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aBStraK

There is an increasing desire in communities for the use of traditional medicines in the 
treatment of health problems and, therefore, an increase in the use of plants having 
special medicinal qualities.  One medicinal plant which has drawn attention, and 
which has been researched since the end of 2004, is red fruit (Pandanus conoideus 
Lamk.).  Therefore, to meet community demands for red fruit as a medicine and for 
its cultivation, good cultivation techniques and the fruit’s benefits need to be studied.  
This article specifically deals with botanical aspects (taxonomy and morphology), 
ecological aspects (spread and habitat), cultivation techniques (propagation, planting, 
maintenance, harvesting) its contents and uses as well as constraints in cultivation and 
development of red fruit plants.  It is hoped that this article will provide information for 
communities especially for farmers about cultivating red fruit plants as well as being 
an information platform for continuing research about this plant.
Keywords:  medicinal plant, use, constraint

PenDaHULUan
Indonesia merupakan negara tropis agraris 

yang sangat kaya akan potensi biodiversitas, 
baik mencakup  bentuknya dan pada semua level 
organisasi. Berdasarkan bentuknya, biodiversitas 
mencakup tumbuhan, binatang, jamur, bakteri 
dan mikroorganisme yang lain. Sedangkan 
sesuai level organisasi, biodiversitas mengacu 
pada diversitas gen, spesies dan ekositem. 
Keanekaragaman hayati yang ada tidak hanya 
digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk 
dinikmati keindahannya saja, tetapi juga dapat 
dimanfaat sebagai bahan untuk mengobati 
berbagai penyakit. Kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi modern yang semakin pesat dan 
canggih sat ini, ternyata tidak mampu menggeser 
atau mengesampingkan peran obat-obatan 
tradisional, tetapi justru hidup berdampingan 
dan saling melengkapi. Hal ini terbukti dari 
banyaknya peminat pengobatan tradisional. Obat 
tradisional agaknya sudah tak dapat dipisahkan 
dari budaya bangsa Indonesia karena telah lama 
melekat serta digunakan oleh segenap lapisan 
masyarakat. 

Seiring dengan meningkatnya minat 
masyarakat terhadap obat bahan alami, berbagai 
obat dari ekstrak tumbuhan mulai menjadi 
perhatian.  Penggunaan obat tradisional dengan 

memanfaatkan tanaman berkhasiat obat semakin 
meningkat dan dianggap sebagai salah satu 
jawaban untuk mengatasi masalah masyarakat 
dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan, 
karena obat tradisional lebih murah, mudah 
diperoleh dan efek samping relatif kecil. 
Selain itu juga, adanya trend masyarakat untuk 
menggunakan bahan - bahan alami ( gerakan 
Back to Nature) yang menyadari efek samping 
dari obat kimia, mendorong masyarakat awam, 
masyarakat kelas menengah keatas dan terdidik 
untuk menggunakan obat tradisional.  Selain 
obat dari tanaman (fitofarmasi) relatif lebih 
murah dibanding obat-obat kimiawi yang banyak 
digunakan saat ini. Kelebihan dari pengobatan 
dengan menggunakan ramuan tanaman tidak 
menimbulkan efek samping seperti yang sering 
terjadi pada pengobatan kimiawi. Tidak jarang 
obat tradisional menjadi pilihan alternatif bila 
pengobatan moderen oleh tenaga medis hasilnya 
kurang memuaskan. Penggunaan obat herbal (dari 
tanaman) ternyata tidak hanya di Indonesia, di 
negara lainpun banyak dilakukan misalnya China, 
Arab, India, Afrika. Bahkan obat dari China dan 
Arab sangat terkenal di dunia (Mangan, 2003).  

Salah satu tanaman obat yang cukup 
menarik perhatian dan banyak diteliti sejak 
akhir tahun 2004 adalah buah merah (Pandanus 
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Buah
Tanaman Buah Merah akan mengeluarkan 

buah untuk pertama kalinya saat tanaman 
berumur ± 3 tahun sejak ditanam. Namun, di 
dataran rendah tanaman yang berumur 2 tahun 
sudah mengeluarkan buah dan siap untuk dipanen.  
Buah tanaman ini keluar mengikuti putaran 
daun, terletak pada pucuk batang dan biasanya 
dilindungi oleh seludang yang menutupi terdiri 
dari empulur tempat menempel biji yang sangat 
keras dan terbungkus daging buah berwarna 
merah. Biji yang menempel di empulur tersusun 
rapi, sehingga sekilas bentuknya menyerupai 
kulit nangka dengan panjang biji sekitar 1 cm 
dan diameter 0,2 cm. Pada masa berbuah pertama 
tanaman Buah Merah (Pandanus conoideus 
Lamk.)  hanya menghasilkan satu  buah tiap 
batangnya  dengan warna hijau saat masih muda 
kemudian berangsur-angsur berubah menjadi 
cokelat dan memerah setelah tua. Sesuai namanya, 
buah akan berwarna merah tua saat siap dipanen. 
Bentuk buah adalah lonjong dengan diameter 5-
15 cm, panjang bisa mencapai 150 cm, dan berat 
3-12 kg per buah. Berat dan ukuran buah merah 
bervariasi tergantung jenisnya. Buah merah akan 
mencapai tingkat kematangan maksimal saat 
berumur enam bulan setelah bunga mekar. 

 aSPeK eKOLOgI

Penyebaran
Tanaman buah merah (Pandanus conoideus 

Lamk.) tumbuh di daerah beriklim sub tropis, di 
Indonesia tersebar terutama di daerah Maluku, 
Papua. Menurut Heyne (1987), buah merah juga 
bisa ditemukan tumbuh di bagian Utara Maluku 
yang menyebar dari daerah pantai hingga daerah 
dataran tinggi. 
Habitat 

Tanaman buah merah tumbuh baik di 
dataran rendah (40 m dpl) sampai dataran tinggi 
(2.000 m dpl). Populasi terbanyak terdapat 
di dataran dengan ketinggian 1.200-2.000 m 
dpl.  Pada ketinggian 1550-1700 meter, masa 
berbuah sekitar empat bulan.  Biasanya banyak 
tumbuh di dataran terbuka dan terkena sinar 
matahari langsung tanpa terhalang tanaman lain. 
Meskipun demikian, ada juga yang tumbuh di 
sela-sela tanaman hutan.  Tanaman buah merah 

biasa hidup atau tumbuh bergerombol dalam 
suatu areal, jarang tumbuh secara tunggal atau 
menyendiri. Tanaman buah merah banyak tumbuh 
di lereng-lereng bukit dan gunung di hutan yang 
terjal, bahkan di sepanjang pinggir kali dan kebun 
penduduk.  Tanah tempat hidup buah merah 
berupa tanah lempung dan lempung berpasir, 
dengan pH 5-7 dan suhu udara umumnya dingin 
yaitu rata-rata pada siang hari 17° C dan pada 
malam hari ± 10° C.

teKnIK BUDIDaYa

Perbanyakan tanaman
Umumnya biji buah merah tidak pernah 

dimanfaatkan untuk memperbanyak tanaman 
(generatif), perbanyakan oleh masyarakat 
biasanya dilakukan adalah dengan cara vegetatif 
yakni dengan memanfaatkan tunas batang 
dan cabang yang tumbuh. Cabang atau batang 
yang mengeluarkan tunas ini dipotong dengan 
menyertakan tunasnya. Panjang potongan batang 
atau cabang ini bisa 10 cm di atas tunas dan 10 cm 
di bawah tunas.  Selain dengan potongan batang, 
bisa juga menggunakan tunas atau anakan yang 
tumbuh di akar tanaman. Potongan batang dan 
tunas inilah yang kemudian digunakan untuk bibit 
yang bisa langsung ditanam di lahan atau bisa 
juga disemaikan dulu di dalam polibag selama 
tiga bulan agar akarnya tumbuh.
Penanaman

Cara penanaman dilakukan dengan 
menancapkan batang tanaman di lubang tanam 
yang sudah diisi media. Batang ditancapkan 
sedalam 10 cm atau sebatas mata tunas di 
batang atau cabang tanaman. Sedangkan bila 
menggunakan tunas dari akar, daun-daunnya 
dikurangi terlebih dahulu untuk mengurangi 
penguapan. 
Pemeliharaan

Penyiangan dilakukan di sekitar tanaman 
buah merah secara mekanik yaitu dengan 
membabat gulma atau dengan cara mencabutnya. 
Pembumbunan bisa dilakukan bersamaan dengan 
penyiangan secara berkala. Gulma dan tanah yang 
baru saja dibersihkan, dikumpulkan dan ditimbun 
di bawah pangkal batang. Pupuk yang diberikan 
sebaiknya hanya pupuk organik berupa pupuk 
kandang atau kompos. Pemberian pupuk organik 
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bisa dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan 
dosis 10 liter per pohon atau tergantung pada 
kondisi kesuburan tanahnya. Hama yang sering 
menyerang tanaman buah merah adalah burung. 
Serangan burung terjadi pada saat buah tua.
Panen

Buah merah yang sudah tua ditandai 
dengan warnanya yang merah tua cerah, pelepah 
pembungkus buah yang semula berwarna hijau 
berubah coklat, Jarak antara tonjolan semakin 
jarang dan biji diujung mudah dilepas. Buah 
seperti ini bisa langsung dipanen. Tingkat 
kematangan buah merah menentukan kualitas 
sarinya. Pemanenan bisa dilakukan dengan cara 
memotong tangkai buahnya. Setelah dipanen, 
seludang yang membungkus buah dibuka dan 
buah siap diolah atau dijual.

KanDUngan  Dan PeManFaatan 
BUaH MeraH

1. Kandungan Bahan Obat 
Budi (2001), mengemukakan bahwa buah 

merah mengandung zat-zat gizi bermanfaat dalam 
kadar tinggi, diantaranya betakaroten, tokoferol, 
asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan 
dekanoat, yang merupakan senyawa-senyawa 
obat aktif. Hasil penelitian yang dilakukan Budi 
terhadap buah merah menunjukan kandungan 
senyawa kimia sesuai tabel di bawah ini :
tabel 1. Kandungan Senyawa Kimia per 100 

Gram Buah Merah

no. Senyawa 
Kimia Kandungan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tokoferol
Alfatokoferol
Betakaroten
Protein
Kalsium
Besi
Fosfor
Vitamin C
Asam 
Palmitoleat
Asam Oleat
Asam Linoleat
Asam alfa 
linoleat

511 ppm
351 ppm
59,7 ppm
0,27 %

9,730 mg
17,885 mg
0,744 %

0,088 ug/g
1091 mg
66057 mg
5532 mg
589 mg

Sumber : Fakultas Pangan dan Gizi Institut Pertanian 
Bogor

Kandungan karoten dan betakaroten 
semuanya anti  oksidan yang berfungsi 
meningkatkan daya tahan tubuh. Itu karena 

adanya interaksi antara vitamin A yang bersumber 
dari karoten dan betakaroten dengan asam 
amino pada protein. Betakaroten juga berfungsi 
memperlambat berlangsungnya penumpukan 
flek pada arteri. Jadi aliran darah ke jantung dan 
otak berlangsung tanpa sumbatan.  Sedangkan 
asam lemak dalam buah merah merupakan 
antibiotik dan antivirus alami yang kuat, yang 
aktif melemahkan dan meluruhkan membran 
lipida virus serta mematikannya. Bahkan, 
virus tak diberi kesempatan untuk membangun 
struktur baru sehingga tak bisa melakukan 
regenerasi (Redaksi Trubus, 2005). Menurut  
praktisi pengobatan tradisional, buah berwarna 
cenderung memiliki betakaroten berkadar tinggi. 
Tingginya kadar antioksidan itu memungkinkan 
buah memiliki efek anti kanker yang kuat. Di 
dalam tubuh antioksidan mampu menangkal dan 
memutus rantai radikal bebas-senyawa karsinogen 
penyebab kanker dan tumor (Anonim, 2004). 

tabel 2. Kandungan Nutrisi per 100 Gram Buah 
Merah

no. nutrisi Kandungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Energi
Protein
Lemak
Karbohidrat
Serat
Kalsium
Fosfor
Besi
Karoten
Vitamin B1
Vitamin C
Niasin
Air

394 kal
3.300 mg
28.100 mg
31.900 mg
20.900 mg

544 mg
30 mg
2,5 mg

200.000 mg
0,96 mg
15,70 mg
1,8 mg

34.900 mg
Sumber: Puslitbang Gizi, Depkes
2. Pemanfaatan Buah Merah 

a. Manfaat  Sebagai Obat 
Beragam senyawa kimia yang terdapat 

dalam buah merah terbukti berkhasiat dalam 
membantu mengobati berbagai penyakit sebagai 
berikut :
Kanker dan tumor

Penyakit kanker atau tumor disebabkan 
oleh ketidakteraturan perjalanan hormon yang 
mengakibatkan tumbuhnya daging di jaringan 
tubuh normal. Kanker ini bisa menyerang bagian 
tubuh manapun. Misalnya di rahim, payudara, 
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bahkan otak. Penyakit kanker yang sudah parah 
bisa menyebabkan kematian. Peran buah merah 
dalam membantu penyembuhan kanker ini karena 
kandungan tokoferol yang mencapai 11.000 
ppm dan betakaroten yang mencapai 7.000 ppm. 
Kedua senyawa kimia ini bekerjasama sebagai 
antioksidan dan meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh. Sebagai antioksidan, kedua senyawa ini 
beperan mencegah dan menekan pembiakan sel-
sel kanker. Omega 3 yang terkandung di dalam 
buah merah juga bisa berfungsi memperbaiki 
jaringan sel yang rusak.  Pemakaian sari buah 
merah untuk membantu penyembuhan kanker 
ini sebaiknya dikombinasikan dengan herbal 
lain seperti temu putih, temu mangga, sambiloto, 
ciplukan, jinten hitam, jombang, pegagan, dan 
keladi tikus yang bisa membunuh sel kanker.
HIV/aIDS

Salah satu senyawa kimia yang ada 
di dalam sari buah merah adalah tokoferol 
atau vitamin E yang mencapai 11.000 ppm 
(dengan catatan pengolahannya benar dan tidak 
melalui proses pemanasan yang tinggi dalam 
waktu lama). Tokoferol dan betakaroten inilah 
yang berfungsi sebagai antioksidan dan bisa 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh sebagai 
masalah utama pengidap HIV/AIDS. Kedua 
senyawa ini juga bisa menangkal radikal bebas, 
sehingga dengan sistem kekebalan tubuh yang 
meningkat inilah pasien pengidap penyakit AIDS 
diharapkan bisa melawan penyakit ikutan yang 
menyerang. Tokoferol dan betakaroten tersebut 
akhirnya juga berkombinasi untuk memecah 
senyawa asam amino yang dibutuhkan oleh 
HIV, sehingga virus tersebut tidak memperoleh 
makanan untuk kelangsungan hidupnya. Protein 
yang tinggi di dalam buah merah juga bisa 
membantu asupan protein yang diperlukan oleh 
penderita AIDS. Kombinasi dengan pegagan dan 
sambiloto juga bisa dilakukan, karena pegagan 
bisa berfungsi sebagai antivirus dan sambiloto 
sebagai antibiotik.
Darah tinggi

Jantung berfungsi sebagai pemompa darah, 
bila jantung tidak berjalan sebagaimana mestinya 
sehingga memompa darah terlalu cepat, dapat 
menyebabkan penyakit yang dinamakan penyakit 
tekanan darah tinggi. Salah satu pemicu gejala 
ini adalah darah kekurangan oksigen dan atau 

oksigen yang terlalu kental. Tekanan darah tinggi 
yang dibarengi dengan penyempitan pembuluh 
darah bisa mengakibatkan stroke.  Peran tokoferol 
alami dalam buah merah inilah yang kemudian 
bekerja mengencerkan darah dan memperlancar 
sirkulasi darah, sehingga kandungan oksigen 
dalam darah menjadi normal.
asam Urat

Penyakit asam urat terjadi karena fungsi 
lever tidak berjalan sebagaimana mestinya, 
sehingga lever memproduksi asam urat 
berlebihan. Asam urat ini kemudian tertampung 
di dalam ginjal dan menjadi batu, selanjutnya 
melalui aliran darah dibawa ke tubuh dan 
mengumpul, terutama di ujung-ujung jari tangan 
dan kaki.  Peran tokoferol dalam hal membantu 
penyembuhan asam urat adalah mengencerkan 
dan memperlancar aliran darah, sehingga 
memperbaiki sistem kerja lever. Sistem kerja 
lever yang benar ini kemudian bisa mengurangi 
produksi asam urat dan memperbaiki daya kerja 
jantung.  Meskipun sudah mengonsumsi sari buah 
merah, penderita penyakit asam urat harus tetap 
melakukan diet dengan berpantang makanan yang 
bisa memicu penyakit asam urat. 
Stroke

Stroke adalah penyakit yang menyerang 
otak. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh darah 
yang membeku dan dibarengi dengan penyempitan 
pembuluh darah. Penyakit tekanan darah tinggi 
juga menjadi salah satu pemicu penyakit ini. Jika 
tekanan darah meningkat, darah menggumpal, 
dan terjadi penyempitan pembuluh darah, 
suplai darah ke otak menjadi berkurang.  Peran 
buah merah adalah mencegah dan membantu 
pengobatan serangan stroke. Senyawa kimia yang 
berperan adalah tokoferol yang ada dalam buah 
merah yang berfungsi mencegah pengggumpalan 
darah dengan mengencerkannya. Efeknya, 
penggumpalan darah bisa dihindari sehingga 
aliran darah ke otak menjadi lancar.
gangguan pada Mata

Penyakit yang sering menyerang mata, 
seperti kebutaan sementara dan penyakit rabun, 
biasanya disebabkan tubuh kekurangan vitamin 
A. Sementara itu, vitamin A tidak bisa diproduksi 
sendiri oleh tubuh. Di sinilah peran betakaroten 
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yang diserap oleh tubuh kemudian diubah 
menjadi vitamin A.
Diabetes Mellitus

Penyembuhan diabetes ini bisa dibantu 
dengan cara mengonsumsi minyak buah merah 
karena adanya vitamin E alami atau tokoferol 
yang dikandungnya. Tokoferol dalam buah merah 
ini akan memperbaiki kerja pankreas, sehingga 
fungsinya untuk menyekresi insulin menjadi 
sempurna.
Osteoporosis

Osteoporosis atau pengeroposan tulang 
biasanya menyerang kaum lanjut usia. Penyebab 
osteoporosis adalah tubuh kekurangan kalsium, 
sehingga tubuh mengambil kalsium dari tulang 
dan menyebabkan tulang menjadi keropos.  
Kemampuan buah merah mencegah dan membantu 
penyembuhan osteoporosis disebabkan sari buah 
ini mengandung kalsium yang tinggi. Dalam 
setiap 100 gram buah merah segar terkandung 
54.000 mg kalsium. Dalam mencegah dan 
membantu penyembuhan osteoporisis, sebaiknya 
mengonsumsi buah merah dalam bentuk pasta, 
buah merah segar, dan minyak buah merah. 
Meningkatkan Libido atau aprodisiak

Secara testimonial sari buah merah 
banyak membantu meningkatkan libido seksual 
kaum laki-laki.  Hasil percobaan yang dilakukan 
terhadap 10 orang laki-laki berbagai tingkat 
umur,menunjukkan pengaruh yang berbeda-
beda, tergantung pada kondisi fisiknya. Ada yang 
bereaksi 15 menit setelah meminumnya, ada 
yang satu jam atau dua jam, dan ada juga yang 
tidak bereaksi sama sekali.  Vitamin E dalam 
jumlah yang tinggi pada buah merah tersebut 
bisa membantu meningkatkan produksi sperma, 
terutama bagi laki-laki yang produksi spermanya 
kurang. Kombinasi antara vitamin E tinggi dan 
jumlah energi yang mencapai 360 kalori dalam 
buah segar inilah yang diduga bisa berperan 
sebagai aprodisiak.
Membantu Meningkatkan Kecerdasan

Salah satu cara membantu meningkatkan 
kecerdasan otak manusia adalah dengan 
merangsang pertumbuhan otak bayi sejak dalam 
kandungan dan dalam masa pertumbuhan. Salah 
satu caranya adalah dengan mengkonsumsi asam 
esensial berupa omega 3 dan omega 6. Keduanya 

harus dikonsumsi bersama-sama agar daya 
kerjanya efektif.  Senyawa omega 3 dan omega 
6 tersebut terdapat dalam buah merah sebanyak 
7,8% dan 8,8%. Omega 3 dan omega 6 tersebut 
bisa merangsang daya kerja otak yang berlanjut 
meningkatkan daya kecerdasan otak. Minyak 
buah merah untuk meningkatkan daya kerja otak 
ini bisa dikonsumsi dalam bentuk minyak atau 
dipakai sebagai minyak goreng saat menumis 
masakan. Sementara itu, anak-anak dianjurkan 
mengonsumsi sebanyak satu sendok teh sekali 
sehari.

Secara testimonial, sari buah merah ini 
juga banyak membantu penyembuhan penyakit 
lain seperti ambeien, maag, wasir, dan gangguan 
pada paru-paru. Pasien yang menderita ambeien 
selama tiga tahun, hanya dalam waktu dua 
minggu penyakitnya sudah sembuh secara total. 
Demikian pula dengan gangguan pada paru-
paru, termasuk flek pada paru-paru juga menjadi 
hilang setelah mengonsumsi minyak buah merah 
ini.  Sampai sekarang belum ada patokan atau 
standar dosis pemakaian minyak buah merah. 
Untuk sementara, dosis yang digunakan berbeda-
beda, tergantung pada kondisi dan medical 
record setiap individu. Mengonsumsi sari buah 
merah dalam bentuk minyak ini sebaiknya 
dicoba dahulu sebanyak satu sendok teh atau 
sekitar 3 ml. Pemakaian bisa dilakukan sebelum 
makan, karena dari beberapa kasus, banyak 
pemakaian sari buah ini yang mengalami mual 
dan muntah.  Minyak buah merah yang diproses 
dengan pemasakan terlalu lama dengan suhu 
tinggi juga dikhawatirkan akan menjadikan 
lemak jenuh yang berbahaya. Pada beberapa 
kasus, pasien yang mengonsumsi minyak buah 
merah ini bertambah gemuk dan bobot badannya 
meningkat 4 kg dalam tiga minggu. Banyak juga 
yang kolesterolnya naik. Karenanya, dianjurkan 
berhati-hati dalam mengonsumsi produk ini.  
Sebagai alternatif konsumsi, minyak buah merah 
ini juga bisa dipakai sebagai pengganti minyak 
goreng saat memasak. Sementara itu, untuk 
mencegah kemungkinan hilangnya tokoferol dan 
betakaroten dalam proses pemasakan, bisa juga 
dikonsumsi pastanya.
b. Manfaat Sebagai tanaman 

Konservasi
Tanaman buah merah dapat menjadi salah 
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satu alternatif tanaman yang dikembangkan 
untuk konservasi lahan hutan, karena tanaman 
ini dikonsumsi oleh masyarakat sehingga mereka 
ikut menjaga tanaman ini.  Penyebaran tanaman 
buah merah yang hampir merata dari dataran 
rendah sampai dataran tinggi serta dapat tumbuh 
di berbagai kondisi menjadikannya sangat mudah 
dalam penanganan dan tidak memerlukan banyak 
tenaga dan biaya dalam pemeliharaan tanaman. 
Sifat tanaman buah merah memiliki daya serap 
air yang tinggi dan bisa menyimpan air dalam 
waktu yang lama. 
c. Manfaat Sebagai Sumber Pangan

Buah merah dapat dijadikan alternatif 
bahan pangan karena dapat digunakan sebagai 
pengawer sagu, pengganti ubi jalar, saus dan 
pewarna makanan alami. Buah hasil panen 
diolah secara tradisional oleh masyarakat untuk 
dijadikan makanan, misalnya santan, sambal 
dan minyak goreng. Bahan makanan pengganti 
ubi jalar ini sesauai hasil penelitian Puslitbang 
Gizi, Departemen Kesehatan, bernilai gizi 
cukup baik, terutama kandungan lemak dan 
proteinnya (Sumarni, 1998).  Ketika kekeringan 
melanda Wamena tahun 1997, banyak terjadi 
bencana kelaparan dan buah merah dijadikan 
salah satu cadangan makanan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat Wamena saat itu (Yahya dan 
Wiryanta, 2005).
d. Komoditas Penggerak Perekonomian 

rakyat
Sejak khasiat dan manfaat buah merah 

untuk mengobati berbagai jenis penyakit diketahui 
oleh masyarakat luas, komoditas ini telah mampu 
menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal 
ini karena banyaknya industri pengolahan buah 
merah yang berkembang dan berbagai toko 
di Indonesia menjajakan minyak buah merah. 
Kondisi ini merupakan sebuah peluang yang 
bisa ditangani untuk mendongkrak  ekonomi 
masyarakat, khususnya  di Papua dan Maluku.  
Selain itu bahan kerajinan yang dihasilkan dari 
daun, kulit batang dan akar tanaman buah merah 
juga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi 
masyarakat.  
e. Sumber Plasmanutfah

Buah merah yang termasuk tanaman 
e n d e m i k ,  a k a n  m a k i n  m e m p e r k a y a 

keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu budidaya 
tanaman buah merah sangat dibutuhkan untuk 
menjaga kelangsungan hidup plasmanutfah di 
Indonesia.

KenDaLa BUDIDaYa Dan 
PengeMBangan

Dalam mengembangkan tanaman Buah 
Merah (Pandanus conoideus Lamk.)  di daerah 
Maluku masih terdapat beberapa kendala antara 
lain: 
a)  Data yang akurat tentang luasan lahan 

dan data produksi tanaman buah merah di 
Maluku belum ada, sehingga sulit untuk 
mengetahui daerah penyebaran tanaman 
buah merah,

b) Produksi buah merah yang masih rendah yaitu 
setiap rumpun tanaman hanya menghasilkan 
10-15 buah/tahun.  Hal ini diduga karena 
petani belum mengetahui cara budidaya yang 
baik, dan hanya mengandalkan produksi 
tanaman yang tumbuh liar di hutan sehingga 
kurang melakukan tindakan pemeliharaan 
tanaman. 

c)  Alih fungsi lahan hutan  untuk berbagai 
tujuan pembangunan  berdampak pada 
penurunan populasi buah merah, 

d) Cara pengolahan minyak buah merah yang 
masih tradisional, sehingga menghasilkan 
rendemen minyak yang relatif sedikit. 

PenUtUP

Kesimpulan 
1. Tanaman buah merah memiliki berbagai 

manfaat antara lain sebagai bahan obat, 
tanaman konservasi, sumber pangan, sumber 
plasma nutfah. 

2. Sebagai tanaman obat,  buah merah 
(Pandanus conoideus Lamk.) mengandung 
berbagai senyawa aktif yang dianggap 
mampu menyembuhkan berbagai penyakit 
baik yang ringan maupun berat, serta mempu 
mengurangi penderitaan pasien beberapa 
penyakit yang dilaporkan belum memiliki 
obat sampai saat ini.

3. Pengembangan tanaman buah merah selain 
mendukung upaya pelestarian sumber 
plasmanutfah di alam, juga memiliki nilai 
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ekonomi yang tinggi sehingga dengan 
penerapan teknik budidaya tanaman buah 
merah yang tepat peningkatan produksi 
tanaman  dapat dicapai

Saran
Perlu dilakukan upaya penanggulangan 

beberapa kendala masalah tanaman buah merah 
antara lain: 
a) Perlu melakukan survei untuk mendapatkan 

data yang akurat tentang luasan lahan dan 
produksi buah merah di Maluku, 

b) Perlu dilakukan penyuluhan tentang teknik 
budidaya yang tepat agar dapat meningkatkan 
produksi tanaman buah merah sehingga 
pemanfaatan yang berkelanjutan dapat 
diwujudkan. 

c)  Perlu adanya informasi kepada petani tetang 
cara pengolahan pasca panen buah merah 
yang benar.
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