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ABSTRACT 

Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve is a conservation area in Riau Province, 

characterized by its peat swamp forest. This area posses a unique biological diversity, 

including mosses (Musci). One family of Musci that can adapt in this area is 

Calymperaceae. This group has unique morphological structure and vegetative 

reproduction which make them can survive in this area. However, in spite of their 

uniques, the data of this group is inadequate and diversity of moss from this biosphere 

reserve had been not reported yet. The aims of this study are to identify, characterize, 

and classify Calymperaceae diversity of Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere 

Reserve. All of the specimens in this study were collected from six sites, that are 

grouped based on their vegetation types, i.e. natural forest, industrial plant forest, rubber 

forest, rubber plantations, oil palm plantations and home gardens. Total of 11 species 

belongs to 4 genera were recorded. 

 

Keywords: Calymperaceae, Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve, peat 

swamp forest, vegetations. 

 

PENDAHULUAN 

 

 Riau merupakan provinsi yang mempunyai sebaran lahan gambut terluas di 

Sumatera dengan luas sebesar 4,044 juta ha (Wahyunto et al., 2006). Salah satu wilayah 

gambut yang terdapat di Riau adalah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang 

menyimpan potensi keanekaragaman hayati flora yang tinggi termasuk di dalamnya 

adalah tumbuhan lumut. Salah satu kelompok tumbuhan lumut yang mampu beradaptasi 

pada daerah dataran rendah bergambut adalah Calymperaceae. Kelompok ini dicirikan 

berperawakan tegak (acrocarpus), epifit pada batang pohon, kayu mati, terkadang 

tumbuh mengelompok membentuk seperti bantalan. Bentuk daun bervariasi, satu costa, 

pada tepi daun terdapat pembatas yang terdiferensiasi pada marginal atau intralaminal 

(teniola) daun (Eddy, 1990). Basal daun terdapat kumpulan sel-sel leucosis yang disebut 

cancellina (Bill, 2006) berukuran besar dan kosong berguna untuk menangkap air 

(Reese, 2007) dan perbanyakannya tidak hanya menggunakan spora, tetapi juga dengan 

menggunakan kuncup gemmae (vegetatif) (Windadri, 2009) pada ujung daunnya 

membuat spesies dari famili ini mampu menyebar sangat jauh dengan bantuan angin 

(Ellis dan Tan, 1999) lalu tumbuh pada daerah dataran rendah.  
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 Hingga saat ini penelitian mengenai keanekaragaman lumut untuk wilayah 

Sumatera masih relatif sedikit khususnya di daerah gambut. Keanekaragaman lumut 

Sumatera akan bertambah lagi jika masih dilakukan koleksi pada beberapa daerah yang 

belum dieksplorasi. Di Riau sendiri khususnya di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit 

Batu belum pernah dilaporkan mengenai jenis-jenis lumutnya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis lumut dari kelompok Calymperaceae 

pada beberapa vegetasi yang terdapat di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit 

Batu sebagai studi awal mengenai lumut di Riau. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi, mengkarakterisasi, mengklasifikasi jenis-jenis lumut dari kelompok 

Calymperaceae yang dijumpai pada beberapa vegetasi di kawasan Cagar Biosfer Giam 

Siak Kecil-Bukit Batu. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2012. Pengambilan sampel 

lumut daun dilakukan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu meliputi enam 

vegetasi yang berbeda yakni hutan tanaman industri (HTI) akasia, hutan karet, kebun 

sawit, pekarangan rumah, kebun karet dan hutan alam. Pembuatan herbarium dan 

identifikasi dilakukan di Laboratorium Botani FMIPA Universitas Riau dan 

Laboratorium UPT Kebun Raya Cibodas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jelajah (eksplorasi) 

yakni dengan menjelajahi area vegetasi dengan mengambil contoh lumut secara lengkap 

(generasi gametofit maupun sporofitnya) serta mencatat habitat, substrat, dan warna 

terhadap jenis-jenis lumut yang termasuk kelompok Calymperaceae. Pengkoleksian 

dilakukan dengan cara menyayat sampel lumut daun beserta substratnya (Windadri, 

2009) menggunakan bantuan pisau. Setiap jenis lumut daun yang diperoleh dimasukkan 

ke dalam amplop secara terpisah, kemudian diberi label yang telah diberi nomor urut 

koleksi dan nama kolektor, dan ditulis dengan pensil (Hasan dan Ariyanti, 2004). 

Pengamatan dan identifikasi lumut daun di laboratorium menggunakan mikroskop 

stereo dan mikroskop compound.  

Sampel lumut yang diperoleh dari lapangan diawetkan dengan cara dikering-

anginkan dan dimasukkan ke dalam amplop kembali (Windadri, 2010). Koleksi lumut 

daun disimpan dan disusun rapi dalam kotak. Lumut berukuran besar dapat disimpan 

seperti menyimpan koleksi tumbuhan tinggi. Koleksi lumut daun perlu diberi kamfer 

untuk mencegah kerusakan oleh serangga (Hasan dan Ariyanti, 2004). Identifikasi 

lumut dilakukan dengan menggunakan spesimen segar. 

Identifikasi lumut dilakukan dengan mengamati karakter-karakter yang terdapat 

pada tiap spesimen yang tergolong famili Calympereaceae. Karakter yang diamati 

dicocokkan dengan beberapa literatur (Eddy, 1990), (Tan, 2008), (Bartram, 1939). 

Selain mengacu dari beberapa buku acuan, identifikasi sampel tumbuhan lumut daun 

juga dilakukan dengan bantuan ahli taksonomi lumut kemudian nama-nama spesies 

tersebut dicek pada menggunakan situs www.theplantlist.org sehingga diperoleh nama 

yang sah untuk spesies-spesies tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

 Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu merupakan suatu kawasan gambut 

dengan vegetasi yang bervariasi pada masing-masing zona yang dimilikinya. Variasi 

tersebut ditunjukkan dengan adanya kawasan konservasi berupa hutan alam yang 

vegetasinya masih alami, namun pada beberapa kawasan di cagar biosfer ini juga 

tedapat kawasan yang mengalami alih fungsi lahan menjadi lahan produktif seperti 

kebun sawit dan kebun karet, pemukiman warga dan areal tanaman industri yang berupa 

hutan akasia.  

Beberapa lokasi pengambilan sampel lumut daun memiliki karakter vegetasi yang 

khas (Gambar 1). Pada tipe vegetasi kebun karet (Gambar 1.a) memiliki karakteristik 

perkebunan yang dominan ditumbuhi oleh tanaman karet dengan umur kurang lebih 20 

tahun dan rutin dilakukan perawatan oleh pemilik kebun, sehingga lantai hutan pada 

vegetasi ini cenderung bersih dari semak belukar, gulma, maupun tumbuhan paku tanah. 

 Tipe vegetasi kebun sawit berumur kurang lebih 17 tahun dengan jarak tanam 

yang teratur antara pohon satu dengan pohon lainnya memiliki lantai hutan dengan 

vegetasi yang ditumbuhi paku tanah dan gulma cukup rapat seperti yang terlihat pada 

gambar 1.b. Pada vegetasi hutan tanaman industri (HTI) akasia (Gambar 1.c) berumur 

kurang lebih 7 tahun dan memiliki jarak tanam yang teratur. Lantai vegetasinya juga 

ditumbuhi paku tanah maupun gulma dan cukup rapat, terdapat beberapa kayu yang 

melapuk serta saluran kanal yang berada di sekitar pinggiran vegetasi ini sehingga 

memiliki iklim mikro yang lembab. 

 Pada vegetasi hutan karet (Gambar 1.d) terlihat berbeda dengan kebun karet pada 

umumnya. Hal ini dikarenakan pada tipe vegetasi hutan karet memiliki lantai hutan 

yang cukup rimbun, jarak tanaman karet yang tidak teratur, serta adanya anakan-anakan 

tanaman karet dan tumbuhan jenis lainnya yang tumbuh karena tidak dirawat oleh 

pemilik kebun, sehingga kelembaban lantai hutan lebih tinggi dan memungkinkan 

tumbuhnya lumut lebih banyak dari vegetasi kebun karet. 

 Vegetasi pekarangan rumah (Gambar 1.e) terletak pada tepi jalan utama pesisir 

kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Kawasan ini memiliki lantai 

vegetasi cenderung bersih dari gulma dan paku tanah dikarenakan perawatan rutin yang 

dilakukan oleh pemilik rumah, selain itu tegakan vegetasi yang terdapat pada 

pekarangan rumah beragam mulai dari bebatuan, kayu yang telah mati, pepohonan 

hingga parit yang terdapat di depan pekarangan rumah.  

 Vegetasi hutan alam (Gambar 1.f) memiliki lantai hutan yang cenderung basah 

akibat pengaruh air yang berasal dari tasik dan banyak ditumbuhi oleh anakan 

pepohonan serta kelompok Pandanaceae. Pada vegetasi ini juga terdapat pohon yang 

telah mati menyebabkan kanopi hutan agak terbuka. Banyak jenis pohon yang tumbuh 

berukuran besar dan bervariasi jenisnya sehingga pada umumnya kanopi hutan alam 

cenderung lebih rapat dan heterogen.  
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Gambar 4. Lokasi penelitian a. Kebun karet, b. Kebun sawit, c. HTI akasia, d. Hutan 

karet, e. Pekarangan rumah, f. Hutan alam.  

   

 

Jenis-Jenis Calymperaceae pada Enam Tipe Vegetasi di Kawasan CB GSK-BB 

 Hasil eksplorasi pada beberapa vegetasi yang ada di kawasan Cagar Biosfer Giam 

Siak Kecil Bukit Batu (CB GSK-BB) diperoleh sebanyak 11 spesies yang tergolong 4 

genus dari famili Calymperaceae. Jenis-jenis lumut yang termasuk dalam famili 

Calymperaceae dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis-jenis lumut daun (Musci) pada kawasan Cagar Biosfer Giam Siak 

Kecil-Bukit Batu 

No Genus Spesies 
Jenis Penggunaan Lahan 

I II III IV V VI 

1. Syrrophodon Syrrophodon fimbriatulus C.Müll. - √ - - √ - 

  Syrrhopodon prolifer Schwäegr. - - √ - - - 
  Syrrhopodon involutus Schwäegr. - √ - - √ - 

  
Syrrhopodon spiculosus Hook. & 

Grev. 
- - - √ - √ 

  
Syrrhopodon aibovaginatus 
Schwäegr. 

- √ - - - - 

  Syrrhopodon aristifolius Mitt. - - - - - √ 

2. Calymperes Calymperes moluccense Schwäegr. √ - - - - - 
  Calymperes erosum Müll. Hal. - √ - - √ - 

  Calymperes pallidum Mitt. - √ - - √ - 

3. Trachymitrium Trachymitrium ciliatum (Hook) Brid. - √ √ - - - 
4. Mitthyridium Mitthyridium repens (Harv.) H. Rob. - √ - - - √ 

Keterangan:  I. Kebun Karet di Desa Tanjung Leban, II. Kebun Sawit di Desa Tanjung 

Leban dan Temiang, III. Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Tanjung Leban 

dan Sukajadi, IV. Hutan Karet di Desa Tanjung Leban dan Sukajadi, V. 
Pekarangan Rumah di Desa Tanjung Leban dan Desa Sepahat, VI. Hutan Alam 

(Suaka Margasatwa Bukit Batu) (√) = Ada/ditemui, (-) = Tidak ada/tidak 

ditemui. 

 

Deskripsi Jenis-Jenis Lumut pada Famili Calymperaceae di Cagar Biosfer Giam 

Siak Kecil-Bukit Batu  

Calymperaceae merupakan famili yang mampu beradaptasi pada daerah dataran 

rendah seperti Riau. Hal ini dapat dikarenakan struktur morfologi dan strategi 

perkembangbiakannya yang unik. Di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit 

Batu ditemukan sebanyak 4 genus yakni Calymperes, Mitthyridium, Syrrophodon dan 

Trachimytrium. Beberapa spesies yang tercakup dalam keempat genus tersebut memiliki 

ciri-ciri tersendiri yakni sebagai berikut. 

   

a. Calymperes erosum 

    
Gambar 2. a. Morfologi, b. Costa excurrent. 

b 

a 
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Tumbuh epifit. Berperawakan acrocarpus (Gambar 2.a). Susunan daun spiral. 

Daun linier, teniola di tepi daun, costa tebal, excurrent (Gambar 2.b), bergemmae. 

Cancellina terdiri 12 baris leucosis di sisi costa. Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: 

kebun sawit dan pekarangan rumah. 

 

b. Calymperes moluccense 

    
Gambar 3. a. Morfologi, b. Costa. 

 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 3.a). Susunan daun spiral. 

Daun linier, dengan teniola, costa tebal (Gambar 3.b). Cancellina terdiri 3-6 baris 

leucosis di sisi costa. Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: kebun karet. 

c. Calymperes pallidum 

    
Gambar 4. a. Morfologi, b. Costa. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 4.a). Susunan daun spiral. 

Daun linier, lembut, dengan teniola, costa tebal (Gambar 4.b), bergemmae, non-

excurrent. Parateniola berkembang baik di sisi cancelina. Sporofit: tidak terlihat. 

Distribusi: kebun sawit dan pekarangan rumah. 

 

b 

b 

a 

a 
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d. Mitthyridium repens 

    
Gambar 5. a. Morfologi, b. Ujung daun. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 5.a), batang utama merayap. 

Daun linear, ujung membulat-runcing (Gambar 5.b). Tepi daun berbatas tebal, dengan 

parateniola dan bergigi. Costa percurrent. Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: kebun 

sawit dan hutan alam. 

e. Syrrhopodon aibovaginatus 

     
Gambar 6. a. Morfologi, b. Daun. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 6.a). Daun tersusun spiral, 

bentuk linier, tepi daun bergigi, tepi daun penumpu tebal (Gambar 6.b). Sel lamina 

bulat hingga kuadrat. Costa halus. Sel-sel bentuk kerucut tersusun berbaris dekat ujug 

daun. Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: kebun sawit. 

 

 

b 

b 

a 

a 
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f. Syrrhopodon aristifolius 

    
Gambar 7. a. Morfologi, b. Cancellina. 

 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus, terlihat seperti rumput (Gambar 7.a). 

Daun hijau tua, lebih panjang dari batang, linier. Costa tebal, permukaan halus. 

Cancellina kecil, bentuk tidak beraturan (Gambar 7.b). Sporofit: tidak terlihat. 

Distribusi: hutan alam. 

g. Syrrophodon fimbriatulus 

    
Gambar 8. a. Morfologi, b. Daun. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 8.a). Daun tersusun spiral, 

berbentuk linier, tepi daun berbatas tebal, costa tebal (Gambar 8.b). Bagian tepi basal 

lembar daun bersilia, pendek. Sel-sel daun unipapillose. Sporofit: tidak terlihat. 

Distribusi: kebun sawit dan pekarangan rumah. 

 

 

 

b 

b 

a 

a 
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h. Syrrhopodon involutus 

    
Gambar 9. a. Morfologi, b. Cancellina. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 9.a). Daun tersusun spiral, 

linier, ujung runcing, tepi daun berbatas. Cancellina hampir menempati seluruh luas 

daun (Gambar 9.b). Costa daun excurrent. Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: kebun 

sawit dan pekarangan rumah. 

i. Syrrhopodon prolifer 

    
Gambar 10. a. Morfologi, b. Daun. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 10.a). Daun tersusun spiral, 

linier (Gambar 10.b), tepi daun tebal sangat kontras dengan ornamentasi sel-sel lamina 

daun, multistratose. Costa percurrent dan halus. Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: 

hutan tanaman industri akasia. 

 

 

 

 

b 

b 

a 

a 
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j. Syrrhopodon spiculosus 

    
Gambar 11. a. Morfologi, b. Daun. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 11.a). Daun tersusun spiral, 

bentuk linier (Gambar 11.b). Cancellina 5-7 baris pada bagian basal daun. Costa tebal, 

percurrent.  Sel-sel daun papillose. Tepi daun berbatas tebal, tereduksi hingga bagian 

tengah lamina daun.  Sporofit: tidak terlihat. Distribusi: hutan karet dan hutan alam. 

k. Trachymitrium ciliatum 

    
Gambar 12. a. Morfologi, b. Cilia uniseluler. 

Tumbuh epifit, berperawakan acrocarpus (Gambar 12.a). Daun tersusun spiral, 

linier, ujung runcing, tepi daun jelas, dengan silia uniseluler di sepanjang tepi daun 

(Gambar 12.b). Costa percurrent. Sel lamina halus, kuadrat hingga heksagonal. 

Sporofit: tidak terlihat.  Distribusi: kebun sawit dan hutan tanaman industri akasia. 

 

 

 

 

 

 

b 

a 

a 

b 



11 
 

Kunci Identifikasi Genus 
 

1. a. Tumbuh mengelompok hingga menyebar, daun dengan atau tanpa batas  ...........  2 

b. Tumbuh mengelompok, padat, namun batang utama merayap, daun berbentuk 

linier, tepi berbatas, tebal  ...............................................................   Mitthyridium 

 

2. a. Daun dengan batas tepi daun yang terlihat jelas..................................................  3 

 b. Daun hanya dengan batas pada intralaminal .......................................   Calymperes 

 

3. a. Permukaan di sepanjang tepi daun halus .........................................   Syrrhopodon 

 b. Permukaan di sepanjang tepi daun terdapat silia uniseluler ............  Trachymitrium 

 

Kunci Identifikasi Spesies 
 

A. Calymperes 

1. a. Cancellina sempit, 3-6 baris leucosis di sisi costa  ........................   C. moluccense 

b. Cancellina cukup luas, lebih dari 8 baris leucosis di sisi costa  ...........................  2 

 

2. a. Ujung costa percurrent  .....................................................................   C. pallidum 

 b. Ujung costa excurrent  .........................................................................   C. erosum 

B. Syrrhopodon 

1. a. Cancellina hampir menutupi seluruh permukaan daun .......................   S. involutus 

b. Cancellina menutupi hampir ½ dari luas daun  ...................................................  2 

 

2. a. Costa tebal, kuat, hampir 0,6 dari luas penampang melintang daun, cancellina 

berbentuk tidak beraturan  ...............................................................   S. aristifolius 

 b. Costa sedang, kuat, kurang dari 0,2 luas penampang melintang daun, cancellina 

berbentuk persegi  ..............................................................................................  3 

 

3. a. Bagian dari tepi basal lembar daun bersilia uniseluler, pendek  ....... S. fimbriatulus 

b. Bagian tepi daun rata mulai dari basal lembar daun  ...........................................  4 

 

4. a. Tepi daun berbatas tebal mulai dari basal lembar daun, namun tereduksi hingga 

bagian tengah lamina daun  .............................................................   S. spiculosus 

b. Tepi daun berbatas tebal hingga mencapai ujung daun  ......................................  5 

 

5. a. Tepi daun bagian ujung berstruktur halus .............................................   S. prolifer 

 b. Tepi daun bagian ujung bergigi dan membentuk suatu barisan sel-sel berbentuk 

kerucut pada lamina daun  ...........................................................  S. aibovaginatus 

 

 

 

 

 



12 
 

KESIMPULAN 

 

 Jumlah lumut yang tergolong kelompok Calymperaceae yang diperoleh pada 

enam vegetasi di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (CB GSK-BB) 

sebanyak 11 jenis yang termasuk dalam 4 genus, yaitu Calymperes, Mitthyridium, 

Syrrophodon, Trachymitrium. Jenis lumut tersebut ditemukan tumbuh epifit pada pohon 

sawit maupun karet dan pohon mati. 
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