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ABSTRAK

Tumbuhan anggrek merupakan jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tropis, terlebih 
pada daerah yang kering. Anggrek merupakan aset bangsa yang sangat berharga 
sehingga perlu dijaga kelestariaanya terutama untuk tujuan pemuliaan tanaman hias 
di Indonesia. Anggrek merupakan jenis tumbuhan yang memiliki kaeanekaragaman 
sangat tinggi. Di Pulau Tanimbar yang terletak pada Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat (MTB), sejak dulu terkenal dengan berbagai jenis tumbuhan anggrek hutan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman anggrek yang ada di 
hutan cagar alam Angwarmase yang berpotensi untuk  dikembangkan sebagai sumber 
pengembangan kelestarian alam dan kemajuan masyarakat. Hasil survey potensi 
anggrek di Cagar Alam Angwarmase ditemukan 3 jenis anggrek yaitu Dendrobium 
phaleonopsis, Dendrobium sp, Dendrobium stratiotes dan 3 jenis anggrek berdasarkan 
informasi masyarakat akan keberadaan anggrek tersebut, diantaranya Dendrobium 
microglaphyys, Dendrobium anosmum, Grammatophyllum scritum. Jenis anggrek 
yang dominan adalah anggrek larat batang putih (Dendrobium phaleonopsis) dan 
anggrek larat batang merah (Dendrobium sp) dan yang memiliki tingkat kerapatan  
dan frekuensi yang tinggi adaah Dendrobium phaleonopsis. Hal ini berarti jenis 
anggrek larat (Dendrobium phaleonopsis) memiliki tingkat penyebaran yang tertinggi 
di kawasan Cagar Alam Angwarmase. 
Kata kunci ; anggrek, tanimbar, angwarmase

ABSTRACT

Orchid plants are plants that live in the tropics, especially in dry areas. Orchid is a 
valuable asset of the nation that needs to be preserved, especially for the purpose of 
ornamental plant breeding in Indonesia. Orchid is a type of plant that has a very high 
diversity. On the island of Tanimbar located in the District of West Southeast Maluku 
(MTB), has long been famous for various species of orchid forests. This study aims 
to determine the types of orchids that exist in nature reserve forests Angwarmase the 
potential to be developed as a source of natural preservation development and progress 
of society. The survey results orchids potential in the Nature Angwarmase found three 
types of orchids that phaleonopsis Dendrobium, Dendrobium sp, Dendrobium stratiotes 
and 3 types of orchids based information society the existence of orchid, Dendrobium 
diantaraya microglaphyys, dendrobium anosmum, Grammatophyllum scritum. The 
dominant species of orchids are orchids larat white stem (Dendrobium phaleonopsis) 
and red stem larat orchids (Dendrobium sp) and which has a high density and frequency 
adaah Dendrobium phaleonopsis. This means larat species of orchids (Dendrobium 
phaleonopsis) had the highest prevalence in the nature reserve area Angwarmase. 
Keywords ; Orchid, tanimbar, angwarmase
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Anggrek  merupakan tanaman bunga hias, 

berupa benalu dengan bunganya yang indah. 
Bunga Anggrek dalam satu batang/tangkai dapat 
mencapai 50 kuntum bunga per tanaman dan 
termasuk ke dalam bunga majemuk.  Berdasarkan 
letak tumbuhnya bunga ada  dua bagian secara 
umum, yang pertama tumbuh disekitar ketiak 
daun (lateral) atau sisi-sisi batang, dikenal 
dengan nama pleuranthe (misalnya vanda dan 
Dendrobium) dan yang kedua tumbuh dari ujung 
tanaman (terminal) atau dinamakan dengan 
acranthe (misalnya Cattleya, Oncidium). 

 Tanaman hias ini  salah satu family 
tumbuhan berbunga yang memiliki spesies yang 
sangat banyak yaitu berkisar 20.000 – 35.000 
spesies. Keunikan  dari tiap spesies tanaman 
memiliki ciri khas tersendiri setiap daerah atau 
wilayah. Spesies anggrek yang ditemukan 
menunjukkan data bahwa 239 species diantaranya 
adalah species endemik. Jumlah species anggrek 
yang ditemukan pada tiap propinsi di Jawa 
berbeda-beda. Misalnya untuk daerah di Jawa 
Barat sebanyak 642 species, 295 species di Jawa 
Tengah dan 390 species di Jawa Timur (Coomber, 
1990). Daerah penyebaran agrek hampir dimiliki 
semua daerah di Indonesia, yang kesemuannya ini 
memiliki ciri yang khas untuk tiap daerah. 

Anggrek merupakan aset  bangsa 
yang sangat berharga sehingga perlu dijaga 
kelestariaanya terutama untuk tujuan pemuliaan 
tanaman hias di Indonesia. Anggrek merupakan 
jenis tumbuhan yang memiliki kaeanekaragaman 
sangat tinggi. Anggrek yang dipelihara di 
rumah atau perkantoran sebagai tanaman hias, 
pengharum, tanaman herbal (negara cina), bahan 
makanan. Selain keindahan tanaman ini ternyata 
memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan 
manusia. 

Tumbuhan anggrek merupakan jenis 
tumbuhan yang hidup pada daerah tropis, terlebih 
pada daerah yang kering. Bunga anggrek hidup 
melalui embun dan udara lembab. Organ yang 
tebal dan sekulen membuat tanaman bungga 
anggrek mampu bertahan hidup terhadap tekanan 
dari ketersediaan air. Pasokan air biasanya didapat 
dari air hujan, tetesan embun dan uap air diudara. 

Bagian tanaman yang sangat berperan penting 
lain adalah akar. Akar yang panjang bermanfaat 
untuk menempelkan tubuhnya pada batang pohon 
tumbuhan dan pendistribusian air keseluruh 
bagian tubuh. 

Tumbuhan ini  sangat sulit berkembang, 
sehingga tergolong dalam  kelompok tumbuhan 
yang paling terancam kepunahannya. Walau 
sebaran anggrek paling melimpah terdapat di 
hutan tropis (Holiiman dalam Sutiyoso dan 
Sarwono dalam Kurniawan; dkk, 2005). Tercatat 
ada tujuh ratus tigapuluh satu species anggrek 
dilaporkan ditemukan di Jawa dan 239 species 
diantaranya adalah species endemik. Jumlah 
species anggrek yang ditemukan pada tiap 
propinsi di Jawa berbeda- beda yaitu sebanyak 
642 species di Jawa barat, 295 species di Jawa 
Tengah dan 390 species di Jawa Timur (Coomber, 
1990).

Selain di Pulau jawa berdasarkan informasi 
dan fakta di daerah Maluku Tengara Barat, 
memiliki banyak jenis tanaman anggrek yang 
tumbuh liar di hutan. Namun sampai saat ini, 
informasi pasti mengenai distribusi dan karakter 
ekologis khususnya di beberapa daerah sangat 
terbatas.  Berdasarkan hasil inventarisasi jenis- 
jenis anggrek di Sulawesi diperkirakan terdapat 
sekitar kurang lebih 161 jenis anggrek. Publikasi 
terakhir merupakan penelitian yang dilakukan 
oleh Thmas dan Schuiteman (2002) dalam 
jurnal Dastario Metusala (2), melaporkan bahwa 
anggrek yang ada di Sulawesi dan Maluku sekitar 
820 jenis, 60 % (548 jenis) diantaranya dijumpai 
di Sulawesi.    

 Di Pulau Tanimbar yang terletak pada 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), sejak 
dulu terkenal dengan berbagai jenis tumbuhan 
anggrek hutan. Tumbuhan yang hidup liar 
dengan jumlah yang sangat banyak baik segi 
jumlah maupun jenis. Namun dengan semakin 
berkembangnya kehidupan, melalui penambahan 
jumlah penduduk dan tempat tinggal serta tempat 
berladang maka hutan akan di ubah berdasarkan 
kebutuhan hidup. Terjadi pembukaan lahan baru 
dengan sendirinya jenis-jenis tumbuhan anggrek 
akan musnah.

Daerah Maluku Tengara Barat memiliki 
kawasan Cagar Alam, merupakan kawasan suaka 
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alam yang karena keadaan alamnya mempunyai 
keakhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem 
yang perlu dilindungi. Sesuai fungsinya cagar 
alam dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta sejarah. 
Pertumbuhan generasi muda terus bertambah 
dan tidak menutup kemungkinan kepunahan 
ekosistem alam akan terjadi yang berdampak pada 
kehilangan keberagaman varietas alam.

Maka dengan demikian di kabupaten 
MTB tepatnya di Pulau Angwarmase, terdapat  
Cagar Alam yang diberi nama Angwarmase 
yang merupakan salah satu kawasan konservasi. 
Kawasan ini memiliki keanekaragaman flora 
dan fauna yang melimpah khususnya  tumbuhan 
anggrek. Data keanegaragaman anggrek di 
Cagar Alam Angwarmase masih sangat sedikit. 
Sementara aksesibilitas pada daerah tersebut 
sangat mudah oleh penduduk disekitar kawasan 
ini.  Hal ini tidak menutup kemungkinan habitat 
dan jenis-jenis anggrek sudah mengalami 
degradasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengetahui kehilangan hasil kekayaan 
jenis- jenis aggrek di suatu kawasan adalah 
dengan menginventarisasi jenis anggrek dan 
habitat alamnya. Agar lestarilah alam Indonesia 
dan menjadi sumber kekayaan alam yang dapat 
dipatenkan, menjadi milik masyarakat dan daerah 
secara khusus dan kebangaan negara secara 
umum. 

Berdasarkan pada hal diatas, maka penting 
untuk melakukan penelitian untuk mencatat jenis 
angrek yang ada dan potensi pengembangan 
tanaman anggrek di Kawasan Konservasi Cagar 
Alam Angwarmase, di Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat. Data yang diperoleh dapat 
digunakan sebagai bukti kekayaan jenis tanaman 
anggrek serta menjadi sumber acuan untuk 
pengelolaan dan pelestariannya.

Tujuan Penelitian
Mengetahui jenis-jenis tanaman anggrek 

yang ada di hutan cagar alam Angwarmase yang 

berpotensi untuk  dikembangkan sebagai sumber 
pengembangan kelestarian alam dan kemajuan 
masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan  Penelitian
Kegiatan Penelitian Indentifikasi jenis-

jenis tumbuhan anggrek dilaksanakan pada daerah 
Cagar Alam Angwarmase, Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Provinsi Maluku.  Alat dan bahan 
dalam pelaksanaan penelitian di kawasan Cagar 
Alam Angwarmase  antaralain;
	Tumbuhan Anggrek yang terdapat di 

kawasan Cagar Alam Angwarmase;
	Kamera Digital;
	GPS;
	Peta Kawasan Cagar Alam Angwarmase;
	Meter rol, Parang
	Alat Tulis dan Buku Saku Pengenalan Jenis 

Anggrek.

Metode Pelaksanaan Kegiatan
Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah survey dengan metode plot sampling. 
Pelaksanan kegiatan penelitian dibagi dalam 
beberapa tahapan antara lain; 

1. Survey 
-	 Mengetahui lokasi penelitian

2. Pengumpulan Data
-  Mengamati dan mencatat jenis-jenis 

anggrek yang terdapat di Cagar Alam 
Angwarmase 

-  Pengambilan sampel (anggrek) dilakukan 
dengan metode petak/plot.  Metode 
petak (plot) menggunakan ukuran plot  
20 m x 20m. Titik awal pembuatan plot 
pada daerah tertentu dengan ukuran plot 
20m x 20m, kemudian plot selanjutnya 
di buat jarak minimal 100m dari plot 
sebelumnya.
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Gambar  1 : Cara Pembuatan Plot  
3. Identifikasi jenis tanaman agrek

Identifikasi dilakukan dengan bantuan 
buku The Orchids of The Philippines, Koleksi 
Anggrek Kebun Raya Bogor Vol 1 No 2 dan 
Buku Saku Pengenalan Jenis Anggrek, Pakis dan 
Gaharu yag diperdaganggkan, 2010 Direktorat 
Konservasi Kenakaragaman hayati. Identifikasi 
dilakukan melalui pengamatan morfologi 
tumbuhan mulai dari bentuk daun, batang, akar 
dan bunga. Untuk jenis tanaman angrek yang 
tidak ditemukan bunganya perlakuan identifikasi 
hanya pada tingkat jenis family. 

Analisis Data
Frekuensi  dan Kelimpahan anggrek.  

Persentase kerapatan relative (KR) di hitung 
dari penjumlahan persentase jumlah individu 
relatif (JR) dan persentase frekuensi relatif 
(FR). Indeks keanekaragaman jenis di hitung 
dengan menggunakan perhitungan menurut 
Shannon-Wienner, terdapat lima alat ukur 
yaitu mengukur kerapatan, kerapatan relative, 
frekwensi, frekwensi relatife, dan indeks nilai 
penting.

1) K (Kerapatan) 

Kerapatan (K) = Jumlah Individu suatu spesies
 Luas Lokasi Pengamatan  

2) KR (Kerapatan Relatif)

Kerapatan Relatif  KR = Kerapatan suatu spesies
  Kerapatan semua spesies 𝑥𝑥 100% 

           
3) Frekuensi Relatif (FR) 

Frekuensi Relatif (FR) = Frekuensi satu spesies 
  Frekuensi total seluruh spesies 𝑥𝑥 100% 

(Menghitung Frekuensi  suatu spesies, 
ketika terdapat pengulangan perjumpaan pada 
lokasi/plot berbeda )

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Selaru terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara 
Barat Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kecamatan Selaru, Kecamatan Wertamrian, dan 
Kecamatan Selaru di Maluku Tenggara Barat. 
Kecamatan Selaru terdiri dari 6 (enam) desa yaitu 
Desa Adaut, Desa Kandar, Desa Namtabung, 
Desa Lingat, Desa Werain, Desa Fursui. 

 Kecamatan Selaru  merupakan salah satu 
kecamatan yang terletak pada Gugusan/ Kepulaun 
Tanimbar yang ada di wilayah Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat. Desa-desa di Kecamatan Selaru 
merupakan desa-desa yang terletak di pesisir 
pantai. Berdasarkan luasnya maka desa Adaut  
merupakan desa yang memiliki luas wilayah yang 
paling besar yaitu sebesar 223,09 km2 atau sekitar 
27% dari total luas wilayah Kecamatan Selaru. 

Cagar Alam Angwarmase merupakan 
kawasan konservasi yang berada di pulau 
Angwarmase. Di dalam pulau Angwarmase 
terdapat 2 (dua) penggunaan lahan yaitu 
sebagaian besar merupakan Hutan Lindung 
sisanya ditetapkan sebagai Cagar Alam.  Kawasan 
Cagar Alam Angwarmase terletak pada ujung 
terluar pulau sehingga apabila dinilai dari 
kriteria keutuhan kawasan, kawasan Cagar Alam 
Angwarmase termasuk terfragmentasi (terpisah) 
sehingga memiliki tingkat kerawanan gangguan 
yang relatif tinggi.
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Kawasan hutan lindung maupun kawasan 
konservasi, jumlah masyarakat dari hasil 
pengambilan data di lapangan diketemukan 
terdapat kurang lebih 92 kepala keluarga yang 
terbagi menjadi tiga nyafar. Di dalam suatu 
nyafar terdapat  tingkatan organisasi yang baku 
seperti seorang kepala nyafar yang dibantu 
oleh seorang sekretaris dan seorang bendahara. 
Penggantian pengurus kelompok nyafar dilakukan 
apabila kepala nyafar sudah tidak mampu lagi 
atau mengundurkan diri dan dipilih  secara 
musyawarah. 

Selama kegitan penelitian berlangsung 
menunjukkan bahwa, anggrek merupakan 
tanaman keluarga Orchidaceae. Tanaman ini 
tersebar luas diseluruh pelosok dunia. Indonesia 
juga memiliki kontribusi yang cukup besar 
terhadap tanaman anggrek, terutama banyak 
ditemukan di hutan-hutan. Anggrek seperti ini 
dikenal sebagai anggrek spesies. Selain itu juga 
dikenal beberapa jenis anggrek silangan atau 
hibrida. Setiap tahunnya diperkirakan ada 1000 
anggrek hibrida baru yang merupakan hasil 
silangan para pembudi daya atau petani. 

Bentuk anggrek sangat beragam. Ada 
yang berbentuk seperti kalajengking (Arachnis), 
kupu-kupu (Phalaenopsis), atau kantung 
(Paphiopedilum). Perkembangan keragaman 
warna dan bentuk bunga sangat dipengaruhi oleh 
petani yang menyilangkannya. Pemulia anggrek 
sering melakukan persilangan antar spesies 
anggrek atau breeder dari satu genus sehingga 
menghasilkan satu jenis anggrek baru selain itu, 
kadang petani juga menyilangkan anggrek antar 
species yang berasal dari genus yang berbeda. 
Sayangnya, tidak semua pemulia tanaman ini 
memperhatikan faktor genetik anggrek yang 
disilangkan. Ketidaktahuan ini berpotensi 
merusak species anggrek. 

Hasil survey dan identifikasi pada 10 
titik pengamatan, di peroleh 3 jenis anggrek 
epifit.  Berdasarkan tempat tumbuhnya, 
terdapat 3 jenis yang termaksud epifit antara 
lain anggrek larat batang putih (Dendrobium 
phalaenopsis), Anggrek Larat batang merah  
(Dendrobium.sp.), Anggrek Kendi (Dendrobium 
stratiotes).  Anggrek-anggrek tersebut di jumpai di 
pohon dengan ketinggian yang bervariasi  antara 

1 – 15 meter dari permukaan tanah dan ada juga 
yang tumbuh pada kayu-kayu pohon yang sudah 
mati (lapuk). Berikut deskripsi jenis anggrek yang 
ditemukan di Cagar Alam Angwarmase.

1. Anggrek Kendi (Dendrobium stratiotes)

Family : Orchidaceae
Species : Dendrobium stratiotes
Penyebaran  : Maluku Tenggara
Status           : Endemik Maluku dan 

dilindungi berdasarkan UU 
No 5 Tahun 1990 Pasal 21 
ayat (1) dan SK Mentan 
No.37/5/1968 

Habitat          : - Merupakan jenis anggrek  
epifit. 

   - Pohong inangnya adalah 
Kayu Arang dan ditemukan 
pada bagian utara dan 
selatan kawasan.

2. Anggrek Macan (Grammatophyllum 
scritum)

Famil : Orchidaceae
Species : Grammatophyllum scritum
Penyebaran : Maluku Tenggara
Status           : Endemik Maluku dan 

dilindungi berdasarkan  UU 
No.5 Tahun 1990 Pasal 21 
ayat (1) dan SK Mentan  
No. 375/5/1968

Habitat : - Ditemukan pada bagian 
selatan kawasan
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3. Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis)

    
Family : Orchidaceae
Species : Dendrobium Phalaenopsis
Penyebaran : Maluku Tenggara  

                 (Kei, Tanimbar)
Status :  Endemik Maluku dan 

dilindungi berdasarkan UU No 
5 Tahun 1990    Pasal 21 ayat 
(1); PP No 7 Tahun 1999 dan 
SK Mentan No.37/5/1968 

Habitat : - Merupakan jenis 
anggrek epifit. Tanaman ini 
bunganya berwarna Ungu, 
putih dan kombinasinya. 
Jumlah mahkotanya terdiri 
dari enam  bagian  dan 
semuanya tersusun satu 
tangkai.

  - Pohon inangnya banyak 
ditemukan pada batang 
pohon simsime yang telah 
mati dibagian utara kawasan 
dan disebelah selatan 
banyak ditemukan epifit 
pada pohon tanjung dan 
pohon simsime sepanjang 
jalan track/ aspal  menuju 
kawasan.

C. Kerapatan dan Frekuensi Tanaman 
Angrek 

Kerapatan merupakan banyaknya individu 
yang berada dalam luasan tertentu, sedangkan 
frekuensi adalah nilai yang menggambarkan 
perbandingan antara jumlah plot  tempat suatu 
individu yang berada dengan total seluruh plot 
yang dibuat. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan 
di temukan jenis  anggrek Dendrobium 
phalaenopsis. Hasil analisis kerapatan (mutlak 
dan relatif) dan frekunesi (mutlak dan relatif) 
dari ketiga jenis anggrek yang ditemukan dalam 
kegiatan survey ini, diperoleh species anggrek 
larat  (Denrobium phaleonopsis)  memiliki 
kerapatan mutlak tertinggi yaitu 0,0072 ind/m2 
dengan presentase kerapatan relatif (KR%) 
23,15%. Sedangkan kerapatan mutlak terendah 
dijumpai pada jenis anggrek kendi (Dendrobium 
stratiotes) yaitu 0,0004 ind/ m2  dengan presentase 
kerapatan relatif (KR%) adalah 2,3%. 

Species yang memiliki frekuensi mutlak 
tertinggi adalah 0,6 untuk  anggrek larat 
(Dendrobium phaleonopsis) dengan frekuensi 
relatif (FR%) 10,12%. Hal ini berarti bahwa 
peluang dijumpainya species Dendrobium 
phaleonopsis di dalam suatu plot seluas 400 m2 
(20 m x 20 m) hanya 0,6 atau 10,12%. Tinggi 
rendahnya nilai frekuensi mutlak dan frekuensi 
relatif mencerminkan tingkat ketersebaran suatu 
species di habitatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
panjang daun dan lebar  daun anggrek 
beranekaragam. Panjang daun anggrek berkisar 
12 cm, sedangkan  lebar daun berkisar 2 cm cm. 
Bentuk daun pada anggrek  yang ditemukan juga 
sangat bervariasi. Umumnya yang ditemukan 
adalah daun dengan bentuk oblanceolate dengan 
ujung tidak simetris pada species Anggrek Larat 
(Dendrobium phaleonopsis). Bunga anggrek 
berwarna keunguan pucat hingga ungu tua. 
Tersusun dalam bentuk tandan yang tumbuh 
pada buku-buku batangnya, agak menggantung. 
Panjang tandan bunganya kurang lebih 60 cm 
dengan jumlah bunga tandan  60 cm dengan 
jumlah bunga tiap tandan 6 – 24 kuntum. Daun 
kelopak berbentuk lanset, berwarna keunguan. 
Daun mahkota lebih pendek tetapi lebar dari pada 
kelopaknya.  Pangkalnya sempit dengan ujung 
runcing dan berwarna keunguan. Bibir bertajuk 
tida membentuk corong dengan tajuk tengahnya 
yang lebar runcing. Buah berbentuk jorong, 
panjang 3,2 cm.

Anggrek Macan (Grammatphyllum 
scriptum) mempunyai nilai diameter  6,24 cm 
lebih kecil dari anggrek kendi (Dendrobium 
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statiotes). Bunga Dendrobium stratiotes  memilki 
diameter 9,27 cm. Jumlah kuntum bunga yang 
dihasilkan oleh Grammatphyllum scriptum adalah 
27,75 dan Dendrobium statiotes adalah 50. Hal 
ini menunjukkan bahwa panjang dan lebar daun 
yang besar tidak menjamin akan menghasilkan 
bunga yang besar dan bayak jumahnya.

Diameter bunga anggrek yang paling 
besar yaitu 9,27 cm dimiliki oeh Dendrobium 
stratiotes, dimana species ini memiliki mahkota 
bunga (petala) yang panjang terpelintir tegak agak 
ke atas. Masing-masing jenis memperlihatkan 
karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Habitat tanaman anggrek memberikan pengaruh 
terhadap pertumbuhan anggrek melalui pengaruh 
sinar matahari, cuaca dan keadaan iklim, suhu 
udara, kelembaban udara serta tersedianya unsur 
hara yang dapat diserap oleh tanaman anggrek 
untuk mendukung pertumbuhan anggrek yang 
pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas 
dan kuantitas bunga yang dihasilkan. Meskipun 
terdapat keragaman karakter dari masing-masing 
jenis anggrek yang diuji terdapat pula kesamaan 
karakter.

Deskripsi morfologi batang anggrek 
yang ditemukan di Cagar Alam Angwarmase 
menunjukkan bahwa jenis Dendrobium sp 
termasuk dalam batang Simpodial yaitu anggrek 
yang memilki lebih dari satu titik tumbuh. Tunas 
baru muncul dari sekitar batang utama. Bunga 
bisa muncul di pucuk atau sisi batang tetapi ada 
juga yang muncul dari akar tinggal.  Batangnya 
menyimpan air cadangan makanan atau umbi 
semu. 

Deskripsi morfologi akar dan bunga 
anggrek yang ditemukan menunjukkan bahwa  
semua jenis anggrek yang ditemukan memiliki 
akar lekat. Sedangkan untuk warna bunga 
sendiri,  pada waktu kegiatan dilaksanakan 
tidak ditemukan jenis anggrek yang berbunga  
dikawasan CA Angwarmase namun diperoleh 
jenis Dendrobium sp yang berbunga di luar 
kawasan yang dapat dijadikan sebagai sampel.

Ancaman kepunahan akan hasil agrek yang 
ada di kepulauan tanimbar wilayah angwarmase 

sangat berkaitan dengan keberadaan penduduk 
sekitar dengan aktifitas perladangannya.. Beberapa 
aktifitas masyarakat yang sangat mempengaruhi 
kelestarian anggrek yaitu pembukaan lahan 
kebun dan penebangan kayu secara illegal. Atur 
adat dan kebiasaan pembukaan lahan baru setiap 
adanya kepala keluarga baru dengan luasan lahan 
1-2 ha. Kelestarian dapat dwujudnyatakan ketika 
ada kesadaran dan pembuatan wilayah khusu 
pelestarian oleh pemerintah daerah.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
Berdasarkan hasil survey potensi anggrek 

di Cagar Alam Angwarmase ditemukan 3 
jenis anggrek yaitu Dendrobium phaleonopsis, 
Dendrobium sp, Dendrobium stratiotes dan 3 
jenis anggrek berdasarkan informasi masyarakat 
akan keberadaan anggrek tersebut, diantaraya 
Dendrobium microglaphyys, Dendrobium 
anosmum, Grammatophyllum scritum. Jenis 
anggrek yang dominan adalah anggrek larat 
batang putih (Dendrobium phaleonopsis) dan 
anggrek larat batang merah (Dendrobium sp) dan 
yang memiliki tingkat kerapatan  dan frekuensi 
yang tinggi adaah Dendrobium phaleonopsis. 
Hal ini berarti jenis anggrek larat (Dendrobium 
phaleonopsis) memiliki tingkat penyebaran yang 
tertinggi di kawasan Cagar Alam Angwarmase. 

Saran
Pulau Angwarmase memiliki beraneka-

ragam macam anggrek dan terdapatnya 
rumah anggrek hasil budidaya, hasil dari 
budidaya anggrek tersebut dijual dengan harga  
Rp. 100.000,-/ pot kepada pengunjung yang 
berminat terhadap anggrek tersebut. Hal ini 
merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat 
yang berada di kawasan Pulau Angwarmase. 
Berdasarkan pada hal diatas, maka dipandang 
perlu untuk memantau atau membina secara 
berkelanjutan setiap tahunnya yang bertujuan 
untuk peningkatan ekonomi masyarakat terhadap 
hasil budidaya anggrek tersebut. 
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