang, tinggi mencapai 10-30 m dengan c ab an g - cabang 
yang lebat. Tajuk berbentuk kerucut. Daun tunggal, berhadapan, berwarna hijau,  
bentuk bundar telur memanjang atau jorong, dengan bagian ujung dan panggkalnya 
melancip, rata- rata mempunyai ukuran lebar 2-3 cm dan panjang daun 7,5-12,5 cm. 
Bunga berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning kehijau-
hijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah  tua.  Buah  muncul 
pada  ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta bertandan.

Daerah Persebaran:
Maluku, Papua dan Papua Nugini. Pada abad 19 cengkeh tersebar di Malaysia, 
Sumatra, India dan Sri Langka.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah dataran rendah dekat pantai maupun di pegunungan 
sampai ketinggian 900 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga mulai bulan April dan 
panen raya pada bulan Juni-September.

Manfaat :
Bunga cengkeh yang sudah kering dapat digunakan sebagai obat kolera dan 
menambah denyut   jantung. Minyaknya bermanfaat untuk memperkuat lendir usus 
dan lambung serta menambah jumlah darah putih.

Syzygium	aromaticum	(L.)Merrill	&	Perry
Bunga

Buah
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yang lebat. Tajuk berbentuk kerucut. Daun tunggal, berhadapan, berwarna hijau,  
bentuk bundar telur memanjang atau jorong, dengan bagian ujung dan panggkalnya 
melancip, rata- rata mempunyai ukuran lebar 2-3 cm dan panjang daun 7,5-12,5 cm. 
Bunga berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning kehijau-
hijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah  tua.  Buah  muncul 
pada  ujung ranting daun dengan tangkai pendek serta bertandan.

Daerah Persebaran:
Maluku, Papua dan Papua Nugini. Pada abad 19 cengkeh tersebar di Malaysia, 
Sumatra, India dan Sri Langka.

Habitat:
Tumbuh baik di daerah dataran rendah dekat pantai maupun di pegunungan 
sampai ketinggian 900 m dpl.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi. Berbunga mulai bulan April dan 
panen raya pada bulan Juni-September.

Manfaat :
Bunga cengkeh yang sudah kering dapat digunakan sebagai obat kolera dan 
menambah denyut   jantung. Minyaknya bermanfaat untuk memperkuat lendir usus 
dan lambung serta menambah jumlah darah putih.

Syzygium	aromaticum	(L.)Merrill	&	Perry
Bunga

Buah
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Nama lokal / Indonesia:  jambu mawar.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium jambos (L.) Alston 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 10 m, diameter 50 cm. Bercabang rendah dan bertajuk  
lebar. Daun tunggal berhadapan, lonjong lanset berujung runcing, 9-26 x 1,5–6 cm, 
hijau tua mengkilap di atas dan menjangat tipis. Bunga majemuk payung 
menggarpu, dengan anak bunga 4-10 kuntum berwarna putih kehijauan. Buah 
bulat sampai bulat telur, dengan garis tengah antara 2,5 – 5 c m, daun kelopak dan 
tangkai putik yang tidak rontok; kuning keputihan, kehijauan atau  kemerahan  
sampai  merah. Daging buah agak kering, harum berbau mawar, kuning atau 
merah jambu; berasa manis agak sepat, dan meninggalkan sedikit rasa getir 
sesudahnya. Biji 1-4 butir.buah, warna kecoklatan.

Daerah Penyebaran:
Malesia, termasuk Indonesia. 

Habitat:
Tumbuh subur mulai dari tepi pantai hingga ketinggian 1.200 m dpl, menyukai iklim 
basah dan dapat pula tumbuh baik di wilayah yang lebih kering.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan cangkok. Berbunga dan 
berbuah sepanjang tahun, berbunga pada musim hujan sampai bulan November. 

Syzygium	jambos	(L.)	Alston	

Manfaat :
Buahnya dapat dimakan segar, meskipun nilainya masih kalah oleh jambu air, 
jambu semarang atau jambu bol. Kayu terasnya berat dan keras, baik untuk 
konstruksi bangunan yang tidak berhubungan dengan tanah karena kurang tahan 
terhadap serangan rayap. Pepagan digunakan sebagai bahan penyamak dan 
pewarna. Pohon ini ditanam di taman dan pekarangan sebagai pohon hias. 
Bunganya merupakan sumber pakan yang baik bagi lebah madu.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia:  jambu mawar.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium jambos (L.) Alston 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 10 m, diameter 50 cm. Bercabang rendah dan bertajuk  
lebar. Daun tunggal berhadapan, lonjong lanset berujung runcing, 9-26 x 1,5–6 cm, 
hijau tua mengkilap di atas dan menjangat tipis. Bunga majemuk payung 
menggarpu, dengan anak bunga 4-10 kuntum berwarna putih kehijauan. Buah 
bulat sampai bulat telur, dengan garis tengah antara 2,5 – 5 c m, daun kelopak dan 
tangkai putik yang tidak rontok; kuning keputihan, kehijauan atau  kemerahan  
sampai  merah. Daging buah agak kering, harum berbau mawar, kuning atau 
merah jambu; berasa manis agak sepat, dan meninggalkan sedikit rasa getir 
sesudahnya. Biji 1-4 butir.buah, warna kecoklatan.

Daerah Penyebaran:
Malesia, termasuk Indonesia. 

Habitat:
Tumbuh subur mulai dari tepi pantai hingga ketinggian 1.200 m dpl, menyukai iklim 
basah dan dapat pula tumbuh baik di wilayah yang lebih kering.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi dan cangkok. Berbunga dan 
berbuah sepanjang tahun, berbunga pada musim hujan sampai bulan November. 

Syzygium	jambos	(L.)	Alston	

Manfaat :
Buahnya dapat dimakan segar, meskipun nilainya masih kalah oleh jambu air, 
jambu semarang atau jambu bol. Kayu terasnya berat dan keras, baik untuk 
konstruksi bangunan yang tidak berhubungan dengan tanah karena kurang tahan 
terhadap serangan rayap. Pepagan digunakan sebagai bahan penyamak dan 
pewarna. Pohon ini ditanam di taman dan pekarangan sebagai pohon hias. 
Bunganya merupakan sumber pakan yang baik bagi lebah madu.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  jambu bol.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi mencapai 20 m, diameter 45 cm, berbatang lurus dan bertajuk bulat 
melebar. Daun tunggal, berhadapan, jorong sampai lonjong, panjang 15-38 cm dan 
lebarnya 7-20 cm, menjangat tebal, daun muda merah. Perbungaan menempel 
pada ranting dan cabang, 1-12 bunga, merah. Buah buni, oval sampai agak bulat, 
merah tua atau kuning keunguan atau putih kuning sampai putih kehijauan. Berbiji 
1, bulat,  berwarna cokelat.

Daerah Persebaran:
Asia Tenggara, secara alami ditemukan di Sumatera, Jawa dan Semenanjung 
Malaya.

Habitat:
Tumbuh di dataran rendah tropika yang beriklim cukup lembab sampai pada 
ketinggian 1200 m dpl, dengan curah hujan 500-3000 mm/tahun, temperature 18-
28˚C, cocok dengan jenis tanah inseptisol dengan pH 5,5-7,5.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, sambungan maupun cangkok. 
Berbunga dan berbuah setiap tahun, dengan buah masak pada bulan Juli-
September.

Manfaat :
Buah dapat dimakan segar, rasanya manis tetapi kadang-kadang sedikit kelat. 
Pepagan, daun dan akarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat untuk 
menyembuhkan beberapa penyakit. Kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan 
bangunan.

Syzygium	malaccense	(L.)Merr.&	L.M.Perry	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  jambu bol.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

Deskripsi Morfologi :
Pohon, tinggi mencapai 20 m, diameter 45 cm, berbatang lurus dan bertajuk bulat 
melebar. Daun tunggal, berhadapan, jorong sampai lonjong, panjang 15-38 cm dan 
lebarnya 7-20 cm, menjangat tebal, daun muda merah. Perbungaan menempel 
pada ranting dan cabang, 1-12 bunga, merah. Buah buni, oval sampai agak bulat, 
merah tua atau kuning keunguan atau putih kuning sampai putih kehijauan. Berbiji 
1, bulat,  berwarna cokelat.

Daerah Persebaran:
Asia Tenggara, secara alami ditemukan di Sumatera, Jawa dan Semenanjung 
Malaya.

Habitat:
Tumbuh di dataran rendah tropika yang beriklim cukup lembab sampai pada 
ketinggian 1200 m dpl, dengan curah hujan 500-3000 mm/tahun, temperature 18-
28˚C, cocok dengan jenis tanah inseptisol dengan pH 5,5-7,5.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, sambungan maupun cangkok. 
Berbunga dan berbuah setiap tahun, dengan buah masak pada bulan Juli-
September.

Manfaat :
Buah dapat dimakan segar, rasanya manis tetapi kadang-kadang sedikit kelat. 
Pepagan, daun dan akarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat untuk 
menyembuhkan beberapa penyakit. Kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan 
bangunan.

Syzygium	malaccense	(L.)Merr.&	L.M.Perry	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  salam
Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium polyanthum (Wight) Walp. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 30 m, diameter 100 cm, batang silindris dengan permukaan 
licin, warna abu-abu kecokelatan. Daun tunggal, berhadapan, helai daun licin tidak 
berbulu, permukaan atas hijau tua, permukaan bawah hijau keputihan, bentuk helai 
jorong melonjong atau lanset, panjang 5-15 cm, lebar 2-6 cm, pertulangan daun 
sekunder berjumlah 6-11 pasang. Bunga majemuk dalam malai, tumbuh di ketiak 
daun, kecil-kecil warna putih, berbau harum. Buah buni bentuk bulat, diameter 1,2 
cm, buah muda berwarna hijau, masak warna merah keunguan hingga kehitaman.

Daerah Penyebaran:
Burma, Indo-Cina, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia tersebar mulai 
dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Bali.

Habitat:
Tumbuh alami di hutan primer dan sekunder, mulai dari daerah pantai hingga 
ketinggian 1300 m dpl. Pohon ini  tumbuh lebih baik pada tanah yang subur dan 
lembab.

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui okulasi, stek dan cangkok. Berbunga dan 
berbuah hampir sepanjang tahun, terutama pada bulan Januari-Mei. 

Manfaat :
Pohon ini banyak ditanam sebagai pohon tepi jalan/peneduh di perkantoran, 
pemukiman, kawasan industri dan taman kota. Daun salam berkhasiat sebagai 
obat diare, pencernaan dan penurun darah tinggi. Daunnya yang beraroma 
digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Buahnya dapat dimakan dan 
disukai oleh burung. Kayunya dipergunakan sebagai bahan bangunan dan kayu 
bakar.

Syzygium	polyanthum	(Wight)	Walp.TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  jambu semarang, jambu cincalo

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium samarangense (Blume) Merr.&L.M.Perry 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 15 m, diameter mencapai 50 cm. Tajuk melebar tidak 
beraturan, percabangan di dekat pangkal batang. Daun tunggal, berhadapan, 
berbentuk jorong atau jorong melonjong dengan ukuran panjang 10-25 cm dan 
lebar 5-12 cm, sedikit menjangat dengan tepi rata, berbintik tembus cahaya, serta 
berbau khas apabila diremas. Daun memiliki tangkai dengan panjang 3-5 mm. 
Bunga majemuk muncul di ujung ranting atau di ketiak daun yang telah gugur. 
Dalam 1 rangkaian terdiri dari 3-30 bunga, dengan diameter 3-4 cm, berwarna 
kuning keputihan. Buah berbentuk bulat telur melebar, warna merah tua, merah, 
kehijauan , sampai putih, tergantung kultivarnya. Daging buah seperti spon 
berwarna putih, mengandung banyak air, aromatik, dan manis. Biji berjumlah 
0-2 butir, berbentuk bulat, berdiameter 8 mm.

Daerah Penyebaran:
Kepulauan Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi), 
Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Andaman dan Nikobar. Jambu semarang 
atau java apple kini tersebar di berbagai wilayah di Asia Tenggara, China, India, 
Amerika Tengah dan Selatan, hingga pulau-pulau di Pasifik.

Habitat:

Tumbuh baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter dpl. Curah 
hujan 500-300 mm /th, suhu 18-28˚C, kelembaban 50-80% dan cocok pada tanah 
gembur, subuh dan datar.

Syzygium	samarangense(Blume)Merr.&L.M.Perry			

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji  dan  vegetatif  melalui okulasi, cangkok dan grafting. 
Berbunga 2 kali dalam setahun pada bulan Juli dan September, buah masak 
bulan Agustus dan November.

Manfaat :
Buahnya untuk dikonsumsi segar maupun dibuat rujak/ asinan. Kayunya dapat 
digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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Nama lokal / Indonesia :  jambu semarang, jambu cincalo

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Myrtales
 Famili          : Myrtaceae
 Genus            : Syzygium 
 Spesies        : Syzygium samarangense (Blume) Merr.&L.M.Perry 

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 15 m, diameter mencapai 50 cm. Tajuk melebar tidak 
beraturan, percabangan di dekat pangkal batang. Daun tunggal, berhadapan, 
berbentuk jorong atau jorong melonjong dengan ukuran panjang 10-25 cm dan 
lebar 5-12 cm, sedikit menjangat dengan tepi rata, berbintik tembus cahaya, serta 
berbau khas apabila diremas. Daun memiliki tangkai dengan panjang 3-5 mm. 
Bunga majemuk muncul di ujung ranting atau di ketiak daun yang telah gugur. 
Dalam 1 rangkaian terdiri dari 3-30 bunga, dengan diameter 3-4 cm, berwarna 
kuning keputihan. Buah berbentuk bulat telur melebar, warna merah tua, merah, 
kehijauan , sampai putih, tergantung kultivarnya. Daging buah seperti spon 
berwarna putih, mengandung banyak air, aromatik, dan manis. Biji berjumlah 
0-2 butir, berbentuk bulat, berdiameter 8 mm.

Daerah Penyebaran:
Kepulauan Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi), 
Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Andaman dan Nikobar. Jambu semarang 
atau java apple kini tersebar di berbagai wilayah di Asia Tenggara, China, India, 
Amerika Tengah dan Selatan, hingga pulau-pulau di Pasifik.

Habitat:

Tumbuh baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter dpl. Curah 
hujan 500-300 mm /th, suhu 18-28˚C, kelembaban 50-80% dan cocok pada tanah 
gembur, subuh dan datar.

Syzygium	samarangense(Blume)Merr.&L.M.Perry			

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji  dan  vegetatif  melalui okulasi, cangkok dan grafting. 
Berbunga 2 kali dalam setahun pada bulan Juli dan September, buah masak 
bulan Agustus dan November.

Manfaat :
Buahnya untuk dikonsumsi segar maupun dibuat rujak/ asinan. Kayunya dapat 
digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar.

TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara
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TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Nama lokal / Indonesia :  asem jawa, asem.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Leguminosae
 Genus            : Tamarindus
 Spesies        : Tamarindus indica L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 30 m, diameter lebih dari 100 cm. Pepagan kasar, beralur, 
berwarna cokelat keabu-abuan. Daun majemuk menyirip dengan 8-16 pasang anak 
daun. Bunga harum serta menarik, berwarna krem dengan urat-urat coklat 
kemerahan. Buah polong berbentuk silinder, kadang-kadang lurus dan 
melengkung, tidak pecah, panjang ±14 cm, berbiji 1 sampai 10. Biji berbentuk segi 
empat tumpul dengan bagian tengah yang sedikit gembung, panjang mencapai 2 
cm, berkulit keras, dan berwarna cokelat kehitaman.

Daerah Penyebaran:
India, Srilangka sampai ke kawasan Malesia. Banyak ditanam di Pulau Jawa dan 
Bali.

Habitat:
Tumbuh dan beradaptasi dengan baik hampir di segala tempat, kecuali pada tanah 
dengan kandungan air yang tinggi. Tumbuh baik di kawasan kering Nusa Tenggara 
Timur sampai ke daerah basah seperti Jawa Barat, dengan curah hujan 500-1.500 
mm/tahun. 

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji  dan  vegetatif  melalui okulasi, cangkok dan grafting. Buah 
masak pada bulan Juni sampai September.

Manfaat :
Buahnya  dapat dipergunakan  untuk berbagai bumbu masak, makanan, minuman 
dan bahan obat. Pohon asam banyak digunakan sebagai pohon tepi jalan atau 
peneduh.

Tamarindus	indica	L.	
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TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

100 Spesies Pohon Nusantara

Nama lokal / Indonesia :  asem jawa, asem.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Fabales
 Famili          : Leguminosae
 Genus            : Tamarindus
 Spesies        : Tamarindus indica L.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 30 m, diameter lebih dari 100 cm. Pepagan kasar, beralur, 
berwarna cokelat keabu-abuan. Daun majemuk menyirip dengan 8-16 pasang anak 
daun. Bunga harum serta menarik, berwarna krem dengan urat-urat coklat 
kemerahan. Buah polong berbentuk silinder, kadang-kadang lurus dan 
melengkung, tidak pecah, panjang ±14 cm, berbiji 1 sampai 10. Biji berbentuk segi 
empat tumpul dengan bagian tengah yang sedikit gembung, panjang mencapai 2 
cm, berkulit keras, dan berwarna cokelat kehitaman.

Daerah Penyebaran:
India, Srilangka sampai ke kawasan Malesia. Banyak ditanam di Pulau Jawa dan 
Bali.

Habitat:
Tumbuh dan beradaptasi dengan baik hampir di segala tempat, kecuali pada tanah 
dengan kandungan air yang tinggi. Tumbuh baik di kawasan kering Nusa Tenggara 
Timur sampai ke daerah basah seperti Jawa Barat, dengan curah hujan 500-1.500 
mm/tahun. 

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji  dan  vegetatif  melalui okulasi, cangkok dan grafting. Buah 
masak pada bulan Juni sampai September.

Manfaat :
Buahnya  dapat dipergunakan  untuk berbagai bumbu masak, makanan, minuman 
dan bahan obat. Pohon asam banyak digunakan sebagai pohon tepi jalan atau 
peneduh.

Tamarindus	indica	L.	
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Nama lokal / Indonesia :  jati.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Lamiales
 Famili          : Lamiaceae
 Genus            : Tectona
 Spesies        : Tectona grandis L.f.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 m, diameter 180-240 cm. Batang tegak, umumnya 
silindris pada pangkal batang. Pohon besar sering melekuk dan berbanir. Pepagan 
warna abu-abu kekuningan hingga kecokelatan, berlekah dangkal dan bersisik 
tipis. Daun jati berukuran  relatif besar dan akan luruh pada musim kemarau. Daun 
tunggal, berhadapan bersilang, bentuk bundar telur atau jorong melebar, ukuran 
12-75 cm x 10-40 cm, berbulu halus dan mempunyai  rambut  kelenjar  di  
permukaan bawahnya. Daun muda berwarna kemerahan dan mengeluarkan getah 
berwarna merah darah apabila diremas. Bunga majemuk malai, ukuran 40 cm × 40 
cm atau lebih besar, berisi ratusan kuntum bunga tersusun dalam anak payung 
menggarpu dan terletak di ujung ranting, berwarna keputihan. Buah bulat agak 
gepeng, ukuran 0,5 – 2,5 cm, berambut kasar dengan inti tebal. Biji 2-4.

Daerah Persebaran:
Tumbuhan ini berasal dari Myanmar yang kemudian menyebar ke Semenanjung 
India, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia ditemukan di seluruh Jawa, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, Maluku dan Lampung.

Habitat:
Jati tumbuh baik pada ketinggian 0-900 m dpl dengan curah hujan 1500-3000 
mm/tahun, suhu 27-36°C dan pH 4.5-7 baik di dataran rendah maupun tinggi, 
berdrainase baik, toleran terhadap tanah padat atau lahan kering.

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji atau secara vegetatif melalui okulasi. Umumnya buah 
masak pada bulan Juli-Agustus.

Tectona	grandis	L.f.			

Manfaat :
Kayunya sangat kuat dan bercorak indah, termasuk kayu mahal, sehingga banyak 
dimanfaatkan untuk membangun rumah, alat pertanian, mebel, ukiran dan bahan 
interior. Daun jati dimanfaatkan secara tradisional di Jawa sebagai pembungkus 
makanan seperti nasi dan tempe, selain itu rebusan daun jati muda sebagai obat 
penurun kadar gula dalam darah (penyakit diabetes).
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Nama lokal / Indonesia :  jati.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Lamiales
 Famili          : Lamiaceae
 Genus            : Tectona
 Spesies        : Tectona grandis L.f.

Deskripsi Morfologi :
Pohon tinggi mencapai 40 m, diameter 180-240 cm. Batang tegak, umumnya 
silindris pada pangkal batang. Pohon besar sering melekuk dan berbanir. Pepagan 
warna abu-abu kekuningan hingga kecokelatan, berlekah dangkal dan bersisik 
tipis. Daun jati berukuran  relatif besar dan akan luruh pada musim kemarau. Daun 
tunggal, berhadapan bersilang, bentuk bundar telur atau jorong melebar, ukuran 
12-75 cm x 10-40 cm, berbulu halus dan mempunyai  rambut  kelenjar  di  
permukaan bawahnya. Daun muda berwarna kemerahan dan mengeluarkan getah 
berwarna merah darah apabila diremas. Bunga majemuk malai, ukuran 40 cm × 40 
cm atau lebih besar, berisi ratusan kuntum bunga tersusun dalam anak payung 
menggarpu dan terletak di ujung ranting, berwarna keputihan. Buah bulat agak 
gepeng, ukuran 0,5 – 2,5 cm, berambut kasar dengan inti tebal. Biji 2-4.

Daerah Persebaran:
Tumbuhan ini berasal dari Myanmar yang kemudian menyebar ke Semenanjung 
India, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia ditemukan di seluruh Jawa, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, Maluku dan Lampung.

Habitat:
Jati tumbuh baik pada ketinggian 0-900 m dpl dengan curah hujan 1500-3000 
mm/tahun, suhu 27-36°C dan pH 4.5-7 baik di dataran rendah maupun tinggi, 
berdrainase baik, toleran terhadap tanah padat atau lahan kering.

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji atau secara vegetatif melalui okulasi. Umumnya buah 
masak pada bulan Juli-Agustus.

Tectona	grandis	L.f.			

Manfaat :
Kayunya sangat kuat dan bercorak indah, termasuk kayu mahal, sehingga banyak 
dimanfaatkan untuk membangun rumah, alat pertanian, mebel, ukiran dan bahan 
interior. Daun jati dimanfaatkan secara tradisional di Jawa sebagai pembungkus 
makanan seperti nasi dan tempe, selain itu rebusan daun jati muda sebagai obat 
penurun kadar gula dalam darah (penyakit diabetes).
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Nama lokal / Indonesia :  suren.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Meliaceae
 Genus            : Toona
 Spesies        : Toona sureni (Blume) Merr.

Deskripsi Morfologi :
Pohon sedang hingga besar, tinggi hingga 40 m, diameter 100 cm, di daerah 
pegunungan diameter dapat mencapai 300 cm. Batang silindris, berbanir, tinggi 
banir mencapai 2 m. Pepagan cokelat keabuan, berlekah dan bersisik. 
Mengandung getah putih kemerahan hingga merah terang. Daun majemuk 
menyirip, tersebar spiral, panjang daun 10-15 cm, terdiri dari 8-30 pasang anak 
daun. Helaian anak daun jorong, bagian pangkal tidak simetris. Bunga majemuk 
tandan, tumbuh di ujung ranting, panjang bunga 40 cm, beraroma wangi seperti 
Cinamomum. Buah bentuk kapsul berwarna cokelat, berisi lebih dari 100 biji. Biji 
rata, warna cokelat terang, ukuran 3-6 x 2-4 mm. 

Daerah Penyebaran:
Asia Selatan, Indochina, Malesia, China, and Papua New Guinea. Di Indonesia, 
menyebar di Sumatera, Sulawesi, Jawa dan Kepulauan Ulias.

Habitat:
Tumbuh di hutan sekunder, lereng bukit yang curam terutama pada tanah subur, 
pada ketinggian 700-1700 m dpl, tipe iklim A-C, suhu rata-rata 22˚C. 

Cara Perbanyakan: 
Generatif  melalui  biji. Musim berbunga pada bulan Februari dan Desember, 
musim berbuah bulan April-Mei dan September-Oktober.

Toona	sureni	(Blume)	Merr.

Manfaat :
Kayu digunakan untuk konstruksi, mebel, kerajinan, alat musik, peti dan kotak. 
Daun suren yang beraroma tajam dapat dimanfaatkan untuk menghalau hama 
serangga tanaman. Ekstrak daun dan pepagan sebagai bahan obat disentri, 
diare dan infeksi usus. Suren memiliki kandungan bahan surenon, surenin dan 
surenolakton yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan, insektisida dan 
antifeedant (menghambat daya makan) terhadap larva serangga uji ulat sutera. 
Bahan-bahan tersebut juga merupakan repellant (pengusir atau penolak) 
serangga, termasuk nyamuk. 
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Nama lokal / Indonesia :  suren.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Sapindales
 Famili          : Meliaceae
 Genus            : Toona
 Spesies        : Toona sureni (Blume) Merr.
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tandan, tumbuh di ujung ranting, panjang bunga 40 cm, beraroma wangi seperti 
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Toona	sureni	(Blume)	Merr.

Manfaat :
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Daun suren yang beraroma tajam dapat dimanfaatkan untuk menghalau hama 
serangga tanaman. Ekstrak daun dan pepagan sebagai bahan obat disentri, 
diare dan infeksi usus. Suren memiliki kandungan bahan surenon, surenin dan 
surenolakton yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan, insektisida dan 
antifeedant (menghambat daya makan) terhadap larva serangga uji ulat sutera. 
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Nama lokal / Indonesia : gorang, gurang, jurang, panggang.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Apiales
 Famili          : Araliaceae
 Genus            : Trevesia 
 Spesies        : Trevesia sundaica Miq. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil, jarang bercabang, tinggi hingga 8 m, diameter 15 cm, dengan batang 
berduri pendek. Daun tunggal, tersebar spiral, mengelompok di ujung batang, 
bentuk daun menjari atau bercangap, tepi daun bergerigi. Tangkai daun panjang, 
kokoh dan berduri. Bunga majemuk dalam tandan bentuk payung, tumbuh 
diantara daun atau di ketiak daun bertangkai panjang. Buah dengan diameter 1,25-
1,5 cm.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok.

Habitat:
Hutan pegunungan pada ketinggian hingga 1.500 m dpl. Umumnya tumbuh di 
lereng jurang. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. 

Manfaat :
Pohon hias dan pagar hidup. Daun dan tunas muda direbus dan dimakan sebagai 
sayuran. 

Trevesia	sundaica	Miq.	TARGET KONSERVASI EX SITU TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Nama lokal / Indonesia : gorang, gurang, jurang, panggang.

Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Apiales
 Famili          : Araliaceae
 Genus            : Trevesia 
 Spesies        : Trevesia sundaica Miq. 

Deskripsi Morfologi :
Pohon kecil, jarang bercabang, tinggi hingga 8 m, diameter 15 cm, dengan batang 
berduri pendek. Daun tunggal, tersebar spiral, mengelompok di ujung batang, 
bentuk daun menjari atau bercangap, tepi daun bergerigi. Tangkai daun panjang, 
kokoh dan berduri. Bunga majemuk dalam tandan bentuk payung, tumbuh 
diantara daun atau di ketiak daun bertangkai panjang. Buah dengan diameter 1,25-
1,5 cm.

Daerah Penyebaran:
Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok.

Habitat:
Hutan pegunungan pada ketinggian hingga 1.500 m dpl. Umumnya tumbuh di 
lereng jurang. 

Cara Perbanyakan:
Generatif melalui biji. 

Manfaat :
Pohon hias dan pagar hidup. Daun dan tunas muda direbus dan dimakan sebagai 
sayuran. 
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Pohon

Nama lokal / Indonesia:  cantigi, damaran, gringging, ki merak, 
       ki papatong,  ki ringgit (Sunda), 
Klasifikasi:
 Kingdom   : Plantae
 Divisi     : Magnoliophyta 
 Kelas          : Magnoliopsida 
 Ordo        : Oxalidales
 Famili          : Cunoniaceae
 Genus            : Weinmannia
 Spesies        : Weinmannia fraxinea (D.Don) Miq.   

Deskripsi Morfologi:
Pohon kecil hingga besar, tinggi 11-40 m, diameter batang 60-120 cm. Batang 
kadang berbanir tebal dan kecil. Pepagan abu-abu hingga abu-abu kecoklatan, licin 
dan berlentisel hingga berlekah dan bersisik. Daun penumpu lekas luruh, bentuk 
bundar, berukuran 0,8-2 cm x 0,8-2,5 cm. Daun majemuk menyirip ganjil, 
kedudukan berhadapan bersilang atau melingkar, terdiri atas 5-7 pasang anak 
daun. Helai anak daun jorong menyempit hingga bundar telur menyempit, 
berukuran 7-12 cm x 2-3 cm, ujung melancip, pangkal tidak simetris, tepi beringgit 
atau bergerigi, gundul. Perbungaan majemuk tandan, panjang 7,5-15 cm, umumnya 
berpasangan pada ujung ranting. Bunga kecil, panjang tangkai bunga 2 mm, bunga 
jantan dengan 8 benang sari, bunga betina dengan 2 bentuk. Buah kapsul, bulat 
melonjong, panjang 6-7 mm, berbulu tipis, berisi 6-8 biji. Biji dengan panjang 3 mm, 
berbulu.

Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara, New Guinea dan Kepulauan Solomon. Di Indonesia meliputi 
Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Habitat:
Hutan dataran rendah hingga pegunungan, lahan kering, rawa gambut dan hutan 
kerangas, pada ketinggian 0-2200 m dpl. 

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, grafting dan okulasi. 

Weinmannia	fraxinea	(D.Don)	Miq.		

Manfaat:
Kayu dimanfaatkan untuk konstruksi 
rumah, perabot rumah tangga dan kayu 
bakar. Pepagan untuk pewarna merah 
pada makanan. Rebusan daun dan 
tanah liat dapat menghasilkan pewarna 
kehitaman. Pepagan berpotensi 
sebagai bahan obat.

Daun

Tunas

Bunga
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Daerah Penyebaran:
Asia Tenggara, New Guinea dan Kepulauan Solomon. Di Indonesia meliputi 
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Habitat:
Hutan dataran rendah hingga pegunungan, lahan kering, rawa gambut dan hutan 
kerangas, pada ketinggian 0-2200 m dpl. 

Cara Perbanyakan: 
Generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok, grafting dan okulasi. 
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daripada apa yang ia cari.
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TENTANG	PENULIS

Dr. Ir. Hendra Gunawan, M.Si. lahir di Banjarnegara 3 April 1964, adalah Peneliti 
Utama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam yang telah 26 tahun melakukan penelitian 
keanekaragaman hayati flora,  fauna dan ekosistem. Ia juga berpengalaman sebagai 
penyusun AMDAL serta pernah menjadi konsultan untuk beberapa lembaga nasional dan 
internasional seperti CIFOR, WWF, DFID, BAPPENAS dan Pemerintah Daerah. 

Masih aktif mengajar sebagai dosen luar biasa Mata Kuliah AMDAL dan Ekologi Satwa 
di Sekolah Pascasarjana IPB, pernah mengajar Biologi Konservasi di Pascasarjana UI, juga 
mengajar Diklat Fungsional Peneliti di LIPI serta beberapa diklat dan in house training terkait 
dengan konservasi keanekaragaman hayati flora, fauna dan ekosistem hutan.  

Menjadi anggota organisasi profesi antara lain Himpunan Ekologi Indonesia, 
Perhimpunan Biologi Indonesia, Masyarakat Biodiversitas Indonesia, Persatuan Sarjana 
Kehutanan Indonesia dan Cat Specialist Group SSC-IUCN.  Ketua Forum Konservasi Macan 
Tutul Jawa, pengurus Forum Konservasi Rafflesia dan Amorphophallus, dan Ketua Komunitas 
Fotografi FORDA.

Ia telah menghasilkan lebih dari 165 karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di majalah 
ilmiah atau prosiding, baik nasional maupun internasional serta telah mengantongi 16 Hak 
Kekayan Intelektual Buku.  Ada 27 buku yang telah ditulisnya dengan tim atau sendiri antara 
lain:

1. Penyelamatan Telur Maleo (Macrocephalon maleo) (1994).  

2. Pembinaan Habitat Burung Maleo (Macrocephalon maleo) (1995).

3. Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat (2005).

4. Bio-Ekologi dan Konservasi Karnivora Spesies Kunci yang 
Terancam Punah (2013).

5. Fragmentasi Hutan: Teori yang mendasari penataan ruang 
hutan menuju pembangunan berkelanjutan (2013). 

6.    Restorasi Ekosistem Gunung Merapi Pasca Erupsi 
(2013)

7.  Mekongga: Hidden Paradise of Sulawesi's 
Biodiversity (2014).  

8.  Sistem Monitoring Dan Evaluasi 
KeanekaragamanHayati Taman Kehati 

(2015).

9. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 
Macan Tutul Jawa (2015).

10. Strategi dan Rencana Aksi 
Konservasi Rafflesiaceae (2015)

11. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum 
Becc.) (2015)

12. 100 Inovasi BLI untuk Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 
(2015).

13. 150 Inovasi BLI untuk Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan 
Hidup (2016).

14. 200 Inovasi BLI untuk Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan 
Hidup (2017). 

15. 250 Inovasi BLI untuk Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan 
Hidup (2018). 

16. Membangun Taman, Melestarikan Keanekaragaman: Manual Pembangunan Taman 
Keanekaragaman Hayati (2016). 

17. Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove untuk Kelas 4, 5 dan 6 Sekolah 
Dasar (2017).

18. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mngrove (2018).

19. Panduan Guru Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove untuk Kelas 4, 5 
dan 6 Sekolah Dasar (2018)

20. Lembar Kerja Siswa Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove untuk Kelas 4, 
5 dan 6 Sekolah Dasar (2018).

21. Grand Design Pusat Riset dan Edukasi Mangrove (2018).

Jabatan yang dipercayakan kepadanya a.l.

1. Koordinator Penelitian Integratif Konservasi dan Pemanfaatan Flora Fauna (2014-
2015)

2. Ketua Kelompok Peneliti Konservasi Keanekaragaman Hayati (2015-sekarang)

3. Dewan Riset (bidang konservasi) Badan Litbang Kehutanan (2013-sekarang)

4. Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam (2011-sekarang)

5. Narasumber/tenaga ahli berbagai kegiatan terkait dengan konservasi 
kenekaragaman hayati pada lembaga pemerintah dan swasta antara lain (restorasi 
ekosistem kawasan konservasi, restorasi ekosistem hutan produksi, konservasi 
badak Indonesia, konservsi spesies prioritas, penanganan konflik satwa, dll.).

6. Menjadi penyunting berbagai prosiding seminar dan peer reviewer beberapa 
majalah ilmiah a.l. Jurnal PHKA, Jurnal Biodiversitas, Jurnal PSL-IPB, Jurnal MHT-IPB, 
Buletin Kebun Raya, Biotropia, Indonesian Journal of Forestry Research, Jurnal 
Penelitian Kehutanan Sumatrana (PKS), LIPI Press, Media Konservasi, Jurnal 
Wanariset dan Swara Samboja.
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 2. Penanggung Jawab pembangunan Ecoregion 
Kalimantan dengan Bank Mandiri di Ecopark LIPI 
Cibinong.

3. Tenaga ahli program Eco Study PT. Sharp Electronic 
Indonesia.

 4. Tenaga ahli revitalisasi lapangan golf Rumbai Camp, 
PT. Caltex Pacific Indonesia.

 5. Tenaga ahli program pendidikan konservasi PT. 
AQUA Danone Jawa Barat.

 6. Tenaga ahli program pendidikan konservasi PT. 
Pertamina RU VI Balongan, Indramayu. 

7. Pengurus Forum Rafflesia dan Amorphophallus 

Sudah mengantongi 13 Hak Kekayaan Intelektual karya tulis Buku.  Buku yang sudah 
ditulisnya, baik sendiri maupun dengan tim adalah: 

1. Manual Pembangunan Kebun Raya (2006). 

2. Flora dan Fauna Dalam Perangko (2007). 

3. Sekolahku Peduli, Ayo Kita Menanam (2009). 

4. Penetapan Prioritas Kawasan Untuk Pembangunan Kebun Raya Baru di Indonesia 
(2010). 

5. Ensiklopedia Flora (2010).

6. Pesona Warna Alami Indonesia (2011).

7. Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia (2012).

8. Buku saku: Keluarga Dipterocarpaceae di Ecopark Cibinong Science Center LIPI 
(2012).

9. Restorasi Ekosistem Gunung Merapi Pasca Erupsi (2013).

10. Mekongga, Hidden Paradise of Sulawesi's Biodiversity (2014).

11. Cergam Kartun Ekologi “Iwul di Ecopark” (2014).

12. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum 
Becc.) (2015).

13. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Rafflesiaceae (2015).

14. Replika Hutan Tropis Ecoregion Jawa-Bali (2015).

15. Sistem Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati di Taman Kehati (2015).

16. Membangun Taman Melestarikan Keanekaragaman, Manual Pembangunan Taman 
Keanekaragaman Hayati (2016).

17. Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove untuk SD Kelas 4,5 dan 6 (2017).    

18. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mngrove (2018).

19. Panduan Guru Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove untuk Kelas 4, 5 dan 
6 Sekolah Dasar (2018).

20. Lembar Kerja Siswa Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove untuk Kelas 4, 5 
dan 6 Sekolah Dasar (2018)

 21. Buku Mengungkap Potensi Daerah dan Peningkatan Nilai Tambah dengan IPTEK 
(2018).
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Ir. Sugiarti, lahir di Sukabumi tanggal 6 Juli 1968 adalah Humas Madya di Pusat 
Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI. Selama lebih dari 20 tahun ia telah melakukan 
berbagai kegiatan kehumasan di bidang pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan. 
Berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor sejak 
tahun 1994. 

Ia pernah menjabat sebagai Kepala seksi Jasa Ilmiah (1998-2000) dan Kepala Sub 
bagian Jasa dan Informasi (2000-2007). Pernah juga menjabat sebagai Humas Program 
Pembangunan Kebun Raya Indonesia dan Ketua Bidang Humas Perhimpunan Biologi 
Indonesia. Disamping itu juga aktif menjadi Pembina Forum Pranata Humas LIPI dan anggota 
Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) serta anggota Masyarakat Biodiversitas 
Indonesia (MBI).

Pengalaman lainnya diantaranya menjadi tenaga ahli dan pendamping pembangunan 
Kebun Raya Samosir, panitia Hari Cinta Puspa & Satwa Nasional, Konservasi Tumbuhan dan 
Pendidikan Lingkungan dengan UNESCO (2003-2006), Koordinator children club di Ecopark 
dengan Botanic Gardens Conservation International (2005). Karya monumentalnya adalah 
menjadi Koordinator pembangunan Ecology Park Cibinong Science Center, LIPI (2003-2011).  
Beberapa jabatan lain yang pernah dipercayakan kepadanya yaitu a.l.

1. Penanggung jawab kerjasama Pembangunan Replika Hutan Tropis Ecoregion Jawa 
Bali di Ecopark LIPI Cibinong dengan Yayasan KEHATI, Kementerian Kehutanan dan 
PT. Garuda Indonesia (Perseroan) Tbk.
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Dra. Marfuah Wardani, MP. dilahirkan di Klaten pada tanggal 15 Maret 1958 
dari pasangan Hj. Yatimah (Ibu) dan Darto Wardoyo (ayah). Menamatkan pendidikan dasar 
dan menengah di Kota Ungaran yaitu SDN 1 (1970), SMPN 1 (1973) dan SMAN 1 (1976). 
Memperoleh gelar sarjana biologi (1982) dan Magister Pertanian (1995) dari Universitas 
Gadjah Mada.  Selain itu juga mendapatkan pelatihan Pengenalan jenis pohon dan 
pengelolaan herbarium dari  FRIM, Malaysia (1984) dan Herbarium Bogoriense (1995).

Berkarir sebagai PNS di Pusat Litbang Hutan sejak tahun 1985 sebagai peneliti di 
bidang botani hutan dan saat ini jabatannya adalah Peneliti Utama. Kesibukannya sehari-hari 
adalah menjadi Kurator Herbarium Botani Hutan, Pusat Litbang Hutan (1986 s/d sekarang). 
Selain aktif melakukan penelitian di bidang konservasi tumbuhan, juga sering diminta 
mengajar pengenalan jenis pohon dan pembuatan koleksi herbarium di lingkup 
Kementerian Kehutanan.  Proyek yang sedang ditangani saat ini adalah pengembangan dan 
penelitian pengenalan jenis pohon hutan rawa gambut melalui aplikasi IT. 

Buku yang pernah ditulisnya bersama peneliti lain diantaranya :

1. Tree Flora of Indonesia: Check List for Sumatera (1986)

2. Tree Flora of Indonesia: Check List for Kalimantan (1987)

3. Tree Flora of Indonesia: Check List for Sulawesi (1989)

4. Tree Flora of Indonesia: Check List for Bali, Nusa Tenggara dan Timor (1989)

5. Tree Flora of Indonesia: Check List for Maluku (1989)

6. Tree Flora of Indonesia: Check List for Irian Jaya (1990)

7. Vandemecum Dipterokarpa (1986)

8. Medicinal Plant (1997)

9. Atlas Kayu Indonesia Vol. 3 (2004)

Prof. Dr. Nina Mindawati, M.Si lahir di Sukabumi 5 Juli 1959. Berkarir di Pusat 
Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sejak tahun 1985.  Ia adalah Peneliti Ahli  Utama di bidang Silvikultur yang telah melakukan 
penelitian di bidang sistem dan teknik silvikultur selama lebih dari 30 tahun. Profesor Riset 
didapat pada tahun 2012 dengan  naskah orasi  berjudul “ Penerapan Silvikultur Intensif 
Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri”.

Menjadi narasumber dalam pembuatan kebijakan atau regulasi Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti peraturan tentang pembangunan Hutan 
Tanaman Industri (HTI),  Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Perbenihan Tanaman Hutan.  
Telah menghasilkan 123 karya ilmiah, baik sendiri maupun bersama tim yang 
dipresentasikan dalam forum ilmiah nasional atau internasional dan diterbitkan di berbagai 
majalah ilmiah, prosiding, buku mauapun booklet.

Beberapa buku dan booklet yang telah ditulisnya antara lain:
1. Status IPTEK yang mendukung Pembangunan Hutan Tanaman (2003)
2. Teknik Silvikultur Hutan Tanaman Industri (2006)
3. Review Hasil Penelitian Hutan Rakyat (2006)
4. Informasi Kesesuaian Jenis Pohon untuk Hutan Tanaman di Sumatera dan Kalimantan 

(2006)
5. Teknik Silvikultur Hutan Tanaman Industri (2007)
6. Inovasi Teknologi Pembuatan Tanaman dalam mendukung Gerakan Nasional 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) (2007)
7. Sintesa Hasil Penelitian Silvikultur Jenis Alternatif Penghasil Kayu Pulp (2010)
8. Jenis Pohon Potensial Bahan Baku Pulp di Wilayah Sumatera Bagian Barat (2013)
9. Manual Budidaya MAHONI (Swietenia macrophylla King.) (2013)
10. Manual Budidaya Jabon Putih (Anthocephalus cadamba (Roxb.)Miq) (2013)
11. Budidaya Gerunggang(Cratoxylum arborencens Blume.) dan Terentang 

( Camnosperma coriaceum Jack.) Pohon untuk Lahan Gambut (2014)
12. Sintesa Pengelolan Hutan Tanaman Penghasil Kayu (2014)
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10. Atlas Kayu Indonesia Vol.4 (2013)

11. Restorasi  Ekosistem Gunung Merapi Pasca Erupsi 
(2013)

12. Pengenalan Jenis Meranti Sumatera (Shorea spp.) 
Melalui Morfologi Daun (2017)

Sapanjang karirnya memiliki pengalaman kerjasama dengan lembaga 
Internasional maupun nasional; menjadi dewan redaksi jurnal/majalah, 
editor prosiding dan buku; tim pemasukan dan pengeluaran benih 
tanaman hutan untuk penelitian dan souvenir; koordinator 
Penelitian Integrasi (RPI) Jenis Alternatif  Penghasil Kayu Pulp 
dan RPI Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu; 
Pembina RPPI Kayu Pertukangan dan RPPI Tanaman Obat; 
Anggota Dewan Riset Badan Litbang dan Inovasi KLHK; 
Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2i); Tim penilai naskah 
orasi ilmiah;  Tim Penilai Proposal Peneliti (TP4) lingkup 
KLHK; anggota komisi pembimbing  dan penguji luar 
mahasiswa di Fakultas Kehutanan IPB
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Taman Keanekaragaman Hayati 
(Taman Kehati) Ciherang merupakan areal 
perlindungan keanekaragaman hayati yang 
dibangun oleh PT. Tirta Investama (Aqua 
Danone Group) Pabrik Ciherang sejak tahun 
2012.  Pembangunan Taman Kehati 
mengacu  pada  Pe ra tu ran  Mente r i 
Lingkungan Hidup  Nomor 3 tahun 2012 
tentang Taman Kehati.  

Hingga tahun 2016 Taman Kehati 
Ciherang telah memiliki koleksi 143 spesies 
pohon yang kebanyakan merupakan jenis 
asli dan lokal Jawa Barat dengan referensi 
Gunung Gede-Pangrango. Di Taman Kehati 
Ciherang ditemukan 25 suku satwa liar 
terdiri atas 28 marga dan 32 spesies dengan 
indeks keanekaragaman jenis Shannon 
2,82.  Komposisi satwa liar terdiri atas 
burung 66%, reptilia 16%, mamalia 12% dan 
Amfibia 6%.  

Taman Kehati Ciherang telah memiliki 
tiga dokumen yang dipersyaratkan yaitu 
Baseline Study dan Buku Rencana, Program 
Pengembangan dan Pengelolaan serta 
Pangkalan Data Pohon Berbasis Satelit. 
Buku Pangkalan Data Pohon Berbasis Satelit  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Taman Kehati dan menjadi salah satu 
acuan  da lam pengembangan  dan 
pengelolaan ke depan.

Ta m a n  Ke h a t i  C i h e r a n g  te l a h 
dilengkapi dengan fasilitas rumah anggrek 
dan kantong semar, gazebo, papan nama 
dengan peta pohon, papan interpretasi, 
label pohon dengan QR Code terkoneksi 
internet, plot monitoring erosi, dan camera 
trap monitoring satwa.  Taman Kehati 
Ciherang juga sudah digunakan sebagai 
tempat pendidikan lingkungan oleh 
sekolah di sekitarnya dan tempat penelitian, 
s e r t a  l o k a s i  s t u d i  b a n d i n g  d a n 
benchmarking bagi perusahaan lain.

TAMAN KEHATI CIHERANG
PT. TIRTA INVESTAMA PLANT CIHERANG, BOGOR.

Rumah anggrek dan kantong semar 
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