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Keanekaragaman Nepenthes di Taman Wisata Alam Nanggala III,
Luwu, Sulawesi Selatan
Diversity of Nepenthes at ecotour forest Nanggala III, Luwu, South Sulawesi
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ABSTRACT
Nepenthes spp. is carnivorous plants belongs to perennial, climber and have tendril at the apex. The simple leaf spreads on the stem and
apex goes through modification to pitcher. The aim of ecology research to know the population of it in Ecotour Forest Nanggala III,
Luwu, South Sulawesi by using the transect method. The transect made lies 900, 950, 1000, 1050, 1100 and 1150 m above sea level.
The result of the research indicated that grow in open area of eastern part of slope hill and the pH of the soil 6,5. There were founded
there kinds of Nepenthes i,e : N. maxima, N.danseri and N. glabrata. The density of N. maxima 35%, N. danseri 20% and N. glabrata
10%, ande frequency in N. maxima 30%, N. danseri 20% and N. glabrata 2%.
Keywords: Nepenthes, carnivorous plants, ecology.

PENDAHULUAN
Nepenthes dikenal dengan nama kantong semar atau
tumbuhan penangkap serangga, memiliki daun tunggal
tersebar sebagian atau seluruhnya dan mengalami
metamorfosis menjadi alat menyerupai kantong semar.
Organ tersebut digunakan sebagai perangkap serangga
untuk memenuhi kebutuhan protein. Nepenthes tersebar di
Indonesia, Malaysia dan beberapa spesies tumbuh di
Madagaskar, Australia, dan Kaledonia. Jenis yang sering
ditemukan adalah N. ampullaria, N. tubaica, N. rafflesiana
dan N. maxima. Jenis tersebut merupakan herba atau epifit,
sering kali tumbuh memanjat dengan menggunakan sulur
yang terletak di ujung daun yang menyempit ( Mulyanto
dkk., 2000)
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/KptsII/92, tanggal 1 Juli 1992 menyatakan bahwa sebagian
kawasan Hutan Lindung Nanggala III seluas lebih kurang
500 ha yang terletak antara 02o06’20” s/d 02o08’20” LS
dan antara 120o04’19” s/d 120o05’37” BT ditetapkan
sebagai Taman Wisata Alam (TWA). Berdasarkan
administrasi pemerintah hutan tersebut terletak di wilayah
Desa Batang, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu,
Propinsi Sulawesi Selatan berjarak 10 km dari kota
kecamatan Wera utara atau 25 km dari ibu kota Kabupaten
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Luwu dan 30 km dari kabupaten Tana Toraja. Sedangkan
jarak dari provinsi Sulawesi Selatan sejauh 329 km dengan
kondisi transpotasi darat relatif baik (Anonim,1999).
Nepenthes dengan bentuk morfologi kantongnya yang
unik, menjadi gaya tarik tersendiri bagi para penggemar
tanaman hias. Penelaan informasi ekologi dan diskripsi
masih terbatas, karena itu diharapkan tulisan ini dapat
membantu masyarakat untuk mengetahui ekologi dan jenis
Nepenthes di kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2002 di
kawasan hutan Taman Wisata Nanggala III, Luwu,
Sulawesi Selatan dengan membuat transek di sebelah
kanan dan kiri pada jalan jurusan Kabupaten Palopo-Tana
Toraja, mulai dari ketinggian tempat 900-1.150 m dpl.
Analisis vegetasi dilakukan dengan menghitung kerapatan
relatif dan frekuensi relatif pada petak seluas 1 m2 . Petak
dibuat setiap beda ketinggian 50 m dpl, mulai dari
ketinggian 900 sampai dengan 1.150 m dpl. Parameter
yang diamati adalah jumlah jenis, individu, frekuensi,
morfologi dan jenis tumbuhan lainnya. Pengambilan
spesimen dilakukan dengan teknik herbarium kering.
Sebelum spesimen diambil dilakukan pemotretan dan
dicatat deskripsi morfologinya. Disamping itu juga
dilakukan pengambilan spesimen hidup untuk dikoleksi di
Kebun Raya Eka Karya Bali.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Nepenthes
Nepenthes mempunyai daun tunggal, kedudukan daun
melingkar terdiri dari helaian daun pipih bersulur dan
mempunyai kantong tidak mempunyai stipula. Bunga
berkelamin satu, bersimetri banyak dengan mahkota 3-6,
bakal buah menumpang berbentuk kapsul dengan biji kecilkecil (Van Balgooy, 2001). Sunarno dan Rugayah (1992)
mempertelakan tumbuhan ini terna menanjak atau perdu
menanjak dengan carang daun. Daun berseling berkembang
penuh terdiri atas tangkai, helaian, carang dan kantung
dengan tutup yang mengembang . Bunga dalam tandan,
berkelamin tunggal dan berumah 2. Cuping tenda bunga 4,
dalam 2 lingkaran. Benang sari 4 hingga banyak ; tangkai
sari bertautan membentuk tugu. Bakal buah beruang 4;
bakal biji terletak di ketiak, berjumlah banyak, buah
kapsul, membuka dengan 4 katup, biji berukuran kecilkecil, bersayap.
Organ Nepenthes mengalami dua macam pertumbuhan
yaitu pertumbuhan vegetatif dan generatif. Pertumbuhan
vegetatif dimulai dengan pembentukan roset, yaitu ruasruas batang tumbuh sangat rapat dan daun yang tumbuh
berukuran kecil. Pada ujung daun terdapat sulur yang lurus
atau bengkok dan pada ujung sulur tumbuh kantong.
Pertumbuhan generatif dimulai dari munculnya bunga
sampai pembentukan buah dan biji. Pertumbuhan generatif
Nepenthes terletak pada ujung batang karena kedudukan
bunganya yang terminalis (Handayani dan Syamsuddin
1998).
Danser (1928 dalam Handayani dan Syamsuddin,
1998), mengemukakan bahwa Nepenthes atau kantong
semar termasuk suku Nephentaceae yang beranggotakan
sekitar 70 jenis. Marga ini tersebar luas di kawasan tropis
seperti Madagaskar, Sri Langka, Semenanjung Malaya,
Cina, India, dan Filipina. Nepenthes tersebar dari
Madagaskar hingga kawasan tropis Asia dan Malesia
hingga Kaledonia Baru, Australia. Kalimantan merupakan
tempat terkaya jenis Nepenthes (Van Balgooy, 2001).
Nepenthes umumnya tumbuh secara sporadis yang
kemudian berkembang dalam jumlah besar hampir di setiap
tipe vegetasi, terutama tanah yang tidak subur, misalnya
tanah podzolik putih tanah gambut atau tanah vulkanis
yang terkunci berat. Nepenthes sering ditemukan di
sepanjang sungai, puncak bukit berbatu yang terbuka atau
hutan lumut basah ( Jebb & Cheek, 1997 dalam Handayani
dan Syamsuddin,1998). Di Jawa, ditemukan dua jenis
Nepenthes yaitu, N. gymnaphora dan N. mirabilis (Backer
& Bakhuizen van den Brink, 1963). Jenis-jeins tersebut
dapat ditemukan dari tepi pantai sampai ketinggian 3500 m
dpl, tetapi umumnya berada pada ketinggian 1500-2500 m
dpl., dan hanya sedikit yang tumbuh di hutan tertutup. Di
tanah alluvial yang subur atau tanah liat hampir tidak ada
yang Nepenthes tumbuh (Handayani dan Syamsuddin,
1998).
Dari hasil identifikasi spesimen hidup dan foto yang
diambil di kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III,
diketahui ada tiga jenis Nepenthes yaitu Nepenthes
maxima, Nepenthes danseri dan Nepenthes glabrata.
Gambar 1, Nepenthes maxima di kawasan hutan Taman
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Wisata Nanggala III mempunyai batang hijau dengan
kantong daun yang bervariasi yaitu hijau polos, hijau
dengan bintik-bintik coklat pada bagian luarnya, hijau
dengan bintik coklat pada bagian dalamnya dan hijau
bintik-bintik coklat di dalam dan luar kantong. Penutup
kantong berwarna hijau dengan tepi bergelombang dan
ujung kantong mempunyai taji. Mulut kantong bervariasi
yaitu hijau, coklat, hijau bergaris-garis coklat dengan
permukaan bergelombang dengan sayap berupa garis dan
pipih seperti pita. Sayap yang pipih seperti pita mempunyai
dua variasi yaitu berenda dan tidak berenda, secara umum
batang dan daunnya mempunyai ukuran morfologi lebih
besar dari Nepenthes glabrata. Yuzammi dan Hidayat
(2002)
menyebutkan
Nepenthes
maxima
status
kelangkaanya rawan, penyebarannya di Indonesia dapat
ditemui di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kantung semar ini merupakan jenis tumbuhan yang
dilindungi pemerintah karena resiko kepunahannya cukup
tinggi.
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Gambar 1. Morfologi N. maxima. Keterangan: 1. tangkai daun, 2.
helaian daun, 3. ibu tulang daun, 4. sulur, 5. tutup, 6. taji, 7.
mulut, 8. bibir, 9. sayap, 10. renda.

N. danseri mempunyai batang hijau dengan kantong
daun berwarna hijau bintik coklat yang tebal dan merata
pada bagian luar dan dalamnya. Penutup kantong berwarna
hijau bintik coklat yang tebal dan merata dengan tepi tidak
bergelombang, pada ujung tidak bertaji. Mulut kantong
coklat dan tidak bergelombang. Sayap kantong menyerupai
pita coklat yang dilengkapi renda seperti duri pipih yang
halus coklat, daun mempunyai ukuran morfologi
menyerupai N. maxima.
N. glabrata mempunyai batang sebesar lidi berwarna
coklat mengkilap kehitaman, kantong daun hijau kuning
pucat disertai bintik coklat kemerahan dengan penutup
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kantong berwarna menyerupai warna kantong daun dengan
tepi tidak bergelombang dan ujung tidak bertaji. Mulut
kantong daun berwarna hijau kuning pucat tanpa bintik
coklat dan tidak bergelombang. Sedangkan sayap kantongya menyerupai pita berwarna hijau kuning pucat tanpa
renda.
Di Taman Wisata Alam Nanggala III Nepenthes
tumbuh pada tempat terbuka pada lereng bukit yang
mengarah sinar matahari pagi dengan pH tanah rata-rata
6,5, pada tanah berbatuan dengan humus yang tipis, atau
tepatnya sepanjang jalan jurusan Kabupaten Palopo menuju
Kabupaten Tana Toraja mulai dari ketinggian 900 m dpl
sampai dengan 1.200 m dpl. Geologi tanah terdiri atas
batuan sedimen neozoikum, batuan kersik dan batuan pasir.
Sedangkan jenis tanah penutup batuan terdiri atas jenis
tanah podzolik berwarna coklat dan bertekstur lempung
berpasir. Topografi bervariasi dari bergelombang berbukit
sampai bergunung dengan ketinggian 600-1200 m dpl dan
kelerengan antara 15-50%.
Menurut klasifikasi iklim Schimdt dan Ferguson,
Taman Wisata Alam Nanggala III termasuk tipe iklim B.
Curah hujan terbesar terjadi pada bulan April dengan curah
hujan sekitar 1.050 mm di Kecamatan Malangke. Jumlah
hari
hujan
tertinggi
dijumpai
di
Kecamatan
Mappangdeceng dengan hari hujan 29 hari yang terjadi
pada bulan April (Anonim, 1999). Daerah Taman Wisata
Alam Nanggala III termasuk relatif mudah mendapatkan
air karena banyak terdapat sumber-sumber air yang mementuk sungai kecil dan mengalir di tengah kawasan. Selain
itu terdapat air terjun yang mengalir sepanjang tahun.
Nepenthes di kawasan Taman Wisata Alam Nanggala
III tumbuh berinteraksi dengan tumbuhan lain yang ikut
mendukung atau menyokong kehidupannya di alam. Secara
umum kawasan ini dicirikan oleh beberapa jenis tumbuhan,
antara lain: pohon seperti Pinus merkusii (tusam), Litsea
sp. (panto baka), Elmerilla sp. (uru), Melia sp., Planconella
sp., Garcinia salatri, Syzygium spp., Mersine sp.,
Elaucarpus sp., Saurauia sp., Arenga pinata, Casuarina
sp., Agathis sp., Terminalia cattapa dan beberapa jenis
tanaman yang sengaja ditanam masyarakat, antara lain

Nepenthes maxima

Syzygium aromaticum (cengkeh), Coffea arabica (kopi),
Arthocarpus cuminii (sukun), Arthocarpus nigra (nangka)
dan Arenga piñata(Anonim 2000).
Jenis paku yang tumbuh di tanah dapat dijumpai antara
lain Neprolepis sp., Cyclosorus sp., Gleichinia spp.,
Athyrium sp., Blechnum sp., Diplazium esculentum,
Lycopodium sp., Cyathea sp., Dixsonia sp., Angiopteris sp.,
Pteris sp., Tectaria sp. dan Selaginella sp. Tumbuhan paku
yang epifit seperti (paku sarang semut) Lecanopteris
carnosa,
Aglaomorpha
heraclea,
Drynaria
sp.,
Lycopodium mummularifolium, Lycopodium phlegmaria,
Asplenium nidus, Lygodium sp. dan Ophioglossum
pendulum.
Jenis anggrek antara lain anggrek tanah yaitu Paeyus
sp., Plocoglottis sp., Malaxis sp., Paphiopedillum sp.,
Corebas sp., Spathoglottis sp., Calanthe sp., Arundina sp.,
sedangkan anggrek epifitnya yaitu Dendrobium
cruminatum, Liparis sp., Eria spp., Cymbidium sp.,
Acriopsis japanica, Bulbophyllum sp., Appendicula sp.,
Trixspermum sp., Luisia javanica dan Coelogyne
celebensis.
Kerapatan relatif adalah jumlah jenis atau individu per
unit area yang merupakan jumlah jenis dalam suatu daerah
tertentu. Dari hasil analisa data terhadap jenis-jenis
Nepenthes di kawasan Taman Wisata Alam Naggala III,
diketahui kerapatan relatif tertinggi diduduki oleh jenis N.
maxima (35%) kemudian diikuti oleh N. danseri (20%) dan
terkecil N. glabrata (10%). Frekuensi relatif menyatakan
persentase penyebaran suatu jenis tumbuhan pada suatu
areal. Tingginya nilai frekuensi relatif suatu jenis berarti
jenis tersebut mempunyai penyebaran yang lebih luas. Dari
hasil analisa data terhadap jenis-jenis Nephentes di
kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III, frekuensi
relatif tertinggi diduduki oleh jenis N. maxima (30%),
kemudian diikuti oleh N. danseri (20%) dan terkecil N.
glabrata (2%).
Budidaya Nepenthes
Nepenthes mempunyai bentuk dan ukuran yang unik
serta warna yang bervariasi sehingga berpotensi dikem-

Nepenthes danseri

Gambar 2. Perbandingan morfologi kantung semar N. maxima, N. danseri, dan N. glabrata.

Nepenthes glabrata
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bangkan sebagai tanaman hias. Bentuknya yang menjuntai
ke bawah menyebabkan tanaman ini lebih cocok sebagai
tanaman hias dalam pot gantung. Bagi masyarakat di
sekitar daerah TWA ini Nepenthes digunakan sebagai obat
asma yaitu dengan meminum air yang ada di dalam
kantong-kantong yang belum terbuka.
Hasil penelitian yang telah dilakukan Handayani dan
Syamsuddin (1998), mengatakan bahwa Nepenthes mudah
dibudidayakan bila kelembaban tempat tumbuhnya terjaga.
Perbanyakan dapat dilakukan dengan menggunakan biji
atau setek batang. Perbanyakan dengan biji dilakukan
dengan mengecambahkannya pada media campuran antara
tanah gambut dengan sphagnum dengan beberapa potong
arang , biji akan berkecambah 2-4 minggu setelah biji
taburkan. Perbanyakan dengan stek batang lebih
menguntungkan kerena lebih cepat menghasilkan kantong,
Stek diambil dari batang yang telah berusia satu tahun
lebih, setiap potongan setek terdapat 4-5 mata tunas untuk
mengurangi penguapan daunnya dipotong dan disisakan
sedikit. Selanjutnya stek ditanam di dalam media air atau
moss. Tunas baru akan muncul 2 minggu setelah ditanam.
Bailey (1929 dalam Handayani dan Syamsuddin, 1998)
melaporkan hibridisasi Nepenthes telah dihasilkan tidak
kurang dari 280 hibrid, 193 di antara keturunan lebih dari
dua induk silangan. Dalam percobaan 75% induk silangan
yang digunakan adalah N. maxima dan N. rafflesianna.
KESIMPULAN
Kawasan hutan Taman Wisata Alam Nanggala III
memiliki tiga jenis Nepenthes dengan variasi warna dan
bentuk morfologi sangat beragam, yaitu N. maxima, N.
danseri dan N. glabrata dengan kerapatan relatif tertinggi
diduduki N. maxima (35%) dan terkecil N. glabrata (10%).
Sedangkan frekuensi relatif tertinggi diduduki oleh N.
maxima (30%) dan terkecil N. glabrata (2%), tumbuh pada
tempat terbuka pada lereng bukit yang menghadap sinar
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matahari pagi dengan pH tanah berkisar 6,1-6,5 dan pada
tanah berbatu dengan lapisan humus yang tipis. Nepenthes
dapat diperbanyak dengan biji atau stek, perbanyakan
dengan stek batang jauh lebih menguntungkan dari pada
biji karena lebih cepat tumbuh dan terbentuk kantong. Air
di dalam kantong yang belum terbuka dapat digunakan
untuk obat asma.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim eksplorasi
Taman Wisata Alam Nanggala III, yaitu I Dewa Putu
Gede, I Nyoman Soma, I Made Merta dan I Gede Lemes
atas bantuannya selama kegiatan penelitian lapangan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 1999. Informasi Kawasan Konservasi di Propinsi Sulawesi
Selatan. Makassar: Sub Balai Konsevasi Sumber Daya Alam,
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Selatan.
Anonim. 2000. Selayang Pandang Kawasan Konservasi di Wilayah Unit
KSDA Sulawesi Selatan. Makassar: Departemen Kehutanan dan
Perkebunan, Kantor Wilayah Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.
Arinasa, I.B.K. dan I.P Astuti. 1999. An Alphabetical List of Plant
Species Cultivated in the Bali Botanic Garden. Bali: Indonesian
Institute of Science, Indonesia Botanic Garden.
Backer, C.A. and R.C. Bakhuizen van den Brink Jr. 1968. Flora of Java.
Volome III. Groningen: Wolters-Noordhoff
Handayani, T. dan Syamsuddin. 1998. Nepenthes rafflesiana Jack. dan
Keturunannya. Warta Kebun Raya 2 (3): 1-8.
Mulyanto, H., D. Cahyuningdari, dan A.D. Setyawan. 2000. Nepenthes di
Lereng Gunung Merbabu. Biodiversitas 1 (2): 54-58.
Sunarno, B. dan Rugayah. 1992. Flora Taman Nasional Gede Pangrango.
Bogor: Herbarium Bogoriense Puslitbang Biologi-LIPI.
Van Balgooy. 2001. Malesian Seed Plants, Portraits of Non-Tree
Families. Leiden: National Herbarium Nederland-Universiteit Leiden
Branch.
Yuzammi dan S. Hidayat. 2002. Flora Sulawesi Unik, Endemik dan
Langka. Bogor: Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya BogorLIPI.

