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Fosil kayu merupakan bukti autentik tumbuhnya suatu jenis pohon pada zaman purba.
Kajian mengenai fosil kayu termasuk ke dalam bidang ilmu paleobotani yang meliputi
aspek fosil tumbuhan, rekonstruksi takson, dan sejarah evolusi dunia tumbuhan. Di
Indonesia, fosil kayu ditemukan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selama
ini, fosil kayu dimanfaatkan sebagai komoditi ekonomi yang diperjualbelikan baik
skala domestik maupun internasional. Seiring dengan maraknya perdagangan batu
mulia, fosil kayu juga semakin gencar dieksploitasi untuk diperdagangkan. Hal ini
menyebabkan adanya kekhawatiran fosil kayu menjadi langka. Selama ini fosil kayu
hanya dinilai oleh para kolektor berdasarkan keindahan penampakan luarnya tanpa
mengetahui informasi ilmiah di dalamnya dan nilai historisnya. Pengetahuan tentang
nilai historis fosil kayu sangatlah penting untuk memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan bagi generasi yang akan datang khususnya mengenai sejarah evolusi dunia
tumbuhan. Aspek yang dapat dipelajari antara lain dari segi ilmu anatomi kayu, geologi,
dan ﬁtogeograﬁ. Ilmu anatomi dapat digunakan untuk melakukan identiﬁkasi jenis kayu
sehingga identitas botani fosil kayu yang ditemukan dapat diketahui. Dari aspek
geologis, umur fosil kayu dapat diprediksi dari jenis sedimen dan batuan dimana fosil
kayu ditemukan. Terkait dengan ﬁtogeograﬁ, penemuan fosil kayu dapat digunakan
untuk mempelajari sejarah persebaran jenis suatu pohon di masa lampau berikut
kemungkinan peyebab kepunahannya di masa sekarang.
Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa kajian paleobotani fosil kayu di
Indonesia dapat mengungkap sejarah jenis pohon tertentu pada masa lampau. Sebagai
contoh, ditemukannya jenis fosil kayu meranti merah (Shoreoxylon sp.) di Flores
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menunjukkan bahwa jenis pohon tersebut
tumbuh pada masa lampau dan tidak
ditemukan kembali persebarannya di
daerah tersebut pada masa sekarang1).
Jenis pohon dari marga Shorea tersebut
pada masa sekarang tumbuh di pulau lain
di Indonesia seperti Pulau Kalimantan,
Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sedangkan fosil Shoreoxylon sp. lain
pernah ditemukan di Pakistan, India,
Myanmar, Sumatra, Kalimantan, dan
Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa nenek
moyang marga Shorea tersebar di wilayah
yang lebih luas. Terkait dengan upaya
restorasi, hasil penelitian paleobotani
juga dapat digunakan untuk mengetahui
perubahan ekologi atau kedekatan
ekologi berbagai daerah. Kedekatan

ekologi yang diasumsikan dengan adanya
jenis fosil kayu yang sama dengan jenis
pohon yang masih hidup atau tumbuh di
daerah lain mengindikasikan bahwa
daerah tempat temuan fosil kayu
kemungkinan dapat dijadikan lokasi
penanaman jenis pohon yang sama
dengan jenis fosil kayu. Banyak hal
menarik lain yang bisa digali dari kajian
paleobotani kayu. Namun, sampai saat ini
penelitian mengenai fosil kayu yang
komprehensif di Indonesia masih sangat
kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian secara berkelanjutan dan
komprehensif sehingga diperoleh
informasi sejarah vegetasi tumbuhan
secara menyeluruh untuk hutan tropis
Indonesia.

Pernyataan Fosil kayu banyak ditemukan di berbagai
Masalah wilayah Indonesia seperti Jambi, Banten,

kayu mentah berukuran besar juga
menjadi komoditi ekspor. Sebagai contoh
kasus penyelundupan batu mulia
termasuk fosil kayu mentah telah
digagalkan oleh Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung
Priok pada tahun 2014 lalu2). Eksploitasi
fosil kayu untuk tujuan komersial juga
banyak ditemukan di beberapa daerah
seperti Jambi dan Jawa Barat.

Garut, Flores, Kalimantan Timur, dan
Gorontalo. Namun, sebagian besar fosil
kayu dimanfaatkan untuk tujuan
komersial. Pada umumnya fosil kayu
diperdagangkan dalam ukuran besar
tanpa pengolahan lebih lanjut, biasanya
hanya dengan pengasahan bagian
permukaan agar terlihat mengkilap. Fosil
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Gambar 1 (a) Survey lokasi fosil kayu di Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi; (b)
Survey lokasi fosil kayu di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Rangkasbitung, Banten; (c) Contoh produk
fosil kayu yang diperjualbelikan)
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Gambar 2 (a) Penangkapan kasus penyelundupan fosil kayu2; (b) Fosil kayu yang ditemukan di kawasan
daerah aliran sungai Batangmerangin, Kabupaten Merangin, Jambi yang akan dicuri dan dijual ke luar
negeri3).

Maraknya perdagangan batu mulia dan
fosil kayu ini dikhawatirkan akan
mengancam keberadaan fosil kayu
sehingga semakin langka dan akhirnya
punah. Mengapa kita perlu khawatir
dengan punahnya fosil kayu di alam?
Dengan punahnya fosil kayu berarti kita
akan kehilangan obyek penentu untuk
mengetahui sejarah dunia purbakala
khususnya mengenai ekosistem hutan di
masa lalu yang struktur utama
penyusunnya adalah pohon. Saat ini,
tingkat kesadaran masyarakat terkait

konservasi fosil kayu masih rendah.
Demikian juga dukungan pemerintah
masih kurang dalam memprioritaskan
konservasi fosil kayu karena
keberadaannya dianggap masih
melimpah, namun seiring dengan
berjalannya waktu apabila tidak ada
peraturan perundangan yang mengatur
pengambilan, pengolahan, pemanfaatan,
dan perdagangan fosil kayu, maka
warisan sejarah untuk generasi penerus
akan terancam.

Fakta atau Banyaknya potensi fosil kayu yang
Kondisi Saat tersebar di Indonesia tidak diimbangi
dengan penelitian fosil kayu yang
Ini memadai. Hasil penelitian fosil kayu

mewakili seluruh wilayah Indonesia.
Hasil penelitian mengenai fosil kayu
selama satu dekade terakhir dapat dilihat
pada Tabel 1.

sampai saat ini belum cukup banyak
Tabel 1. Hasil penelitian fosil kayu selama sepuluh tahun terakhir
Peneliti (Tahun)
Y.I. Mandang & D.
Martono (1996)4)

200 sampel (80%
Dipterocarpaceae, 20%
Dryobalanoxylon sp.)

Srivasta & Kagemori
(2001)5)

Dryobalanoxylon
bogorensis

Kagemori et al.
(2002)6)

63 sampel terdiri dari
marga Shorea, Terminelia,
Dillenia.
Dryobalanoxylon lunaris

Y.I. Mandang & N
Kagemori (2004)7)
Andianto, N.E. Lelana,
& A. Ismanto (2010)8)
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Jenis Fosil Kayu

Gluta wallichii (Hook.f.)
Ding Hou

Lokasi
Jawa Barat
(Ciampea,
Leuwiliang,
Jasinga)
Jawa Barat
(Leuwiliang)

Umur sedimen
batuan
Pliocene

Pliocene

Rangkasbitung,
Leuwiliang, dan
Tenjo
Leuwidulang,
Banten
Kali Cemoro
(Sragen dan
Karanganyar)
Cagar Alam Wae
Wuul, Pulau Flores

Pliocene

Lower Pliocene

L.M. Dewi, Y.I.
Mandang, S. Rulliaty,
& J. Suprihatna
(2012)1)
Andianto, Sri Rulliaty,
D. Martono, & Agus
Ismanto (2015)9)

Shoreoxylon floresiensis

Shoreoxylon sp. (Meranti)
dan Dryobalanoxylon sp.
(Kamper).

Kecamatan Jasinga
dan Kecamatan
Curug Bitung

Pleistocene

Andianto, Martono, &
Agus Ismanto (2016)10)

1) Kamper/kapur
(Dryobalanoxylon sp.)
2) Merawan/ Hopea
(Hopeoxylon sp.)
3) Meranti (Shoreoxylon
sp.)
4) Giam/Resak
(Cotylelobioxylon sp.)

Jambi

1) Late Miocene
2-3) Periode
Permian (290 250 juta tahun
lalu)
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Middle Miocene

Dari data jenis fosil kayu yang ada, masih
diperlukan kerja keras untuk
mengumpulkan database fosil kayu di
Indonesia sebagai warisan untuk generasi
yang akan datang. Dalam pengumpulan
database ini diperlukan kerja sama dari
berbagai pihak. Peran lembaga terkait
seperti Badan Geologi (Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral/ESDM), Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi
(Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan), pemerintah daerah, dan
perguruan tinggi sangat diperlukan untuk
melakukan pengumpulan informasi
keberadaan fosil kayu yang diperoleh dari
masyarakat dan melakukan tindak lanjut
penelitiannya. Tantangan yang harus
dihadapi adalah komitmen dari semua
pihak untuk melestarikan dan menjamin
keberadaan fosil kayu di Indonesia.
Sampai saat ini, belum ada peraturan
perundangan yang spesiﬁk mengatur
mengenai pengambilan, pengolahan,
pemanfaatan, dan perdagangan fosil
kayu. Adanya kesenjangan (gap)
dilakukan dengan membandingkan
dokumen peraturan perundangan atau
kebijakan yang terkait perdagangan,
wilayah konservasi fosil kayu, dan
implementasinya. Dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang
Ketentuan Umum di bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/4/2005, disebutkan jenis-jenis
barang yang dilarang ekspornya. Salah
satunya disebutkan dalam pos tarif
Harmonized System (HS) 7103.99.00.00
yaitu batu mulia dan batu semi mulia
(selain intan) yang berasal dari fosil kayu.
Gap dalam hal implementasi peraturan
perdagangan dapat dilihat dari tidak
sinkronnya klasiﬁkasi pos tarif yang
tercantum dalam Peraturan Menteri
Perdagangan dan Buku Tarif Kepabeanan
Indonesia (BTKI) yang dapat diakses

melalui http://eservice.insw.go.id/. Pada
pos tarif 7103.99.00 tidak ada penjabaran
terhadap barang lain-lain yang termasuk
ke dalam pos tarif tersebut. Selain itu,
peraturan mengenai Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor
558/MPP/Kep/12/1998 telah diperbarui
dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Perdagangan RI Nomor 13/MDAG/PER/3/2012, termasuk di dalamnya
mengatur tentang barang-barang yang
dilarang ekspor. Namun, pada peraturan
terbaru tersebut, pada pos tarif 7103.99.00
justru tidak disebutkan adanya fosil kayu.
Dengan tidak munculnya kategori fosil
kayu pada BTKI maka klasiﬁkasinya
dalam perdagangan khususnya ekspor
tidak dapat dipastikan. Dalam praktiknya,
ekspor fosil kayu masih bisa dilaksanakan
oleh para pengusaha dengan kategori batu
mulia. Jenis batu mulia yang masih
mentah atau belum diolah merupakan
barang yang dilarang untuk diekspor,
kecuali apabila dilakukan pengolahan
sederhana akan dikenakan bea keluar
sebesar 20% (Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012).
Terkait dengan wilayah konservasi fosil
kayu, saat ini Indonesia telah memiliki
Geopark Merangin di Jambi, dimana di
lokasinya terdapat geodiversitas unik dan
ditemukan banyak fosil tumbuhan purba
yang dikenal dengan ﬂora Jambi berumur
Perem, dengan perkiraan umur kurang
lebih 250-300 juta tahun yang lalu dimana
kawasan intinya adalah Merangin
11)
Paleobotany Park . Penetapan kawasan
Merangin sebagai Geopark merupakan
langkah awal yang patut diapresiasi dan
kawasan ini sangat berpotensi menjadi
bagian dari UNESCO Global Geopark
yang dapat menjadi sumber penelitian
bagi para ahli paleobotani dunia dalam
mempelajari evolusi dunia tumbuhan. Di
negara lain, telah banyak dibangun taman
nasional hutan fosil kayu. Sebagai contoh
adalah Lesvos Island Unesco Global
Geopark di Yunani dan Petriﬁed Forest
National Park di Arizona. Sedangkan di
Asia, fosil kayu terbesar berada di Ban
Tak Petriﬁed Forest Park, Thailand.
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Gambar 3 (a) Fosil kayu Araucarioxylon sp. di Merangin12); (b) Lesvos Island UNESCO Global
Geopark, Yunani13)

(a)

(b)

Gambar 4 (a) Taman hutan fosil kayu Arizona14); (b) Fosil kayu Koompassioxylon elegans berukuran
72,22 meter di Ban Tak Petriﬁed Forest Park, Thailand15)

Beberapa tahun terakhir, ditemukan juga
batang fosil kayu yang masih utuh dan
berukuran sangat besar di Loa Janan,
Kutai Kertanegara. Lokasi ini sangat
berpotensi menjadi tujuan wisata bertaraf
internasional jika dapat dikelola dengan
baik, seperti halnya batang fosil kayu

yang ditemukan di Thailand. Penetapan
kawasan konservasi fosil kayu dapat
meningkatkan daya dukung pariwisata
sehingga dapat meningkatkan pendapatan
daerah dan sebagai sarana edukasi bagi
generasi muda untuk mempertahankan
pengetahuan tentang paleobotani.

Gambar 5. Fosil kayu yang ditemukan di desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara
dengan panjang 25,8 m, diameter bawah 0,95 m, dan diameter atas 0,67 meter16)
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Metode Tinjauan ini disusun menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif berdasarkan studi literatur

Pilihan dan
Rekomendasi
Kebijakan

1. Diperlukan peraturan yang mengatur
tentang konservasi fosil kayu yang
mencakup perlindungan, pengawetan,
dan pemanfaatannya. Ketiga fungsi
konservasi tersebut dapat dipayungi
dengan menetapkan kawasan in-situ fosil
kayu untuk melindungi dan menjamin
keberadaan fosil kayu untuk generasi
yang akan datang. Penetapan kawasan
konservasi fosil kayu dapat mengacu pada
Peraturan Menteri ESDM Nomor 32
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan
Kawasan Cagar Alam Geologi. Terkait
dengan kewenangan pengelolaan, untuk
lokasi fosil kayu di dalam kawasan hutan
akan menjadi tanggung jawab KLHK.
Sedangkan untuk di luar kawasan akan
menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah terkait.
2. Pemerintah perlu mengatur secara
jelas mengenai tata acara pengolahan,
pemanfaatan dan perdagangan fosil kayu
melalui Surat Keputusan Bersama dari
Kementerian ESDM, KLHK, dan
Kementerian Perdagangan. Sebagai
contoh, perlu adanya pembatasan
perdagangan fosil kayu dalam bentuk
mentah khususnya untuk tujuan ekspor
untuk mendorong peningkatan nilai
tambah fosil kayu. Untuk mencegah
eksploitasi yang berlebihan, pencarian
dan penemuan fosil kayu seharusnya
dilaporkan ke pemerintah daerah dan
selanjutnya dapat dilaporkan ke instansi
terkait seperti Badan Geologi.
3. Untuk meningkatkan nilai historis dan
keilmiahan fosil kayu yang ditemukan,
diperlukan dukungan ﬁnansial dari

Rujukan
Untuk
Konsultasi

Laboratorium Anatomi Kayu,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan.
Jl. Gunung Batu No.5. Bogor, 16118;
Telp.: 0251 8633378, Fax.: 0251 8633413
Email: info@pustekolah.org; Website:
www.pustekolah.org

terhadap status penelitian fosil kayu dan
informasi terkait aspek lingkungan,
sosial, ekonomi dan kebijakan.
pemerintah untuk memfasilitasi
penelitian yang berkaitan dengan
paleobotani, sehingga Indonesia
mempunyai database informasi ilmiah
yang mendalam dan komprehensif
sehingga dapat dipublikasikan pada skala
internasional.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat khususnya untuk
merubah mindset dalam memperlakukan
sumber daya geologi dari konsep
ekstraktif ke konservatif. Dukungan
ﬁnansial dari pemerintah sangat
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
sosialisasi dari tingkat grass root akan
pentingnya pelestarian geodiversity yang
juga dapat mendukung ekonomi
masyarakat dalam jangka panjang.
Peluang bisnis untuk memfasilitasi lokasi
wisata konservasi fosil kayu diharapkan
dapat mendukung ekonomi masyarakat
sekitar.
5. Dalam implementasinya, diperlukan
sinergi antara pemangku kebijakan dan
pihak-pihak terkait dalam mengusung
konservasi fosil kayu beserta
pengembangan dan pemanfaatannya
sebagai sumber penelitian dan tujuan
wisata. Para pemangku kebijakan perlu
melakukan pendekatan secara sistematik,
melembaga dan konsisten untuk
mengatur pemanfaatan potensi fosil kayu
secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan
target ini, diperlukan kerja sama dan
komitmen dari berbagai pihak yaitu para
pemangku kebijakan, instansi-instansi
terkait, pengusaha, dan masyarakat.

Listya Mustika Dewi
(lizthya@gmail.com)
Andianto (andiant068@yahoo.co.id)
Ratih Damayanti
(ratih_turmuzi@yahoo.com)
Krisdianto
(krisdianto_shut@hotmail.com)
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