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Nepenthes Team News 

Keep Nepenthes in their natural habitat….!!!            3 # Februari 2007 
 
KABA BELANTARA 

Nepenthes Conservation Programme (NCP) Team sebagai kumpulan 
dari beberapa lembaga yang berniat melakukan pendataan, 
penelitian, penyadartahuan dan pelestarian Nepenthes di habitat 
alaminya terus melakukan kegiatannya secara berkesinambungan. 
Berbagai macam forum diskusi dengan para pakar, LSM, 
pemerintahan dan masyarakat terus dilakukan untuk mendapatkan 
dukungan. Baik secara personel maupun secara melembaga.  
Pada November 2006, NCP Team yang didukung oleh BP 
Conservation Programme, UK dan PILI - NGO Movement 
menerbitkan buku panduan lapangan Nepenthes Sumatera yang 
berbahasa Inggris. Buku tersebut telah disebarkan kepada LIPI, 
SSC-IUCN Carnivorous Plant, peneliti Nepenthes di seluruh dunia, 
LSM, BKSDA di Sumatera, instansi pemerintahan dan beberapa 
orang yang tertarik dengan pelestarian Nepenthes. Diharapkan buku 
tersebut menjadi informasi penting bagi semua pihak dalam 
menguatkan status dan usaha pelestarian Nepenthes di alam. Untuk 
lebih memasyarakatkan pentingnya Nepenthes sebagai salah satu 
keanekaragaman hayati yang patut dilestarikan, saat ini sedang 
diusahakan menerbitkan buku panduan lapangan Nepenthes di 
Sumatera yang berbahasa Indonesia. 
Dalam rangka menyambut tahun 2007 dan sebagai tindak lanjut 
dalam kegiatan sosialisasi Nepenthes, NCP Team memproduksi baju 
kaos Save Nepenthes in the Wild! dalam jumlah terbatas untuk 
anggota Team dan dunsanak NCP Team di lapangan. Selain itu, NCP 
Team juga membuat pin dan mug Nepenthes inermis. Media ini 
dibuat atas dukungan WWF-EFN US yang diberikan kepada salah 
seorang anggota NCP Team yang sedang menyelesaikan studinya 
tentang kajian numerical taxonomy hybrid alami Nepenthes.   
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Pada Februari 2007 ini, NCP Team melakukan monitoring populasi 
Nepenthes di daerah Taman Nasional Kerinci Seblat. Selain itu, 
Nepenthes Team juga melakukan diskusi dan sharing informasi 
dengan Balai TNKS dan beberapa LSM di Kerinci. 
 

JENIS –JENIS NEPENTHES DI SUMATERA 

Jenis-jenis Nepenthes dapat dikenali dengan memperhatikan 
karakter daun dan karakter kantong. Karakter kantong menjadi 
karakter utama dalam mengetahui jenis-jenis Nepenthes. Mulai dari 
penampilan kantong secara umum, penampilan mulut dan bibir 
kantong hingga penampilan tutup kantong. Namun perlu diketahui 
juga, kantong yang diidentifikasi tersebut, harus juga diketahui 
apakah kantong tersebut merupakan kantong roset dan bawah atau 
kantong atas, karena penampilan kedua kantong tersebut sering 
memiliki perbedaan penampilan pada individu dari jenis yang sama. 
Berdasarkan International Plant Name Index, dari Sumatera telah 
dipublikasikan 51 nama jenis Nepenthes yang terdaftar di Index 
Kewensis dan Australian Plant Name Index. Sebanyak 33 nama jenis 
digunakan sebagai nama jenis yang sah (legitimate name), dengan 
arti kata 18 nama jenis yang lainnya ada yang sinonim, nama tidak sah 
(nomen nudum) atau pun basionim dari nama hibrid alami. Ke-33 jenis 
tersebut, sebanyak 26 jenis merupakan jenis yang endemik 
Sumatera (Tabel 1). 
 

Tabel 1. Jenis – jenis Nepenthes yang tersebar di Sumatera 
 

No. Jenis Keendemikan No. Jenis Keendemikan 

1. Nepenthes adnata Endemik 18. Nepenthes lingulata  Endemik 
2. Nepenthes albomarginata S, M, B 19. Nepenthes longifolia  Endemik 
3. Nepenthes ampullaria S, M, B, P 20. Nepenthes mirabilis  Kosmopolit 
4. Nepenthes angasanensis Endemik 21. Nepenthes mikei  Endemik 
5. Nepenthes aristolochioides Endemik 22. Nepenthes ovata  Endemik 
6. Nepenthes bongso Endemik 23. Nepenthes rafflesiana  S, M, B 
7. Nepenthes densiflora Endemik 24. Nepenthes reinwardtiana  S, B 
8. Nepenthes diatas  Endemik 25. Nepenthes rhombicaulis  Endemik 
9. Nepenthes dubia Endemik 26. Nepenthes rigidifolia  Endemik 
10. Nepenthes eustachya  Endemik 27. Nepenthes singalana  Endemik 
11. Nepenthes gracilis  S, M, B, C 28. Nepenthes spathulata  Endemik 
12. Nepenthes gymnamphora  S, J 29. Nepenthes spectabilis  Endemik 
13. Nepenthes inermis   Endemik 30. Nepenthes sumatrana  Endemik 
14. Nepenthes izumiae  Endemik 31. Nepenthes talangensis  Endemik 
15. Nepenthes jacquelineae  Endemik 32. Nepenthes tenuis  Endemik 
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16. Nepenthes jamban  Endemik 33. Nepenthes tobaica Endemik 
17. Nepenthes lavicola  Endemik       

Keterangan: S = Sumatera; M = Semenanjung Malaya; B = Borneo dan Kalimantan; P = Papua; C = Sulawesi; J = Jawa 

=================== 
POPULASI NEPENTHES 

Berdasarkan monitoring sejak September 2006 hingga Februari 
2007 ini, populasi Nepenthes di Sumatera terus menurun khususnya 
untuk daerah dataran rendah. Penurunan ini disebabkan degradasi 
habitat dan pencabutan Nepenthes di alam sebagai tanaman hias.  
Untuk daerah Sumatera bagian tengah, pada beberapa titik sebaran 
Nepenthes terjadi penurunan populasi yang sangat drastis. Seperti 
halnya di Kab. 50 Kota, pada beberapa titik malah ditemukan 1-10 
individu dalam populasi yang berbeda-beda. Sebelumnya pada 
monitoring pada tahun 2005, di titik tersebut ditemukan sebanyak 
25-50 individu. Begitu juga dengan yang ditemukan di Kab. Kerinci. 
Pada titik-titik utama yang diharapkan sebagai daerah aman bagi 
Nepenthes juga terjadi seperti halnya di Kab. 50 Kota. Malahan 
pada satu populasi di zona inti TNKS, terjadi penurunan populasi 
dari 1-25 individu menjadi 1-5 individu dan pada satu populasi lain 
malahan menjadi daerah kosong Nepenthes. Dalam monitoring ini, 
NCP Team juga merangkum sebaran baru populasi Nepenthes.  

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

KONSERVASI NEPENTHES 

Sebagai salah satu tumbuhan yang unik dan khas, Nepenthes terus 
diburu untuk dimanfaatkan oleh banyak orang. Kondisi ini menjadikan 
Nepenthes di alam hampir bernasib sama dengan tumbuhan lainnya 
seperti anggrek (Orchidaceae) dan kelompok talas-talasan 
(Araceae), dimana tumbuhan yang hidup di alam semakin berkurang 
populasinya akibat eksploitasi. Eksploitasi yang dilakukan secara 
umum berupa pemanfaatan untuk tanaman hias. Walaupun di 
beberapa daerah ada yang memanfaatkan untuk salah satu tumbuhan 
untuk acara adat, namun tanpa mencabut individunya dan hanya 
memanfaatkan kantong. 

 4

Untuk mengurangi tekanan terhadap individu-individu di alam, 
Nepenthes Team terus melakukan kegiatan sosialisasi nilai penting 
Nepenthes baik untuk kepentingan ekologis maupun pelestarian 
jenis. Kegiatan yang dilakukan oleh Team berupa diskusi dan sharing 
informasi kepada masyarakat lokal, LSM, hobbies, pemerintahan dan 
para peneliti. Team juga melakukan kegiatan sosialisasi berupa 
pembuatan poster dan mengikuti diskusi-diskusi konservasi.  
Dalam proses sosialisasi ini, Team menyarankan kepada para 
stakeholder yang memanfaatkan Nepenthes sebagai tanaman hias 
tidak melakukan pengambilan langsung dari alam. Akan tetapi dengan 
melakukan perbanyakan dari biji, kultur jaringan atau membeli 
kepada nurseri yang sudah melakukan perbanyakan dan bukan 
mencabut dari alam. Hal ini berguna untuk mengurangi tekanan 
terhadap populasi di alam. Walaupun secara umum habitat 
Nepenthes termasuk habitat yang riskan terhadap konversi dan 
degradasi, namun Nepenthes dapat melakukan recovery untuk dapat 
tumbuh kembali seperti awalnya selama habitat tersebut tidak dialih 
fungsikan sebagai pemukiman masyarakat. 
 
DONATION to support us: (a) Guiding Book of Sumatran Nepenthes (Indonesian 
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: Nepenthes Conservation Programme (NCP) Team terbentuk dari kolaborasi 
antara Herbarium Universitas Andalas, Yayasan Padang Biological Club, KCA-LH Rafflesia 
FMIPA UNAND; Studi pada tahun 2001-2004 disupport oleh BP Conservation Programme 
(BPCP, UK); Perbanyakan news ini didanai oleh World Wildlife Fund-Education for Nature 
(WWF-EFN, US); contact person: P. Akhriadi (Q-ting); email: sumatrannepenthes@yahoo.com; 
nepenthesteam@gmail.com 
 
News ini ditujukan untuk penyadartahuan, bukan untuk diperjualbelikan, boleh 
disebarkan dan 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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