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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan Taman Nasional terluas 

di Indonesia. Pertama kali ditetapkan berdasarkan Surat Penunjuk Menteri 

Pertanian Nomor 736/ Mentan/ X/  1982, kemudian ditetapkan kembali melalui 

SK Menhut No. 420/ Kpts-II/ 2004, tgl 19 0kt 2004, perubahan fungsi HPT 

Sipurak Hook di Kab Merangin seluas ± 14.160 ha menjadi TNKS, ± 

1.389.549,869 ha. Keberadaan TNKS sangat strategis sebagai Sumber Daya Alam 

(SDA) sekaligus pendukung pembangunan yang berkalanjutan, khususnya bagi 

Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Secara Administratif, 

Kabupaten Kerinci dibagi dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan dengan berbagi 

perkembangannya masing-masing, baik karena potensi geografis, sumber daya 

alam, sumber daya manusia, maupun karena pembangunan prasarana pada 

masing-masing wilayah. Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi memiliki 4000 

jenis tumbuhan salah satunya pasak bumi (Eurycoma longfolia Jack). 

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) adalah salah satu jenis tumbuhan 

obat yang banyak ditemukan di hutan-hutan Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Filipina, Vietnam dan Myanmar. Tumbuhan ini merupakan pohon kecil dengan 

ketinggian 20 meter. Di Malaysia, pasak bumi dikenal dengan sebutan tongkat ali, 

bedara merah atau bedara putih (Panjahitan et al., 2009). 

Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) belum dikembangkan dan 

dibudidayakan secara intensif. Bagian pasak bumi yang digunakan dalam 

pengobatan meliputi semua bagian tumbuhan, yaitu akarnya bisa dipergunakan 

sebagai obat kuat, penurunan panas, anti malaria dan disentri, kulit dan batangnya 

dapat dipergunakan untuk mengobati demam, sariawan, sakit tulang, cacing perut, 

serta sebagai tonik setelah melahirkan, daunnya digunakan untuk mengobati 

penyakit gatal, sedangkan bunganya dimanfaatkan untuk mengobati sakit kepala, 

sakit perut dan nyeri tulang (Panjahitan et al., 2009;  Ginting, 2010).  

Hadiah (2000) menyebutkan bahwa pasak bumi ada dua jenis yaitu pohon 

jantan dan betina. Pohon jantan dapa tmenghasilkan buah namun gugur pada saat 

muda, selain itu memiliki bunga yang dapat tumbuh namun putiknya steril. Pohon 
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betina mampu menghasilkan benih dan memiliki benang sari yang tipis dan kecil 

namun steril, sedangkan bunga jantan memiliki benang sari yang besar. Sementara 

kondisi Taman Nasional Kerinci Seblat jambi terus mengalami degradasi akibat 

perambahan oleh masyarakat serta meningkatkan pemanenan pasak bumi oleh 

masyarakat sebagai bahan obat-obatan melalui pencabutan langsung sampai pada 

akarnya serta pengambilan pasak bumi yang kurang mempertimbangkan asas 

kelestarian dan mengakibatkan populasi spesies ini kurang di alam. Saat ini pasak 

bumi termasuk salah satu spesies yang dilindungi menurut keputusan Menteri 

Pertanian Nomor: 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi Tanaman 

Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Kondisi populasi pasak bumi saat ini di 

kategorikan sebagai tumbuhan langka dengan status terkikis (Rifai, 1975). Bahkan 

di Malaysia sejak tahun 2001 menerapkan status pasak bumi sebagai tumbuhan 

yang dilindungi. Studi keragaman genetik sangat penting dalam rangka 

menyediakan informasi untuk kegiatan perbanyakan domestikasi, program 

pemuliaan dan sekaligus konservasi sumberdaya genetik (Osman et al., 2003). 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini perlu dilakukan. 

Salah satu upaya penyelamatan plasmanuftah tanaman pasak bumi dengan 

cara konservasi baik secara in situ maupun eksitu. Dalam konservasi tanaman 

pasak bumi informasi keragaman genetik sangat diperlukan. Analisis keragaman 

suatu populasi tanaman dapat dilakukan secara morfologi, sitologis (karyotipe 

kromosom) dan analisis molekuler masing-masing (pandin, 2009). Sampai saat ini 

studi mengenai keanekaragaman populasi genetik tumbuhan pasak bumi di 

indonesia sangatlah minim yang telah melakukan penelitian ini adalah Zulfahmi 

tentang Keanekaragaman Genetik Pasak Bumi  (Eurycoma longifolia Jack) 

Menggunakan Random Amplified Polimorphic di Hutan Larangan Adat di 

Kenegerian Rumbio, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau (Zulfahmi,2015). Dimana 

informasi tentang pasak bumi di Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi masih 

belum ada laporan tentang keragaman populasi genetikdari pasak bumi yang 

terdapat di Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi. 

Penanda molekuler adalah alat yang sangat efektif untuk analisis keragaman 

genetik tanaman. Salah satunya penanda yang sangat banyak digunakan adalah 

Random Amplified Polymorpich DNA (RAPD) (Rinbawanto dan Widyatmoko, 
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2006). Random Amplified Polymorpich DNA (RAPD) pertama kali di 

perkenalkan oleh William et al., (1990), RAPD banyak digunakan untuk 

mempelajari keragaman genetik tumbuhan di hutan. Beberapa pemilihan teknik 

RAPD untuk menganalisis populasi genetik pasak bumi antara lain membutuhkan 

latar belakang pengetahuan tentang genom yang akan dianalisis, tersedianya 

primer yang secara universal dapat digunakan untuk organisme prokariut maupun 

eukariot, mampu menghasilkan karakter yang relatif tidak terbatas jumlahnya, 

bahan-bahan yang digunakan relatif murah dan cepat memberikan hasil. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis telah  melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Populasi Genetik Pasak Bumi (Eurycoma longifolia Jack) di 

Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi Berdasarkan Penanda RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA)”.  

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman struktur genetik 

tanaman pasak bumi (Eurycoma  longifolia  Jack) di Taman Nasional Kerinci 

Seblat Jambi Berdasarkan Penanda RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumber informasi bagi dinas kehutanan dan masyarakat dalam 

pengelola pasak bumi, sehingga menyelamatkan kepunahan pasak bumi 

dapat segera teratasi. 

2. Memperkenalkan TNKS sebagai salah satu habitat pasak bumi, sehingga 

dapat dijadikan sebagai tempat konservasi pasak bumi dimasa yang akan 

datang. 

 

1.4 Hipotesis 

Terdapat  keragaman populasi genetik pasak bumi (Eurycoma Longifolia 

Jack) di Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi. 

 

 


