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Petunjuk Mengenali Jenis Flora Ekosistem 

Mangrove Di Kawasan Kramat, Bedil, Dan 

Temudong (KABETE) 

KABETE EDUCATION CENTER 

Pulau Temudong, Mei 2015 

Pulau Kramat, Mei 2015 
Mengenali mangrove itu mudah! 

Lihatlah bentuk akar, buah, bunga, dan daun 

mereka yang unik. 
 



 
Ada berapa jenis mangroves di dunia, di Indonesia, dan di Kawasan KABETE? 

Dunia: 65 jenis mangrove (Kathiresan dan Bingham, 2001) 
Indonesia: Menurut Kitamura (1997), menurut Soemodihardjo (1993), di Indonesia terdapat 15 
famili, 18 genera, 41 spesies mangrove sejati dan 116 spesies asosiasi mangrove.  
KABETE: 10 jenis mangrove (DKP NTB, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis-Jenis Mangroves di Kawasan KABETE 

Rhizophora mucronata, R. apiculata 
Sonneratia alba 
Bruguiera gymnorhiza 
Lumnitzera racemosa 
Avicennia marina 
Xylocarpus granatum, 
Pemphis ocidula, 
Excoecaria agalocha, 
Aegiceras corniculatum. 



Nama spesies: Rhizopora apiculata 

Nama lokal:  

Foto: Wetland International Indonesia  

(http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama spesies: Rhizopora mucronata 

 

DESKRIPSI: Pohon dengan ketinggian 

mencapai 30 m dengan diameter batang 

mencapai 50 cm. Memiliki perakaran yang 

khas hingga mencapai ketinggian 5 meter, 

dan kadang-kadang memiliki akar udara 

yang keluar dari cabang. Kulit kayu 

berwarna abu-abu tua dan berubah-ubah. 

DAUN: Berkulit, warna hijau tua dengan 

hijau muda pada bagian tengah dan 

kemerahan di bagian bawah. Gagang daun 

panjangnya 17-35 mm dan warnanya 

kemerahan. Unit & Letak: sederhana & 

berlawanan. Bentuk: elips menyempit. 

Ujung: meruncing. Ukuran: 7-19 x 3,5-8 cm. 

BUNGA: Biseksual, kepala bunga 

kekuningan yang terletak pada gagang 

berukuran <14 mm. Letak: Di ketiak daun. 

Formasi: kelompok (2 bunga per 

kelompok). Daun mahkota: 4; kuning-putih, 

tidak ada rambut, panjangnya 9-11 mm. 

Kelopak bunga: 4; kuning kecoklatan, 

melengkung. Benang sari: 11-12; tak 

bertangkai. 

BUAH: Buah kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir, warna coklat, panjang 2-3,5 cm, 

berisi satu biji fertil. Hipokotil silindris, berbintil, berwarna hijau jingga. Leher kotilodon berwarna merah jika 

sudah matang. Ukuran: Hipokotil panjang 18-38 cm dan diameter 1-2 cm. 

EKOLOGI: Tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam dan tergenang pada saat pasang normal. Tidak 

menyukai substrat yang lebih keras yang bercampur dengan pasir. Tingkat dominasi dapat mencapai 90% dari 

vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi. Menyukai perairan pasang surut yang memiliki pengaruh masukan air 

tawar yang kuat secara permanen. Percabangan akarnya dapat tumbuh secara abnormal karena gangguan 

kumbang yang menyerang ujung akar. Kepiting dapat juga menghambat pertumbuhan mereka karena 

mengganggu kulit akar anakan. Tumbuh lambat, tetapi perbungaan terdapat sepanjang tahun. 

MANFAAT: Kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar dan arang. Kulit kayu berisi hingga 30% 

tanin (per sen berat kering). Cabang akar dapat digunakan sebagai jangkar dengan diberati batu. Di Jawa 

acapkali ditanam di pinggiran tambak untuk melindungi pematang. Sering digunakan sebagai tanaman 

penghijauan. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=36


Nama Spesies: Rhizophora mucronata 

Nama lokal:  

Foto: Wetland International Indonesia  

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANFAAT: Kayu digunakan sebagai bahan 

bakar dan arang. Tanin dari kulit kayu 

digunakan untuk pewarnaan, dan kadang-

kadang digunakan sebagai obat dalam 

kasus hematuria (perdarahan pada air 

seni). Kadang-kadang ditanam di sepanjang 

tambak untuk melindungi pematang. 

DESKRIPSI: Pohon dengan ketinggian 

mencapai 27 m, jarang melebihi 30 m. 

Batang memiliki diameter hingga 70 cm 

dengan kulit kayu berwarna gelap hingga 

hitam dan terdapat celah horizontal. Akar 

tunjang dan akar udara yang tumbuh dari 

percabangan bagian bawah. 

DAUN: Daun berkulit. Gagang daun 

berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm. Pinak 

daun terletak pada pangkal gagang daun 

berukuran 5,5-8,5 cm. Unit & Letak: 

sederhana & berlawanan. Bentuk: elips 

melebar hingga bulat memanjang. Ujung: 

meruncing. Ukuran: 11-23 x 5-13 cm. 

BUNGA: Gagang kepala bunga seperti 

cagak, bersifat biseksual, masing-masing 

menempel pada gagang individu yang 

panjangnya 2,5-5 cm. Letak: di ketiak daun. 

Formasi: Kelompok (4-8 bunga per 

kelompok). Daun mahkota: 4;putih, ada 

rambut. 9 mm. Kelopak bunga: 4; kuning 

pucat, panjangnya 13-19 mm. Benang sari: 

8; tak bertangkai. 

BUAH: Buah lonjong/panjang hingga 

berbentuk telur berukuran 5-7 cm, 

berwarna hijaukecoklatan, seringkali kasar 

di bagian pangkal, berbiji tunggal. Hipokotil 

silindris, kasar dan berbintil. Leher 

kotilodon kuning ketika matang. Ukuran: 

Hipokotil: panjang 36-70 cm dan diameter 

2-3 cm. 

Di areal yang sama dengan R.apiculata tetapi lebih toleran 

terhadap substrat yang lebih keras dan pasir. Pada umumnya 

tumbuh dalam kelompok, dekat atau pada pematang sungai 

pasang surut dan di muara sungai, jarang sekali tumbuh pada 

daerah yang jauh dari air pasang surut. Pertumbuhan optimal 

terjadi pada areal yang tergenang dalam, serta pada tanah 

yang kaya akan humus. Merupakan salah satu jenis tumbuhan 

mangrove yang paling penting dan paling tersebar luas. 

Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Anakan seringkali 

dimakan oleh kepiting, sehingga menghambat pertumbuhan 

mereka. Anakan yang telah dikeringkan dibawah naungan 

untuk beberapa hari akan lebih tahan terhadap gangguan 

kepiting. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya 

akumulasi tanin dalam jaringan yang kemudian melindungi 

mereka. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=37


Nama Spesies: Sonneratia alba 

Nama lokal:  

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Spesies: Bruguiera Gymnorhyza  

BUNGA: Biseksual; gagang bunga tumpul 

panjangnya 1 cm. Letak: di ujung atau pada 

cabang kecil. Formasi: soliter-kelompok (1-3 

bunga per kelompok). Daun mahkota: putih, 

mudah rontok. Kelopak bunga: 6-8; berkulit, 

bagian luar hijau, di dalam kemerahan. 

Seperti lonceng, panjangnya 2-2,5 cm. 

Benang sari: banyak, ujungnya putih dan 

pangkalnya kuning, mudah rontok. 

EKOLOGI: Jenis pionir, tidak toleran terhadap air tawar dalam periode yang lama. Menyukai tanah yang 

bercampur lumpur dan pasir, kadang-kadang pada batuan dan karang. Sering ditemukan di lokasi pesisir yang 

terlindung dari hempasan gelombang, juga di muara dan sekitar pulau-pulau lepas pantai. Di lokasi dimana jenis 

tumbuhan lain telah ditebang, maka jenis ini dapat membentuk tegakan yang padat. Perbungaan terjadi 

sepanjang tahun. Bunga hidup tidak terlalu lama dan mengembang penuh di malam hari, mungkin diserbuki oleh 

ngengat, burung dan kelelawar pemakan buah. Di jalur pesisir yang berkarang mereka tersebar secara vegetatif. 

Kunang-kunang sering menempel pada pohon ini dikala malam. Buah mengapung karena adanya jaringan yang 

mengandung air pada bijinya. Akar nafas tidak terdapat pada pohon yang tumbuh pada substrat yang keras. 

DESKRIPSI: Pohon selalu hijau, tumbuh 

tersebar, ketinggian kadang-kadang hingga 

15 m. Kulit kayu berwarna putih tua hingga 

coklat, dengan celah longitudinal yang halus. 

Akar berbentuk kabel di bawah tanah dan 

muncul kepermukaan sebagai akar nafas 

yang berbentuk kerucut tumpul dan 

tingginya mencapai 25 cm. 

DAUN: Daun berkulit, memiliki kelenjar yang 

tidak berkembang pada bagian pangkal 

gagang daun. Gagang daun panjangnya 6-15 

mm. Unit & Letak: sederhana & berlawanan. 

Bentuk: bulat telur terbalik. Ujung: 

membundar. Ukuran: 5-12,5 x 3-9 cm. 

BUAH: Seperti bola, ujungnya bertangkai dan 

bagian dasarnya terbungkus kelopak bunga. 

Buah mengandung banyak biji (150-200 biji) 

dan tidak akan membuka pada saat telah 

matang. Ukuran buah: diameter 3,5-4,5 cm. 

Buahnya asam dapat dimakan. Di Sulawesi, kayu dibuat untuk perahu dan bahan bangunan, atau sebagai bahan 

bakar ketika tidak ada bahan bakar lain. Akar nafas digunakan oleh orang Irian untuk gabus dan pelampung. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=41


Nama Spesies: Bruguiera gymnorhyza 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Spesies: Lumnitzera racemosa 

DAUN: Daun berkulit, berwarna hijau pada 

lapisan atas dan hijau kekuningan pada bagian 

bawahnya dengan bercak-bercak hitam (ada 

juga yang tidak). Unit & Letak: sederhana & 

berlawanan. Bentuk: elips sampai elips-lanset. 

Ujung: meruncing Ukuran: 4,5-7 x 8,5-22 cm. 

BUNGA: Bunga bergelantungan dengan 

panjang tangkai bunga antara 9-25 mm. Letak: 

di ketiak daun, menggantung. Formasi: soliter. 

Daun Mahkota: 10-14; putih dan coklat jika 

tua, panjang 13-16 mm. Kelopak Bunga: 10-14; 

warna merah muda hingga merah; panjang 30-

50. 

Buah melingkar spiral, bundar melintang, 

panjang 2-2,5 cm. Hipokotil lurus, tumpul dan 

berwarna hijau tua keunguan. Ukuran: 

Hipokotil: panjang 12-30 cm dan diameter 1,5-

2 cm. 

DESKRIPSI: Pohon yang selalu hijau dengan 

ketinggian kadang-kadang mencapai 30 m. 

Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya 

halus hingga kasar, berwarna abu-abu tua 

sampai coklat (warna berubah-ubah). Akarnya 

seperti papan melebar ke samping di bagian 

pangkal pohon, juga memiliki sejumlah akar 

lutut. 

EKOLOGI: Merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang tinggi dan merupakan ciri dari 

perkembangan tahap akhir dari hutan pantai, serta tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. 

Tumbuh di areal dengan salinitas rendah dan kering, serta tanah yang memiliki aerasi yang baik. Jenis ini toleran 

terhadap daerah terlindung maupun yang mendapat sinar matahari langsung. Mereka juga tumbuh pada tepi 

daratan dari mangrove, sepanjang tambak serta sungai pasang surut dan payau. Ditemukan di tepi pantai hanya 

jika terjadi erosi pada lahan di hadapannya. Substrat-nya terdiri dari lumpur, pasir dan kadang-kadang tanah 

gambut hitam. Kadang-kadang juga ditemukan di pinggir sungai yang kurang terpengaruh air laut, hal tersebut 

dimungkinkan karena buahnya terbawa arus air atau gelombang pasang. Regenerasinya seringkali hanya dalam 

jumlah terbatas. Bunga dan buah terdapat sepanjang tahun. Bunga relatif besar, memiliki kelopak bunga 

berwarna kemerahan, tergantung, dan mengundang burung untuk melakukan penyerbukan. 

MANFAAT: Bagian dalam hipokotil dimakan (manisan kandeka), dicampur dengan gula. Kayunya yang berwarna 

merah digunakan sebagai kayu bakar dan untuk membuat arang. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=18


Nama Spesies: Lumnitzera racemosa 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Spesies: Avicennia marina 

DESKRIPSI: Belukar atau pohon kecil, 

selalu hijau dengan ketinggian mencapai 

8 m. Kulit kayu berwarna coklat-

kemerahan, memiliki celah/retakan 

longitudinal (khususnya pada batang 

yang sudah tua), dan tidak memiliki akar 

nafas. 

DAUN: Daun agak tebal berdaging, 

keras/kaku, dan berumpun pada ujung 

dahan. Panjang tangkai daun mencapai 

10 mm. Unit & Letak: sederhana, 

bersilangan. Bentuk: bulat telur 

menyempit. Ujung: membundar. 

Ukuran: 2-10 x 1-2,5 cm. 

BUNGA: Bunga biseksual, tanpa gagang, 

berwarna putih cerah, dipenuhi oleh 

nektar. Panjang tandan 1-2 cm. Memiliki 

dua pinak daun berbentuk bulat telur, 

panjangnya 1,5 mm pada bagian 

pangkalnya. Letak: di ujung atau di 

ketiak. Formasi: bulir. Daun mahkota: 5; 

putih, 2-4 x 7-8 mm. Kelopak bunga: 5; 

hijau (6-8 mm). Benang sari: <10; 

Panjang benang sari sama atau sedikit 

lebih panjang dari daun mahkota. 

Buah berbentuk kembung/elips, 

berwarna hijau kekuningan, berserat, 

berkayu dan padat. Ukuran: panjang 7-

12 mm; Diameter 3-5 mm. 

EKOLOGI: Tumbuh di sepanjang tepi vegetasi mangrove. Menyukai substrat berlumpur padat. Mereka juga 

terdapat di sepanjang jalur air yang dipengaruhi oleh air tawar. Bunga putih, agak harum dan kaya akan nektar, 

diserbuki oleh serangga. Buah berserat teradaptasi untuk penyebaran melalui air. 

MANFAAT: Kayunya keras dan tahan lama, cocok untuk berbagai keperluan bahan bangunan, seperti jembatan, 

kapal, furnitur dan sebagainya. Ukurannya lebih kecil dari L. littorea, sehingga sangat jarang ditemukan kayu yang 

berukuran besar. Kulit kayu kadang-kadang digunakan sebagai bahan pelapis. 

CATATAN: Meskipun ditemukan di seluruh Malaysia dan Indonesia, L. littorea dan L. racemosa tidak pernah 

ditemukan pada habitat dan lokasi yang sama. Penyebab persis dari perbedaan karakter ekologis tersebut sampai 

saat ini belum diketahui. Cuping daun kelopak bunga dengan ujung berkelenjar ditemukan di Irian Jaya, PNG dan 

Filipina. Bahan bakar yang baik. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=32


Nama Spesies: Avicennia marina 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESKRIPSI: Belukar atau pohon yang tumbuh 

tegak atau menyebar, ketinggian pohon 

mencapai 30 meter. Memiliki sistem 

perakaran horizontal yang rumit dan 

berbentuk pensil (atau berbentuk asparagus), 

akar nafas tegak dengan sejumlah lentisel. 

Kulit kayu halus dengan burik-burik hijau-abu 

dan terkelupas dalam bagian-bagian kecil. 

Ranting muda dan tangkai daun berwarna 

kuning, tidak berbulu. 

DAUN: Bagian atas permukaan daun ditutupi 

bintik-bintik kelenjar berbentuk cekung. 

Bagian bawah daun putih- abu-abu muda. Unit 

& Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: 

elips, bulat memanjang, bulat telur terbalik. 

Ujung: meruncing hingga membundar. 

Ukuran: 9 x 4,5 cm. 

BUNGA: Seperti trisula dengan bunga 

bergerombol muncul di ujung tandan, bau 

menyengat, nektar banyak. Letak: di ujung 

atau ketiak tangkai/tandan bunga. Formasi: 

bulir (2-12 bunga per tandan). Daun Mahkota: 

4, kuning pucat-jingga tua, 5-8 mm. Kelopak 

Bunga: 5. Benang sari: 4. 

BUAH: Buah agak membulat, berwarna hijau 

agak keabu-abuan. Permukaan buah 

berambut halus (seperti ada tepungnya) dan 

ujung buah agak tajam seperti paruh. Ukuran: 

sekitar 1,5x2,5 cm. 

EKOLOGI: Merupakan tumbuhan pionir pada lahan pantai 

yang terlindung, memiliki kemampuan menempati dan 

tumbuh pada berbagai habitat pasang-surut, bahkan di 

tempat asin sekalipun. Jenis ini merupakan salah satu jenis 

tumbuhan yang paling umum ditemukan di habitat pasang-

surut. Akarnya sering dilaporkan membantu pengikatan 

sedimen dan mempercepat proses pembentukan tanah 

timbul. Jenis ini dapat juga bergerombol membentuk suatu 

kelompok pada habitat tertentu. Berbuah sepanjang tahun, 

kadang-kadang bersifat vivipar. Buah membuka pada saat 

telah matang, melalui lapisan dorsal. Buah dapat juga terbuka 

karena dimakan semut atau setelah terjadi penyerapan air. 

Daun digunakan untuk mengatasi kulit yang 

terbakar. Resin yang keluar dari kulit kayu 

digunakan sebagai alat kontrasepsi. Buah 

dapat dimakan. Kayu menghasilkan bahan 

kertas berkualitas tinggi. Daun digunakan 

sebagai makanan ternak. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=14


Nama Spesies: Xylocarpus granatum 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Spesies: Pemphis Ocidula 

DESKRIPSI: Pohon dapat mencapai 

ketinggian 10-20 m. Memiliki akar papan 

yang melebar ke samping, meliuk-liuk dan 

membentuk celahan-celahan. Batang 

seringkali berlubang, khususnya pada pohon 

yang lebih tua. Kulit kayu berwarna coklat 

muda-kekuningan, tipis dan mengelupas, 

sementara pada cabang yang muda, kulit 

kayu berkeriput. 

DAUN: Agak tebal, susunan daun 

berpasangan (umumnya 2 pasang 

pertangkai) dan ada pula yang menyendiri. 

Unit & Letak: majemuk & berlawanan. 

Bentuk: elips - bulat telur terbalik. Ujung: 

membundar. Ukuran: 4,5 - 17 cm x 2,5 - 9  

cm. 

BUNGA: Bunga terdiri dari dua jenis kelamin 

atau betina saja. Tandan bunga (panjang 2-7 

cm) muncul dari dasar (ketiak) tangkai daun 

dan tangkai bunga panjangnya 4-8 mm. Letak: 

di ketiak. Formasi: gerombol acak (8-20 bunga 

per gerombol). Daun mahkota: 4; lonjong, 

tepinya bundar, putih kehijauan, panjang 5-7 

mm. Kelopak bunga: 4 cuping; kuning muda, 

panjang 3 mm. Benang sari: berwarna putih 

krem dan menyatu di dalam tabung. 

BUAH: Seperti bola (kelapa), berat bisa 1-2 kg, 

berkulit, warna hijau kecoklatan. Buahnya 

bergelantungan pada dahan yang dekat 

permukaan tanah dan agak tersembunyi. Di 

dalam buah terdapat 6-16 biji besar-besar, 

berkayu dan berbentuk tetrahedral. Susunan 

biji di dalam buah membingungkan seperti 

teka-teki (dalam bahasa Inggris disebut sebagai 

‘puzzle fruit’). Buah akan pecah pada saat 

kering. Ukuran: buah: diameter 10-20 cm. 

MANFAAT: Kayunya hanya tersedia dalam ukuran kecil, kadang-kadang digunakan sebagai bahan pembuatan 

perahu. Kulit kayu dikumpulkan karena kandungan taninnya yang tinggi (>24% berat kering). 

EKOLOGI: Tumbuh di sepanjang pinggiran sungai pasang 

surut, pinggir daratan dari mangrove, dan lingkungan 

payau lainnya yang tidak terlalu asin. Seringkali tumbuh 

mengelompok dalam jumlah besar. Individu yang telah tua 

seringkali ditumbuhi oleh epifit. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=44


Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=35 

 

 

 

 

 

DAUN: Tebal (hingga 3 mm) berdaging, 

kaku, berkulit dan agak 

melengkung/tertekuk ke dalam. Unit & 

Letak: sederhana dan berlawanan. 

Bentuk: elip hingga bulat telur terbalik. 

Ujung: membundar hingga menajam 

tumpul. Ukuran: panjang 1-3 cm. 

BUNGA: Berbentuk lonceng. Letak: di 

ketiak daun. Formasi: berkelompok 

(ada 1 hingga beberapa bunga per 

kelompok). Daun mahkota: 6, putih 

bersih, bagian tengahnya agak 

keunguan-kekuningan. Kelopak bunga: 

12, berwarna hijau. Benang sari: 

jumlahnya 12 - 18. 

BUAH: Berbentuk seperti mangkuk es 

krim, warna coklat, permukaannya 

berambut, di dalamnya terdapat 20-30 

biji yang sangat kecil. Ukuran: diameter 

buah 3-5 mm, panjang 10 mm. 

EKOLOGI: Sering dijumpai tumbuh pada 

pantai berpasir, pada tepi/lereng 

pematang tambak atau tepi saluran air 

yang masih terkena jangkauan pasang 

surut. 

MANFAAT: Tidak diketahui 

Pemphis occidula di Pulau Kramat. Mei 2015. 
Foto: Wiwin Iswandi 

DESKRIPSI: Pohon/belukar, menyebar 

rimbun/melebar di permukaan tanah, 

dengan ketinggian hingga 3 m. Kulit 

kayu berwarna abu-abu hingga coklat. 

Akar nafas tidak terlalu berkembang. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=35


Nama spesies: Excoecaria agalocha 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESKRIPSI: Pohon merangas kecil dengan 

ketinggian mencapai 15 m. Kulit kayu 

berwarna abu-abu, halus, tetapi memiliki 

bintil. Akar menjalar di sepanjang permukaan 

tanah, seringkali berbentuk kusut dan ditutupi 

oleh lentisel. Batang, dahan dan daun 

memiliki getah (warna putih dan lengket) 

yang dapat mengganggu kulit dan mata. 

DAUN: Hijau tua dan akan berubah menjadi 

merah bata sebelum rontok, pinggiran 

bergerigi halus, ada 2 kelenjar pada pangkal 

daun. Unit & Letak: sederhana, bersilangan. 

Bentuk: elips. Ujung: meruncing. Ukuran: 6,5-

10,5 x 3,5-5 cm. 

BUNGA: Memiliki bunga jantan atau betina 

saja, tidak pernah keduanya. Bunga jantan 

(tanpa gagang) lebih kecil dari betina, dan 

menyebar di sepanjang tandan. Tandan bunga 

jantan berbau, tersebar, berwarna hijau dan 

panjangnya mencapai 11 cm. Letak: di ketiak 

daun. Formasi: bulir. Daun mahkota: hijau & 

putih. Kelopak bunga: hijau kekuningan. 

Benang sari: 3; kuning. 

BUAH: Bentuk seperti bola dengan 3 tonjolan, 

warna hijau, permukaan seperti kulit, berisi 

biji berwarna coklat tua. Ukuran: diameter 5-

7mm. 

EKOLOGI: Tumbuhan ini sepanjang tahun memerlukan 

masukan air tawar dalam jumlah besar. Umumnya ditemukan 

pada bagian pinggir mangrove di bagian daratan, atau kadang-

kadang di atas batas air pasang. Jenis ini juga ditemukan 

tumbuh di sepanjang pinggiran danau asin (90% air laut) di 

pulau vulkanis Satonda, sebelah utara Sumbawa. Mereka 

umum ditemukan sebagai jenis yang tumbuh kemudian pada 

beberapa hutan yang telah ditebang, misalnya di Suaka 

Margasatwa. Karang-Gading Langkat Timur Laut, dekat Medan, 

Sumatera Utara. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. 

Penyerbukan dilakukan oleh serangga, khususnya lebah. Hal ini 

terutama diperkirakan terjadi karena adanya serbuk sari yang 

tebal serta kehadiran nektar yang memproduksi kelenjar pada 

ujung pinak daun di bawah bunga. 

MANFAAT: Akar dapat digunakan untuk 

mengobati sakit gigi dan pembengkakan. Kayu 

digunakan untuk bahan ukiran. Kayu tidak 

bisa digunakan sebagai kayu bakar karena bau 

wanginya tidak sedap bagi masakan. Kayu 

dapat digunakan sebagai bahan pembuat 

kertas yang bermutu baik. Getah digunakan 

untuk membunuh ikan. Kayunya kadang-

kadang dijual karena wanginya, akan tetapi 

wanginya akan hilang beberapa tahun. 

CATATAN: Getah putihnya beracun dan dapat 

menyebabkan kebutaan sementara, sesuai 

dengan namanya, yaitu buta-buta. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=26


Nama Spesies: Aegiceras corniculatum 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESKRIPSI: Semak atau pohon kecil yang 

selalu hijau dan tumbuh lurus dengan 

ketinggian pohon mencapai 6 m. Akar 

menjalar di permukaan tanah. Kulit kayu 

bagian luar abu-abu hingga coklat 

kemerahan, bercelah, serta memiliki 

sejumlah lentisel. 

DAUN: Daun berkulit, terang, berwarna 

hijau mengkilat pada bagian atas dan 

hijau pucat di bagian bawah, seringkali 

bercampur warna agak kemerahan. 

Kelenjar pembuangan garam terletak 

pada permukaan daun dan gagangnya. 

Unit & Letak: sederhana & bersilangan. 

Bentuk: bulat telur terbalik hingga elips. 

Ujung: membundar. Ukuran: 11 x 7,5 cm. 

BUNGA: Dalam satu tandan terdapat 

banyak bunga yang bergantungan 

seperti lampion, dengan masing-masing 

tangkai/gagang bunga panjangnya 8-12 

mm. Letak: di ujung tandan/tangkai 

bunga. Formasi: payung. Daun Mahkota: 

5; putih, ditutupi rambut pendek halus; 

5-6 mm. Kelopak Bunga: 5; putih - hijau. 

BUAH: Buah berwarna hijau hingga 

merah jambon (jika sudah matang), 

permukaan halus, membengkok seperti 

sabit. Dalam buah terdapat satu biji yang 

membesar dan cepat rontok. Ukuran: 

panjang 5-7,5 cm dan diameter 0,7 cm. 

EKOLOGI: Memiliki toleransi yang tinggi terhadap salinitas, 

tanah dan cahaya yang beragam. Mereka umum tumbuh di tepi 

daratan daerah mangrove yang tergenang oleh pasang naik 

yang normal, serta di bagian tepi dari jalur air yang bersifat 

payau secara musiman. Perbungaan terjadi sepanjang tahun, 

dan kemungkinan diserbuki oleh serangga. Biji tumbuh secara 

semi-vivipar, dimana embrio muncul melalui kulit buah ketika 

buah yang membesar rontok. Biasanya segera tumbuh 

sekelompok anakan di bawah pohon dewasa. Buah dan biji 

telah teradaptasi dengan baik terhadap penyebaran melalui air. 

MANFAAT: Kulit kayu yang berisi 

saponin digunakan untuk racun ikan. 

Bunga digunakan sebagai hiasan karena 

wanginya. Kayu untuk arang. Daun muda 

dapat dimakan. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=6


Nama Spesies: Acanthus ilicifolius 

Nama lokal:  

Foto: Wetland International Indonesia. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESKRIPSI: Herba rendah, terjurai di 

permukaan tanah, kuat, agak berkayu, 

ketinggian hingga 2m. Cabang umumnya tegak 

tapi cenderung kurus sesuai dengan umurnya. 

Percabangan tidak banyak dan umumnya 

muncul dari bagian-bagian yang lebih tua. Akar 

udara muncul dari permukaan bawah batang 

horizontal. 

DAUN: Dua sayap gagang daun yang berduri 

terletak pada tangkai. Permukaan daun halus, 

tepi daun bervariasi: zigzag/bergerigi besar-besar 

seperti gergaji atau agak rata dan secara gradual 

menyempit menuju pangkal. Unit & letak: 

sederhana, berlawanan. Bentuk: lanset lebar. 

Ujung: meruncing dan berduri tajam. Ukuran: 9-

30 x 4-12 cm. 

BUNGA: Mahkota bunga berwarna biru muda 

hingga ungu lembayung, kadang agak putih. 

Panjang tandan bunga 10-20 cm, sedangkan 

bunganya sendiri 5-4 cm. Bunga memiliki satu 

pinak daun penutup utama dan dua sekunder. 

Pinak daun tersebut tetap menempel seumur 

hidup pohon. Letak: di ujung. Formasi: bulir. 

BUAH: Warna buah saat masih muda hijau cerah 

dan permukaannya licin mengkilat. Bentuk buah 

bulat lonjong seperti buah melinjo. Ukuran: buah 

panjang 2,5- 3 cm, biji 10 mm. 

EKOLOGI: Biasanya pada atau dekat mangrove, 

sangat jarang di daratan. Memiliki kekhasan 

sebagai herba yang tumbuh rendah dan kuat, 

yang memiliki kemampuan untuk menyebar 

secara vegetatif karena perakarannya yang 

berasal dari batang horizontal, sehingga 

membentuk bagian yang besar dan kukuh. Bunga 

kemungkinan diserbuki oleh burung dan 

serangga. Biji tertiup angin, sampai sejauh 2 m.  

MANFAAT: Buah ditumbuk dan digunakan untuk 

“pembersih” darah serta mengatasi kulit terbakar. 

Daun mengobati reumatik. Perasan buah atau akar 

kadang-kadang digunakan untuk mengatasi racun 

gigitan ular atau terkena panah beracun. Biji konon 

bisa mengatasi serangan cacing dalam pencernaan. 

Pohon juga dapat digunakan sebagai makanan 

ternak. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=2


Nama Spesies: Hibiscus tiliaceus 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANFAAT: Ditanam sebagai pohon peneduh di taman. Akarnya 

digunakan sebagai obat demam. Serat kayu digunakan sebagai tali. 

Daun kadang-kadang digunakan sebagai makanan ternak. Kayu 

digunakan sebagai bahan pembuatan bagian dalam perahu (Lombok). 

DEKSRIPSI: Pohon yang tumbuh tersebar 

dengan ketinggian hingga mencapai 15 

m. Kulit kayu halus, burik-burik, 

berwarna cokelat keabu-abuan. 

DAUN: Agak tipis (jika dibanding 

Thespesia populnea), berkulit dan 

permukaan bawah berambut halus dan 

berwarna agak putih. Unit & Letak: 

sederhana dan bersilangan. Bentuk: 

seperti hati. Ujung: meruncing. Ukuran: 

7,5-15 x 7,5- 14,5 cm. 

BUNGA: Berbentuk lonceng. Saat mekar 

(sore hari) berwarna kuning muda 

dengan warna jingga/gelap di bagian 

tengah dasar, lalu keesokan harinya 

keseluruhan bunga jadi jingga dan 

rontok. Dasar dari gagang tandan bunga 

yang memanjang ditutupi oleh pinak 

daun yang kemudian akan jatuh dan 

menyisakan tonjolan berbentung cincin. 

Letak: di ketiak daun. Formasi: soliter 

atau berkelompok (2-5). Daun mahkota: 

kuning, diameter 5-7 cm. Kelopak bunga: 

5, bergerigi. Tangkai putik: ada 5 (tidak 

menyatu), dengan kepala putik berwarna 

ungu kecoklatan 

BUAH: Membuka menjadi 5 bagian, dan 

memiliki biji khas yang berambut. 

Ukuran: diameter buah sekitar 2 cm. 

EKOLOGI: Merupakan tumbuhan khas di sepanjang pantai tropis 

dan seringkali berasosiasi dengan mangrove. Juga umum di 

sepanjang pinggiran sungai di kawasan dataran rendah. 

Perbungaan sepanjang tahun. Biji mengapung dan dapat 

tumbuh meskipun dimasuki air laut. Pada daun tua, kelenjar 

pengeluar gula seringkali berwarna hitam karena diserang 

jamur. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=55


Nama Spesies: Sesivium portulacastrum 

Nama lokal: 

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Spesies: 

DESKRIPSI: Herba tahunan, menjalar, 

seringkali memiliki banyak cabang. 

Panjangnya hingga 1 m dengan batang 

berwarna merah cerah, halus dan 

ditumbuhi akar pada ruasnya. 

DAUN: Tebal berdaging. Unit & Letak: 

sederhana dan berlawanan. Bentuk: 

bulat memanjang hingga lanset. Ujung: 

membundar. Ukuran: 2,5-7 x 0,5-1,5 cm. 

BUNGA: Kecil, warna ungu, memiliki 

tangkai panjangnya 3-15 mm dan tabung 

panjangnya 3 mm. Letak bunga: di ketiak 

daun. Formasi: soliter. Daun mahkota: 5 

cuping, panjang 6-9 mm. Benangsari: 

banyak dan 3-4 tangkai putik. 

BUAH: Berbentuk kapsul, bundar dan 

halus, panjang melintang kira-kira 8 mm. 

Terdapat beberapa biji hitam berbentuk 

kacang, halus dan panjangnya 1,5 mm. 

EKOLOGI: Seringkali ditemukan di sepanjang bagian tepi daratan 

dari mangrove, pada hamparan lumpur dan gundukan pasir, 

pada areal yang secara tidak teratur digenangi oleh pasang surut. 

Substrat tumbuh berupa pasir, lumpur dan tanah liat. Juga 

ditemukan di pantai berkarang, sepanjang pematang tambak dan 

kali pasang surut. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Bunga 

diserbuki kumbang kecil pengumpul madu serta ngengat yang 

terbang siang. Biji tidak mengapung. 

MANFAAT: Daun dapat dimakan setelah 

berulangkali dicuci dan dimasak. Juga 

digunakan sebagai makanan kambing. 

Sesivium 

portulacastrum 

Di Pulau Temudong, 

Mei 2015. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=65


Ipomea pes-caprae 

Nama lokal:  

Foto: Wetland International Indonesia 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=56 

 

 

 

 

DESKRIPSI: Herba tahunan dengan akar 

yang tebal. Batang panjangnya 5-30 m 

dan menjalar, akar tumbuh pada ruas 

batang. Batang berbentuk bulat, basah 

dan berwarna hijau kecoklatan. 

DAUN: Tunggal, tebal, licin dan 

mengkilat. Unit & Letak: sederhana dan 

bersilangan. Bentuk: bulat telur seperti 

tapak kuda. Ujung: membundar 

membelah (bertakik). Ukuran: 3-10 x 3-

10,5 cm. 

MANFAAT: Bijinya dilaporkan sebagai obat yang baik untuk sakit perut dan kram. Daunnya untuk obat 

reumatik/nyeri persendian/pegal-pegal, wasir dan korengan, sedangkan akarnya sebagai obat sakit gigi dan 

eksim. Cairan dari batangnya digunakan untuk mengobati gigitan dan sengatan binatang. Wanita hamil 

dilarang memakai tanaman obat ini. 

BUNGA: Berwarna merah muda - ungu 

dan agak gelap di bagian pangkal bunga. 

Bunga membuka penuh sebelum tengah 

hari, lalu menguncup setelah lewat 

tengah hari. Letak bunga: di ketiak daun 

pada gagang yang panjangnya 3-16 cm. 

Formasi: soliter. Daun mahkota: 

berbentuk seperti terompet/corong, 

panjang 3-5 cm, diameter pada saat 

membuka penuh sekitar 10 cm. 

BUAH: Berbentuk kapsul bundar hingga 

agak datar dengan empat biji berwarna 

hitam dan berambut rapat. Ukuran: 

buah 12-17 mm, biji 6-10 mm. 

EKOLOGI: Tumbuh liar mulai permukaan laut hingga 600 m, 

biasanya di pantai berpasir, tetapi juga tepat pada garis 

pantai, serta kadang-kadang pada saluran air. 

http://wetlands.or.id/mangrove/mangrove_species.php?id=56
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