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Rismita Sari & M. Gafurhan. 2013. Ovoid Shaped Mangosteen from West Kalimantan. Floribunda 4(6):
154–159. — Among the diversity of fruits in West Kalimantan is mangosteen (Garcinia mangostana L.) in
ovoid shaped and not round as in general. From the field observation, the ovoid mangosteen is distributed in
several locations, namely in District Landak, Singkawang, Sambas, Bengkayang and Sanggau. Profile of the
mangosteen tree which will be released as ovoid mangosteen is from Sempalai Sebedang Village, District of
Sambas.
Keywords: Diversity, mangosteen, oval shape, West Kalimantan.
Rismita Sari & M. Gafurhan. 2013. Manggis Membulat Telur dari Kalimantan Barat. Floribunda 4(6): 154–
159. — Salah satu keanekaragaman buah di Kalimantan Barat adalah adanya buah manggis (Garcinia
mangostana L.) yang tidak membulat sebagaimana manggis pada umumnya. Dari hasil pengamatan, manggis ini dapat ditemukan di beberapa lokasi, yaitu Kabupaten Landak, Singkawang, Sambas, Bengkayang dan
Sanggau. Profil pohon manggis yang rencananya akan dirilis sebagai manggis membulat telur adalah yang
berasal dari Desa Sempalai Sebedang, Kabupaten Sambas.
Kata kunci: Keanekaragaman, manggis, membulat telur, Kalimantan Barat.
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan buah tropis yang sudah sangat dikenal luas
di dunia. Tumbuhan ini diketahui tersebar hampir
di seluruh Indonesia dan memiliki banyak variasi
karakter morfologi.Variasi karakter morfologi manggis yang umum telah diketahui antara lain ukuran buah, rasa, dan warna kulit buah. Selain itu, di
alam masih ditemukan variasi manggis maupun
jenis yang berkerabat dekat dengan manggis yang
menunjukkan kemiripan morfologi.
Garcinia di dunia diperkirakan mencapai
500 jenis (Jones 1980), dan di Indonesia diperkirakan terdapat 100 jenis (Hambali 1996). Beberapa jenis manggis liar memiliki karakter yang
mirip dengan manggis, seperti G. celebica, G.
hombroniana, G. porrecta dan G. wichmanni.
Sampai saat ini belum ada revisi Garcinia, namun
dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah
satu pusat keanekaragaman Garcinia di dunia. Karena di samping keanekaragaman manggis liar,
keanekaragaman manggis pun terdapat di sini seperti manggis membulat telur dari Kalimantan
Barat atau manggis yang berukuran relatif kecil
dari Leuwiliang atau Jasinga (Jawa Barat).
Tingginya keanekaragaman manggis liar dan
manggis dapat memberikan peluang untuk terjadinya persilangan antar jenis Garcinia meskipun
manggis dikenal apomiktik. Kemungkinan ini dise-

babkan adanya pohon jantan dari berbagai jenis
manggis liar se-perti G. celebica dan G. porrecta.
Di Kalimantan ditemukan variasi karakter
morfologi yang lain yaitu bentuk buah. Berbeda
dengan manggis pada umumnya, manggis ini memiliki bentuk buah yang mengerucut ke atas ke
arah kepala putik sehingga membulat bulat telur
(ovoid). Bentuk buah manggis seperti ini ditemukan antara lain di Kalimantan Barat dan Timur. Di
Kalimantan Barat ditemukan di berbagai lokasi,
antara lain di wilayah Kabupaten Landak, Singkawang, Sambas, Bengkayang dan Sanggau. Di Kalimantan Timur antara lain ditemukan di Kabupaten
Malinau dan merupakan salah satu buah unggulan
dari Kabupaten ini selain cempedak. Manggis
membulat telur ini dinilai sebagai manggis khas
Kalimantan Barat, dan direncanakan akan diluncurkan sebagai salah satu varietas manggis.
Berikut akan dipaparkan beberapa informasi yang
berkaitan dengan keberadaan manggis membulat
telur di Kalimantan Barat.
BAHAN DAN METODE
Bahan pengamatan adalah manggis membulat telur yang ditemukan di Kabupaten Landak,
Singkawang, Sambas, Bengkayang dan Sanggau.
Pengamatan bentuk buah dilakukan pada buah
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kering yang ditemukan di Kabupaten Landak,
Singkawang dan Bengkayang. Sedangkan pengamatan buah segar dilakukan di Kabupaten Sanggau
dan Sambas. Pengukuran morfologi pohon manggis dilakukan di Desa Sebedang, Kabupaten Sambas. Metode pengamatan adalah dengan melakukan
observasi lapangan dan membandingkan manggis
membulat telur dengan manggis biasa dan manggis
liar (Garcinia sp.). Data manggis biasa diperoleh
dari literatur, dari koleksi manggis di Kebun Raya
Bogor yang berada di vak XIII.E.10, manggis dari
Kalimantan Tengah dan pohon manggis di Desa
Haruyan Dayak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan. Data yang diambil antara lain
adalah ukuran panjang dan diameter buah, bentuk
buah, bentuk tajuk pohon dan tinggi pohon. Untuk
membandingkan perbedaan buah antara manggis
biasa dan manggis membulat telur dilakukan perbandingan antara panjang dan diameter buah.
Untuk pembanding dengan Garcinia lain diberikan
ukuran perbandingan panjang dan diameter G.
porrecta, G. porrecta var. schizogyna, dan G.
celebica.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi mengenai manggis membulat telur
pertama kali diperoleh dari Dinas Pertanian dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat bahwa di
Kabupaten Sambas terdapat buah manggis berbentuk membulat telur yang berbeda dengan
manggis biasa. Manggis ini dianggap khas Sambas
dan direncanakan akan diluncurkan sebagai manggis membulat telur khas Kalimantan Barat. Salah
satu ciri khas manggis ini adalah tidak dapat
diletakkan dalam posisi terbalik, yaitu dengan
posisi stigma di bawah. Buah akan terguling karena bentuk yang memembulat telur, tidak seperti
manggis biasa yang membundar.
Di Desa Karangan, Kabupaten Landak, di
lokasi hutan Perigek Sunga di dekat lokasi makam
tua leluhur penduduk Perigek ditemukan pohon
manggis yang sudah cukup tua. Pohon manggis
yang tinggi cabang pertama dari tanah sekitar 6 m
menunjukkan bahwa usia pohon ini sudah cukup
tua. Pohon tersebut dalam keadaan tidak berbuah
namun ditemukan bekas buahnya yang sudah
kering dengan bentuk buah agak membulat telur
(Gambar 1). Buahnya memiliki panjang sekitar 5
cm dan lebar 6 cm. Dari bentuk buahnya terlihat
tidak seperti bentuk buah manggis biasa karena
cenderung berbentuk membulat telur. Hutan di Desa Karangan merupakan hutan milik rakyat yang
dijaga kelestariannya dengan adanya makam tua

tiga saudara yaitu Tan Kafi, K.N. Tan Muhammad
Yunus dan Ence Tan Baiduri. Tiga saudara ini merupakan asal mula penduduk di Desa Karangan.
Lokasi tumbuh pohon manggis terletak sekitar 10
m dari batas makam tiga saudara. Tidak ditemukan
pohon manggis lain di sekitarnya, tetapi ada beberapa anakan yang masih kecil. Selain pohon manggis, terdapat pohon manggis hutan (Garcinia sp.),
Gnetum sp., bambu, dan lain sebagainya.
Pohon manggis membulat telur juga ditemukan di salah satu tembawang di Desa Pasti Jaya,
Kabupaten Singkawang. Tembawang adalah sebutan untuk kebun buah yang telah diwariskan secara
turun-temurun oleh nenek moyang suku Dayak di
Kalimantan Barat. Tembawang biasanya berisikan
jenis-jenis pohon buah yang dibawa dari hutan
kemudian bijinya dibuang di kebun dan dibiarkan
tumbuh membesar hingga menghasilkan buah.
Pohon manggis ini cukup besar dan masih memiliki buah muda. Buah manggis kering di tembawang ini memiliki bentuk yang membulat telur
mirip seperti yang ditemukan di Landak (Gambar
2). Panjang buah sekitar 6 cm dan lebar 5.5 cm.
Tinggi pohon sekitar 13 m dengan cabang yang
rimbun. Pohon-pohon lain di sekitarnya antara lain
Baccaurea reticulata, B. racemosa dan Gnetum sp.
Menurut penduduk setempat, buah-buahan di
tembawang ini jarang dijual melainkan habis
dikonsumsi oleh pemilik atau dibagikan kepada
para tetangganya. Kemungkinan masih terdapat
pohon-pohon manggis lainnya di desa ini karena
buahnya dikonsumsi oleh penduduk.
Di Kabupaten Sambas, pohon manggis
membulat telur yang direncanakan akan dijadikan
induk terletak di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, di tepi jalan menuju Danau
Sebedang. Pohon ini memiliki tinggi 19.15 m,
dengan tinggi cabang pertama 4.35 m. Diameter
batang 55 cm dan diameter tajuk 11.90 m. Pohon
ini menghasilkan satu buah dalam satu pucuk
tangkai. Usia pohon ini diperkirakan lebih dari 100
tahun namun populasi manggis ini tidak banyak.
Di sekitar pohon induk ditemukan satu pohon
manggis yang buahnya sangat mirip sehingga
diduga merupakan turunannya. Pohon muda ini
baru mencapai tinggi sekitar 8 m. Buahnya berbentuk bundar telur mirip seperti yang ditemukan
di Kabupaten Landak (Gambar 3). Ukuran buahnya memiliki panjang sekitar 7 cm dan diameter 6
cm. Diperkirakan buah manggis ini selalu diambil
dan dibawa orang sehingga hampir tidak ada biji
yang tumbuh di sekitar pohon induknya.
Di Kabupaten Bengkayang ada satu pohon
manggis yang memiliki buah membulat telur yang
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berada di Desa Sebupet, Kelurahan Rangkang.
Tidak ada buah utuh yang ditemukan tetapi ada
sisa kulit buah yang menunjukkan bentuk buahnya
yang membulat telur. Dari perbandingan bentuk
bekas buah yang ada, bentuk buah manggis ini
mirip dengan yang ditemukan di hutan Karangan,
Kabupaten Landak. Manggis membulat telur juga
terdapat di daerah Darit, Kalimantan Barat. Bentuk
buahnya mirip dengan yang ditemukan di Desa
Sebupet (Gambar 4b). Populasi manggis ini lebih
banyak di daerah Darit dari pada di Bengkayang.
Di Kabupaten Sanggau, terdapat pohon
manggis membulat telur yang ditemukan di Dusun
Munyau, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam.
Manggis ini merupakan tumbuhan asli dari hutan
setempat yang kini sudah beralih fungsi menjadi
perkebunan karet sebuah perusahaan swasta. Penduduk menanam pohon manggis ini di pekarangan
rumah. Bentuk buahnya membulat telur dan percabangannya cenderung mengarah ke atas. Susunan percabangan pohon manggis membulat telur ini

sedikit berbeda dengan manggis biasa yang bulat,
sehingga dari tampilan pohonnya juga dapat
dibedakan (Gambar 4a). Buah muda berwarna hijau muda dan hanya menghasilkan satu buah setiap
tangkai.
Manggis membulat telur memiliki perbedaan bentuk bila dibandingkan dengan manggis biasa
(Gambar 5). Umumnya manggis memiliki bentuk
membulat atau pepat yaitu bagian tengah memiliki
diameter lebih besar. Namun manggis yang ditemukan di Kalimantan Barat ini memiliki ujung
yang agak melancip atau memiliki diameter lebih
kecil dari bagian dasar atau tengah. Dengan bentuk
seperti ini kepala putik terlihat sangat menonjol di
ujung buah. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui penyebaran manggis membulat telur
di Kalimantan Barat seperti pada Gambar 6.
Bila dibandingkan ukuran panjang dan diameter buah manggis biasa dengan manggis membulat telur asal Bengkayang dan Sanggau, diperoleh perbandingan seperti tabel 1.

Tabel 1. Ratio antara panjang dan diameter buah manggis biasa, manggis membulat telur asal Bengkayang
dan Sanggau
Jenis manggis

Ratio rata-rata ukuran panjang dan
diameter buah
0.84

Asal manggis

Manggis biasa

Koleksi Kebun Raya Bogor

Manggis membulat telur

Darit, Kabupaten Bengkayang

0.92

Manggis membulat telur

Desa Sekayam, Kabupaten Sanggau

1.06

Berdasarkan ratio antara panjang dan diameter buah, dapat dilihat perbedaan besaran antara
manggis biasa dengan manggis membulat telur.
Manggis membulat telur asal Sanggau yang memiliki bentuk lebih membulat telur dari manggis

membulat telur asal Bengkayang memiliki angka
ratio paling besar di antara ketiga manggis tersebut. Sebagai perbandingan, pada jenis manggis
liar ratio antara panjang dan diameter buah ini
dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Ratio panjang buah dan diameter pada manggis liar
Garcinia porrecta
Garcinia porrecta var. schizogyna
Garcinia celebica
Bentuk manggis membulat telur memiliki
kemiripan dengan bentuk jenis manggis liar yang
ditemukan di Kalimantan Tengah (Gambar 7).
Manggis liar ini ditemukan di Desa Lahei, Kabupaten Barito Utara. Bentuknya agak mengerucut
dan kepala putik terlihat menutupi ujung buah.
Bentuk daun dan buah sangat mirip dengan
manggis, hanya tangkai daun lebih panjang dari
tangkai daun manggis biasa. Buahnya sangat lebat
pada saat berbuah, warna buah mudanya hijau

0.94
1.15
0.80

sedangkan buah yang sudah mulai matang
memiliki warna kemerahan pada bagian yang
terkena sinar matahari dan hijau di bagian yang
ternaungi. Kepala putik terbagi sesuai jumlah
juring di dalamnya persis seperti manggis. Namun
kepala putik tidak menyatu di bagian pangkalnya
seperti pada manggis, melainkan terpisah-pisah.
Rasanya masam dan hampir setiap juring memiliki
biji. Keistimewaan pohon ini adalah habitatnya
berada pada lahan yang sering tergenang air tetapi

157

Floribunda 4(6) 2013

dapat tumbuh normal.
Bila dibandingkan, antara manggis membulat telur yang terdapat di Kabupaten Landak dan
Singkawang memiliki kemiripan dengan manggis
liar yang terdapat di Barito Utara (Gambar 8).
Ketiganya menunjukkan bentuk buah yang berbeda
dari manggis yang biasa atau manggis liar yang
sudah dikenal berkerabat dekat dengan manggis
seperti G. celebica yang memiliki bentuk buah
membulat (Gambar 9).
Kerabat manggis (Garcinia spp.) dikenal
memiliki banyak kemiripan morfologi. Banyak
Garcinia yang memiliki ciri karakter daun yang
mirip, namun berbeda dalam karakter bunga dan
buah (Whitmore 1973). Dari karakter buah diketahui sangat beragam dalam bentuk dan warna
(Corner 1940). Variasi morfologi yang sangat tinggi pada Garcinia ini belum diketahui apakah
dihasilkan dari perkembangan evolusi ataukah dari
hasil persilangan yang berlangsung lama. Sifat
manggis yang apomiktik juga banyak dimiliki oleh
kerabat liarnya. Dari hasil pengamatan dapat dikatakan bahwa manggis membulat telur ini

kemungkinan merupakan varian dari manggis
biasa tetapi belum dapat berdiri sendiri menjadi
jenis lain. Masih perlu beberapa kajian untuk mengetahui karakter manggis membulat telur untuk
memastikan apakah dapat menjadi jenis lain.
Deskripsi: pohon, tinggi mencapai 19.5 m,
diameter hingga 55 cm, getah berwarna kuning.
Daun tunggal, berpasangan dan berseling (alternate decussate), daun 16–19.5 cm x 5–8.5 cm,
tangkai daun 2–2.5 cm, daun muda berwarna merah. Bunga tunggal, terminal, warna putih hingga
merah muda atau merah, bakal buah superior,
stigma persisten. Buah berbentuk bundar telur atau
bulat telur, agak membulat atau membulat telur,
diameter 5–6 cm, panjang buah 6–7 cm, isi juring
6–7, daging biji (aril) putih.
Adanya kemiripan antara manggis membulat
telur dengan manggis liar di Kalimantan perlu
dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kekerabatan
antara manggis ini. Di samping itu kekerabatan
antara manggis membulat telur dengan manggis
biasa juga perlu dikaji untuk mengetahui apakah
ada perbedaan genetik antara keduanya.

Gambar 1. Bentuk buah manggis kering yang ditemukan di hutan Karangan, Kabupaten Landak.

Gambar 2. Buah manggis kering yang ditemukan
di Kabupaten Singkawang.

Gambar 4b. Buah manggis membulat telur (kiri)
dan pohonnya (tengah) di Dusun Munyau, Desa
Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau; pohon manggis biasa (kanan) di Desa
Haroyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Gambar 3. Manggis membulat telur di Kabupaten
Sambas.
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(a)
Gambar 4a. Manggis membulat
telur asal Darit, Kalimantan Barat.

(b)

Gambar 5. Bentuk manggis biasa: (a) manggis koleksi Kebun
Raya Bogor berasal dari Jawa, (b) manggis dari Kalimantan
Tengah.

Gambar 6. Titik lokasi ditemukannya manggis membulat telur di Kalimantan Barat.

Gambar 7. Manggis liar dari Desa Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Gambar 8. Perbandingan bentuk manggis membulat telur dari Kabupaten Landak dan Singkawang
dengan manggis liar dari Barito Utara.

Gambar 9. (a) Buah G. mangostana; (b) Buah
muda G. celebica.
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KESIMPULAN

Manggis membulat telur di Kalimantan
Barat diperkirakan khas dan endemik. Manggis ini
tersebar secara luas di beberapa lokasi yaitu di Kabupaten Landak, Singkawang, Sambas, Bengkayang dan Sanggau. Keberadaan manggis membulat
telur di tembawang memberikan kemungkinan
adanya manggis membulat telur liar di hutan
seperti yang terdapat di hutan Karangan dan
Sanggau. Manggis liar yang memiliki kemiripan
karakter dengan manggis membulat telur perlu
dikaji lebih lanjut untuk mengetahui hubungan
kekerabatan antara keduanya.
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