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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Etnobotani merupakan ilmu yang dapat digunakan sebagai salah satu 

alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional atau 

masyarakat awam yang telah menggunakan berbagai macam jasa tumbuhan untuk 

menunjang kehidupannya. Pendukung kehidupan untuk kehidupan makan, 

pengobatan bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna, dan lain-lain 

(Suryadarma 2008). Masyarakat tradisional atau lokal memegang peranan penting 

dalam hal pengembangan sumber daya alam di sekitarnya. Pemanfaatan 

tumbuhan oleh masyarakat sebagai bahan pemenuh kebutuhan berkembang 

menjadi pegetahuan yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur 

masyarakat tersebut. 

Indonesia dikenal sebagai Negara yang mempunyai keanekaragaman 

suku bangsa terbesar di Dunia. Tercatat kurang lebih 159 suku bangsa yang 

mendiami ribuan kepulauan diseluruh nusantara. Keanekaragaman suku bangsa 

ini menyebabkan perbedaan dalam pemanfaatan tumbuhan baik dalam bbidang 

ekonomi, spiritual, nilai-nilai budaya, kesehatan, kecantikan bahkan pengobatan 

penyakit (Prananingrum, 2007). 

Sistem pengetahuan lokal atau biasa disebut sebagai indegeneus 

knowledge, pada mulanya merupakan pengetahuan masyarakat lokal yang didapat 

secara tidak sengaja. Selanjutnya mereka mengembangkan sistem pengetahuan 

tersebut secara terus menerus dari generasi ke generasi sebagai bagian dari 
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kebudayaan mereka. Sistem pengetahuan lokal merupakan ungkapan budaya yang 

didalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aturan dan keterampilan dari suatu 

masyarakat yang memenuhi tantangan dan kebutuhan hidupnya. Pengkajian 

terhadap sistem pengetahuan lokal juga telah mampu memberikan gambaran 

mengenai kearifan masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam dan 

sosial secara bijaksana dan tetap memelihara keseimbangan lingkungan 

(Paraningrum, 2007). 

Masyarakat desa Sambori merupakan masyarakat yang hidup dibukit 

dan lereng Gunung Lambitu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 

memanfaatkan sumberdaya alam yang disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, denganmengambil hasil hutan, bercocok tanam dilahan pertanian, 

berternak serta berladang dipegunungan. Masyarakat Sambori juga merupakan 

masyarakat yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Bima pada 

umumnya karena masyarakat Sambori yang di atas pegunungan memiliki bahasa 

dan budaya yang sebagian berbeda. Dalam hal bercocok tanam masyarakat 

Sambori masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional dan cenderung 

belum disentuh oleh teknologi. Kepercayaan masyarakat Sambori terhadap bukit 

dan lereng gunung sangat besar, sihingga telah menciptakn hubungan yang erat 

antara masyarakat Sambori dengan alam. Masyarakat Sambori telah lama 

memanfaatkan sumberdaya alam, khususnya tumbuhan sebagai bahan pemenuh 

kebutuhan hidup. Keuikan-keunikan budaya dalam interaksinya dengan ekologi 

atau sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhannya merupakan suatu bentuk 

kearifan lokal yang sudah turun temurun yang menjadi ciri khas masyarakat 

Sambori (Alan 2013). 
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Kajian etnobotani diharapakan tidak hanya menjadi sebuah 

dokumentasi pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan untuk 

generasi-generasi berikutnya, tetapi juga sebagai salah satu modal dalam 

pengembangan dan kelestarian sumberdaya alam hayati di lereng Gunung 

Lambitu kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Agar pengetahuan tradisional 

masyarakat Sambori dalam pemanfaatan tumbuhan dapat bersanding dan 

bersambung dengan teknologi modern dimasa depan, guna menciptakan 

masyarakat Sambori yang mandiri dalam menghadapi era globalisasi. Untuk itu 

penelitian mengenai etnobotani ini sangat penting untuk dilakukan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, adapun masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana kearifan lokal masyarakat Sambori dalam memanfaatkan 

tumbuhan? 

 Bagaimana upaya masyarakat Sambori melalui kearifan lokal dalam 

mengkonservasi lingkungan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali kearifan lokal 

masyarakat Sambori dalam pemanfaatan tumbuhan untuk mengkonservasi 

lingkungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan data dasar bagi pihak atau petinggi Desa Sambori, dalam 
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pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati 

yang berbasis pada pengetahuan tradisonal masyarakat Sambori. 

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan, rujukan 

atau bahan pertimbangan dalam membuat keputusan atau kebijakan 

pembangunan yang dapat mempengaruhi kepercayaan, norma, adat-

istiadat dan kebudayaan yang berlaku pada pada masyarakat. 

 


