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Nepenthes Team News 
 
Keep Nepenthes in their natural habitat….!!!            2 # September 2006  
 
APA ITU NEPENTHES? 

Nepenthes (katidiang baruak/carnivorous pitcher plant) 
termasuk kedalam famili Nepenthaceae dengan satu genus 
tunggal yang terdiri dari lebih kurang 100 spesies yang 
sebagian besar tersebar di daerah tropis. Tumbuhan ini 
merupakan herba perennial berumah dua yang tumbuh 
memanjat. Batang bulat atau bersegi dan tumbuh memanjang 
sampai beberapa puluh meter. Tumbuhan muda mempunyai 
batang yang pendek dengan susunan daun roset dan tidak 
menghasilkan bunga, sedangkan tumbuhan dewasa tumbuh 
memanjang dan menghasilkan bunga pada ujung batangnya. 
Daun tunggal, bertangkai pendek atau menempel dan terdiri 
dari helaian daun, sulur, kantong dan taji.  
Kantong merupakan bagian utama yang paling menarik dan 
menjadikan tumbuhan ini unik. Kantong pada Nepenthes 
berfungsi sebagai perangkap (trap) bagi serangga, reptil atau 
mamalia kecil yang mencari makanan disekitar tumbuhan ini. 
Kekhasan bentuk dan susunan rigi-rigi pada bibir kantong serta 
bagian dalam dinding kantong yang licin-berlilin menyebabkan 
hewan yang  terperang-kap jatuh kedalam kantong dan tidak 
bisa bergerak keluar. Mangsa akan segera diuraikan secara 
enzimatis oleh cairan lendir yang terdapat di dalam kantong. 
Warna dan bentuk kantong sangat bervariasi tergantung pada 
species dan posisi dimana kantong tersebut berkembang. 
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SEBARAN NEPENTHES 

Di seluruh daerah sebarannya di dunia mulai dari Madagascar, 
Sri Langka, Asia Tenggara hingga Kepulauan di daerah Pasifik, 
daerah Asia Tenggara khususnya Kalimantan (Borneo) dan 
Sumatera merupakan daerah yang memiliki jumlah jenis 
Nepenthes yang tertinggi. Hampir 75% dari jenis - jenis di 
Kalimantan dan Sumatera itu merupakan jenis - jenis yang 
endemik. Tercatat lebih kurang 100 spesies yang sudah  
diketahui secara ilmiah. 34 spesies diantaranya ditemukan di 
Kalimantan dan 31 spesies ditemukan di Sumatera.  
Di Sumatera, dari 31 spesies Nepenthes yang ditemukan, 26 
spesies diantaranya merupakan jenis yang endemik. Sisanya 
merupakan spesies yang dapat ditemukan didaerah lain 
termasuk di Kalimantan. Dalam tiga tahun terakhir ditemukan 
lebih kurang 3 spesies baru Nepenthes,  1 spesies 
dipublikasikan oleh Nepenthes Team tahun 2004. Pada tahun 
2006 ini berkemungkinan akan dipublikasikan 2 spesies baru 
yang ditemukan di Sumatera Utara.  
 

POPULASI NEPENTHES 

Pengamatan dan Penelitian Nepenthes Sumatera telah dirintis 
oleh Bapak Rusjdi Tamin (”Bapak Nepenthes Indonesia”) sejak 
18 tahun yang lalu. Penelitian yang lebih konferehensif 
terhadap populasi alami Nepenthes Sumatera mulai dilakukan 
oleh Team pada tahun 2003, sedangkan untuk Sumatera Barat 
penghitungan populasi Nepenthes mulai dilakukan dari tahun 
2001. Pengamatan dan monitoring secara kontinue dilakukan 
pada beberapa lokasi penting untuk spesies Nepenthes, 
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sehingga bisa diketahui adanya penurunan atau peningkatan 
populasi Nepenthes di alam.  
Di Sumatera Barat, berdasarkan pengamatan yang dilakukan 
ditetapkan 6 lokasi penting yang tersebar di Kab. 50 Kota, 
Kab. Solok, Kota Padang dan Kab. Pasaman. Sedangkan untuk 
Sumatera ditetapkan 4 provinsi sebagai daerah sebaran 
penting Nepenthes, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Riau dan Jambi. Dari kesemua daerah tersebut, populasi 
Nepenthes sering ditemukan tidak berada di dalam kawasan 
konservasi. Sehingga sangat memudahkan terjadinya 
penurunan populasi yang drastis dalam waktu singkat, jika 
terjadi gangguan terhadap species bersangkutan ataupun 
gangguan terhadap habitat yang ditempatinya. 

==================== 

KONSERVASI NEPENTHES 

Mengingat Nepenthes adalah spesies tumbuhan unik dengan 
tingkat keendemikan dan tingkat keterancamannya yang 
tinggi, maka Nepenthes Team secara bertahap memulai 
program konservasi Nepenthes terutama untuk penyelamatan 
habitat alaminya. Usaha konservasi ini juga mendukung 
program pemerintah untuk perlindungan terhadap 
keanekaragaman hayati di Indonesia. Meskipun Dalam aktivitas 
konservasi khususnya konservasi terhadap suatu spesies, 
Nepenthes belum dijadikan sebagai spesies kunci.  
Bersama-sama dengan Rafflesia, Amorphophallus, Anggrek, 
serta flora dan fauna lainnya, di Indonesia Nepenthes menjadi 
spesies yang dilindungi seperti diatur dalam PP No. 7 th. 1999. 
Perlindungan yang diberikan tersebut secara langsung dan 
tidak langsung meliputi perlindungan bagi kehidupannya di 
alam, perlindungan bagi tempat hidupnya, perlindungan bagi 
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individu-individunya dan perlindungan jika ia dimanfaatkan 
dimana pemanfaatannya tidak merusak kehidupannya yang ada 
di alam.   
Secara global, Nepenthes termasuk kedalam tumbuhan yang 
dikategorikan terancam dan secara keseluruhan termasuk ke 
dalam redlist data book yang disusun oleh IUCN. Pemanfaatan 
dan perdagangannya diatur dalam konvensi CITES yang 
mendapatkan pengakuan secara Internasional. Hanya saja 
implementasi dari semua peraturan dan usaha penyelamatan 
spesies unik ini belum mendapatkan respon yang 
menggembirakan baik dari masyarakat, peneliti, praktisi 
tumbuhan ataupun dari institusi ilmiah terkait. Dibutuhkan 
peran aktif dari semua pihak agar usaha pelestarian tumbuhan 
ini memberikan hasil yang bermanfaat, baik untuk habitat dan 
tumbuhan bersangkutan, maupun untuk manusia sebagai 
pengambil manfaat dari tumbuhan dimaksud.  
 
DONATION to support us: (a) Guiding Book of Sumatran Nepenthes 
(Indonesian & English Version); (b) Nepenthes Essay Writing Competition 
Book; (c) Nepenthes Coloring Competition Book; (d) Nepenthes T-Shirt and 
Accessories; (e) Monitoring of Nepenthes in their natural habitat. 
 
Nepenthes Team: tim yang terbentuk hasil kerjasama antara Herbarium Universitas Andalas, 
Yayasan Padang Biological Club, KCA-LH Rafflesia FMIPA UNAND dan bukan lembaga profit; 
Studi pada tahun 2001-2004 disupport oleh BP Conservation Programme (BPCP, UK); 
Perbanyakan leaflet ini didanai oleh World Wildlife Fund-Education for Nature (WWF-EFN, 
US); Photo oleh Nepenthes Team, Illustrasi peta digambar ulang dari www.honda-e.com; 
contact person: Q-ting; email: sumatrannepenthes@yahoo.com; nepenthesteam@gmail.com. 
 
Leaflet ini ditujukan untuk penyadartahuan, bukan untuk diperjualbelikan, 
boleh diperbanyak sebanyak-banyaknya. We just try to conserve in the 
wild… 
 
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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