
Indonesia m e ~ l &  potensi keanekarag obat d m  
berbagai tipe ekosistem hutan yang luasnya rnencapai 119 juta ha dan yang 
sudah dikeaui ti& kurang rnencapai 1260 spesies (Zuhud &., 1994). 
Berbagai tipe ekosistern hutan aim tropika hdonesia 
yang tercanggih. (dengan biaya produksi mr&) mtuk 

j m u  sebagai warisan 
masyrht  Indonesia dan pengetahurn 

seperti digitoxin, reserpine, tubomrari ephedrin, berasal dari pengetahu- 
di kawasan laurn tropika. 

ini sudah memiliki pakar, tenaga ahli dan lembaga 

penelitin yang c h p .  

US $ p ~ c i p e ,  19891, sedan@ nilai jual obat tradisioml s a t  ini di dunla 



mencapai 7 milyar US $ (Komunikasi pribadl, 1995). Indonesia mempunya1 
pel- b e a r  wtuk mas& pasar dunia. Apabila dari Indonesia bisa berperan 
1% konsurnsi dunia saja, maka lrulainya mencapai 70 juta US $ per tahun. 

Nilai jual obat tradisional dan jamu di Indonesia pa& tahun 1991 
mencapai 9 5 3  rnilyar ~zlpiah (POW 19921, sedangkan nilai ekspor pa& tahun 
1987 mencapai 8,3 j uh  US $. Sekitar 70 % dari total spesies tumbuhan obat 
yang merupakan bahan baku obat tradisional diperoleh dari hutan alam tropika 
Indonesia, yaitu tidak kurang dari 283 spesies (POn/r, 1991). 

Pengusahaan hasil hutan non-kayu kimia bahan alam seperti tumbuhan 
obat/racun d m  aromatik sangat berpotensi sebagai penadah devisa dan 
sekatigus sebagai pengganti sebagian devisa yang selama ini berasasal dari kayu, 
sehingga a n c a m  kerusakan dan kepunahan kemekaragaman hayati hutan 
hujan tropika ahbat eksploitasi kayu (logging) dapat darkan atau dikurang . 

Walaupun spesies tumbuhan obat h tropika Indonesia yang banyak 
digwakan oleh kdustri obat tra&sional/j sudah diketahui, tetapi kondisi 
potmsi (stock) di hutan maupun pusat-pusat penyebarma belurn banyak yang 
diketahul atau terdata. Saat ilru belum a& pmgelolaan hutarn yang mengatur 
eksploitasi turnbuhm obat yang berasal dari hutan alarn, seperti halnya yang 
sudah diatur untuk hasil hutan kayu, sehingga sangat rnengancam kelestarian- 
nya . 

Bmyaknya hasil hutan non-kayu yang terbuang percurna di h 
saat eksploitasi kayu (jomng), padahal mempunyai niIai ekonomi, teqadi 
karma belum adanya pmgusahaan clan pengelolaan hutan yang terpadu dan 
belum menganut rndti komoditi, misahya minyak kerning kulit pule dan 

minyak kayu kamfer. 
Difiawatirkan saat ini banyak terjadi kelangkaan spesies yang 

berpotmsi ekononri, karma kerusakan habitat atau i W  mati pa& saat 
eksploitasi kayu yang tid dali. Banyahya pengetahuan dan pengalaman 
masyarakat asli sektar am pemanfaatan tumbuhan hutan w u k  obat- 
obatan tradisional terancarn punah, karma alih generasi dan ruh budaya 
modern d m  fionnasi ini banyak yang belum sernpat dib didata oleh 
para pakar etnofamakolo@. 

Perhatian para birokrat terhadap hasil hutan non-kayu (khususnya 
t u m b h  obat) relatif masih kurang dibandingkan terhadap hasil hutan berupa 
kayu, sehungga potmsi sumberdaya manusia (tenaga ahli) m a q w  sumberdaya 
tumbuhan obat yang tersedia belurn dimantBatkan rnaksiml. 

Kanekaragaman jenis komoditi hasil h- non-kayu tumbuhan obat 
relatif banyak, rnenUliki spesifikasi beraneka, potensi setiap jenislspesies relatif 
kecil, penyebaramya cukup luas, sehingp upaya pemanfaatamya memerlukan 



tehologi yang khusus dan bent& pengusahaan skala kecil, d e n w  masyarakat 
adalah pelaku utarnanya. 

Sistem pengusham hutan dewasa ini masih menganut pendebtan 
komoditi tunggal (yaitu kayu), sehingga pemblnam dan penerapan azas ~I;tipEe 
use of forest ecosystem kurang mmdapat perhatian serta keanekaragarnan 
pengusahaan komoditi secara terpadu tidak berkembang. 

Ekosistem hutan alam hujan tropika rnerupakan suatu pabrik alam 
t e r c a n w  untuk mernproduksi keanekaragaman hasil hrrtan kayu cdan non kayu 
yang tidak dapat d iwt ikan fungi, proses dan kerjanya dmgm ekosistern 
buatan mmusia. 

ini efektif mtuk mengmgkat d m  pemerataan 
kesejahteraan rnasyarakat berpenghasilan menengah sampai rend&, dengan 
skala small holder dengan masyarakat lokal sebagai pelaku-pelah utama dan 
efektif untuk pelestarian sumberdaya hutan, karma pemanenan hasil hutan non- 
kayu dapat diatur lebih memun&nkan untuk rnengtnndari kemsakan ekosistern 
dibanding kemsakan yang disebabkm oleh penebangan pohon. 

Kcgatan ini dilakukan di lahan kawasan hutan yang sudah kritis yang 
sudah tidak bervegetasi pohon, atau pada areal hutan produksi yang tidak 
produktif. Spesi es yang dapat dikembangkan dengan prospek komersial melalui 
sistem agroforestry tanaman obat, bempa jenis tanarnan pohon obat kedaung 
(Parka roxburghii), Pakem @anp.um edule), Kemiri (Aleun'tes moluccnna), 
Trenguli (Casia jshtla), dicampur dmgan tanaman non-pohon seperti 
Cabejamu (Piper uelvofachrm), Adas (Foenieulum vulgare) dan spesies-spesies 
dari famili Zlngeberaceae. 

Megatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung program dl 
atas adalah terlaksatlanya penelitian secara sistematis, utuh, menyeluruh/terpadu 
dan berkesinambungan; meliputi segala aspek penelitian dengin didukung dana 
yang memadai tetapi dsien,  seperti : studi etnobotani-obat, inventarisasi poten- 
si, biolog dan ekologi, khasiat dan keamanan, budidaya, penanganan pasca 



panen, fitokimia dan famakologi, tehologi farmasi, pemasaran, pengaturan dan 
pengendalirn mutu, peraturan-pemdangan d m  lain-lain. 

Studi ini bertujuan untuk mmggali infomasi bagaimana masyarakat asli 
sekitar hutan menggunakan kmekaragaman spesies tumbuhan dan hewan hutan 
untuk pengobam pmyakrt di seluruh wilayah Indonesia, Informasi ini sangat 
berpotmsi untuk menemukan obat baru dari produk tumbuhan dan hewan 
Berdasarkan pengalaman, banyak ekstrak tumbuhan digunakan untuk obat- 
obatan modem yang berasal dari pengetahurn masyarakat asli sekitar hutan. 
Obat tradisional yang sudah teniji khasiatnya diprod&i secara komersial 
dengan men~unakan  tehologi farmasi tepat guna, d m  mengusahakan agar 
masyarakat asli mendapat bagian keuntungan dari kegatan komersialisasi ini, 
misalnya adanya Resources and htelectual Property Rights. 

2. ItPeneEGara d& pa~temi kemekaragmm -ltSZljhm obat & hutm danta 
prod&i 

Kegatan penelitian ini sangat penting untuk mengetahui secara pasti 
potensi turnbuhan obat hutan tropika Indonesia stetah studi &obotani-obat dan 
etnozoolog-obat dilakukan, berupa inforrnasi : kmekaragaman spesies 
tumbuhm obat, sentral-sentral penyebaran, stock atau kondisi populasi di hutan 
alarn. Kegiatan ini hendahya dila pa& kesatuan luasan pengelolaan 
seperti Kesatuan "PgeloIaan Hutan alam Produksi, inengpnakan fasilitas 
sistem infomasi geoprafis, sefungga potensi sumberdaya tumbuhan obat dapat 
terdata dengan baik dalam suatu sistem manajemen infomasi. 

3. PeneEGm unfuk memmukm mbudhm obat barn 

Penelitian ilu penting dilakukan untuk menggali potensi keanekaragarnan 
spesies tumbuhm hutan tropis lata, khususnya wit& men 
prioritas I, TT dan ITI (Syarnsuhidayat, 1986) : 

Prioritas I : untuk pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi antiseptik luar 
(kulit), mtiseptik dalam (usus, saluran pernapasan dan saluran 
kemih) . 

Prioritas IT : obat anti diabetik, hpoglikefik, diuretik dan obat psikoterapik 

PnoritasllI : anti-parasit, anti-amuba, anti-malaria, anti kanker, anti virus, anti 
AIDS. 



4. PeneG~aa bial* dan ek@ls& spesies p&;io&tas 

Kegiam penelitim ini terutama mdiputi : apa dan siapa 
sebagai agen penye alami dan aga payebar biji; fmlogi 
sifat regenerasi; id si hama dan p a y a k  

(fisik, kinria dan biotik) 
ahan bioaktif dari setiap spes~es 

perlu diteliti : payebaran dan potensi popdasi, 
reproduksi, produk;tivitas, w u r  o p t i d  bio;nktif, kkodisi 

op~mal  bagi ~ d q n y a  dan lain-lain. Infonnasi ini 
kea t an  pengdolam popdasi di habitat alaminya, 

maupm mtuk k M a m  budi&ydp ran. 

Kepedulim yang t i n e  t e h d a p  plasma nutfah mempakan bagian yang 
sangat penting &!am p rMudidaya b perndiaan tunabdan obat 
nasional, antara lain : untuk p produktivitas, b 1 i t a s  dan kesinarn- 
bungan pengaban bahan baku. 

Penangkaran/pembu&byaan dan pemuliaan tume7&an obat memerlu- 
kan dukungan yang kuat dan ketevaduan dari permgkat lunak, perangkat keras 
d m  sumberdaya manusia mtuk mendayagunakan s m r a  tepat surnberdaya alam 
di negeri ini. 

Penelitian silvihlturhuldaya clan pemuliam tumbuhm obat harusiah 
koreksi yang tepat dari hasil penelitian dan pengem- 
rena cukup banyak'data teho1og;l yang cukup handal 

untuk ditindak lanJuti disarnping yang barn, wtuk menjawab kepentingan pem- 
b a n m a n  Wlususnya. Selama ini tumbuhan obat dan havan obat (seperti badak) 
banyak dipungut langswg dari hutan alam sehingga mengakibah  terjadi 
kelangkaan spesies tersebut. Hasil penelitian blldidaya dari spesies-spesies 
prioritas dapat dikem-ban& dalarn bent& Tmarnan fndustri, rnisalnya 
dengan sistem Amoforeshy atau Si7vopca?~torak. 

6. Teholo@ pasca panen 

Teknolog pasca panm rnerupakan aspek yang smgat peniing mtuk 
tumbuhan dan hewan obat karma menyangkut aspek m w ,  kandungan 
(komponm) bahan aktif, pmgepakan dan aspek kehilangan hasil Program 
penelitiain dan pagembangan tehologi pasca pmen turnbuhan dan hewan obat 
sangat s t r a t q s  dan pating pada rnasa yang akan &tang. 



7. Aspek pemasaragl 

Penelitian dan peng 
peluang pasar, b& 
dl 

8, Aspek penhg I&nnya 

Aspek penting lainnya yang harus diteliti dalm upaya ge 
obat adalah fitokimia, teknologi ekstraWstanhBisasi, famakologi 

i, efesiensl dan sernisktesa, 
serta peraturn pemdangm. 

a. mengkaji hasil-bil penel menunuskan topik 
paelitim 1anJuta.n yang m i t m  diperl pengembangan suatu prod&, 

b. mengkoordinasikan dan men@o 
penelitian payung nasional 
kegada semw lernbaga penehtian. 

Pme1itian dan pengembangan mbuhan obat sebagai hasil hutan non 
k a p  harus dikeIj er-&tusi berupa jermbatan 
segitiga e m ,  yai Perguruan rnbaga Penelitian, Pemerintah 
dan Pengusahalindustri, yang bemjung pada prduk obat skala kmersidisasil 
hdaastI.i. 

Tabd I. Gontoh Spesies T u b  Obat Hutan Tropika yang Laku 
Dijual ke USA mixon dkk, 1991). 



Dixton, A., H. Roditi and Silverman. 1991. From Forest to R/Larket : A. 
Feasibility Study of the Development of Selected Non Timber Forest 
Products from Borneo for the US. mrket .  Vol. I & LE. The Refort. 
Project Borneo. Cambiae, Mssachusetts. 

Duke, J.A. 1993. Modem Mdcines from Primitive Forest. Paper in "Global 
Forest Conference. Bandung 17 - 20 February 1993. 

Fransworth, N.R., 0. Akerele, A. S. Bingel. 1985. Niedicinal Plants in Therapy. 
Bull World Brgany, 63 : 465 - 481. 

P a .  1991. Laporan Tahman Direktorat Pengawasan Obat Tradisional 
1 990/199 1. Departemm Kesehatan RT. DTTJEN POM. Jakarta. 

. 1992. Laporan Tahunan Direbrat Pengawasan Obat Tradisional 
199 1/1992. Departemen Kesehatan RT. DTTJEN POM. Jakarta. 

Principe, P.P. 1989. The economic sigmficance of plants and their constituents 
as drugs. Pp. 1 - 17 in : W. Wagner, N. Hilano, and N.R. Farnsworth 
(ids.). Economic and Mdicinal Plant Research, Volume 3. Academic 
Press, London, 4K. 

Zuhud, E. A.M., %rymto (1Editor). 1994. Pelestarian Pemanfaatan 
Keanekaragaman T m b h a n  Obat Hutan Tropika Indonesia. Jurusan 
KSH F AN IPB-LATIW. Bogor. 


