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ABSTRAK

KAJIAN ETNOBOTANI DAN BENTUK UPAYA PEMBUDIDAYAAN
TUMBUHAN YANG DIGUNAKAN DALAM UPACARA ADAT
DI DESA NEGERI RATU TENUMBANG
KECAMATAN PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh:
Devi Komalasari

Telah dilakukan penelitian tentang “Kajian Etnobotani Dan Bentuk Upaya
Pembudidayaan Tumbuhan Yang Digunakan Dalam Upacara Adat Di Desa Negeri
Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang
dilaksanakan dari bulan Januari sampai Februari 2018. Masyarakat yang tinggal di
Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
mempunyai interaksi yang kuat dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi
tersebut menumbuhkan kearifan dalam mengelola sumber daya alam agar dapat
bermanfaat secara berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk
upaya pembudidayaan tumbuhan yang digunakan dalam Upacara Adat di Desa
Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dan
teknik observasi purposive sampling. Tumbuhan yang digunakan terdapat dalam
upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, mendirikan bangunan, bercocok tanam,
ziarah kubur, kematian dan nazar. Pengumpulan data didapatkan dengan cara
wawancara yang menggunakan 35 angket responden. Analisis data dilakukan secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didapatkan 32 jenis
tumbuhan yang tergolong dalam 22 famili. Bagian tumbuhan yang digunakan antara
lain batang 4 jenis, daun 12 jenis, bunga 8 jenis, buah 8 jenis, umbi 1 jenis dan getah
2 jenis. Bentuk upaya pembudidayaan yaitu dengan dilakukannya budidaya tumbuhan
di hutan, kebun atau ladang dan di sekitar pekarangan rumah warga.

Kata kunci : Etnobotani, Pembudidayaan, Upacara Adat, Pesisir Barat.
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Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara kepulauan paling besar di dunia yang mempunyai
kurang lebih sekitar 17.000 pulau dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna.
Keanekaragaman tumbuhan baik yang dibudidayakan maupun tidak merupakan salah
satu sumber daya biologi yang sebagian besardapat dimanfaatkan sebagai obatobatan, rempah-rempah, industri, buah-buahan dan lain sebagainya yang terdiri
kurang lebih 150 famili.1
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang memiliki
beranekaragam ritual adat atau upacara yang dilaksanakan dan dilestarikan baik itu
secara keagamaan maupun kepercayaan leluhur. Untuk itu perlu dipahami simbolsimbol yang sesuai dengan konteks budaya masing-masing.2

Dalam Al-Qur’an surat Yunus ayat 24 telah dijelaskan tentang manfaat tumbuhtumbuhan yang dapat diambil oleh manusia:
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AndiMuraqmi, SyarifulAnam, RhamadanilPitopang, “Etnobotani Masyarakat Bugis Di Desa
LempeKecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli Toli”.JurnalBiocelebes, Vol.9 No.
2(Desember2015), h. 42-43.
2
Siti Ainur Rohmah, Iis Nur Asyiah, Sulifah Aprilya Hariani, “Etnobotani Bahan Upacara
Adat Oleh Masyarakat Using Di Kabupaten Banyuwangi”. Universitas Jember, 2014, h.1.
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Artinya :
“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang
Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanamtanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga
apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya,
dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya, tiba-tiba
datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan
(tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum
pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan
(Kami) kepada orang-orang berfikir.3
Dalam tafsir Ibnu Katsir Surat Yunus ayat 24, menjelaskan bahwa Allah SWT
memberikan perumpamaan untuk kehidupan dunia dan perhiasannya, kecepatan habis

dan hilangnya, diumpamakan dengan tumbuhan-tumbuhan yang Allah keluarkan dari
bumi dengan adanya hujan yang diturunkan dari langit, berupa tanaman-tanaman dan
buah-buahan yang berbeda-beda jenisnya dan tumbuhan-tumbuhan yang dimakan

3

Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya (Surabaya :CVFajarMulya, 2012),

h.211.

oleh binatang-binatang ternak, berupa rumput, tumbuh-tumbuhan dan lain
sebagainya.
Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia
dengan tumbuhan dalam kegiatan pemanfaatannya secara tradisional. Sejalan dengan
pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, etnobotani telah mengalami perkembangan
menjadi cabang ilmu yang cakupannya mempelajari hubungan antara manusia dengan
sumber daya alam tumbuhan yang ada dalam lingkunganya.4
Kajian etnobotani selain dilihat dari bagaimana tumbuhan-tumbuhan
digunakan juga dilihat dari bagaimana masyarakat memandang dan memelihara
tumbuhan yang ada disekitarnya serta bagaimana hubungan timbal balik antara
manusia dengan tumbuhan. Dilihat dari segi pengertiannya etnobotani lebih
mengutamakan pada persepsi dan konsepsi budaya kelompok masyarakat, yang dikaji
adalah sistem pengetahuan masyarakat dalam menghadapi ruang lingkup hidupnya.
Etnobotani dapat digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat
tradisional yang telah menggunakan berbagai macam tanaman yang berfungsi dalam
kehidupan sehari-hari seperti untuk kepentingan makan, pengobatan, budaya, bahan

bangunan dan lainnya. Studi etnobotani dapat berkembang melalui ilmu sosial dan
ilmu biologi. Bagi masyarakat Indonesia etnobotani penting sekali untuk dipelajari

4

Nurlina Ramdianti, Hexa Apriliana Hidayah, Yayu Widiawati, Kajian Etnobotani
Masyarakat Adat Kampung Pulo di Kabupaten Garut (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman,
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karena tumbuhan yang ada di suku-suku bangsa Indonesia masih banyak yang belum
dikaji pemanfaatannya.5
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia dapat beradaptasi
dengan cara memuaskan diri dan keinginannya sesuai dengan ketersediaan
sumberdaya yang ada di sekitar lingkungannya. Interaksi yang terjadi antara manusia
dengan lingkungannya dapat menghasilkan suatu budaya lokal yang sesuai dengan
lingkungannya. Kajian

terhadap

etnobotani penting sekali dilakukan

agar

pengetahuan kearifan masyarakat tradisional dalam memanfaatan tumbuhan tersebut
tidak hilang oleh adanya arus modernisasi.6
Pada penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian pada masyarakat
Lampung beradat saibatin yang berada di daerah pesisir tepatnya di Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Desa Negeri Ratu tenumbang dimana
jumlah penduduk nya sebanyak 1.260 jiwa dengan luas wilayah 40,7 km2. Pesisir
Selatan merupakan daerah yang masyarakatnya masih asli bersuku lampung dan
masyarakat setempat masih banyak yang melaksanakan upacara adat yang dalam
pelaksaannya masih menggunakan berbagai jenis tumbuhan, dengan demikian itulah

alasan peneliti memilih tempat penelitian. Alasan lain peneliti membatasi tempat
penelitian dengan menggunakan hanya 1 desa karena keterbatasan tenaga, waktu dan
dana peneliti. Informan pada penelitian ini diantaranya tokoh upacara adat dan
masyarakat Desa Negeri Ratu Tenumbang.
5

Ibid.
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bukit tiga puluh”. (Skripsi fakultas kehutanan institut pertanian bogor, bogor, 2009), h. 1.
6

Desa Negeri Ratu Tenumbang masih banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan
yang beranekaragam namun belum pernah dilakukan penelitian mengenai kajian
etnobotani dan bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan yang digunakan dalam
upacara adat.

Hasil pra-penelitian yang telah dilakukan di Desa Negeri Ratu

Tenumbang, terinventarisasi beberapa spesies tumbuhan yang masih sering
dimanfaatkan masyarakat Desa Negeri Ratu Tenumbang dalam pelaksanaan upacara
adat. Upacara adat tersebut antara lain upacara adat pernikahan, kelahiran,
mendirikan bangunan, bercocok tanam, ziarah kubur, kematian dan nazaryang
bertujuan untuk mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan.
Tumbuhan yang digunakan dalam upacara-upacara tersebut bersifat sakral dan
memiliki maknanya masing-masing, dari beberapa macam tumbuhanitu diperlukan
upaya pembudidayaan tumbuhan agar tumbuhan-tumbuhan yang sering dipakai di
dalam upacara adat tetap lestari dan tidak sulit untuk didapatkan. Terkait dengan hal
ini, maka diperlukan penelitian “Kajian Etnobotani Dan Upaya Pembudidayaan
Tumbuhan Yang Dilaksanakan Dalam Upacara Adat Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dapat diidentifikasi adalah
belum adanya penelitian yang mengkaji tentang bentuk upaya pembudidayaan
tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat di Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam
penelitian ini yaitu pada bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan dibatasi pada
tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat pernikahan, kelahiran, mendirikan
bangunan, bercocok tanam, ziarah kubur, kematian dan nazar di Desa Negeri Ratu
Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas,
rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk
upaya pembudidayaan tumbuhan dibatasi pada tumbuhan yang digunakan dalam
upacara adat pernikahan, kelahiran, mendirikan bangunan, bercocok tanam, ziarah
kubur, kematian dan nazar di Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan yang digunakan dalam Upacara

Adat pernikahan, kelahiran, mendirikan bangunan, bercocok tanam, ziarah kubur,
kematian dan nazardi Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Institut

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
untuk menambah kepustakaan dan acuan untuk melanjutkan penelitian yang
sejenis dan lebih mendalam dengan variabel yang berbeda bagi institusi UIN
Raden Intan Lampung.
2. Bagi Pendidik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat
dijadikan sebagai alternatif bagi guru biologi untuk memilih kegiatan dalam
proses belajar mengajar.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Kajian
Etnobotani

Dan

Bentuk

Upaya

Pembudidayaan

Tumbuhan

Yang

Dilaksanakan Dalam Upacara Adat di Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisisr Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bagi Pemangku Kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah
setempat mengenai kondisi lingkungan sehingga dapat diambil langkah

konservatif untuk melestarikan tumbuhan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Etnobotani
1. Pengertian Etnobotani
Pada awalnya penggunaan istilah etnobotani adalah botani aborigin yang
diungkapkan oleh Power pada tahun 1875 yang batasannya adalah
pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal untuk bahan obatobatan, bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan dan lain-lainnya.
Istilah etnobotani muncul pertama kali pada tanggal 5 Desember 1895 dalam
artikel anonym yang diterbitkan oleh Evening Telegram dalam kesempatan
suatu konferensi arkeolog J. W Harsberger.7
Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan
tumbuhan. Terminologi etnobotani muncul dan diperkenalkan oleh John
Harshberger untuk menjelaskan disiplin ilmu yang menaruh perhatian khusus
pada masalah-masalah terkait tumbuhan yang digunakan oleh orang-orang

primitif dan aborigin. Harsberger memakai kata Ethnobotani untuk
menekankan bahwa ilmu ini mengkaji sebuah hal yang terkait dengan dua

7

8
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Upaya Konservasi Dan Pengembangan Keanekaragaman Hayati”. (Prosiding Seminar Hasil-Hasil
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objek, “ethno” dan “botani”, yang menunjukkan secara jelas bahwa ilmu ini
adalah ilmu terkait etnik (suku bangsa) dan botani (tumbuhan).8
Pada tahun berikutnya terbit artikel dari konferensi arkeolog J.W
Harsberger tersebut yang mengetengahkan tentang objek etnobotani, meliputi:
a. Mengungkapkan situasi kultural suatu etnik yang memanfaatkan berbagai
jenis tumbuhan untuk bahan makanan, bahan bangunan dan bahan
sandang.
b. Mengungkapkan penyebaran jenis-jenis tumbuhan pada masa lampau.
c. Mengungkapkan jalur distribusi komersial suatu jenis tumbuhan.
d. Mengungkapkan berbagai jenis tumbuhan berguna.
Dalam publikasi tersebut Harsberger sendiri memberikan batasan bahwa
etnobotani adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis
tumbuhan secara tradisional oleh masyarakat primitif. Seiring dengan
kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi, etnobotani berkembang menjadi
cabang

ilmu

yang

cakupannya

interdisipliner

alam

tumbuhan

dan

lingkungannya.9

Sebagai bidang ilmu yang baru khususnya di Indonesia, bidang ilmu ini
bersinggungan dengan ilmu-ilmu alamiah dan dengan ilmu-ilmu social seperti
salah satunya adalah pengetahuan sosial budaya. Oleh karena itu bidang
etnobotani sangat berkepentingan mengikuti dari dekat perkembangan yang
8

Luchman Hakim, Etnobotani dan Manajemen Kebun Pekarangan Rumah: Ketahanan
Pangan, Kesehatan dan Agrowisata (Malang: Selaras, 2014), h.1.
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berlangsung baik di seputar persoalan etnik maupun dalam ranah botani, yang
pada saat dipengaruhi oleh perkembangan yang sifatnya global.10
Seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi,
maka etnobotani berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang cakupannya
interdisipliner. Oleh karena itu pengertian etnobotani berkembang pula seiring
dengan

cakupannya,

sehingga

terdapatlah

berbagai

polemic

tentang

kontroversi pengertian etnobotani. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan
kepentingan dan tujuan dari penelitiannya. Penelitian etnobotani diawali oleh
para ahli botani yang mefokuskan tentang potensi ekonomi dari suatu tanaman
atau tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat lokal. Selanjutnya para
antropologi yang bahasanya mendasarkan pada aspek sosial berpandangan
bahwa untuk melakukan penelitian etnobotani diperlukan data tentang persepsi
masyarakat terhadap dunia tumbuhan dan lingkungannya.11
2. Perkembangan Etnobotani Secara Umum
Etnobotani pada masa sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat
pesat, terutama di Amerika, India dan beberapa Negara Asia seperti Cina,

Vietnam, dan Malaysia. Berbagai program penelitian mengenai sistem
pengetahuan masyarakat lokal terhadap dunia tumbuhan obat-obatan banyak
dilakukan akhir-akhir ini terutama bertujuan untuk menemukan senyawa kimia
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yang baru yang berguna dalam pembuatan obat-obatan modern untuk
menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker, AIDS, dan jenis
penyakit lainnya. Sedangkan di benua Afrika, penelitian etnobotani difokuskan
pada pengetahuan tentang system pertanian tradisional masyarakat lokal,
bertujuan untuk menunjang pembangunan pertanian bagi masyarakat pedesaan.
Sedangkan di Australia, penelitian etnobotani dicurahkan untuk mempelajari
cara-cara tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam tumbuhan, dengan
memperhatikan aspek ekologis. Secara proporsional penelitian etnobotani
banyak dilakukan di benua Amerika, dimana lebih dari 41% dilakukan di benua
tersebut. Hal ini kemungkinan karena di benua ini memiliki kekayaan
keanekaragaman jenis tumbuhan, kultural, dan memiliki kekayaan data
arkeologi, sehingga para peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di benua
ini. Perkembangan selanjutnya banyak peneliti terutama yang berasal dari Eropa
mulai mengalihkan penelitian etnobotani di benua Asia, terutama bertujuan
untuk mendapatkan senyawa kimia baru guna obat-obatan modern.12
Sebenarnya perkembangan ilmu etnobotani diawali dengan eksplorasi

dan petualangan bangsa Eropa yang meneliti dan mendokumentasi penggunaan
tanaman oleh masyarakat lokal selama mereka melakuka penjelajahan ke suatu
wilayah baru gunamendapatkan sumberdaya alam yang mempunyai nilai
ekonomi. Diawali oleh Cristopher Columbus yang menemukan pemanfaatan
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Cotton, C.M, Ethnobotany : Principles and Applications (New York, Brisbane, Toronto,
Singapore: John Wilwy And Sons Chichester, 1996), h.424.

tembakau (Nicotlana spp) oleh masyarakat lokal di Cuba selama perjalanannya
pada tahun 1492, dalam perkembangan selanjutnya dimulailah usaha introduksi
berbagai jenis tanaman budidaya ke daratan Eropa . sebagai contoh tanaman
tembakau mulai di tanam di Perancis dan diikuti dengan penyebaran tanaman
jagung ke berbagai penjuru dunia, bersamaan dengan penyebaran tanaman
karet.
Sejak

dimulainya

masa

eksplorasi

keilmuan

(1663-1870)

dan

kolonialisasi yang mempunyai kepentingan ekonomi, maka eksplorasi berbagai
jenis tumbuhan yang memiliki prospek ekonomi menjadi tujuan utama. Negaranegara colonial berlomba mengirimkan ilmuan mereka untuk melakukan
ekspedisi ke daerah-daerah baru untuk mendapatkan jenis-jenis tumbuhan yang
memiliki prospek ekonomi tinggi, sebagai contoh tanaman tebu yang berasal
dari pulau Papua yang selanjutnya dikembangkan di Jawa dan menyebar ke
berbagai belahan dunia. Pada kurun waktu tahun 1873-1980an dianggap sebagai
masa munculnya disiplin ilmu baru yaitu ilmu yang mempelajari penggunaan
berbagai jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal telah berkembang menjadi

disiplin baru yang telah diterima oleh masyarakat akademik. Sejak pertama kali
dimunculkan istilah “aboriginal botany” pada tahun 1873 oleh Power dan
istilah “ethnobotany” yang dikenalkan oleh Harsberger tahun 1895, kemudian
etnobotani berkembang sangat pesat dan pada tahun 1900 telah lahir doktor
pertama David Barrow dibidang etnobotani dengan disertasi berjudul “The
ethnobotany of the Coahuilla Indian of Southern California”, dari Universitas

Chicago. Studi tentang pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan berbagai
jenis tumbuhan memiliki peranan dalam perkembangan teori antropologi,
misalnya studi tentang system pertanian masyarakat di Papua Nugini
memberikan masukan berkembangnya ide di dalam ekologi kultural, sehingga
analisis dari nama-nama tumbuhan dan system klasifikasi tradisioanal
mendukung dan meningkatkan dasar untuk melaksanakan eksplorasi human
cognition.
Pada tahun 1980, etnobotani telah dikenal tidak hanya masyarakat
akademika tetapi juga masyarakat awam, dan pada tahun 1981 pertama kali
diterbitkan jurnal etnobotani dan diikuti dengan didirikannya perhimpunan
masyarakat etnobotani pada tahun 1983 yang diprakarsai oleh perhimpunan
Arkeologi Amerika, merupakan bukti eksistensi dan perkembangan ilmu
etnobotani. Sedangkan perkembangan etnobotani di Asia dimulai di India sejak
tahun 1920 melalui melalui publikasi publikasi tumbuhan obat. Bersamaan
dengan waktu tersebut etnobotani di Asia berkembang yang cakupan
bahasannya meliputi berbagai aspek seperti aspek representasi tumbuhan

sebagai bahan seni, ritual dan peran lain dalam kehidupan masyarakat lokal.
Sedangkan di Afriks, etnobotani berkembang untuk mempelajari system
pengetahuan tentang pertanian tradisional. Dari pengungkapan system

pengetahuan tradisional ini memberikan konstribusi pada inovasi tentang
peningkatan produksi pertanian.13
3. Perkembangan Etnobotani di Indonesia
Sebenarnya di Indonesia penelitian etnobotani telah diawali oleh seorang
ahli botani botani Rumphius pada abad XVII dalam bukunya “Herbarium
Amboinense” yang telah menulisnya mengenai tumbuh-tumbuhan di Ambon
dan sekitarnya. Dalam uraian isinya, buku ini lebih mengarah kepada ekonomi
botani. Seabad kemudian tepatnya pada tahun 1845 Hasskarl telah menyebutkan
dalam bukunya mengenai kegunaan lebih 900 jenis tumbuhan Indonesia.
Setelah masa kolonial etnobotani telah mendapat perhatian yang cukup
menggembirakan terutama oleh pakar botani dan antropologi. Namun demikian
perhatian para pakar tersebut belum menyentuh hakekat etnobotani itu sendiri.
Penelitian yang dilakukan hanya merupakan kulit dari etnobotani. Para peneliti
di Indonesia hanya mengungkapkan kegunaan berbagai jenis tumbuhan yang
dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan etnik saja tanpa
melakukan bahasan interdisipliner seperti yang dituntut etnobotani masa kini.

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman para peneliti kita tentang cakupan
ilmu etnobotani. Sebagian besar para ilmuan memandang etnobotani hanya pada
pengertian pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitarnya,
sepertinya, seperti yang terungkap pada Seminar Nasional Etnobotani ke III
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yang di selenggarakan di Bali tahun yang lalu. Oleh karena itu untuk
mengembangkan etnobotani perlu dilakukan persamaan pandangan dan persepsi
mengenai cakupan bidang ilmu etnobotani, sehingga data yang diperoleh akan
menjadi jembatan untuk pengembangan selanjutnya seperti penelitian tumbuhan
obat dan potensi dan kandungan senyawa kimianya, sehingga akan menjadi
dasar dalam pengembangan bioteknologi. Sebagai contoh adalah pengungkapan
potensi suatu jenis tumbuhan yang unggul (tahan hama dan penyakit, tahan
kekeringan misalnya) merupakan bahan sumber genetic bagi pemuliaan
tanaman dan rekayasa genetika untuk perbaikan suatu jenis tanaman.14
Perkembangan etnobotani sebagai suatu bagian dari institusi diawali
dengan pengumpulan artefak dari berbagai wilayah di Indonesia dan kemudian
didirikannya Museum Etnobotani pada tanggal 18 Mei 1982. Selanjutnya
dibentuk kelompok penelitian etnobotani dibawah Balitbang Botani-Puslitbang
Biologi LIPI, Bogor. Untuk memasyarakatkan etnobotani kepada para ilmuwan
dilakukan seminar dan lokakarya secara berkala setiap 3 tahun sekali yang
mebahas Etnobotani Indonesia. Seminar ini telah diselenggarakan 3 kali sejak

tahun 1992. Pada bulan Mei tahun 1998, telah diselenggarakan 3 kali sejak
tahun 1992. Pada bulan Mei tahun 1998, telah diselenggarakan seminar nasional
Etnobotani ke III di Bali dan pada kesempatan tersebut terbentuklah
perhimpunan “ Masyarakat Etnobotani Indonesia” yang secara kebetulan
kepengurusannya diserahkan kepada penulis dan akan disahkan pada Seminar
14
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Nasional Etnobotani IV di Bogor yang dilaksanakan pada akhir tahun 2000 atau
selambat-lambatnya pada awal tahun 2001. Pada tahun 1999 Y.Purwanto
memprakarsai berdirinya sebuah Lembaga Etnobotani Indonesia, yang
mefokuskan kegiatannya untuk memajukan ilmu dan pengetahuan Etnobiologi
di Indonesia, guna mengungkapkan berbagai pengetahuan tradisional tentang
sumber daya alam hayati guna menunjang pengembangan dan pengelolaan
sumberdaya alam hayati yang memiliki nilai tambah dan lestari. Perkembangan
yang menggembirakan adalah adanya intensifikasi penelitian etnobotani dan
perhatian universitas (IPB dan UI) yang memberikan kesempatan melalui
pengajaran mata kuliah ekonomi botani di program pasca sarjana. Ketertarikan
beberapa mahasiswa pasca sarjana yang berasal dari beberapa universitas di luar
Jawa akan memberikan konstribusi yang besar dalam mengembangkan
etnobotani di Indonesia. Pengungkapan pengetahuan tradisional masyarakat
Indonesia tentang pengelolaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, perlu
segera dilakukan sebelum pengetahuan tersebut semakin hilang.15
4. Ruang Lingkup Etnobotani

Etnobotani adalah cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang
persepsi dan konsepsi masyarakat tentang sumber daya nabati di
lingkungannya. Dalam hal ini terdapat upaya untuk mempelajari kelompok
masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan anggotanya menghadapi
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tumbuhan-tumbuhan dalam lingkungannya, yang digunakan tidak hanya
untuk keperluan ekonomi tetapi juga untuk keperluan spiritual dan nilai
budaya lainnya. Dengan demikian pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan oleh
penduduk setempat atau suku bangsa tertentu juga masuk kedalam ruang
lingkup Etnobotani. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan baik
sebagai bahan obat, sumber pangan, dan sumber kebutuhan hidup manusia
lainnya. Sedangkan disiplin ilmu lainnya terkait dalam penelitian etnobotani
adalah antara lain linguistik, anthropologi, sejarah, pertanian, kedokteran,
farmasi dan lingkungan.16
5. Pemanfaatan Etnobotani
Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang
hidup di darat maupun di air. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat
digunakan secara lestari untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis
tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan kegunaan jenis
tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya dengan tetap menjaga
keanekaragaman dan keseimbangan ekosistem.17

Berdasarkan pemanfaatannya, tumbuhan di Indonesia dapat dibagi
menjadi beberapa kegunaan antara lain sebagai bahan pangan, sandang, obat-
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obatan, kosmetika, papan dan peralatan rumah tangga, tali temali, anyaman,
pewarna, pelengkap upacara adat atau ritual serta kegiatan sosial.18
a. Tumbuhan Obat
Tumbuhan obat adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan
sebagai bahan obat tradisional atau jamu, atau sebagai bahan pemula bahan
baku obat, atau tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut
digunakan sebagai obat.19
Tumbuhan obat merupakan seluruh spesies tumbuhan yang diketahui
mempunyai khasiat obat, yang dikelompokkan menjadi:
1.

Tumbuhan obat tradisional, yaitu spesies tumbuhan yang diketahui
atau dipercaya masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah
digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.

2.

Tumbuhan obat modern, yaitu spesies tumbuhan yang secara ilmiah
telah terbukti mengandung senyawa atau bahan bioaktif dan
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

3.

Tumbuhan obat potensial, yaitu spesies tumbuhan yang diduga

mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat tetapi
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belum secara ilmiah belum terbukti atau penggunaanya sebagai bahan
obat tradisional sulit ditelusuri.20
b. Tumbuhan Penghasil Pangan
Tumbuhan pangan adalah segala sesuatu yang tumbuh, berbatang,
berakar, berdaun, dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Bahan
pangan yang dimaksud adalah makanan pokok, minuman, bumbu masakan,
dan rempah-rempah.21
c. Tumbuhan Penghasil Pakan Ternak
Tumbuhan pakan adalah segala sesuatu yang tumbuh, hidup, berbatang,
berakar, berdaun, dan dapat dimakan atau dikonsumsi oleh hewan (ternak).
Contoh dari tumbuhan yang digunakan untuk bahan pakan ternak adalah
dengan memangkas daun atau dahan dari tumbuhan lalu diberikan pada ternak
yang dipelihara di dalam kandang maupun yang diikat atau sistem gembala.
Bagian tumbuhan tersebut ada yang dilayukan terlebih dahulu baru atau
setelah dipangkas langsung diberikan pada ternak peliharaan.22
d. Tumbuhan Hias

Tanaman hias adalah segala jenis tanaman yang memiliki nilai hias
(bunga, batang, tajuk, cabang, daun, akar, aroma) yang menimbulkan kesan
indah atau kesan seni. Tanaman hias terdiri dari tanaman hias pot, tanaman
20
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hias potong, tanaman hias daun dan tanaman hias lansekap atau taman.
Tanaman hias dapat berfungsi sebagai penyejuk jiwa, mendatangkan rasa
tenang

maupun

mendatangkan

keuntungan

materi

bagi

yang

mengusahakannya. Tanaman hias memiliki potensi yang sangat besar dalam
membentuk kehalusan budi, menjaga kenyaman lingkungan, menjaga
kelestarian alam, kestabilan jiwa manusia, meningkatkan pendapatan petani
serta memperluas lapangan kerja.23
Budidaya tanaman hias pada saat ini tidak hanya menjadi hobi semata,
tetapi juga dapat menjadi peluang usaha. Pasar tanaman hias tidak akan sepi
peminat dan selalu bergerak aktif, bahkan pada saat krisis keuangan sekalipun.
Tanaman hias yang potensial untuk dikembangkan dan dibudidayakan antara
lain: palm waregu, mawar, gladiol, sansievera, anthurium, aglonema,
bermacam jenis anggrek, pucuk merah, krokot, gerbera, philodendron, dan
banyak lainnya.24
e. Tumbuhan Penghasil Zat Warna
Di Indonesia penggunaan tumbuhan sudah lama dilakukan. Tumbuhan

merupakan sumber utama yang dipakai oleh suku-suku bangsa Indonesia
untuk meramu dan menemukan serta menciptakan bahan pewarna lainnya.
Proses peramuan zat warna ini adalah kejelian nenek moyang dalam menggali
dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam nabati yang ada.
23
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Tumbuhan pewarna digunakan untuk pewarna pakaian, riasan wajah ataupun
masakan untuk menambah daya tarik masakan tersebut. Tumbuhan yang
digunakan untuk pewarna diantaranya kunyit (Curcuma domestica) untuk
warna kuning, daun suji (Pleomele angustifolia) untuk warna hijau, siwalan
(Borassus sundaicus) untuk warna coklat dan sebagainya.25
f. Tumbuhan Aromatik
Tumbuhan aromatik dapat juga disebut tumbuhan penghasil minyak
atsiri. Tumbuhan penghasil minyak atsiri memiliki ciri bau dan aroma yang
fungsinya banyak diminati sebagai pengharum, baik sebagai parfum,
kosmetik, pengharum ruangan, pengharum sabun, pasta gigi, pemberi rasa
pada makanan maupun pada prosuk rumah tangga lainnya. Minyak astiri dapat
diperoleh dengan cara mengekstraksi atau menyuling dari bagian-bagian
tumbuhan.26
Tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri adalah dari family Poaceae,
misalnya akar wangi (Polygala paniculata); Lauraceae misalnya kulit kayu
manis (Cinnamomum burmanii); Zingiberaceae, misalmya jahe (Zingiber

officinale); Piperaceae misalnya sirih (Piper batle); Santelaceae misalnya
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cendana (Santalum album); Annonaceae misalnya (Cananga adorata) dam
sebagainya.27
g. Tumbuhan Penghasil Pestisida Alami Dan Bahan Racun
Pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal
dari tumbuhan yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu
tumbuhan. Pestisida nabati dapat berfungsi sebagai penolak, penarik,
antifertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya. Secara umum
pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal
dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan
pengetahuan yang terbatas. Berbagai racun yang dihasilkan oleh tumbuhan
digunakan antara lain untuk keperluan berburu, meracun umpan binatang,
racun ikan dan hama, dan sebagainya. Pemakaiannya ada yang secara tunggal
atau campuran dari dua atau lebih macam racun. Setiap tumbuhan yang
menghasilkan racun memiliki kadar racun yang berbeda-beda, mulai dari yang
menyebabkan peradangan kulit hingga merusak anggota-anggota tubuh bagian
yang mematikan.28

h. Tumbuhan Untuk Keperluan Adat
Pengetahuan-pengetahuan

tentang

tumbuhan

yang

dimiliki

oleh

masyarakat, ada yang bersifat magis dan spiritual. Demikian pula mengenai
pemanfaatannya yang beragam. Pemanfaatan tumbuhan dalam upacara27
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upacara adat berbeda-beda tergantung pada pengetahuan masyarakat dan
tradisi etnis atau suku yang bersangkutan. Pemanfaatan tumbuhan tidak hanya
sebatas untuk upacara adat saja tetapi ada juga jenis-jenis pohon keramat yang
menurut masyarakat lokal mengandung kekuatan magis dan spiritual yang
dihuni oleh roh-roh halus atau leluhur mereka.29
Ciri-ciri tanaman yang dipakai dalam upacara terpilih diantaranya:
1. Sifat-sifat dari tumbuhan tertentu, khususnya bunga dihubungkan dengan
sifat feminim, ini seringkali diberikan dalam upacara pemberian nama
kepada anak perempuan, ontoh dari pemberian nama tersebut antara lain:
Dahlia, Mawar, Lili dan Melati.
2. Sifat tumbuhan dan nama tanaman yang diasosiasikan dengan kata-kata
yang mengandung nilai baik, seperti yang terdapat dalam upacara
perkawinan di jawa. Contohnya: Janur (Lambang keagungan, seorangan
yang menempuh hidup baru mempunyai nilai yang agung).
3. Dalam berbagai upacara bentuk keindahan dilambangkan dengan warnawarni dari tumbuhan yang digunakan seperti merah yang berarti berani,

putih berarti kesucian dan kuning yang melambangkan keagungan.
4. Tumbuhan yang dipakai karena sifat kegunaanya mengandung zat yang
berkaitan dengan kesehatan atau penolak malapetaka.
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5. Tanaman yang dipergunakan sebagai pengharum dan bumbu-bumbuan
untuk pengawetan (Upacara Kematian di Toraja). 30
i. Tumbuhan Penghasil Kerajinan
Tumbuhan penghasil kerajinan adalah tumbuhan-tumbuhan yang biasa
digunakan untuk membuat tali, anyaman maupun kerajinan. Masyarakat
Indonesia telah menggunakan tumbuhan sebagai bahan tali temali dan
teknologi pasak sebagai contoh adalah bangunan-bangunan rumah adat di
Indonesia yang tidak menggunakan paku tetapi menggunakan pasak dan tali
temali untuk mengokohkan bangunan tersebut, pembuatan kapal pinisi dan
lain sebagainya. Kepandaian anyam menganyam tidak sekedar menciptakan
motif tetapi yang lebih penting adalah penciptaan barang atau alat, baik untuk
pembawa atau wadah.31
j. Masyarakat Tradisional Dan Sistem Pengetahuannya
Sistem pengetahuan yang merupakan salah satu unsur kebudayaan
muncul dari berbagai pengalaman individu yang disebabkan oleh adanya
interaksi diantara mereka dalam menanggapi lingkungannya. Pengalaman itu
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diabstraksikan menjadi konsep-konsep, pendirian-pendirian, dan pedomanpedoman tingkah laku bermasyarakat.32
Pengetahuan merupakan kapasitas manusia untuk memahami dan
menginterpretasikan baik hasil pengamatan maupun pengalaman, sehingga
bisa digunakan untuk meramal atau sebagai dasar pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.33
Istilah pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, inovasi, praktek
masyarakat adat dan komunitas lokal dalam kehidupan mereka. Pengetahuan
tradisional telah berkembang sejak berabad-abad, diwariskan dari generasi ke
generasi secara lisan dan beradaptasi dengan budaya setempat dalam bentuk
cerita, lagu, dongeng, nilai budaya, kepercayaan, ritual, adat, bahasa, dan
praktek pertanian. Secara bahasa, tradisi berarti adat kebiasaan yang turun
temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan masyarakat atau adat yang
telah lama dijalankan dan dipengaruhi oleh hukum yang tidak tertulis.
Sedangkan tradisional berarti bersifat adat kebiasaan yang turun temurun.
Pengetahuan ini merupakan hasil kreativitas dan uji coba secara terus menerus

dengan melibatkan inovasi internal dan pengaruh eksternal dalam usaha
menyesuaikan dengan kondisi baru. 34
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Karakteristik yang agak jelas dari masyarakat tradisional adalah bahwa
mereka masih menjaga tradisi peninggalan nenek moyangnya, baik dalam hal
aturan hubungan antar manusia maupun dengan alam sekitarnya yang
mengutamakan keselarasan dan keharmonisan. Ciri lain yang menonjol dari
masyarakat ini adalah tingginya adaptasi sosial budaya serta religinya dengan
mekanisme alam dan sekitarnya. Maka dari itu, mereka juga bukan manusia
yang statis, karena sistem pengetahuan mereka juga berkembang selaras
dengan dinamika permasalahan serta faktor-faktor eksternal lain yang mereka
hadapi.35
Masyarakat tradisional adalah komoditas yang dinamis yang berubah dari
waktu kewaktu sebagai suatu proses adaptasi sesuai dengan perubahan yang
terjadi pada lingkungan lokalnya. Sumber perubahan ini biasanya bukan
hanya berupa masuknya pengaruh dari luar, tetapi juga bisa muncul dari
dalam masyarakat itu sendiri. Persoalannya adalah apabila pengaruh unsurunsur luar menjadi sedemikian besar sehingga nilai-nilai dan pranata-pranata
sosial tidak mampu lagi mengakomodasikan nilai-nilai dan paranata sosial

yang baru yang datang dari luar maupun dalam suatu proses transformasi
yang sehat.
Pengetahuan masyarakat lokal tentang lingkungannya berkembang dari
pengalaman sehari-hari. Dari sistem pengetahuan ini kebudayaan mereka terus
35
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beradaptasi dan berkembang agar mampu menjawab persoalan-persoalan yang
muncul. Berbagai tradisi, upacara adat, dan tindakan sehari-hari mereka
mengandung

makna

yang

dalam

atas

hubungan

mereka

dengan

lingkungannya. Konservasi tradisional, yang didasari nilai nilai dan kearifan
lingkungan, terbukti mampu mempertahankan kehidupan mereka selama
berabad-abad di lingkungan lokal mereka hidup. Hal ini menjadi sangat
relevan dan penting diungkapkan di tengah pergulatan kita mencari
pemecahan atas persoalan-persoalan lingkungan, khususnya kerusakan
sumber daya alam yang muncul sebagai dampak pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.36
6. Interdisipliner Dalam Etnobotani
Ruang lingkup etnobotani berkembang dari hanya mengungkapkan
pemanfaatan keanekaragaman jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal,
berkembang dengan pesat yang cakupannya interdisipliner meliputi berbagai
bidang. Etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara masyarakat tradisional dengan alam lingkungannya. Bahasannya

mencakup pengetahuan tradisional tentang biologi dan pengaruh manusia
terhadap lingkungan biologis. Secara khusus, etnobotani mencakup beberapa
studi yang berhubungan dengan tumbuhan, termasuk bagaimana masyarakat
tersebut

36
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dan

menamakannya,

bagaimana

mereka
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menggunakan dan mengelola, bagaimana mereka mengeksploitasi dan
pengaruhnya terhadap evolusinya.
Pada dekade terakhir ini ruang lingkup etnobotani menjadi sangat luas,
dapat dilihat dalam karya penelitian etnobotani di berbagai publikasi yang
terdapat dibeberapa jurnal seperti “Journal of Ethnobiology, Journal of
Ethnopharmacology, Ethnobotany, Ethnoecology, dan lainnya.” Ruang
lingkup meliputi berbagai disiplin ilmu antara lain antropologi, botani,
arkeologi, paleobotani, fitokimia, ekologi dan biologi konservasi, meberikan
gambaran tentang aplikasi etnobotani.
Potensi aplikasi etnobotani dan perannya meliputi dua aspek yaitu
dalam botani ekonomi dan ekologi. Selain itu etnobotani meberikan gambaran
tentang perannya terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
konservasi keanekaragaman hayati.
a. botani ekonomi
1. pertanian : identifikasi berbagai jenis tumbuhan untuk bahan pangan,
serat-seratan,

dan

berbagai

komoditif

yang

lain,

konservasi

traddisional terhadap plasma nutfah seperti jenis-jenis yang tahan
terhadap penyakit, tahan kekeringan dan keunggulan lainnya.
2. Seni dan kerajinan : pengembangan sumber pendapatan alternative
dalam pengembanganan yang berkesinambungan.

3. Farmasi : identifikasi tentang tumbuhan yang mengandung bahan
kimia baru yang mendasarkan pada pengetahuan tradisional tentang
tumbuhan obat-obatan.
b. Ekologi
1. Pengelolaan tumbuhan : identifikasi praktis yang kemungkinan dapat
menunjang pemanfaatan tumbuhan yang lestari dari sumberdaya
biologis khususnya di daerah-daerah marginal.
2. Keanekaragaman hayati : praktik konservasi untuk promosi konservasi
biologi dan keanekaragaman genetic.
3. Ekologi manusia : pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan
pada masa lalu dana masa sekarang.37
7. Tendensi Penelitian Etnobotani Di Indonesia
Pada tahun terakhir ini dengan telah terjadi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, alasan ekonomi dan politik menyebabkan arah
penelitian etnobotani banyak dipengaruhi oleh kontek ekonomi dan politik.
Salah satu aspek yang diperlukan dalam melakukan penelitian terhadap

masyarakat lokal adalah tujuan dari penelitian tersebut untuk atau tentang
masyarakat tersebut. Oleh karena itu pendekatan penelitian lebih kearah
memfasilitasi penelitian etnobotani dan sistem pertanian tradisional.
Pendekatannya menggunakan metodologi partisipatif yang analisisnya
mengkombinasikan
37

teknik
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dan

metodologi

berdasarkan

ilmu

dan

pengetahuan modern dengan system pengetahuan lokal. Kesulitan yang
dihadapi dalam menganalisis dan mengkombinasikan system pengetahuan
modern dengan system pengetahuan lokal adalah para peneliti dan
masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut dalam posisi
yang berbeda baik ekonomi dan politik, bagaimanapun para peneliti
(etnobotani, ekonomi botani, antropologi) mempunyai latar belakang
akademi dan umumnya tinggal dan berasal dari perkotaan. Oleh karena itu
dalam mengungkapkan system pengetahuan tradisional, para peneliti
dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di lingkungan dimana penelitian
dilakukan.
Masyarakat lokal yang kaya sumber pengetahuan tradisional
umumnya terdapat di perkampungan yang jauh dari perkotaan dan masih
sedikit mendapat pengaruh intervensi kebudayaan luar melalui pendidikan
formal. Mereka juga berstatus ekonomi dan politik lemah terhadap
pemerintahan. Masyarakat peramu misalnya secara ekonomi dan politik
termarginal dan sebagian besar kebutuhan hidupnya tergantung dari kondisi

alam sekitarnya. Kebanyakan penelitian dipersiapkan dan dilakukan oleh
para peneliti yang dididik dalam lingkungan akademik, dimana alir
informasi bersifat bebas, sedangkan kondisi yang terdapat di masyarakat
lokal adalah sebaliknya, terdapat hal-hal yang dirahasiakan dan sifatnya
tertutup bagi masyarakat yang berasal di luar masyarakat yang berasal diluar
lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan upaya pendekatan partisipatif

yang memungkinkan diterima dilingkungan masyarakat lokal, sehingga
dapat mengurangi hambatan kultural seperti tersebut diatas. Peneliti dituntut
pula mampu memerankan diri dalam dua posisi yang berbeda. Di satu sisi
peneliti sebagai ilmuwan yang pemikirannya didasarkan pada logika, disi
lain peneliti harus mampu menyelami, mencatat dan menganalisis system
pengetahuan tradisional yang adakalanya tidak rasional setelah mampu
mengadaptasi, mendapatkan kepercayaan dan diterima sebagai bagian dari
masyarakat lokal.
Oleh karena itu data dan informasi secara rinci baru didapat setelah
beberapa waktu, dan adakalanya beberapa informasi diperoleh dari anggota
masyarakat biasa yang bukan spesialisnya, misalnya hal-hal yang sifatnya
dikeramatkan atau ditabukan. Untuk mendapatkan informasi tersebut
adakalanya harus melalui suatu ritual atau ketentuan adat masyarakat lokal
tersebut. Beberapa informasi lainnya diperoleh dari anggota masyarakat
yang mempunyai ahli khusus, misalnya pemanfaatan berbagai jenis
tumbuhan sebagai bahan obat-obatan, bahan pewarna alami, teknologi dan

seni, ritual, bahan pangan dan lain-lainnya.
Sehubungan

semakin

pentingnya

peran

etnobotani

dalam

mengungkapkan berbagai jenis tumbuhan berguna, terdapat tendensi kea rah
kepentingan komersial. Pencarian bahan aktif obat-obatan modern
merupakan salah satu contoh yang pada dekade terakhir ini menjadi
primadona

dilakukannya

penelitian

etnobotani

(etnomedisinal

dan

etnofarmakologi). Penemuan senyawa baru bahan aktif obat-obatan
mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi bagi industri obat-obatan.
Hampir 80 % senyawa bahan obat-obatan modern berasal dari tumbuhtumbuhan.38
8. Peranan Dan Keuntungan Etnobotani
Penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan secara tradisional dan
pengelolaannya tidak hanya aspek fisik dan kandungan kimianya, tetapi juga
aspek

ekologi,

paleoetnobotani

proses
dan

domestikasi,

pengaruh

system

aktivitas

pertanian

manusia

tradisional,

terhadap

alam

lingkungannya (etnoekologi), etnotaksonomi dan ilmu sosial lainnya. Data
hasil penelitian etnobotani dapat memberikan informasi tentang hubungan
anatara manusia dengan tanaman dan lingkungan dari masa lalu dan masa
sekarang. Secara garis besar penerapan dan peranan data etnobotani dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok utama yaitu:
1. Pengembangan ekonomi : Memiliki keuntungan ditingkat nasional dan
global meliputi prospek dari keanekaragaman hayati secara langsung

kepada masyarakat lokal. Sedangkan keuntungan secara lokal mencakup
aspek pendapatan yang berasal dari sumber data tumbuhan terbaru dan
pemeliharaan serta perbaikan produksi yang disesuaikan dengan kondisi
lingkungan lokal.
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2. Konservasi sumber daya alam hayati : Memiliki keuntungan secara
nasional meliputi konservasi habitat untuk keanekaragaman hayati dan
lingkungan meliputi konservasi habitat untuk keanekaragaman hayati dan
lingkungan serta konservasi keanekaragaman plasma nutfah untuk
program pemuliaan tanaman berpotensi ekonomi. Sedangkan keuntungkan
secara lokal antara lain : konservasi dan pengakuan pengetahuan lokal
konservasi keanekaragaman jenis dan habitat secara tradisional.39
9. Peran Dan Peluang Etnobotani Masa Kini
Peran etnobotani bagi kehidupan masyarakat saat ini dan generasi
mendatang sangat luas, baik dari berbagai literatur, konferensi, seminar
dan berbagai sumber ilmiah lainnya. Peran etnobotani sangat beragam
dan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Konservasi tumbuhan, meliputi konservasi berbagai varietas tanaman
pertanian dan perkebunan dalam kantung-kantung sistem pertanian
tradisional di negara tropik, serta konservasi sumberdaya haayaati
lainnya.

2.

Inventori botanik dan penilaian status konservasi jenis tumbuhan

3.

Menjamin keberlanjutan ketersediaan makanan, termasuk juga
didalamnya sumberdaya hutan non-kayu.

4.

39

Menjamin ketahanan pangan lokal, regional dan global
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5.

Menyelamatkan praktek-praktek kegiatan pemanfaatan sumberdaya
secara lestari yang semakin terancam punah karena kemajuan zaman.

6.

Memperkuat identitas etnik dan nasionalisme.

7.

Memperbesar keamanan fungsi lahan produktif, dan menghindari
kerusakan lahan.

8.

Pengakuan hak masyarakat lokal terhadap kekayaan sumberdaya dan
kasus terhadapnya.

9.

Meningkatkan kemakmuran dan daya tahan masyarakat lokal sebagai
bagian dari masyarakat dunia.

10. Mengidentifikasi dan menilai potensi ekonomi tanaman dan produkproduk turunannya untuk berbagai manfaat.
11. Berperan dalam penemuan obat-obatan baru.
12. Berperan dalam penemuan bahan-bahan akrab lingkungan.
13. Berperan dalam perencanaan lingkungan yang berkelanjutan.
14. Berperan dalam meningkatkan daya saing daerah dalam bidang
pariwisata karena mampu menjamin autentisitas/keaslian dan

keunikan objek dan daerah tujuan wisata.
15. Berperan dalam menciptakan ketentraman hidup secara spiritual.40
Pada tahun terakhir ini hasil terobosan bioteknologi pertanian secara
spektakuler berhasil dikembangkan di luar negeri terutama di negeri terutama di
Negara maju seperti Perancis, inggris, Jerman, AS dan Jepang. Namun demikian kita
40

Luchman Hakim. Op. Cit. h. 7.

tidak begitu saja dapat mengimpor dan menerapkannya, karena adanya ancaman
terhadap keselamatan hayati yang belum diketahui sifat dan dampak jangka
panjangnya, dan karena keengganan orang untuk begitu saja menerima sesuatu yang
luar biasa.
Sebenarnya pengadopsian bioteknologi ini sangat penting agar potensi
kekayaan sumber daya alam hayati yang melimpah ruah keanekaragamannya tidak
akan menjadi sia-sia, oleh karena itu penguasaan bioteknologi mutlak diperlukan.
Kawasan nusantara memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, tidak
hanya flora dan faunanya, namun juga suku bangsa dan budayanya. Walaupun
sebenarnya luas wilayah nusantara tanah dan air ini hanya 1,3 % dari luas permukaan
bumi, lebih dari 12 % jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini hidup di
kawasan Indonesia. Tingkat keanekaragaman hayati dan budaya yang tinggi ini pasti
akan meningkat jumlahnya bila eksplorasi dan inventarisasi kekayaan ini dapat tuntas
dilaksanakan terutama di hutan-hutan primer dan tempat lain yang belum pernah
disentuh eksplorasi ilmiah seperti lautan kita. Oleh karena itu data etnobotani sangat
diperlukan. 41

Dari bahasan singkat tersebut diatas terlihat peluang dan peran etnobotani
untuk dapat menjebatani ilmu bioteknologi guna meningkatkan kemakmuran dan
pembangunan nasional. Untuk dapat berperan dengan baik maka etnobotani harus
mampu mengaktualisasikan diri dan mampu memberikan sumber data yang dapat
menunjang pengembangan bioteknologi. Bila kita kembali ke masa silam nenek
41

Y. Purwanto, Op. Cit. h. 227.

moyang kita mempunyai kemampuan untuk meramu jamu-jamu yang ampuh dan
tidak dengan ramuan yang dibuat bangsa lain sezaman nya dimana mereka berada.
Sebagai contoh berkat jasa Rumphius yang mengungkapkan semua pengetahuan
etnobotani masyarakat Ambon pada abad XVII, digambarkan bahwa kecanggihan
janu jamuan buatan dukun-dukun mereka sebanding dengan ramuan buatan Linneus,
dewa botani bangsa barat yang kebetulan seorang dokter kerajaan. Tetapi
perkembangan selanjutnya kenapa kita kalah dalam mengembangkan pengetahuan ini
sehingga kita selalu tergantung dengan obat-obatan barat.
Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk
mengembangkan dan memasakinikan pengetahuan yang diwariskan oleh nenek
moyang kita. Sebaliknya pengetahuan tersebut dijaga sekali kerahasiaannya, bahkan
dikeramatkan dan dilarang dengan keras untuk merubah racikannya dan adakalanya
dianggap sebagai pusaka suci leluhurnya dan merupakan primbon yang hanya boleh
diturunkan secara lisan kepada keturunannya secara diam-diam sesudah melakukan
tirakat atau laku atau nyantrik (berguru) beberapa lamanya. Selain itu mungkin tidak
terdapatnya budaya tulis dari leluhur kita, mendukung mandeknya pengetahuan

tersebut. Sebaliknya obat-obatan racikan Linnaeus ditelaah dengan logika Aristoteles
sehingga menjadi suatu bidang ilmu yang memiliki nilai tinggi predikatnya.
Untuk menanggulangi kesalahan strategi pengembangan pengetahuan masa
lalu tersebut, maka etnobotani dituntut untuk mampu mengungkapkan pengetahuan
tradisional menjadi ilmu yang bermanfaat dan berharga dengan mengaitkannya
dengan persoalan aktual yang dihadapi manusia Indonesia modern, misalnya apakah

ada sejenis obat tradisional yang memiliki khasiat ganda seperti hipertensi, obesitas,
kolesterol dan diabetes. Apakah ada ramuan obat tradisional yang mampu
menyembuhkan sakit kanker atau bahkan penyakit AIDS, apakah terdapat kultivar
lokal tanman pangan yang mempunyai produksi tinggi. Dengan demikian etnobotani
akan menjadi instrument sangatberharga untuk membantu memecahkan permasalahn
mutakhir yang dicoba ditangani secara gelobal. Sebagai contoh yang berhubungan
dengan kelestarian lingkungan. Sistem pengetahuan tradisional masyarakat lokal
tentang pemanfaatan sumber daya alam seperti adanya sasi (Maluku) dan bentuk
jarangan lainnya yang diatur seacara adat mampu mengurangi pengerusakan
kekayaan sumber daya alam hayati.42
B. Kecamatan Pesisir Selatan

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Pesisir Selatan
Keterangan :
42

Op.Cit.h.229-230.

: Lokasi penelitian
Pesisir selatan merupakan kecamatan di kabupaten Pesisir Barat dengan
ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas Kabupaten atau kota di wilayah
Provinsi Lampung. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.907,23 km2
dari luas Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar
penduduknya sebagai petani dan nelayan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan
Pesisir Selatan

di Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat.43
Tabel 2.1 Luas dan Jumlah Penduduk menurut Pekon di Kecamatan Pesisir Selatan.44
Luas (km2)
Jumlah Penduduk
(2)
(4)
45,12
4.822
28,2
1.586
25,26
2.920
21,45
1.821
50,8
461
2,75
306
31,15
1.351
20,52
1.021
36
756
40,7
1.260
25,4
1.026
23,3
1.868
26,2
1.192
21,5
1.919
10,82
947
409.17
23.256
Sumber: BPS Kecamatan Pesisir selatan

No

Pekon
(1)
Marang
Way Jambu
Biha
Tanjung Setia
Pagar Dalam
Tanjung Jati
Sumur Jaya
Pelita Jaya
Sukarame
Negeri RatuTenumbang
Tanjung Raya
Bangun Negara
Ulok Menek
Paku Negara
Tulung Bamban

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

43

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Pesisir Selatan Dalam Angka. (BPS
Kabupaten Lampung Barat Statistics Of West Lampung: 2017)
44
Ibid. h.25

C. Jurnal Relevansi Botani Dalam Kebudayaan Terkait Upacara Adat
Etnobotani telah banyak diteliti di Indonesia, antara lain: Denilya
Suswita, dkk yang meneliti Studi Etnobotani dan bentuk upaya pelestarian
tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat kendurisko di beberapa
Kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Objek dalam penelitian ini adalah
masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan apa saja yang digunakan
dalam upacara adat kenduri sko dan pemanfaatannya, mengetahui tingkat
kesamaan jenis serta mengetahui bentuk upaya pelestarian tumbuhan oleh
masyarakat.45
Rahyuni, dkk yang meneliti kajian etnobotani tumbuhan ritual suku tajio
di desa kasimbar kabupaten parigi moutong. objek dalam penelitian ini adalah
masyarakat suku tajio di Desa Kasimbar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jenis-jenis tumbuhan, makna tumbuhan dan bagaimana cara
pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat suku tajio.46
D. Kebudayaan Lampung

Masyarakat lampung termasuk masyarakat yang masih sangat menyadari
keterkaitannya dengan alam serta makhluk lainnya. Hal ini mempengaruhi sikapsikap dasar mereka dimana sikap-sikap itu membentuk tata nilai yang diwarisi
45
Denilya Suswita, dkk, “Studi Etnobotani Dan Bentuk Upaya Pelestarian Tumbuhan Yang
Digunakan Dalam Upacara Adat Kendurisko Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Kerinci, Jambi”.
Jurnal Biologika, Vol. , No. 1 (2013), h.67.
46
Rahyuni, Dkk. “Kajian Etnobotani Tumbuhan Ritual Suku Tajio Di Desa Kasimbar
Kabupaten Parigi Mouton” Jurnal Of Natural Science, Vol. 2 (2) (Agustus 2013), h. 46.

secara turun temurun, lalu melembaga sebagai adat istiadat. Masyarakat Lampung
sejak dahulu sangat akrab dengan berbagai tumbuhan atau hewan, hal ini terlihat
dari berbagai ornamen yang terdapat pada benda perlengkapan upacara ritual,
seperti kerbau dan beberapa jenis binatang lainnya yang juga terdapat di ornamen
rumah kapal atau kain kapal.47
E. Jenis-Jenis Upacara Adat Lampung
Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun
yang berlaku di suatu daerah. Setiap daerah memiliki adat sendiri-sendiri seperti
upacara perkawinan, upacara kelahiran, upacara kematian dan sebagainya.
Demikian juga dengan Provinsi Lampung yang berada di sebelah timur pulau
Sumatera ini memiliki beragam upacara adat yang dilakukan oleh sebagian besar
suku adat lampung. Masyarakat adat lampung terbagi menjadi 2 golongan besar
yaitu masyarakat adat saibatin dan masyarakat adat pepadun. Masyarakat ini
memiliki beragam upacara adat namun seiring perkembangan zaman yang
semakin modern, pelaksanaan upacara adat ini mulai jarang dilakukan oleh
sebagian besar masyarakat lampung. Kelangkaan upacara adat tersebut juga

terjadi karena datangnya masyarakat pendatang yang tentu membawa adat
isitiadat.48

47

Hilman Hadikusuma, Razi Arifin, RM. Barusman, Peranan nilai-nilai Tradisional Daerah
Lampung dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Lampung: Bagian Proyek Pengkajian dan
Pembinaan nilai-nilai Budaya Daerah Lampung, 1997/1998), h. 12-13.
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lampung”
(on-line),
tersedia
di:
http://www.tradisikita.my.id/2017/01/upacara-adat-lampung-yang-hampir-punah.html (28 september
2017).

Jenis upacara adat ini dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu
upacara adat yang bersifat tradisional dan upacara adat yang besifat sakral.
1. Upacara Adat Yang Bersifat Tradisional
Upacara jenis ini dilaksanakan sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam
setiap transformasi kehidupan, sejak seseorang dalam kandungan sampai akhir
hayat seseorang. Upacara ini dimulai dari masa kehamilan, masa kelahiran, masa
kanak-kanak, masa dewasa, sampai masa kematian.
2. Upacara Adat Yang Bersifat Sakral
Upacara jenis ini sering juga disebut sebagai upacara adat ngejalang, upacara
adat ngejalang lebih berhubungan dengan kepercayaan, alur transendental dan
aura mistis. Upacara dan Ritual jenis ini diantaranya:
a. Upacara Ngebabali (Bercocok Tanam)
Upacara jenis ini dilaksanakan saat membuka huma atau perladangan
baru disaat membersihkan lahan untuk ditanami atau pada saat mendirikan
rumah dan kediaman yang baru atau juga untuk membersihkan tempat
angker yang mempunyai aura gaib jahat.

b. Upacara Ngambabekha (Membuka Ladang)
Upacara ini dilaksanakan saat hendak Ngusi Pulan (membuka ladang
atau hutan) untuk dijadikan Pemekonan (Perkampungan) dan perkebunan,
karena diyakini Pulan Tuha (hutan rimba) memiliki penunggunya sendiri.
Upacara ini dilakukan dimaksudkan untuk mengadakan perdamaian dan
ungkapan selamat datang agar tidak saling mengganggu.

c. Upacara Ngumbay Lawok (Hasil Laut)
Upacara ini adalah ungkapan syukur masyarakat pesisir atas hasil laut
dan juga untuk memohon keselamatan kepada sang pencipta agar
diberikan keselamatan saat melaut, dalam ritual ini dikorbankan kepala
kerbau sebagai simbol pengorbanan dan ungkapan terimakasih kepada laut
yang telah memberikan hasil lautnya kepada nelayan.
d. Upacara Ngalahumakha (Menangkap Ikan)
Upacara ini dilaksanakan saat hendak menangkap ikan. Agar ikan
yang didapat banyak dan juga sekaligus meminta keselamatan saat sedang
berlayar ke laut.
e. Upacara Ngebala (Tolak Bala)
Upacara ini dilaksanakan tujuannya sebagai Tolak Bala agar tehindar
dari musibah.
f. Upacara Belimau (Ziarah kubur)
Upacara ini dilaksanakan saat memasuki puasa dibulan suci ramadhan.
Dilakukan secara beramai-ramai dengan membawa makanan dan setelah

itu melakukan do’a bersama di kuburan.49
g. Upacara Ngalimauan Kayu (Mendirikan Rumah)
Sebelum mendirikan bangunan maka dilakukan upacara yang disebut
ngejalang rek ngalimauan kayu yang artinya sedekah bumi dan tabur
49

Diandra natakembahang, “Upacara tradisional masyarakat adat lampung” (on-line), tersedia
di: http://batinbudayapoerba.blogspot.co.id/2012/04/upacara-tradisional-masyarakat-adat.html (28
september 2017).

bunga pada kayu. Sesuai dengan namanya ngejalang ialah berdo’a demi
keselamatan

upacara

mendirikan

rumah

dan

keselamatan

yang

menunggunya, demikian pula keselamatan para pembantu yang
mendirikan rumah tersebut (yang dimaksud dengan rumah disini ialah
rumah tempat tinggal; rumah tempat musyawarah; rumah tempat ibadah;
rumah tempat menyimpan). Pada upacara ngejalang ini dibacakan ayatayat suci Al-Qur’an dan do’a-do’a dalam bahasa arab, kemudian diiringi
tetangguh yaitu doa dalam bahasa Daerah Lampung, yang isinya
memohon kerelaan penunggu bumi di mana rumah itu didirikan agar
menyingkir dan merelakan pendirian rumah tersebut.
Ngalimauan kayu ialah menaburi kayu dengan kembang-kembang dan
air jeruk, agar seluruh kayu selamat dipasang pada tempatnya, kemudian
tidak terjadi gangguan apapun terhadap kayu-kayu ini agar penghuninya
merasa betah di rumah dan rumah ditunggu dengan nyaman dan damai.
Baik ngejalang maupun ngalimau kayu, dilakukan di tempat bangunan
akan didirikan yaitu di atas pekarangan bangunan, di sela-sela tiang yang

telah didirikan, waktunya pada pagi hari jam 05.30. Waktu pagi yang
dipakai ini disebut semakkung nyiar matarani (sebelum matahari bersinar
atau terbit) hal ini dimaksudkan pula agar pendirian rumah dapat dimulai
sepagi mungkin agar mengangkat kayu yang besar-besar masih dalam

keadaan udara yang belum panas, selain itu secara niat agar rumah ini
makin lama makin ramai, penghuninya makin lama makin bahagia.50
F. Kerangka Pemikiran
Etnobotani merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan
antara manusia dan tumbuhan. Studi mengenai pengetahuan masyarakat
lokal tentang botani disebut etnobotani. Seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, etnobotani berkembang menjadi cabang ilmu
yang cakupannya mempelajari hubungan manusia dengan sumber daya
alam tumbuhan dalam lingkungannya.
Indonesia memiliki berbagai macam suku dan masyarakat adat yang
tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Baik masyarakat adat yang
masih memegang teguh budaya dan adat istiadatnya ataupun masyarakat
adat yang sudah mulai membuka diri dengan lingkungan luar dan
sentuhan teknologi. Pada masyarakat lokal, pengetahuan tentang manfaat
tumbuh-tumbuhan merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting
dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Tetapi sejalan

dengan

berubahnya ekosistem tempat

mereka hidup, perubahan

lingkungan, komunikasi dan informasi dari luar, menyebabkan nilai-nilai
budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat ikut
berkembang. Dari berbagai macam suku masyarakat adat yang tersebar di

50

Umar Rusydi, et. al. Arsitektur Tradisional Daerah Lampung (Lampung: Departemen
Pendidikan Dan Kebudayan, 1987), h. 100.

seluruh Indonesia terdapat beberapa daerah yang belum dikaji tentang
pemanfaatan etnobotani, salah satunya adalah daerah lampung.
Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukanlah penelitian mengenai
pemanfaatan etnobotani dan bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan
yang dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan, kelahiran, mendirikan
rumah, bercocok tanam, ziarah kubur, kematian dan nazar di Desa Negeri
Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu jenis dan fungsi
tumbuhan, bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan dan relevansi botani
dalam kebudayaan yang terkait dalam upacara adat di Desa Negeri Ratu
Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode
deskriptif dimana dalam proses penelitian di lapangan, data yang
dikumpulkan menggunakan dua teknik yaitu teknik wawancara dan teknik
observasi. Dari data yang telah dikumpulkan, didapatkan hasil penelitian
sehingga dihasilkanlah sebuah kesimpulan tentang penelitian tersebut.

Latar Belakang Masalah

Rumusan Masalah

Penelitian Kualitatif

Metode Deskriptif

Observasi

Wawancara

Hasil Penelitian

Kesimpulan
Gambar. 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 di Desa Negeri Ratu
Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Pesisir Selatan

Keterangan :
: Lokasi penelitian
B. Jenis dan Metode Penelitian

48

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode
deskriptif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
teknik observasi purposive sampling.
C. Alat dan Bahan Penelitian
Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan pada saat berada di lapangan,
terdapat alat dan bahan yang digunakan antara lain :
Tabel 3.1 Alat dan bahan penelitian
No.

Alat dan Bahan

Fungsi

1

Kamera

Untuk
merekam
pengambilan gambar

video

2

Telepon Genggam

Untuk perekaman suara

3

Alat Tulis

Untuk mencatat hasil dari proses
penelitian dan perekaman data

4

Instrumen penelitian berupa Untuk mendapatkan data yang
daftar poin-poin pertanyaan dan dibutuhkan dari informan agar
terkumpul secara runtut dan lengkap
lembar perekaman data

5

Tumbuhan
yang
sering Untuk diidentifikasi
digunakan masyarakat Desa fungsinya.
Negeri
Ratu
Tenumbang
Kecamatan
Pesisir
Selatan
Kabupaten Pesisir Barat.

jenis

dan

dan

D. Subjek ( Informan ) Penelitian
Data atau informasi dalam penelitian kualitatif tidak akan didapatkan jika tidak
ada informan atau narasumber. Narasumber berperan penting dalam pengumpulan
data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, subyek

penelitian adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang berasal dari Desa
Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan subjek penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Berasal dari Desa Negeri Ratu Tenumbang.
2. Memiliki pengetahuan yang luas akan budaya Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dimana pengetahuan
yang dimiliki diakui keabsahannya.
3. Berusia diatas 30 tahun.
4. Terlibat dalam kegiatan upacara adat dalam waktu yang lama.
5. Pelaku upacara adat atau tokoh adat.
6. Memiliki pengaruh dalam kebudayaan Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan juga dalam
kehidupan masyarakat.
Dari kriteria tersebut diatas maka dalam proses penelitian, terdapat dua informan
antara lain informan primer yaitu para pelaku atau tokoh upacara adat, sedangkan

informan lainnya adalah informan sekunder yaitu masyarakat Desa Negeri Ratu
Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tokoh upacara adat
ditetapkan sebagai informan primer karena dalam pengamatan langsung di lapangan,
diketahui bahwa hampir semua pelaku upacara mengetahui seluk-beluk upacara
termasuk tanaman apa yang digunakan, sedangkan masyarakat yang mengikuti
upacara tidak semuanya menguasai atau memiliki pengetahuan secara menyeluruh

tentang upacara adat Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses penelitian di lapangan, data yang dikumpulkan melalui dua teknik
pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan teknik observasi. Teknik wawancara
dilakukan untuk mengetahui sebagai berikut:
1. Jenis-jenis tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat di Desa Negeri Ratu
Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
Pengambilan data dalam bentuk angket dilampirkan pada (lampiran 1)
2. Fungsi tumbuhan yang digunakan dalam upacara Desa Negeri Ratu
Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pengambilan
data dalam bentuk angket dilampirkan pada (lampiran 2)
3. Bentuk upaya masyarakat dalam melestarikan tumbuhan yang digunakan
dalam upacara adat di Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
Pengambilan data dalam bentuk angket dilampirkan pada (lampiran 3)

Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui sebagai berikut:
1. Pengambilan sampel untuk mengidentifikasi tumbuhan yang digunakan dalam
upacara adat di Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat.
2. Dokumentasi foto, video dan rekaman suara dari lapangan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat terdapat 8 Desa yang telah diamati, yaitu Desa Pagar Dalam,
Tanjung Jati, Sumur Jaya, Pelita Jaya, Tanjung Raya, Ulok Manek, Tulung Bamban
dan Negeri Ratu Tenumbang. Dari 8 desa tersebut memiliki kesamaan dalam proses
upacara dan tumbuhan yang digunakan, sedangkan untuk penjelasan lebih rinci
mengenai upacara dan tumbuhan yang digunakan oleh beberapa desa tersebut
terdapat 1 desa yang mewakili 1 kecamatan sebagai desa tertua yang ada di
kecamatan tersebut yaitu Desa Negeri Ratu Tenumbang.
Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Terbentang di pantai
selatan Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki kontur tanah datar berpantai di bagian
barat dan perbukitan di bagian timur yang merupakan bentangan bukit barisan
selatan. Dengan kondisi wilayah seperti ini, Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisir Selatan menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan

menjadi areal pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.
Wilayah Pesisir Selatan merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi
sumberdaya alam yang cukup besar dengan masyarakatnya yang masih bersuku asli
lampung. Dalam melestarikan alam tersebut masyarakat di Pesisir Selatan masih
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banyak yang melakukan upacara adat yang dalam pelaksanaannya masih
menggunakan berbagai jenis tumbuhan, dengan demikian dilakukanlah penelitian

tentang Kajian Etnobotani Dan Bentuk Upaya Pembudidayaan Tumbuhan Yang
Digunakan Dalam Upacara Adat Di Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari
hingga Februari. Jumlah responden secara keseluruhan berjumlah 35 responden 5
sebagai tokoh upacara adat pernikahan, 5 sebagai tokoh upacara kelahiran, 5 sebagai
tokoh upacara adat mendirikan bangunan, 5 sebagai tokoh upacara adat bercocok
tanam, 5 sebagai tokoh upacara adat ziarah kubur, 5 sebagai tokoh upacara adat
kematian dan 5 sebagai tokoh upacara adat nazar. Diperoleh 32 jenis tumbuhan yang
tergolong kedalam 22 famili yang digunakan dalam upacara adat desa tenumbang.
Jenis tumbuhan yang terdapat dalam upacara adat di desa tenumbang dapat dilihat di
Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat
No.

Nama Ilmiah

Nama Lokal

Famili

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Areca catechu L
Piper betle L
Uncaria gambir Roxb.
Nicotiana tabacum L
Cocos nucifera L
Andropogon aciculatus
Bambusa vulgaris Shrad
Musa paradisiaca L
Curcuma domestica Val.
Styrax benzoin Drian
Citrus aurantifolia
Saccharum officinarum L
Oryza sativa Var. Glutinosa
Xanthosoma sagittifolium L
Colacasia esculenta L
Kalanchoe pinnata

Pinang
Sirih
Gambir
Tembakau
Kelapa
Rumput Jarum
Bambu
Pisang
Kunyit
Kemenyan
Jeruk Nipis
Tebu Putih
Ketan Putih
Keladi
Talas
Cocor Bebek

Aracaceae
Piperaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Aracaceae
Poaceae
Poaceae
Musaceae
Zingiberaceae
Styracaceae
Rutaceae
Poaceae
Poaceae
Araceae
Araceae
Crassulaceae

Santalum album L
Pandanus amaryllifolius
Jasminum sambac L
Jasminum officinale
Cananga odorata
Rosa sericea Lindl.
Rosa hiproida
Magnolia x alba
Polianthes tuberosa
Graptophylum pictum
Bambusa vulgaris
Oryza sativa L
Arenga pinnata
Camellia sinensis
Coffea liberica
Ixora acuminate

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cendana
Pandan
Melati Putih
Melati Gambir
Bunga Kenanga
Bunga Mawar Putih
Bunga Mawar Merah
Bunga Cempaka Putih
Bunga Sedap Malam
Daun Ungu
Bambu Kuning
Padi
Aren
Teh
Kopi
Asoka

Santalaceae
Pandanaceae
Oleaceae
Oleaceae
Annonaceae
Rosaceae
Rosaceae
Magnoliaceae
Agavaceae
Acanthaceae
Graminae
Poaceae
Aracaceae
Theaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Berdasarkan hasil pengamatan, jenis-jenis tumbuhan tersebut didominasi oleh
famili aracaceae.51 Sedangkan Organ tumbuhan yang digunakan adalah batang, daun,
bunga, buah, umbi dan getah. Untuk melihat jumlah bagian organ tumbuhan yang
digunakan dapat dilihat di Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Jumlah organ tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat.
No.

1.

2.

Organ
Tumbuhan

Batang

Daun

51

Nama
Tumbuhan

Prosesi Upacara

Jumlah

Bambu

Upacara Sasunduk dan upacara
mendirikan rumah

2

Bambu
kuning

Upacara ngababali

1

Pisang

Upacara kematian

1

Tebu

Upacara ngebabali

1

Sirih

Upacara buantak dan upacara
ngebabali

2

Van C.G.G.J. Steenis, Flora (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h.99-371.

Pisang

Upacara sasunduk

1

Daun ungu

Upacara ngebabali

1

Cocor bebek

Upacara siraman kabayan

1

Rumput jarum Upacara mendirikan bangunan

1

Keladi

Upacara mendirikan bangunan

1

Pandan

Upacara mendirikan bangunan
dan upacara cukuran

2

Kelapa

Upacara nurun ajang

1

Talas

Upacara ngebabali

1

Cendana

Upacara mendirikan bangunan,
upacara ngejalang dan upacara
kematian

3

Teh

Upacara nazar

1

Upacara buantak dan upacara
ngababali
Upacara nujuh bulan, upacara
cukuran dan upacara kematian
Upacara nujuh bulan, upacara
cukuran dan upacara kematian
Upacara nujuh bulan, upacara
cukuran dan upacara kematian
Upacara nujuh bulan, upacara
cukuran dan upacara kematian
Upacara nujuh bulan dan
upacara kematian
Upacara nujuh bulan dan
upacara kematian

2

Sedap malam

Upacara nujuh bulan, upacara
cukuran dan upacara kematian

3

Asoka

Upacara cukuran

1

Upacara buantak dan upacara
ngebabali
Upacara nurun ajang, upacara
cukuran, upacara mendirikan

2

Tembakau
Melati putih
Melati gambir
Kenanga
Mawar putih
3.

Bunga

Mawar merah
Cempaka
putih

Pinang
4.

Buah
Kelapa

3
3
3
2
2
3

4

bangunan dan upacara ziarah
ngejalang

5.

Umbi

Padi

Upacara nurun ajang

1

Aren

Upacara sasunduk dan upacara
ngejalang

2

Jeruk nipis

Upacara nujuh bulan

1

Pisang

Upacara mendirikan bangunan

1

Ketan

Upacara ngebabali, upacara
ngejalang dan upacara nazar

3

Kopi

Upacara ngebabali

1

Kunyit

Upacara ngebabali, upacara
ngejalang dan upacara nazar

3

Upacara ngebabali, upacara
kematian dan upacara nazar
Upacara buantak dan upacara
ngebabali

3

Kemenyan
6.

Getah
Gambir

Jumlah Seluruh Organ Tumbuhan Yang Digunakan

2
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Masyarakat di Desa Tenumbang memanfaatkan jenis tumbuhan yang berbedabeda di setiap prosesi upacara adatnya dan memiliki ciri khasnya masing-masing serta
memiliki kegunaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan
jenis-jenis tumbuhan yang terdapat dapat upacara adat desa tenumbang dapat dilihat

pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Pemanfaatan jenis tumbuhan di setiap prosesi upacara adat Desa Negeri Ratu Tenumbang
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
No.
1.

Prosesi Upacara
Buantak (Pernikahan)

Nama Lokal
Daun sirih
Pinang
Tembakau
Gambir
Kelapa
Padi
Bambu
Pisang
Aren

2.

Nurun Ajang (Pernikahan)

3.

Sasuduk (Pernikahan)

4.

Siraman Kabayan
(Pernikahan)

Cocor Bebek

Nujuh Bulan (Kelahiran)

Jeruk nipis

5.

Kegunaan
Sebagai perlengkapan menyirih

Kelapa dan beras sebagai makanan yang akan dibawa ke
rumah pengantin wanita dan daun kelapa muda sebagai janur
Bambu dibuat anyaman sebagai wadah nasi atau kue
Daun pisang sebagai pembungkus makanan yang biasa dibuat
saat acara pernikahan yaitu selimpok dan arennya sebagai
bahan pembuat selimpok.
Digunakan sebagai siraman kepada kabayan

Melati putih
Melati gambir
Kenanga
Mawar putih
Mawar merah
Cempaka putih

Jeruk nipis yang dicampur dengan air dan kembang 7 rupa
digunakan sebagai siraman kepada calon ibu dan bayi yang
sedang berusia 7 bulan di dalam kandungan .

6.

7.

8.

Cukuran (Kelahiran)

Mendirikan Bangunan

Bercocok Tanam
(Ngebabali)

Sedap malam
Kelapa
Melati putih
Melati gambir
Kenanga
Pandan
Asoka
Cempaka putih
Sedap malam
Pisang
Cendana
Kelapa
Pandan
Pisang
Bambu
Rumput jarum
Daun keladi
Kemenyan
Teh
Kopi
Pinang
Sirih
Gambir
Tembakau
Ketan
Talas
Tebu

Sebagai tempat menaruh rambut bayi yang sudah dicukur

Sebagai pelengkap cinderamata

Batangnya dipotong dan dijadikan sebagai tempat penancap
adadap atau kembang telur yang telah dihias.

Tumbuhan tersebut dikumpul dan diikat menjadi satu lalu
diikat ditiang tengah rumah kemudian diapitkan lagi satu
buah kelapa bertunas dan pisang.

Tumbuhan tersebut dimasukkan ke lobang ditengah lahan
yang akan ditanami.

9.

10.

11.

Ziarah Kubur (Ngejalang)

Acara Kematian

Nazar (Ke Keramat)

Kunyit
Daun ungu
Bambu kuning
Kunyit
Ketan
Kelapa
Aren
Cendana
Cendana
Kemenyan
Pisang
Melati putih
Melati gambir
Kenanga
Mawar putih
Mawar merah
Cempaka putih
Sedap malam
Kunyit
Ketan
Teh
Kemenyan

Ditancapkan di tengah lahan
Bahan membuat nasi ketan
Untuk diminum setelah selesai acara
Untuk disiramkan di kuburan
Airnya untuk disiram
Batangnya sebagai alas untuk memandikan mayat

Untuk ditabur di kuburan dan dirangkai dikeranda mayat.

Bahan membuat Ketan
Untuk diletakkan dimakam
Untuk disiramkan dimakam

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran
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