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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai macam biodiversitas dan berbagai macam suku 

bangsa yang tinggal di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang terdapat di 

Indonesia sangat banyak sekali jenisnya. Keberadaan dari keanekaragaman hayati 

tersebut menjadi aset yang sangat berharga bagi Indonesia sehingga diperlukan 

pemanfaatan dan pengelohan yang benar untuk menjaganya. Suku bangsa di 

Indonesia menyebar dari Aceh sampai ke Merauke. Pemanfaatan jenis tumbuhan 

di Indonesia ini juga dimanfaatkan oleh suku - suku yang bertempat tinggal di 

daerah tersebut. Sehingga nantinya pemanfaatan tumbuhan ini akan menjadi 

budaya dan kearifan tradisional pada suku tersebut. 

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) memilki luas sekitar 58.000 ha, yang 

terbagi atas 57.155 ha daratan dan 845 ha perairan (Surat Keputusan menteri 

kehutanan, 1997). Lokasi dari TNMB ini sebagian berada di wilayah 

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (20.415 ha) dan pemerintah Kabupaten 

Jember (37.585 ha) (Siswoyo, 2002). TNMB ini memiliki beberapa resort antara 

lain Resort Karangtambak, Resort Rajegwesi, Resort Sukamade, Resort Wonoasri, 

Resort Sanenrejo, Resort Andongrejo, Resort Bandealit, Resort Malangsari, 

Resort Baban, dan Resort Sumberpacet. Resort yang memiliki luasan terbesar 

adalah Resort Bandealit. Setiap Resort tersebut mempunyai peranan untuk 

pengamanan, pengendali ekosistem hutan, dan penyuluhan kehutanan di daerah 

Resort tersebut. 
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TNMB memiliki nilai keanekaragaman hayati baik tumbuhan dan hewan 

yang tinggi. Hingga saat ini di kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah 

teridentifikasi flora sebanyak 518 jenis, terdiri 15 jenis yang dilindungi dan 503 

jenis yang tidak dilindungi. Pada kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah 

teridentifikasi fauna sebanyak 217 jenis, terdiri dari 92 jenis yang dilindungi dan 

115 jenis yang tidak dilindungi. Jumlah sebanyak itu meliputi 25 jenis mamalia 

(18 diantaranya dilindungi), 8 reptilia (6 jenis diantaranya dilindungi), dan 184 

jenis burung (68 jenis diantaranya dilindungi) (Anonim, 2016). 

Dengan melihat potensi tumbuhan yang berada di kawasan TNMB 

memungkinkan adanya interaksi antara masyarakat sekitar kawasan hutan dalam 

memanfaatkan tumbuhan yang berada pada kawasan tersebut. Pemanfaatan 

tumbuhan tersebut dapat berupa tumbuhan berkhasiat obat yang digunakan untuk 

pengobatan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai pengobatan 

tradisional. Menurut Kandrowangko, dkk (2011) pengobatan tradisional yang 

berasal dari tanaman merupakan manifestasi dari partisipasi aktif masyarakat 

dalam menyelesaikan problematika kesehatan dan telah diakui peranannya oleh 

berbagai bangsa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

Desa Andengrojo merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Taman 

Nasional Meru Betiri. Pada Desa Andongrejo terdapat 2 Resort yang masuk 

kedalam Desa yaitu Resort Bandealit dan Resort Andongrejo. Pada Desa 

Andongrejo, masyarakat yang tinggal didominasi oleh suku Jawa dan Madura. 

Masyarakat yang tinggal di Desa Andongrejo sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani. Masyarakat tersebut lebih banyak bergantung pada hasil 
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sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya.  Diduga 

pemanfaatan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Andongrejo 

menjadikan suatu nilai kearifan lokal yang berada disana. Adanya pemanfaatan 

tumbuhan oleh masyarakat Desa Andongrejo sedikit banyak memberikan 

pengaruh terhadap pengobatan tradisional masyarakat di sekitar Taman Naisonal 

Meru Betiri. Hal tersebut merupakan pengetahuan yang sangat berharga dan 

merupakan kekayaan budaya yang perlu digali agar pengetahuan tradisional 

tersebut tidak hilang. Sehubungan dengan pemanfaatan tumbuhann obat yang 

dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan dalam rangka menunjang upaya 

pelestarian dan pemanfaatannya maka kajian etnobotani tumbuhan obat oleh 

masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini perlu dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain: 

1. Apa saja jenis - jenis tumbuhan yang dipakai untuk pengobatan tradisional? 

2. Bagaimana cara masyarakat Desa Andongrejo dalam memanfaatkan tumbuhan 

obat sebagai pengobatan tradisional? 

3. Apa saja bagian – bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat?  

4. Bagaimana aksi konservasi masyarakat Desa Andongrejo terhadap tumbuhan 

obat? 

1.3 Tujuan  

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Andengrejo Taman Nasional Meru 

Betiri memiliki tujuan antara lain: 
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1. Mengetahui jenis - jenis tumbuhan yang dipakai untuk pengobatan tradisional.  

2. Mengetahui cara masyarakat Desa Andongrejo dalam memanfaatkan 

tumbuhan obat sebagai pengobatan tradisional. 

3. Mengetahui bagian – bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat. 

4. Mengetahui aksi konservasi masyarakat Desa Andongrejo terhadap tumbuhan 

obat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data keanekaragaman jenis 

tumbuhan berkhasiat obat serta konsep pengobatan tradisional masyarakat lokal. 

Dengan adanya data tersebut akan berguna untuk keperluan konservasi, kesehatan, 

dan kesejahteraan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 




