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I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kantong semar atau dalam nama latinnya Nepenthes pertama kali di

kenalkan oleh Breyne pada tahun 1689. Di Indonesia, sebutan untuk tumbuhan ini

berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Masyarakat di Riau mengenal

tanaman ini dengan sebutan periuk monyet, di Jambi disebut dengan kantong

beruk, di Bangka disebut dengan ketakung, sedangkan nama sorok raja mantri

disematkan oleh masyarakat di Jawa Barat pada tanaman unik ini. Sementara di

Kalimantan setiap suku memiliki istilah sendiri untuk menyebut tanaman

Nepenthes. Suku Dayak Katingan menyebutnya sebagai ketupat napu, suku Dayak

Bakumpai dengan telep ujung, sedangkan suku Dayak Tunjung menyebutnya

dengan selo bengongong yang artinya sarang serangga (Mansur, 2006).

Tanaman kantong semar (Nepenthes spp) memiliki potensi untuk dijadikan

tanaman hias ornamental karena bentuk, warna dan ukurannya yang menarik.

Tanaman Nepenthes sebenarnya hanya menjadi tanaman liar di hutan-hutan

tempat asalnya. Kelestarian Nepenthes semakin terancam akhir-akhir ini karena

adanya konversi lahan. Keadaan ini justru sangat berbeda dengan kondisi

Nepenthes di luar negeri. Tanaman ini banyak digemari dan bahkan

pengembangan budidayanya jauh lebih maju (Handayani, 2006).

Status tanaman kantong semar termasuk tanaman yang dilindungi

berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini sejalan dengan regulasi

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), dari 103

spesies kantong semar di dunia yang sudah dipublikasikan, 2 jenis: N. rajah dan

N. khasiana masuk dalam kategori Appendix-1. Sisanya berada dalam kategori

Appendix-2. Itu berarti segala bentuk kegiatan perdagangan sangat dibatasi.

Tumbuhan Nephentes dan Sarracenia yang biasanya memiliki kantong

sebagai perangkap, sebagian diisi oleh cairan dan kelenjar yang mensekresikan

enzim ke dalam cairan dimana hasil pencernaan di serap. Selain warna dan bentuk

kantong yang menarik, ia juga mempunyai pemikat tambahan, yaitu bagian mulut
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kantong mengeluarkan cairan kental  manis seperi madu yang disebut nektar.

Serangga yang datang kesana terluncur kedalam kantong karena permukaan

kantong sebelah dalamnya licin. Serangga akan masuk kedalam cairan yang ada

didalam kantong. Kantong tersebut mengeluarkan enzim proteolitik yang dapat

membunuh serangga atau yang bisa mencerna protein (Slamet,1993 cit. Des,

1984; Akhriadi, 2007). Menurut Metcalfe & Chalk (1950), tanaman ini di

lengkapi dengan bermacam-macam jenis kelenjar yaitu hidatoda, kelenjar madu,

kelenjar pencernaan dan kelenjar marginal.

Kantong Nepenthes mempunyai extrafloral nectaria, yaitu kelenjar-

kelenjar nektar yang terdapat di luar bunga nektarnya dapat memikat berbagai

serangga, tetapi bukan untuk proses penyerbukan, karena serangga-serangga akan

tergelincir dan masuk ke dalam perangkap (kantong). Selanjutnya tubuh serangga

akan dihancurkan oleh enzim proteolitik yang keluar dari kelenjer lain yang

terdapat di bagian bawah kantung. Bagian atas dari kantong bawah mengandung

enzim pencernaan yang dikenal sebagai daerah kelenjar yang berfungsi untuk

tempat pencernaan bagi mangsa yang tertangkap (Meriko, 2012).

Kehadiran kantong semar (Nepenthes spp) merupakan indikator dari

rendahnya unsur hara yang terkandung dalam tanah. Sehingga untuk melengkapi

kebutuhan unsur hara bagi tanaman kantong semar dilakukan Pemangsaan sebagai

mekanisme tersendiri bagi Nepenthes untuk mengatasi keterbatasan hara yang

ada. Jenis ini dapat tumbuh sebagai liana maupun tumbuh secara teresterial

(Kissinger, 2007). Beberapa serangga ditemukan terperangkap pada kantong

semar (Nepenthes spp) di kawasan hutan Kerangas yaitu : semut serangga (

Isoptera), Larva lalat suku ( Mycetopilidae), semut suku (Formicidae), Nyamuk

(Diptera), beberapa jenis laba-laba diantaranya laba-laba (Thomisus calidus),

laba-laba (Misumenops nepenthicola), kutu loncat (Psylidae), lebah suku

(Specidae), dan anai-anai suku (Rhinotermitidae). Perilaku tumbuhan ini dapat

menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat dengan potensi yang tinggi, karena

diduga dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan, di antaranya untuk

pengendalian hama, potensi sebagai tanaman hias sekaligus bermanfaat sebagai

pengendali serangga. Kajian tentang keanekaragaman hayati dan potensi hutan

lainnya di kampus UIN SUSKA sangat sedikit sekali, sampai saat ini baru ada dua
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laporan kajian keanekaragaman Nepenthes oleh Zulfahmi (2010) dan Rosmaina &

Zulfahmi (2011). Kedua laporan tersebut menjelaskan bahwa di hutan rawa

gambut UIN SUSKA Riau terdapat beberapa jenis Nepenthes (kantong semar)

yaitu N. ampularia, N. gracillis, N. mirabilis dan jenis hybrid antara N. ampularia

x N. gracillis (N. x triocharpa), namun sampai saat ini belum diketahui jenis-jenis

serangga yang terdapat pada tanaman kantong semar tersebut. Oleh karena itu,

perlu dilakukan penelitian tentang identifikasi serangga yang terperangkap pada

tanaman kantong semar (Nepenthes spp) untuk mendapatkan informasi tersebut

sehingga dapat dipertimbangkan dalam usaha pengelolaan kawasan ini di masa

mendatang serta memformulasikan program konservasinya.

1.2 . Tujuan

Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui  serangga yang

terperangkap pada kantong semar (Nepenthes spp). di kawasan kampus UIN

SUSKA RIAU.

1.3.Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai keanekaragaman jenis

dan distribusi serangga tanaman kantong semar serta informasi yang

berguna bagi instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan di Kampus

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA RIAU).

b. Sebagai data informasi awal bagi peneliti yang akan melanjutkan

penelitian-penelitian berikutnya, khususnya mengenai serangga kantong

semar.


