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Pengantar Redaksi 
Bios Vol.5 No.2, Oktober 2011-Maret 2012 
mengangkat topik utama tentang mikoriza. 
Simbiosis ｭ ｵ ｴ ｵ ｡ ｬ ｩ ｳ ｭ ｾ antara kelompok jamur 
tertentu dengan perakaran tur:nbuhan merupa-
kan suatu fenomena menarik yang telah diamati 
oleh ilmuwan di berbagai negara di dunia sejak 
lama, namun baru tahun 1885, seorang ilmuwan 
Jerman memberikan nama terhadap fenomena 
ini dengan istilah mikoriza. Sejak itu, istilah ini 
digunakan secara lazim dan menjadi pokok 
penelitian yang menarik hingga saat ini. 
Penjelasan tentang distribusi dan variasi, fungsi 
dan peran, evolusi, serta aplikasi mikoriza dalam 
meningkatkan produktivitas tanah dibahas 
dalam majalah ini. Tak lupa juga disajikan sekilas 
informasi tentang A.B.Frank ilmuwan Jerman 
yang berjasa dalam pemberian nama mikoriza. 

Selain artikel tentang mikoriza, disajikan 
juga artikel lepas tentang manajemen sampah 
perkotaan di Kota Dili, Timor Leste. Artikellepas 
lainnya yang dapat dibaca dalam edisi ini adalah 
pigmen alami yang terdapat dalam kelapa sawit 
dan manfaat bagi kesehatan manusia serta 
pemucatan warna pada min yak sa wit mentah. 

Pada bagian flora dan fauna, disajikan 
artikel tentang sembukan dan rayap, sementara 
untuk rubrik biologi di ruang kelas disajikan: 
mitos nama-nama ilmiah makhluk, yang ditulis 
oleh biologiwan Indonesia yang telah lama 
bergumul dalam bidang taksonomi tumbuhan. 

Kami dewan redaksi tetap menunggu 
kontribusi Anda berupa tulisan-tulisan ilmiah 
yang sesuai dengan rubrik-rubrik bacaan dalam 
BioS. 

Selamat membaca. 

Salam, 
Jubhar Mangimbulude 
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Suatu ketika di bulan Juli tahun 1979 
diselenggarakanlah Konferensi Mikoriza di 
Fort Collin, Colorado, Amerika Serikat. 
Konferensi seperti ini biasanya dihadiri oleh 
negara-negaraAmerika bagian Utara. Kali ini 
adalah konferensi yang ke-4. Oleh karena itu, 
konferensi ini dikenal sebagai The 4th North 
American Conference on Mycorrhizae, 
disingkat 'The 4th NACOM'. Seperti 
diketahui, hingga sekarang, NACOM 
diselenggarakan setiap dua tahun. 

Sebagaimana lazimnya setiap acara 
seperti diuraikan di atas, panitia 
penyelenggara berupaya memberi 
kesempatan kepada para peserta seraya 
memperkenalkan tempat atau bagian-bagian 
wilayah tertentu yang menarik buat peserta 
dan menjadi kebanggaan negara 
penyelenggara. Berkunjunglah para peserta 
konferensi ke Colorado National Monument, 
United States Department of The Interior 
National Park Services. 'Rombongan ini sedang 
mengikuti konferensi tentang Mikoriza di 
Colorado. State University', demikian Panitia 
memperkenalkan diri kepada petugas 
monumen. Ibu petugas monumen tersebut 
spontan berucap 'apa itu mikoriza?'. 
Dapatlah diduga, para peserta konferensi pun 
spontan menjadi gaduh. Kalau penulis 
mencoba menggambarkan suasana hati para 
peserta konferensi tersebut, kira-kira seperti 
ini: 'Kita hari-hari ini bicara soal mikoriza. 
Sepertinya kita semua sudah paham benar ten tang 
apa itu mikoriza, namun ternyata orang lain -
mendengar istilah ini saja pun rupanya belum 
pernah, termasuk ibu di monumen ini'. 

Istilah Mikoriza 
Mikoriza adalah sebuah istilah yang 

dalam bahasa Inggris ditulis atau disebut 
mycorrhiza. Bentuk jamaknya mycorrhizae 
atau mycorrhizas, dibentuk dari dua kata: 
mykos dan riza yang berturut-turut berarti 
jamur dan akar. Istilah ini diperkenalkan oleh 
Albert Bernhard Frank, seorang pakar botani 
berkebangsaan Jerman, dalam tulisannya 
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Mikoriza 
Simon Taka Nuhamara 

berjudul "Uber die auf Wiirzelsymbiose 
beruhende Ehrnahrung gewisser Baum durch 
unterirdische Pilze". Naskah (tulisan) 
tersebut dikirimkannya ke majalah Berichte 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft dan 
diterima oleh majalah tersebut pada tanggal 
17 April 1885. Naskah asli tulisan Frank 
dapat dibaca dalam Berichte der Deutschen 
Botanischen Gesellschaft 3: 128-145. Tanggal 
yang disebutkan di atas itulah yang oleh para 
pencinta mikoriza dipandang sebagai awal 
sejarah mikoriza. 

Sejarah, menurut kebanyakan kamus 
adalah 'kejadian-kejadian atau peristiwa di 
masa lampau yang tercatat' (The Liang Gie 
2002). Apa yang diamati Frank tahun 1885 
berupa struktur yang unik, dibentuk 
bersama oleh akar jenis tumbuhan tertentu 
dan jamur tertentu sedemikian rupa, 
sehingga struktur terse but bukan lagi akar 
saja atau jamur saja melainkan telah 
menjadi suatu kesatuan struktur fungsional 
yang oleh Frank struktur seperti ini perlu 
diberi nama tersendiri. Struktur unik itulah 
yang ia namakan mikoriza. Selanjutnya 
struktur tersebut untuk menjadi lebih jelas, 
Frank membuat sketsanya seperti pada 
gambar1). 

Tonggak Sej arah Mikoriza 
Tulisan Frank tersebut di atas menjadi 

tonggak sejarah mikoriza: pertama, karena 
ada deskripsi yang jelas; kedua dilengkapi 
dengan interpretasi I pemaknaan yang jelas 
dan lebih meyakinkan; ketiga, pemberian 
nama mikoriza (Trappe 1984) dan keempat; 
disebarluaskan melalui majalah yang dapat 
dibaca oleh khalayak ramai. N askah AB Frank 
dipandang penting oleh para pakar mikoriza 
oleh karena apa yang dilaporkan Frank 
adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada 
(entitas) dengan nama mikoriza. Mikoriza 
sebagai istilah adalah bahasa, dan bahasa 
adalah rumah dari yang ADA, 'The Being' 
(Djojosuroto 2007). Suatu temuan yang 
tampaknya sederhana (lanjut ke hal.lO) 
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Gambar 1. Sketsa asli AB Frank yang menggambarkan struktur yang sekarang dikenal dengan istilah mikoriza. Gambar 
merupakan hasil sketsa ulang dan keterangannya sebagai berikut: 

1. Akar Carpinus betulus, berbentuk seperti koral (bung a karang) menebal, terkolonisasi oleh jamur mikoriza. 
2. Akar lateral dengan sekelompok mikoriza berasal dari satu akar tunggang (r) C. betulus berumur satu tahun. 
3. Spesimen C. betulus dengan cabang akar lateral pendek; tampak permukaan sam ping yang menggambarkan bentuk luar 

selubung (mantel) jamur pembentuk mikoriza yang hal us, merata, tersusun berupa jaringan sel-sel kecil parenkima, 
dapat diamati secara sporadis guratan kontur yang menutupi jejaring sel yang sesungguhnya merupakan jaringan 
epidermis. 

4. Ujung cabang mikoriza Fagus sylvatica, memperlihatkan bentuk selubung I mantel jamur yang mengumpul secara 
longgar, serta hifa permukaan yang tumbuh berupa rangkaian tidak teratur menuju ke tanah. 

5. Irisan melintang ujung/titik pertumbuhan mikoriza C. betulus berumur satu tahun: p prokambium, 'rr' korteks, 'ee' 
epidermis, 'cc' lapisan tudung akar yang silih berganti membungkus mahkota akar, 'd' lapisan awal yang umum dikenal 
sebagai protoderma dan tudung akar seperti juga halnya dengan epidermis (e), yang daripadanya pula dibentuk lapisan 
tudung akar (c) melalui pembelahan berulang secara periodik pada bagian luar; 'mm' mantel jamur, tersusun oleh 
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Lanjutan Keterangan Gambar 
jaringan pseudoparenkim yang menyelubungi seluruh titik pertumbuhan akar, yang sel-selnya masih sangat sempit 
pada ujung titik pertumbuhan bagian mikoriza termuda, menyusul bagian yang lebih jauh ke belakang; terlihat ada yang 
mati, melepaskan bagian lapisan tudung akar sebagai sisa-sisa yang terpisah, sekilas tampak sel-sel yang bersebelahan, 
seperti yang terletak dekat 'a' dan hifa-hifa, menganyam diri membentuk mantel. 

6. Bagian dari irisan longitudinal mikoriza C. betulus yang lebih tua, di mana irisan terse but dibuat hingga melewati/melalui 
epidermis 'e', korteks 'r' dan sel-sel yang menjadi batas pita/lembaran fibrovaskuler '£', 'a' arah menuju ke titik 
pertumbuhan, mengarah ke pangkal akar, 'm' mantel jamur, yang membentuk permukaan mikoriza dan dari sana 
lapisan sel psedoparenkim meluas/menyebar ke arah dalam membangun jalinan sekitar dinding-dinding sel-sel 
epidermis; pada bagian bawah gambar dari bahan yang sama dilihat dari penampang me!intang dinding-dinding sel 
epidermis, dan pada bagian atas gambar dilihat dari permukaan, tidak seperti dinding sel-sel yang hal us berbentuk mata 
jala yang menebal. 

7. Mikoriza F. sylvatica dari Alefeld yang diambil dari tempat di sekitar jamur Tuber aestivum, dengan miselium jamur yang 
membentuk mantel yang sangat berkembang baik, dan meluas menyusup masuk ke dalam tanah dan sebagian sebagai 
filamen-filamen miselium yang lepas-lepas dan sebagian lainnya lagi membentuk lembaran-lembaran miselium 
menyerupai-akar (rizomorf) yang kemudian menyebar lagi sebagai filamen miselium yang lepas-lepas (be bas). 

(lanjutan dari hal. 8). namun dengan 
ungkapan makna yang penting. Demikian 
pentingnya peristiwa tersebut di atas di mata 
pencinta mikoriza, maka pada tanggal 25-29 
Juni 1984 diperingatilah 100 tahun 
digunakannya istilah mikoriza di Bend, 
Oregon, USA dalam suatu konferensi yang 
merupakan The 6th North American 
Conference on Mycorrhizae. 

Karya serupa yang sekarang dikenal 
sebagai mikoriza di masa lampau sebelum 
ada tulisan yang meyakinkan seperti ditulis 
Frank, digolongkan sebagai kejadian 
prasejarah. Termasuk dalam hal ini antara 
lain karya F. M. Kamienski dari Polandia yang 
dibuat tahun 1881 dan 1882 tiga atau empat 
tahun sebelum naskah A.B. Frank diterima 
oleh majalah seperti dikemukakan di atas. 

Contoh lain yang tergolong peristiwa 
prasejarah mikoriza dan dipandang 
monumental adalah karya Dr. J. M. Janse 
(1897) warga Negara Kincir Angin, Belanda 
berdarah Perancis yang bekerja di 
Laboratorium Treub, Kebun Raya Bogor, 
Bogor dari tahun 1890 hingga tahun 1899. 
Janse ketika itu mengamati 144 jenis 
tumbuhan meliputi lumut, herba, paku
pakuan, tumbuhan berdaun jarum semacam 
pinus, dan tumbuhan berkayu berdaun lebar 
di daerah Cibodas, Gunung Gede, J awa Bar at. 

Tertarik pada beragamnya jenis 
tumbuhan yang bermikoriza hasil karya J anse 
tersebut, pakar fisiologi tumbuhan dan 
mikoriza bertaraf intemasional, suami istri 
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(Prof F. Andrew Smith dan Prof. Sally E 
Smith) yang berkebangsaan Australia itu 
mengusulkan agar Indonesia selayaknya 
memperingati karya-karya JM Janse sebagai 
suatu legasi. Usul tersebut disampaikan Prof 
FA Smith kepada mantan mahasiswanya Dr 
Paul B Naiola dan kawan-kawan sekitar 
tahun 1996. Mereka adalah staf Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Berdasarkan atas ide yang baik dan 
kerja keras, Panitia Peringatan 100 Tahun 
Mikoriza di Indonesia dapat 
menyelenggarakan Konferensi Intemasional, 
di Bogor dan berlangsung pada tanggal27-30 
Oktober 1997, dengan Tema Konferensi: 
Mycorrhizas in Sustainable Tropical 
Agriculture and Forest Ecosystem. Melalui 
tema ini ingin ditegaskan oleh peserta 
konferensi arti penting mikoriza di daerah 
tropik seperti di Indonesia ini. 

Alasan yang mendasari usul 
diadakannya peringatan 100 tahun karya 
monumental Janse tersebut tentulah diilhami 
oleh peringatan serupa atas jasa AB Frank 
sebagai pencetus nama dan makna hubungan 
hidup bersama yang saling menguntungkan 
antara tumbuhan inang dengan jamur atau 
antara simbion tingkat tinggi (inang) dan 
simbion tingkat rendah Gamur). Jika di Eropa 
(Jerman dan Polandia dan sekitamya) Frank 
dan kawan-kawan bergelut dengan 
tumbuhan inangnya yang masih terbatas 
pada kelompok atau Ordo Cupuliferae yang 
(dalam hal ini) suku Fagaceae dan Betulaceae 
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dan beberapa kelompok tumbuhan lain, 
maka temuan Janse lebih memperkaya 
informasi tentang berbagai jenis. Lebih dari 
itu, penelitian Janse dilakukan di Indonesia 
yang dikenal sebagai salah satu 'mega 
biodiversity' daerah tropik mengandung 
pesan yang jelas namun belum disadari betul 
arti pentingnya. Melalui tulisan dengan 
judul: The Legacy of Janse: Biodiversity in 
Function of VA Mycorrhizas, F Andrew 
Smith, Sandy Dickson, dan Sally E Smith mau 
menjelaskan arti penting yang menjadi dasar 
diadakannya peringatan 100 tahun mikoriza 
di Indonesia. 

Arti Penting Mikoriza 
Seberapa besar manfaat struktur unik 

yang dijelaskan panjang lebar di atas bagi peri 
kehidupan tumbuhan khususnya? Untuk 
menjawab pertanyaan seperti ini mari kita 
cermati kalimat Frank yang dikatakan 
sebagai penjelasan bermakna yang lebih 
meyakinkan yang diterjemahkan oleh Trappe 
(1984). Trappe adalah pakar mikoriza yang 
secara khusus ditugasi Panitia Peringatan 100 
Tahun Mikoriza di Corvalis, Oregon, 
Amerika Serikat sebagai berikut: 

It concerns the fact that: 'certain tree 
species, above all the Cupuliferae, quite 
regularly do not nourish themselves 
independently in the soil but establish a 
symbiosis with a fungal mycelium over 
their entire root system; this mycelium 
performs a wet-nurse function and takes 
over the entire nourishing of the tree from 
the soil' Kalau diterjemahkan secara bebas 
kira-kira seperti ini: ... 'jenis pohon tertentu, 
utamanya dari Ordo Cupuliferae, agak umum 
dijumpai tidak 'men gurus' makanannya sendiri 
di dalam tanah tetapi membangun simbiosis 
(hidup bersama yang saling menguntungkan) 
dengan miselium jamur yang meliputi seluruh 
sistem perakaran; miselium ini berfungsi 
menyediakan makanan dan mengambil alih 
seluruh urusan makanan pohon tersebut dari 
dalam tanah. 

Penjelasan Frank, seperti terbaca 
dalam kalimat di atas, memberi pemahaman 
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baru tentang bagaimana tumbuhan 
mendapatkan bahan makanan dari dalam 
tanah. Sebelumnya, umum mengetahui 
bahwa tumbuhan mengambil unsur-unsur 
hara dari dalam larutan tanah melalui 
rambut-rambut akar. Fakta ini pun benar 
adanya. 

Untuk menjelaskan manfaat mikoriza 
bagi tumbuhan, barangkali perlu dikilas balik 
kisah pengalaman Frank dengan 
penemuannya tersebut di atas. Adalah 
Menteri Pertanian, Wilayah dan Kehutanan 
Kerajaan Prusia ketika itu, menugaskan AB 
Frank membentuk komisi untuk 
mengembangkan sejenis jamur yang enak 
dimakan. Jamur ini mirip dengan kentang 
berkulit kasar dan berkembang di dalam 
tanah. Jamur ini dari suku Tuberaceae. Tugas 
tersebut oleh Frank dilakukan secara 
sistematis. Dia meneliti jamur tersebut secara 
ilmiah tentang keberadaan, cara 
berkembang(nya), dan sebagainya. 
Ditemukan olehnya bahwa jamur tersebut 
selalu terdapat bersama jenis pohon-pohon 
tertentu yang masih hidup seperti: beech, 
hornbeam, dan oak. 

Kecuali fakta tersebut di atas, ada hal 
lain lagi yang menarik perhatiannya, yakni 
dia meriemukan adanya miselium jamur 
Elaphomyces yang menyatu dengan akar
akar pinus. Fakta ini membuat Frank seperti 
diingatkan tentang parasitisme. Dari sinilah 
muncul pertanyaan penelitian: apakah jamur 
dari suku Tuberaceae yang sedang ditelitinya 
itu juga membangun hubungan miselium 
dengan akar-akar pohon yang hidup seperti 
ditemukan sebelumnya. Pertanyaan ini 
temyata menurutnya hams ditelusuri lebih 
jauh lagi ke belakang. Hal ini mengisyaratkan 
pengetahuan yang baru ten tang faktor-faktor 
yang berhubungan dengan sifat dan nutrisi 
tanaman yang belum dikenal ilmu 
pengetahuan sebelumnya. 

Simon Taka Nuhamara adalah Dosen 
Program Magister Biologi UKSW 
Email: nuhamarataka®gmail.com 
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