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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Letak geografis Indonesia yang strategis menunjukan betapa kaya sumberdaya 

alam dengan potensi flora dan fauna yang melimpah didalamnya. Pada bidang 

kehutanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, 

dan bidang perkebunan serta pertambangan energi merupakan potensi besar dari 

sumberdaya alam dimiliki Indonesia. Sumberdaya alam merupakan seluruh unsur-

unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya alam hayati dan sumberdaya 

alam non hayati yang membentuk kesatuan ekosistem. sumberdaya hayati merupakan 

Sumberdaya alam yang ada pada makhluk hidup. 

UU No. 5 Tahun 1990, Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah suatu 

hubungan timbal-balik antara unsur yang ada di alam, baik hayati ataupun yang non 

hayati saling tergantung dan saling mempengaruhi. Sumberdaya alam hayati serta 

ekosistemnya merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, perlu dikelola dan 

dimanfaatkan secara selaras, serasi, lestari dan seimbang bagi kesejahteraan 

kehidupan masyarakat masa kini maupun kehidupan masyarakat dimasa akan datang.  

Kehidupan manusia berada di dunia ini tidak terlepas dari adanya makhluk 

hidup lainnya yang saling berhubungan. Hubungan sesama makhluk hidup terlihat 

dari adanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya atau sebaliknya, hubungan 

yang dapat membunuh satu dengan yang lain. Hubungan manusia dengan tumbuh-
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tumbuhan sudah lama terjadi diberbagai daerah di Indonesia seperti bagaimana 

memelihara atau memanfaatkan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, bidang ilmu 

yang mempelajari atau memfokuskan hubungan manusia dengan tumbuhan disebut 

dengan “Etnobotani”. Secara etimologis dari kata Yunani, Etnobotani berasal dari 

dua kata yaitu kata Ethnos dan botany. Ethno bermula dari kata ethnos dalam arti 

memberikan ciri pada kelompok suatu populasi dengan latar belakang yang sama dari 

adat istiadatnya, karakteristik, bahasa dan sejahrahnya. 

Menurut Martin (1998), Botani merupakan ilmu yang mengkaji tentang 

tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, Etnobotani merupakan bidang ilmu yang 

mengkaji hubungan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan atau didefinisikan 

sebagai studi yang memanfaatkan tumbuhan pada budaya masyarakat tertentu. 

Selanjutnya Suryadarma (2008), Etnobotani adalah ilmu yang dijadikan sebagai salah 

satu alat dengan tujuan untuk mendokumentasikan pengetahuan (knowledge) pada 

masyarakat tradisional yang sudah lama memanfaatkan berbagai jenis tumbuh-

tumbuhan sebagai penunjang kehidupannya, pendukung kehidupan untuk makan, 

untuk pengobatan, untuk bahan pewarna, budaya, untuk upacara adat dan lain-lain.  

Etnobotani merupakan sebuah kegiatan yang pemanfaatannya menggunakan 

tumbuh-tumbuhan sebagai salah penunjang kehidupan masyarakat atau masyarakat 

dalam komunitas. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku bangsa terbesar 

yang tersebar diberbagai wilayahnya. Keberagaman suku bangsa ini yang dapat 

menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam memanfaatkan tumbuhan baik dalam 

bidang ekonomi, nilai budaya, kesehatan, pengobatan dan spiritual. 
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Kebudayaan yang demikian majemuk menghasilkan pengetahuan dan kearifan 

lokal yang cukup beragam. Masyarakat Indonesia memiliki banyak komunitas yang  

mengembangkan kearifan lokal sesuai karakteristik lingkungan mereka yang khas. 

Dalam beradaptasi dengan lingkungannya, kelompok masyarakat mengembangkan 

kearifan lingkungan lokal sebagai hasil dari generalisasi pengalaman dalam 

mengelola lingkungannya sendiri. Sari (2015), Kearifan lokal merupakan warisan 

budaya masyarakat dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang 

bersangkutan. Selanjutnya, Aminudin (2013), Kearifan lokal adalah pengetahuan 

lokal yang sudah ada sedemikian rupa menyatu dengan sistem norma, budaya, 

kepercayaan, serta di ekspresikan dalam kebiasaan atau tradisi dan mitos yang dianut 

masyarakat dalam kurun waktu yang lama.   

Kehidupan masyarakat tradisional merupakan kehidupan yang harmoni 

dengan alam sekitarnya. Interaksi dengan alam sekitar dapat dilihat melalui kegiatan 

dalam upacara adat. Upacara adat merupakan suatu perayaan yang dilakukan 

masyarakat secara turun-temurun dan berlaku pada kehidupan masyarakat. Upacara 

adat memuat berbagai praktek ritual dimana proses ritual tersebut mencerminkan 

makna dari proses upacara yang dilaksanakan. Menurut Eriksen (2009), Ritual 

merupakan aspek sosial dari agama atau peristiwa publik yang terikat oleh aturan 

didalam membuat tematisasi atas hubungan atau relasi antara ranah duniawi dan 

ranah spiritual. 

Hubungan masyarakat Gorontalo dengan tanaman dapat dijumpai pada 

beberapa proses upacara adat yang menggunakan atau memanfaatkan Sumberdaya 
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alam khusunya tumbuh-tumbuhan tertentu yang dikenal dengan “Tanaman adat”. 

Dalam proses upacara adat Gorontalo, tanaman adat dijadikan instrument sebagai 

pelengkap upacara adat pernikahan, upacara adat pemakaman, dan upacara 

pembeatan pada perempuan remaja “mandi lemon”. Untuk melestarikan budaya 

Gorontalo. pemerintah kabupaten Gorontalo melakukan terobosan dengan 

membentuk kawasan khusus yang dijadikan sebagai kawasaan konservasi budaya 

atau “Desa Konservasi Budaya”. 

Surat keputusan (SK) Bupati Gorontalo Nomor: 53-6/04/1/2017, desa 

Talumelito adalah salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai desa kawasan 

konsevasi budaya Gorontalo. Masyarakat desa Talumelito terdapat berbagai macam 

aktifitas yang berkaitan dengan budaya lokal seperti adanya rumah rebana, kelompok 

buruda dan turunani serta aktifitas budaya lainnya. Budaya Gorontalo yang 

dilestarikan di desa Talumelito yaitu budaya langga, longgo, lohidu, dikili, turunani, 

dana-dana, tanaman adat dan budaya Gorontalo lainnya.   

Penetapan desa Talumelito sebagai kawasan konservasi budaya, hal ini tentu 

akan berimbas pada peningkatan nilai-nilai seni dan budaya Gorontalo sehingga 

kegiatan pelestarian budaya Gorontalo tetap terjaga seutuhnya dan dapat memotivasi 

para pemerhati budaya agar dapat menyalurkan aspirasinya yang berdampak positif 

bagi masyarakat Gorontalo umumnya. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada 

benda-benda budaya dalam hal ini “Tanaman adat” yang digunakan dalam upacara 

pernikahan dan upacara pemakaman.  
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Hasil observasi awal yang dilakukan, dijumpai beberapa jenis tanaman adat 

yang digunakan dalam upacara pernikahan berada di pekaranagan rumah masyarakat 

diantaranya; Areca catechu (Pinang), Citrus maxima (Pomelo), Saccharum 

officinarum (Tebu), Artocarpus heterophyllus (Nangka), Cocos nucifera (Tunas 

Kelapa), Ananas comosus (Nanas), Bambusa vulgaris (Buluh Kuning), Curcuma 

domestica (Kunyit), Zingiber officinale (Jahe) dan Kaempferia galangal (Kencur). 

Tanaman adat yang digunakan dalam upacara pemakaman diantaranya; Gardenia 

augusta (Bunga Kacapiring), Tagetes erecta (Bunga Kenikir), Callistephus chinensis 

(Bunga Aster), Jatropha curcas (Jarak pagar), Codiaeum variegatum (Bunga Puring), 

dan Pandanus amaryllifolius (Pandan wangi). 

Tanaman adat yang digunakan baik dalam upacara pernikahan maupun 

upacara pemakaman memiliki makna tertentu. Dari jumlah tanaman adat yang ada, 

terdapat beberapa jenis tanaman yang mulai sulit ditemukan. Untuk melestariaan 

tanaman adat, perlu adanya metode konservasi yang memperhatikan prinsip-prinsip 

keberlanjutan yang menjamin ketersediaannya baik untuk masa kini maupun di masa 

yang akan datang. Seiring dengan perubahan waktu dan modernisasi budaya, banyak 

generasi saat ini secara umum sudah tidak tertarik pada seni dan pengetahuan 

tradisional yang memiliki kearifan lingkungan. 

Melestarikan tanaman adat perlu adanya sosialisasi dan kerja sama antara 

pemerintah dengan masyarakat. Mencegah kepunahan tanaman adat tersebut 

merupakan tujuan dari adanya konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi 

sumberdaya hayati merupakan pengelolaan kekayaan alam hayati yang dalam 
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pemanfaatannya dilakukan dengan cara bijaksana untuk menjamin keseinambungan 

persediaanya dengan tetap memelihara dan terus meningkatkan kualitas serta nilai 

keanekaragamannya. 

B. Fokus Penelitian 

Permasalahan yang ditemukan dari hasil observasi awal yait kurangnya jenis 

tanaman adat yang digunakan dalam upacara pernikahan dan upacara pemakaman di 

desa Talumelito. 

 C. Subfokus Penelitian 

1. Apa saja jenis tanaman adat yang digunakan dalam upacara pernikahan dan 

upacara pemakaman serta status konservasinya di desa Talumelito ? 

2. Bagaimana bentuk penggunaan dan makna tanaman adat yang digunakan 

pada upacara pernikahan dan upacara pemakaman ? 

3. Bagaimana rekomendasi konservasi tanaman adat di desa Talumelito ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mengidentifikasi jenis tanaman adat dalam upacara pernikahan dan upacara 

pemakaman serta status konservasinya di desa Talumelito. 

2. Mendeskripsikan bentuk penggunaan dan makna tanaman adat yang 

digunakan dalam upacara pernikahan dan upacara pemakaman. 

3. Merumuskan rekomendasi konservasi tanaman adat di desa Talumelito. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam melestarikan tanaman adat, sekaligus dapat menjadi 

bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.  

 

2. Secara Praktis 

Sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat demi ketersediaan 

tanaman adat yang digunakan dalam upacara pernikahan dan upacara 

pemakaman di desa Talumelito untuk generasi masa kini dan generasi yang 

akan datang. 

 

 

 

 


