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Nepenthes Team News 
 
Keep Nepenthes in their natural habitat….!!!!!         1 # Februari 2006  
 

SEDIKIT TENTANG NEPENTHES TEAM 
 
Nepenthes Team merupakan gabungan dari alumni dan mahasiswa 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas Padang. Beberapa orang 
anggota Nepenthes Team tergabung dalam Yasayan Padang Biological 
Club dan KCA-LH Rafflesia FMIPA UNAND. Dalam melakukan 
kegiatan penelitian, Nepenthes Team mendapatkan dukungan dari 
Herbarium Universitas Andalas (ANDA) Padang. 
 
Penelitian Nepenthes Sumatera diawali oleh Bapak Rusjdi Tamin 
(sekarang Kepala Herbarium ANDA) pada tahun 1980-1990. Bersama 
dengan botanist dari Jepang, Bapak Rusjdi Tamin menemukan dan 
mempublikasikan beberapa jenis baru Nepenthes untuk Sumatra 
dalam rentang waktu  tersebut.  Selain itu, riset Bapak Rusjdi Tamin 
tersebut juga memberikan data awal tentang habitat dan daerah 
distribusi Nepenthes di Sumatera Barat.  
 
Tahun 2001, dengan dukungan BP Conservation Programme, sejumlah 
mahasiswa Bapak Rusjdi Tamin yang tergabung dalam Nepenthes 
Team melakukan kegiatan penelitian tentang Nepenthes di Sumatera 
Barat. Kegiatan tersebut meliputi survei ke lokasi-lokasi penting 
Nepenthes  untuk mengakses keberadaan, melakukan penilaian 
terhadap kondisi habitat dan ancamannya serta melakukan 
penghitungan populasi untuk menentukan status konservasi spesies 
tersebut. Hasil penelitian kemudian disosialisasikan melalui kegiatan 
“one day training” untuk mahasiswa pencinta alam dan menyebarkan 
leaflet serta poster untuk masyarakat.  
 
Tahun 2004-sekarang, Nepenthes Team melakukan kegiatan 
penyadartahuan untuk local guide di beberapa lokasi penting 
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Nepenthes yang berpotensi untuk kegiatan wisata asing atau 
domestik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada 
populasi-populasi Nepenthes yang berukuran kecil dan mempunyai 
daerah sebaran yang sempit.  
 
 

KEGIATAN NEPENTHES TEAM 
 
Dibawah naungan Herbarium Universitas Andalas (ANDA), Nepenthes 
Team sejak 2001 sampai sekarang terus melakukan kegiatan-kegiatan 
survei Nepenthes. Kegiatan-kegiatan tersebut baik dilakukan untuk 
Sumatera Barat sendiri sebagai kampuang halaman maupun Pulau 
Sumatera sebagai darek yang dipijak dan langik yang dijunjuang.   
 
Sejak pertengahan sampai akhir tahun 2001 tersebut, dengan 
dukungan BP Conservation Programme, Nepenthes Team mulai 
melakukan kegiatan dengan menelusuri semak belukar, hutan rimba 
dan gunung-gunung di Sumatera Barat. Alhasil pada tahun tersebut, 
dengan bermodalkan pengetahuan taksonomi dan pengetahuan 
lapangan hasil bimbingan dosen-dosen Jurusan Biologi FMIPA 
Universitas Andalas, Nepenthes Team dapat mengakses semua lokasi-
lokasi penting Nepenthes. Kegiatan ini juga telah mengantarkan 
Nepenthes Team untuk mencapai puncak-puncak gunung yang ada di 
Sumatera Barat. 
 
Dengan dukungan dari Yayasan Padang Biological Club dan Kelompok 
Cinta Alam dan Lingkungan Hidup (KCA-LH) Rafflesia FMIPA 
Universitas Andalas, sebagai sosialisasi kepada masyarakat, 
mahasiswa dan pemerintah, Nepenthes Team melakukan One Day 
Training tentang Nepenthes di Sumatera Barat beberapa hari 
sebelum lebaran di akhir tahun 2001. Dalam kegiatan ini, sebagai 
pemateri utamanya adalah Bapak Rusjdi Tamin sebagai Kepala 
Herbarium Universitas Andalas dan sebagai sesepuh dalam dunia 
pernepenthesan.  
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Pada tahun 2003, dengan belajar dari pengalaman lapangan pada 
tahun 2001-2002 dan hasil diskusi dengan Dr. Charles Clarke, 
Nepenthes Team mulai mengejar lokasi-lokasi penting Nepenthes di 
Pulau Sumatera. Alhasil, Nepenthes Team dapat mengakses seluruh 
dataran rendah sampai daerah pegunungan di Pulau Sumatera. Kecuali, 
daerah paling ujung utara Pulau Sumatera, Nepenthes Team mulai 
menikmati panasnya rawa gambut di bagian timur Pulau Sumatera dan 
sunset di pesisir barat Sumatera. Nepenthes Team juga 
berkesempatan menikmati sejuknya hawa pegunungan di sepanjang 
Bukit Barisan. Nepenthes Team juga ikut menyodorkan satu jenis 
baru yaitu Nepenthes rigidifolia Akhriadi, Hernawati dan R. Tamin 
diakhir tahun 2004. 
 
Dalam kegiatan ini, Nepenthes Team merasakan kesedihan ketika 
melihat dan mengetahui N. gymnamphora yang terkapar tak berdaya 
dilindas kayu-kayu logging, N. ampullaria yang tak berdaya ketika 
kelompoknya digilas roda-roda truk longging, N. rigidifolia yang 
terkulai ketika traktor   memperlebar jalan dan membersihkan 
dinding-dinding jalan dan N. aristolochioides yang kebingungan ketika 
tubuhnya dibawa kabur orang tak dikenal serta masih banyak 
kejadian-kejadian memilukan lainnya bagi Nepenthes di habitat 
alaminya.  
 
Dari hasil studi lapangan dan pengamatan yang menyedihkan yang 
dilakukan selama setahun tersebut, Nepenthes Team kembali dengan 
program sosialisasi. Brosur, leaflet, poster menjadi sasaran dalam 
proses penyadartahuan bagi masyarakat. Bacarito di lapau tentang 
konservasi Nepenthes pun dijadikan aktivitas tersendiri. Dan kembali 
untuk di kampuang halaman, Nepenthes Team kembali mengajak 
masyarakat lokal untuk peduli dengan Nepenthes. Maka, Nepenthes 
Coloring Competition untuk kanak-kanak pun digelar di beberapa 
nagari penting bagi Nepenthes. Nepenthes Essay Writing Competition 
untuk SLTA pun dihadirkan untuk mengetahui pengetahuan calon 
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pemimpin bangsa tentang pentingnya Nepenthes secara ekologis dan 
nilai pelestariannya untuk generasi mendatang. 
 
Untuk menjadikan Nepenthes sebagai Spesies Yang Harus 
Dilestarikan di habitat alaminya untuk generasi mendatang dan untuk 
kepentingan konservasi alam dan lingkungan. Pada tahun 2005-
sekarang, Nepenthes Team pun mencoba untuk ikut berperan aktif 
dalam kegiatan penyadartahuan lingkungan serta berperan serta 
dalam Penentuan Daerah Kunci Keanekaragaman Hayati di Sumatera 
yang diselenggarakan oleh Conservation International (CI) yang 
bekerjasama dengan LIPI. 
 
 
DONATE: (a) Guiding Book of Sumatran Nepenthes (Indonesian & 
English Version); (b) Nepenthes Essay Writing Competition Book; (c) 
Nepenthes Coloring Competition Book; (d) Nepenthes T-Shirt; (e) 
Monitoring of Nepenthes in their natural habitat. 
 
Nepenthes Team: tim yang terbentuk hasil kerjasama antara 
Herbarium Universitas Andalas, Padang Biological Club, KCA-LH 
Raffkesia FMIPA UNAND dan bukan organisasi profit; Studi pada 
tahun 2001-2004 disupport oleh BP Conservation Programme (BPCP, 
UK); Perbanyakan leaflet ini didanai oleh World Wildlife Fund (WWF, 
US); Photo oleh Nepenthes Team; contact person: Q-ting; email: 
sumatrannepenthes@yahoo.com; nepenthesteam@gmail.com;  
 
Leaflet ini ditujukan untuk penyadartahuan, bukan untuk 
diperjualbelikan, boleh diperbanyak sebanyak-banyaknya.  
 

Nepenthes dan alam bukan untuk dihabisi-tapi untuk 
dinikmati dan dicintai-maka manfaatkanlah ia-sesuai 
kebutuhanmu-agar tak ada bencana-jika ia mulai 
belajar-untuk memarahimu_(q021202) 
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