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Harry Wiriadinata & Deden Girmansyah. 2011. Begonia (Begoniaceae) in Uluiwoi-Kolaka Distric,
Southeast Sulawesi. Floribunda 4(3): 75–80. — Key species for wild Begonia (Begoniaceae) of Uluiwoi
village, Kolaka Distric, Southeast Sulawesi presented with simple technical description of each species. B.
longifolia has wide distribution, B. aptera and B. flacca endemic of Southeast and Central Sulawesi while B.
aptera subsp. hirtissima, B. flacca, B. watuwilensis are endemic of Uluiwoi northern area of mountainous
Mekonga.
Keywords: Wild Begonia, Uluiwoi-Kolaka Distric, Southeast Sulawesi.
Harry Wiriadinata & Deden Girmansyah. 2011. Tumbuhan Begonia (Begoniaceae) di Kecamatan Uluiwoi,
Kabupaten Kolaka-Sulawesi Tenggara. Floribunda 4(3): 75–80. — Kunci pengenalan 5 jenis dan satu anak
jenis Begonia liar yang dijumpai di kecamatan Uluiwoi, kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara disuguhkan
dan tiap takson diberikan pertelaan teknis. B. longifolia mempunyai persebaran luas, B. aptera serta B. flacca
endemik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sedang B. aptera subsp. hirtissima, B. watuwilensis dan
Begonia sp 1. merupakan endemik Uluiwoi yang termasuk pegunungan Mekonga.
Kata kunci: Begonia liar, Uluiwoi-Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Tumbuhan Begonia (Begoniaceae) mempunyai daya tarik tersendiri karena keunikan yang
dimilikinya. Umumnya tumbuhan Begonia berperawakan kecil berupa terna sehingga sangat cocok
untuk dijadikan tanaman hias pot, pertumbuhannya
bisa tegak atau menjalar, helaian daun tidak simetris, salah satu belahan helaian daun lebih besar
daripada lainnya, daun penumpu mudah luruh.
Adanya variasi yang sangat besar pada bentuk,
warna dan ukuran daun menyebabkan tumbuhan
Begonia disenangi untuk dikembangkan sebagai
tanaman hias. Jumlah jenis sangat banyak sehingga
kelompok ini dibagi menjadi beberapa seksi
(Doorenbos et al. 1998).
Keanekaragaman tumbuhan Begonia di Indonesia sangat besar dan sangat menarik karena
masih banyak jenis baru yang belum diketahui
nama, persebaran dan statusnya di alam. Berdasarkan beberapa pustaka di Indonesia tercatat
sekitar 200 jenis dan banyak di antaranya berpotensi dikembangkan sebagai tanaman hias. Revisi
terhadap marga yang ada di Indonesia belum
dilakukan. Penelitian terhadap spesimen herbarium
yang tersimpan di Herbarium Bogoriense terdapat
banyak material yang belum teridentifikasi nama
jenisnya karena kondisi spesimen yang tidak
lengkap terutama pada bagian perhiasan bunga
yang merupakan salah satu penciri penting dalam
identifikasi sehingga menyulitkan dalam menentukan identitas jenis.

Keanekaragaman tumbuhan Begonia Sulawesi sejak awal tahun 2000 mulai dilirik kembali
oleh beberapa peneliti baik LIPI maupun peneliti
asing (Hughes 2006; Thomas & Hughes 2008).
Berdasarkan daftar tumbuhan yang dibuat Mark
Hughes tercatat 30 nama jenis yang dianggap
benar dan 6 nama jenis lainnya dikeluarkan dari
daftar karena tidak terdapat di Sulawesi (Hughes
2008). Kemudian ditemukan 2 jenis baru dari
Sulawesi Selatan yaitu Begonia didyma dan
B.guttapila (Thomas et al. 2009a) sehingga jumlah
Begonia Sulawesi yang tercatat 32 jenis (Tabel 1).
Dari segi konservasi, potensi dan pemanfaatannya koleksi hidup tumbuhan Begonia yang
dikumpulkan dari lapangan disimpan di Kebun
Raya Bogor maupun Kebun Raya Eka Karya Bali
namun penulisan tentang tumbuhan Begonia yang
berhasil dikumpulkan tersebut belum banyak
dipublikasikan.
Untuk mendata kembali kekayaan keanekaragaman tumbuhan Begonia yang ada di Sulawesi
Tenggara maka dilakukan ekplorasi di beberapa
tempat seperti daerah hutan Gn. Silui, Gn. Paraboa
dan Gn Watuwila kecamatan Uluiwoi, Kabupaten
Kolaka, Sulawesi Tenggara dan hasilnya ditemukan 4 jenis yaitu B. aptera, B. flacca, B. watuwilensis, B. longifolia dan satu anak jenis B. aptera
subsp. hirtissima. Keadaan hutan pegunungan masih baik, cocok sebagai habitat tumbuhan Begonia
sehingga tidak tertutup kemungkinan masih ba-
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nyak jenis yang belum pernah diketahui oleh dunia
tumbuhan, terbukti dengan ditemukannya populasi
kecil Begonia sp1. Keterangan takson tersebut
akan dikemukakan dalam tulisan ini.
Tabel 1. Begonia Sulawesi
Begonia aptera Blume
Begonia aptera Blume subsp. hirtissima Girman
syah & D.C.Thomas
Begonia bonthainensis Hermsl.
Begonia capituliformis Irmsch.
Begonia carnosa (Teijsm. & Binn.) Teijsm. &
Binn.
Begonia celebica Irmsch.
Begonia chiasmogyna M. Huhes
Begonia cristata Warb. ex L.B.Sm. & Binn.
Begonia cuneatifolia Irmsch.
Begonia flacca Irmsch.
Begonia gemella Warb. ex L.B.Sm. & Wassh.
Begonia grandipetala Irmsch.
Begonia heteroclinis Miq. ex Koord.
Begonia hispidissima Zipp. ex Koord.
Begonia humilicaulis Irmsch.
Begonia imperfecta Irmsch.
Begonia insularum Irmsch.
Begonia koordersii Warb. ex L.B.Sm. & Wassh.
Begonia longifolia Blume
Begonia macintyreana M.Hughes
Begonia masarangensis Irmsch.
Begonia mekonggensis Girmansyah & Wiriadinata
Begonia mendumae M.Hughes
Begonia pseudolateralis Warb.
Begonia rachmatii Tebbitt
Begonia renifolia Irmsch.
Begonia rieckei Warb.
Begonia sarasinorum Irmsch.
Begonia siccacaudata J.Door
Begonia sphenocarpa Irmsch.
Begonia stevei M.Hughes
Begonia strachwitzii Warb. ex Irmsch.
Begonia strictipetiolaris Irmsch.
Begonia varipeltata D.C. Thomas
Begonia watuwilensis Girmansyah
BAHAN DAN CARA KERJA
Penelitian tumbuhan Begonia liar di hutanhutan Gn. Silui, Gn Paraboa dan Gn. Watuwila
dilakukan dengan cara penjelajahan secara acak.
Koleksi tumbuhan Begonia dilakukan seperti pada
umumnya dalam pembuatan spesimen herbarium
yaitu mengikuti metode Schweinfurth (Steenis
1950) dan Rugayah dkk. (2003) yang dimodifikasi,
yaitu dengan memotong bagian fertil (ranting yang

berbunga/berbuah), dan masih segar kemudian
diberi label gantung, ditaruh di antara lipatan
kertas bekas, diberi alkohol secukupnya dan
dibungkus dalam kantong plastik. Metode dengan
menggunakan alkohol tersebut (wet method)
mempunyai banyak keuntungan antara lain spesimen dapat diawetkan segera, cepat dan menghemat waktu. Material dapat bertahan lama (lebih
dari satu bulan) tanpa diserang jamur. Data morfologi, tempat tumbuh serta keterangan lainnya
dicatat dalam buku lapangan. Data yang dicatat
antara lain lokasi dan tanggal pengambilan,
morfologi tumbuhan terutama warna dan ukuran
yang akan berubah atau menyusut bila kemudian
spesimen telah dibuat herbarium kering. Untuk
melengkapi data lapangan tersebut dibuat foto
dengan memakai kamera digital yang menggambarkan habit atau perawakan tumbuhan maupun
‘close-up’ bunga/buah serta habitat tempat tumbuhnya. Spesimen yang diambil dari lapangan tersebut kemudian dibawa ke Herbarium Bogoriense,
Bogor untuk dikeringkan dan dibuat herbarium
kering dan diteliti lebih lanjut. Spesimen hasil
pengumpulan lapangan dibandingkan dengan koleksi herbarium yang tersimpan di Herbarium Bogoriense untuk identifikasi jenis, mengetahui
variasi, keanekaragaman maupun sebaran jenis
yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Uluiwoi terletak di sebelah timur
laut kota Kolaka. Daerah tersebut dapat dicapai
dengan kendaraan sekitar 30 km dari Kolaka.
Daerah yang pertama dikunjungi adalah desa
Parabua yang dijadikan sebagai base camp.
Kemudian dilakukan pengamatan dan koleksi
tumbuhan Begonia dari daerah hutan Gn. Silui dan
Gn. Parabua. Tumbuhan B. flacca lebih banyak ditemukan di mulut goa Marmer dan tebing tebing
tepi jalan di desa Parabua. Jenis ini pertama kali
dijumpai dan dipertelakan dari daerah Kendari dan
dapat dijumpai juga di pulau Wawoni. Jenis B.
aptera maupun B. longifolia dijumpai pada bagian
tepi sungai Silui, jenis ini mempunyai persebaran
yang cukup lebar, dapat dijumpai di Sulawesi
Tengah, Taman Nasional Lore Lindu. B. longifolia
mempunyai persebaran sangat luas, dapat dijumpai
di Asia Selatan seperti Birma,Vietnam, Thailand,
Semenanjung Malaysia, Jawa, Nusa Tenggara
hingga Maluku. Jenis B. watuwilensis merupakan
jenis endemik yang tum-buh di hutan pegunungan
kecamatan Uluiwoi, ditemukan dekat air terjun
Parabua yang berjarak 4–5 jam dari desa Parabua
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pada ketinggian sekitar 1000 m dpl. Tipe jenis ini
didasarkan populasi yang diambil dari gunung
Watuwila yang berbatasan dengan gunung Parabua. Keadaan hutan pegunungan yang masih baik
di wilayah Gn. Silui dan Gn. Parabua memungkinkan masih adanya jenis Begonia liar lain yang
belum diketahui dunia pengetahuan, seperti ditemukannya satu populasi kecil Begonia sp 1. yang
mirip dengan B. flacca namun berbeda pada bentuk tepi daun yang tidak bergigi jelas, bunga soliter
dengan salah satu ujung sayap yang lancip.
Daerah penelitan kedua dilakukan di hutan
Gn. Watuwila, berbatasan dengan desa Sanggona.
Di sini lebih banyak dijumpai populasi jenis B.
longifolia yang umumnya hidup di tepi sungai
Sanggona. Ditemukan juga B. aptera subsp. hirtissima yang tumbuh di antara semak, tepi hutan
pegunungan pada ketinggian sekitar 1000 m dpl.,
tumbuhan ini merupakan anak jenis endemik di
daerah ini. Mendekati puncak Watuwila pada
ketinggian 1000 m dpl. dapat dijumpai populasi B.
watuwilensis .
Hasil eksplorasi dari dua area hutan di
kecamatan Uluiwoi tersebut secara keseluruhan di
temukan 6 populasi Begonia, yaitu: B. aptera, B.
flacca, B. longifolia, B. aptera subsp. hirtissima, B.
watuwilensis dan Begonia sp1.
KUNCI IDENTIFIKASI
1 a. Tumbuhan tegak ......................................... 2
b. Tumbuhan menjalar .................................... 5
2 a. Perbungaan pada ketiak daun, buah
tidak bersayap ............................................ 3
b. Perbungaan terminal, pada ujung ranting,
buah bersayap ..............Begonia watuwilensis
3 a. Tumbuhan berbulu rapat ......................... ......
.....................Begonia aptera subsp. hirtissima
b. Tumbuhan licin ........................................... 4
4 a. Jumlah bunga dalam tiap perbungaan
banyak, lebih dari 10; buah bulat permukaan
berjerawat, bekas stigma jelas, melekat
kuat................................... Begonia longifolia
b. Jumlah bunga dalam tiap perbungaan sedikit,
kurang dari 10; buah agak bersegi,
permukaan licin, bekas stigma cepat luruh.
............................................... Begonia aptera
5 a. Tepi daun dengan gigi jelas, gantilan bunga
jantan kurang dari 1 cm, sayap pada buah
tumpul ................................... Begonia flacca
b. Tepi daun tidak bergigi, gantilan bunga jantan 2 cm, bagian ujung sayap pada buah lancip atau membentuk sudut .........Begonia sp.1
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PERTELAAN JENIS
1. Begonia aptera Blume, Enum. Pl. Javae 1:
97.1827; Candolle, Prod. 15(1): 397. 1864; Tebbitt, Britonia 55 (1): 25. 2003. –– Diploclinium
apterum (Blume) Miq., Fl.Ned.Ind 1(1): 691.
1856; Candolle, Prod. 15(1): 397. 1864. Type:
Sulawesi, Tondano, Anon, s.n. Herb.Lugd. Bat.
898194–39 (Lecto L.).
Begonia cristata Warb.ex L.B. Sm. &
Wassh., Phytologia 52: 442. 1983; Tebbitt, Brittonia 55(1): 24. 2003. Type: Sulawesi, Minahasa,
Tomohon, iv 1894, K.F. & P.B.Sarasin 288 (Lecto
K).
Batang tegak, berumpun, hijau dengan bercak merah kecoklatan campun putih, licin, berkayu, tinggi 100–150 cm. Daun penumpu menyegi 3 sempit, hijau pupus, licin, 15–20 x 3–7
mm, tepi tidak bergigi, ujung meluncip, cepat
luruh. Daun tersebar, gagang 4–7.5 cm; helai daun
bak kulit, licin, lanset-bundar telur lonjong, tidak
simetri, 10–20 x 4–10 cm, bagian terlebar 3.5–8.5
cm, cuping pada pangkal bundar, 3–6 x 4–8 cm,
tepi daun bergigi halus dan berbulu, ujung
menyempit, urat daun menyirip 4 pasang pada
bagian ibu tulang daun dan 3 pasang urat daun
pada bagian basal. Perbungaan muncul pada ketiak daun, kadang-kadang bercabang, bunga berjumlah banyak, menggerombol, gantilan putih, licin.
Daun pelindung menyegi 3.6–10 x 2–4 mm, tepi
rata, ujung meluncip. Bunga jantan bergantilan 6–
25 mm, tenda bunga 4, putih, tepi rata, 10 x 10
mm; tenda bagian dalam 10–11 x 7–9 mm, benang
sari membulat, berdiameter 5 mm, gagang 1–1.5
mm, kepala benang sari kuning, 2 mm. Bunga
betina bergantilan 5–7 mm, tenda bunga 6, putih,
licin, bundar telur, 11–12 x 8–9 mm, tangkai putik
dan kepala putik kuning, 4–5 mm, bakal buah putih
berubah hijau, menyegi 3 dengan ujung meruncing,
8–11 x 10–13 mm, ruang 3 (jarang 2), plasenta 2
tiap ruang. Buah tegak, 14–17 x 12–20 mm, bulat
telur, bercak berjerawat, tidak bersayap, beruang 3.
Biji 0.3 mm.
Persebaran. Endemik Sulawesi.
Habitat. Umumnya dijumpai pada dataran
rendah hingga ketinggian 1000, tumbuh dekat tepi
sungai.
Catatan. Tumbuhan dengan warna merah
pada bagian bawah daun mempunyai daya tarik
tersendiri untuk dikembangkan sebagai tanaman
hias.
2. Begonia aptera Blume subsp. hirtissima
Girmansyah & D.C. Thomas, Reinwardtia 13(1):
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70–72. Type: Indonesia, Sulawesi, Southeast Sulawesi, Kabupaten Kolaka, Kecamatan Rante angin,
Desa Tinukari, Gunung Mekonga, 21 Maret 2006,
Deden Girmansyah Deden 654 (Holo: BO, Iso:
US, L, K, E)
Batang tegak, hijau kecoklatan, berbulu rapat, menebal pada bagian buku, ruas 3–24 cm,
diameter 1.9 cm, tinggi 90 cm. Daun penumpu
menyegi 3 sempit, hijau pupus, berbulu, 1.4–2.1 x
0.3–1.2 cm, tepi rata, ujung meluncip berakhir
dengan rambut, cepat luruh. Daun tersebar, gagang
hijau kemerahan, 1.5–9.5 cm, helai daun bak kulit,
berbulu rapat pada ke dua permukaan, bundar telur
lonjong, tidak simetri, 8–17 x 4–8.5 cm, bagian
terlebar 2.5–7 cm, bagian yang sempit 2–4.5 cm,
cuping pada pangkal bundar, 1.5–5 cm, tepi beringgit, ujung menyempit, urat daun menjari
menyirip, 1–2 pasang pada bagian basal ibu tulang
daun dan 3–4 pasang urat daun sepanjang ibu
tulang, bercabang kearah tepi. Perbungaan muncul
pada ketiak daun, menggarpu. Bunga jantan bergantilan hijau pupus, 1.2–1.4 cm; tenda bunga 4,
putih, tepi rata, 10 x 10 mm; tenda bagian luar
ellips, 0.6–1.1 x 0.6–0.9 cm, tenda bagian dalam
bundar telur sungsang, 0.6–0.9 x 0.4–0.7cm;
benang sari kuning, kelompokan membulat, berdiameter 5 mm, gagang 1–1.2 mm, kepala benang
sari kuning, 1.4–2 mm. Bunga betina bergantilan
hijau pupus, berbulu halus, 1.5–10 mm, tenda
bunga 5, putih, berbulu, bundar telur, 5–7 x 2–4
mm, tangkai putik dan kepala putik kuning, 4 mm,
bakal buah putih berubah hijau, berbulu, menyegi
3 dengan ujung meruncing, 4–6 mm, ruang 3,
plasenta 2 tiap ruang. Buah bergagang 3–10 mm,
bulat telur, tidak bersayap, tidak pecah, 14–17 x
12–20 mm, beruang 3. Biji 0.3 mm.
Persebaran. Endemik Sulawesi, dijumpai di
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Habitat. Umumnya dijumpai pada hutan pegunungan 700 hingga ketinggian 1700 m dpl,
tumbuh dekat tepi sungai, menyenangi tempat
ternaung dari sengatan matahari .
Catatan. Tumbuhan dengan bulu rapat mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikembangkan
sebagai tanaman hias.
3. Begonia flacca Irmsch., Webbia 9: 486. 1953.

Type: Sulawesi, Kendari, Peninsula SE of Kendari,
1874, O. Beccari CB4501 & CB4501A (syn FI.)
Terna menjalar. Batang hijau, berdiameter
lebih kurang 8–10 mm. Daun penumpu menyegi
tiga meluncip, kurang lebih 12–15 mm × 3–4 mm,
tepi rata. Daun tersebar dengan panjang ruas buku
2.5–5 cm, gagang daun 7–9 cm long, hijau licin
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sedikit berbulu, helai daun bundar telur, tidak
simetri, 6.5–7.5 × 5.5–6 cm, permukaan licin, tepi
dengan gigi jelas, ujung meluncip, urat daun
menjari menyirip, 3 pasang pada bagian pangkal,
bercabang 2–3 pasang. Bunga betina muncul pada
ketiak daun, tunggal, tegak, daun pelindung menyegi tiga sempit, 10 x 3 mm, mudah luruh,
gantilan bunga kurang dari 5 mm, putih, tenda
bunga 5, warna putih, 10–13 × 5–6 mm, daun
tenda bunga terbesar bundar telur sungsang, 8–10
× 8–10 mm, bakal buah putih, lonjong. Bunga
jantan muncul pada bagian ujung ranting, berupa
tandan, gantilan bunga 3–3.5 cm, licin, putih, tenda
bunga 2, bundar telur, putih, 10–13 x 10–13 mm,
benang sari kuning. Buah ruang 3, placenta menggarpu; putik bercabang 3 spiral, sayap 3, equal,
pangkal tumpul, ujung bersudut, 10 × 4 mm. Buah
kotak, tegak, hijau, 10 × 3 mm, sayap 3, ukuran
sayap 4–5 mm, bagian basal tumpul, ujung
membentuk sudut, berruang 3, placenta menggarpu.
Persebaran. Merupakan tumbuhan endemik
Sulawesi Tenggara. Populasinya sangat terbatas,
ditemukan di hutan sekitar desa Poraboa dan Goa
marmer, kecamatan Uluiwoi, Kendari dan pulau
Wawoni.
Habitat. Tumbuhan ini hidup sangat ekstreem di daerah berkapur (karst), perakaran dangkal dan kurang menyenangi sinar matahari langsung.
Catatan. Jenis ini pertama kali ditemukan
dekat Kendari pada tahun 1874.
4. Begonia longifolia Blume, Catalogus 102.
1823; Blume, Enum. Pl. Javae 1: 97. 1827; Candolle, Prod. 15(1): 398. 1864; Koorders, Ekurs.
Fl.Java 2: 650. 1912; Tebbitt, Brittonia 55(1): 25.
2003; Tebbitt, Begonias 168. 2005; Kiew, Begonias Penins. Malaysia 107. 2005. – Diploclinium
longifolium (Blume) Miq. Fl.Ned. Ind. 1(1): 687.
1856. Type: Java, Salak, C.L.v Blume 740 (holo
B).
Batang tegak, berumpun, hijau dengan bercak merah kecoklatan campur warna putih, licin,
bagian bawah agak berkayu, tinggi 150 (175) cm.
Daun penumpu menyegi 3 sempit, hijau pupus,
licin, 10–17 x 2–3 mm, tepi tidak bergigi, ujung
berambut 2–3 mm, cepat luruh. Daun tersebar,
gagang 5.5–10.5 cm, bagian atas beralur, helai
daun bak kulit, lanset lonjong, licin, tidak simetri,
10–30 x 4–13 cm, bagian terlebar 3.5–7.5 cm,
cuping pada pangkal bundar, 3–6 cm, tepi daun
bergigi halus dan berbulu, ujung menyempit, urat
daun menyirip 5–6 pasang pada bagian ibu tulang

Floribunda 4(3) 2011
daun, dan 2–3 urat daun pada bagian basal. Perbungaan muncul pada ketiak daun, kadang-kadang
bercabang, bunga betina dan jantan tumbuh bersama, berjumlah 2–4 per gagang, membengkok ke
belakang, 9–13 mm, memanjang hingga 14–17 mm
dalam keadaan berbuah, gantilan hijau, licin, 5–10
mm. Daun pelindung menyegi 3.6–12 x 2–4 mm,
tepi rata, ujung dengan satu rambut. Bunga betina
bergantilan 5–7 mm, bakal buah putih berubah
hijau, menyegi 3 dengan ujung meruncing, 8–11 x
10–13 mm, ruang 3 (jarang 2), plasenta 2 tiap
ruang, tenda bunga 6, putih, licin, bundar telur, 11–
12 x 8–9 mm, tangkai putik dan kepala putik
kuning, 4–5 mm. Bunga jantan bergantilan 6–25
mm, tenda bunga 4, putih, tepi rata, 11 x 11 mm,
tenda bagian dalam 10–11 x 7–9 mm, benang sari
membulat, berdiameter 5 mm, gagang 1–1.5 mm,
kepala benang sari kuning, 2 mm. Buah pengangguk 14–17 x 12–20 mm, bulat dengan ujung
berparuh, kurang lebih 4–6 mm, tidak bersayap,
licin, tidak pecah, beruang 3. Biji 0.3 mm.
Persebaran. Birma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan
Maluku.
Habitat. Umumnya dijumpai pada dataran
rendah hingga ketinggian 1000, tumbuh dekat tepi
sungai. Tumbuhan mempunyai daya adaptasi yang
cukup luas, substrat yang lembab, namun tidak
tergenang air atau berlumpur, menyukai sinar
matahari tidak langsung.
Catatan. Tumbuhan dengan warna merah
pada bagian bawah daun mempunyai daya tarik
tersendiri untuk dikembangkan sebagai tanaman
hias dan induk silangan.
5. Begonia watuwilensis Girmansyah, Reinwardtia 13(1): 70. Type: Gn. Komapodahu, 5 km Barat
Laut Wutamole (Base camp), Pegunungan Watuwila komplek, Ds. Sanggona, Kec. Uluiwo, Kolaka, Kendari 03 °47'734" LS, 121°’37'.873" BT,
800–900m, 14-VI-2008, Deden Girmansyah 914
(holotype BO).
Batang tegak, hijau keunguan, licin atau
agak berbulu, menebal pada pangkal buku, ruas 3–
12 cm, diameter 5–8 mm, tinggi hingga 1 m. Daun
penumpu menyegi tiga, basal terpotong, ujung
meluncip, mudah luruh. Daun bergagang keunguan, licin atau berbulu halus, 1–5.5 cm, helaian daun
berbulu halus hingga licin, bundar telur lonjong,
tidak simetri, tepi bergelombang bergigi, ujung
meluncip, 9–17 x 4.5–11 cm, bagian lobus terlebar
3–7 cm, lobus sempit 1.5–4 cm, lobus bagian basal
2–6 cm, urat daun menyirip, 1–2 pasang pada
bagian basal, 5 pasang pada ibu tulang daun,
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bercabang ke bagian tepi daun. Perbungaan pada
ujung ranting, tangkai bercabang menggarpu,
menunduk, licin atau sedikit berbulu, hijau kemerahan, terdiri atas bunga-bunga jantan dan betina.
Daun pelindung licin, tipis, membundar telur, jelas.
Bunga betina bergantilan putih, 6–7 mm, tenda
bunga 5, putih, bentuk elips, 15 x 4 mm, kepala
putik terbagi 3 bagian, kuning, 4 mm, bakal buah
bersayap 3, jambon, 3 ruang, plasenta menggarpu.
Bunga jantan bergantilan 3–10 mm, tenda bunga 4,
putih atau jambon; tenda bagian luar 10–14 x 7–13
mm, tenda bagian dalam 8–9 x 2–3 mm, benang
sari berwarna kuning, bentuk menyisir, tangkai
benang sari 4–5 mm, kepala benang sari kuning,
2.5–3 mm. Buah kapsul, 10–15 x 5–7 mm jambon,
bersayap 3 sama besar, sayap menyempit pada
bagian basal. Biji bulat telur jorong, 0.3–0.5 mm.
Persebaran. Hutan pegunungan Watuwila
dan Gn. Silui
Habitat. Hutan pegunungan pada ketinggian
800–1200 m dpl.
Catatan. Nama “watuwilasensis” menunjuk
asal ditemukannya tipe jenis tumbuhan tersebut.
Morfologi perbungaan betina Begonia watuwilaensis mempunyai beberapa kali percabangan,
tidak umum pada seksi Petermannia. Menurut
Thomas et al. (2009b), hal tersebut akibat radiasi
sehingga terjadi sindrom dan menimbulkan
beberapa kelainan atau variasi.
6. Begonia sp.
Terna dengan batang menjalar, licin, hijau
keunguan, kurang dari 40 cm, diameter 8–10 mm.
Daun penumpu menyegi 3, berukuran 16–25 × 6
mm, tepi maupun tulang daun bagian luar berbulu.
Daun tersebar, jarak antar daun 1.5–4.5 cm, gagang 6.5–12 cm, diameter 6 mm, hijau keunguan,
licin, helai daun bundar telur, tidak simetri, bak
kertas, 4.5–6 × 3.7–4.5 cm, permukaan atas hijau,
licin, bagian bawah daun hijau pupus, tepi daun
tidak bergigi jelas, ujung lancip; urat daun menonjol pada bagian bawah, menjari menyirip, 2–3
pasang pada bagian bawah, bercabang 2 x sepanjang ibu tulang daun. Perbungaan muncul pada
ketiak daun. Bunga betina tunggal, tegak, daun
pelindung menyegi 3, bentuk perahu, ujung meluncip, kurang lebih 3 x 1 cm, mudah luruh, gantilan
bunga putih keunguan, panjang sekitar 2.2 cm,
tenda bunga 5, putih, tidak sama besar, tenda
bagian dalam berukuran lebih kecil, 10–13 x 5–6
mm, tenda bunga luar berukuran 12–14 x 10–12
mm, putih, bakal buah lonjong, kapsul 10 x 3 mm,
ruang 3, plasenta bagian tengah, putik bercabang 3,
spiral, bersayap. Bunga jantan tegak bergantilan
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3.5 cm, licin, warna putih, daun pelindung menyegi tiga, putih kehijauan, tenda bunga 2, putih,
membundar telur menjantung, 15 x 18 mm, benang
sari kuning, kepala benang sari 1 mm. Buah tegak,
tunggal, menyegi tiga panjang, 1 cm, sayap sama
besar, sayap dengan sudut lancip pada bagian
ujung, ruang 3, placenta terbagi 2.
Persebaran. Endemik to Uluiwoi
Habitat. Hutan, menjalar di atas bebatuan di
tepi sungai, ketinggian 50 m dpl.
Catatan. jenis ini diduga merupakan jenis
baru. Mempunyai kemiripan dengan Begonia
flacca tetapi berbeda dari bentuk tepi daun yang
tidak bergigi jelas, bunga betina tunggal.
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